
4) orzeczenie zosta∏o wydane na podstawie innej de-
cyzji lub orzeczenia sàdu, które zosta∏o nast´pnie
uchylone lub zmienione.

2. Wznowienie post´powania dyscyplinarnego na
niekorzyÊç ukaranego nie mo˝e nastàpiç po ustaniu ka-
ralnoÊci przewinienia.

§ 50. Nie wznawia si´ post´powania dyscyplinar-
nego, je˝eli od uprawomocnienia si´ orzeczenia min´-
∏o 5 lat.

§ 51. 1. Wznowienie post´powania dyscyplinarne-
go nast´puje z urz´du lub na wniosek ukaranego.

2. Wniosek o wznowienie post´powania dyscypli-
narnego na korzyÊç mo˝e z∏o˝yç, w razie Êmierci uka-
ranego, jego krewny w linii prostej, przysposabiajàcy
lub przysposobiony, rodzeƒstwo oraz ma∏˝onek.

§ 52. 1. Do wznowienia post´powania dyscyplinar-
nego jest w∏aÊciwy Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa.

2. Wznowienie lub odmowa wznowienia post´po-
wania dyscyplinarnego nast´puje w drodze postano-
wienia.

3. Na postanowienie o odmowie wznowienia po-
st´powania za˝alenie nie przys∏uguje.

§ 53. 1. Orzekajàc o wznowieniu post´powania,
Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa mo˝e uchyliç zaskar˝o-
ne orzeczenie i przekazaç spraw´ w∏aÊciwemu prze∏o-
˝onemu do ponownego rozpoznania.

2. Uchylajàc zaskar˝one orzeczenie, w∏aÊciwy prze-
∏o˝ony mo˝e post´powanie umorzyç.

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 54. W sprawach nieuregulowanych rozporzàdze-
niem stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´-
powania karnego.

§ 55. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 22 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie udzielania
wyró˝nieƒ oraz post´powania dyscyplinarnego
w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 116, poz. 746).

§ 56. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2001 r.

w sprawie trybu post´powania, szczegó∏owych zasad przydzielania i opró˝niania, norm zaludnienia i gospoda-
rowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urz´du

Ochrony Paƒstwa.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
przydzielania, opró˝niania i gospodarowania lokalami
mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przezna-
czonymi dla funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, tryb post´powania w sprawach przydzielania
i opró˝niania tych lokali i kwater, a tak˝e normy ich za-
ludnienia.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa o UOP — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Urz´du Ochrony
Paƒstwa,

3) teren zamkni´ty — teren w rozumieniu art. 3 pkt 15
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,  Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

§ 3. Decyzj´ w sprawie przydzia∏u i opró˝nienia lo-
kalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje
Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa lub upowa˝niony przez
niego funkcjonariusz, zwani dalej „organem”, z za-
strze˝eniem art. 77 ust. 5 ustawy o UOP.

§ 4. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przydziela
si´ lokal mieszkalny w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci, do której czas dojazdu pu-
blicznymi Êrodkami transportu przewidziany w rozk∏a-
dzie jazdy, ∏àcznie z przesiadkami, nie przekracza
w obie strony dwóch godzin, liczàc od stacji (przystan-
ku) najbli˝szej miejsca pe∏nienia s∏u˝by do stacji (przy-



stanku) najbli˝szej miejsca zamieszkania, bez uwzgl´d-
nienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w ob-
r´bie miejscowoÊci, z której funkcjonariusz doje˝d˝a,
oraz miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝b´.

§ 5. 1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzgl´d-
nia si´ w pierwszej kolejnoÊci funkcjonariuszy w s∏u˝bie
sta∏ej:

1) nieposiadajàcych samodzielnego lokalu mieszkal-
nego, 

2) przeniesionych z urz´du do s∏u˝by w innej miejsco-
woÊci,

3) zamieszkujàcych w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki albo zajmujàcych pomieszczenia, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami nie nadajà si´ do
zamieszkania.

2. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie sta∏ej, innym ni˝
okreÊleni w ust. 1, przydziela si´ lokal mieszkalny w ko-
lejnoÊci wynikajàcej z daty z∏o˝enia wniosku o przy-
dzielenie tego lokalu.

§ 6. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przydziela
si´ lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpo-
wiadajàcej przys∏ugujàcym normom zaludnienia.

§ 7. 1. Norma zaludnienia wynosi od 7 do 10 m2 po-
wierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnià mieszkalnà jest powierzchnia po-
koi.

3. Obmiaru powierzchni mieszkalnej, o której mo-
wa w ust. 2, dokonuje si´ w Êwietle wyprawionych
Êcian. Powierzchni´ pomieszczeƒ lub ich cz´Êci o wy-
sokoÊci w Êwietle równej lub wi´kszej od 2,20 m zali-
cza si´ do obliczeƒ w 100%, o wysokoÊci równej lub
wi´kszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%,
a o wysokoÊci mniejszej od 1,40 m pomija si´ ca∏kowi-
cie. Pozosta∏e zasady obliczania powierzchni przyjmu-
je si´ zgodnie z Polskà Normà odpowiednià do okreÊla-
nia i obliczania wskaêników powierzchniowych i kuba-
turowych w budownictwie.

§ 8. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przys∏ugujà
nast´pujàce normy zaludnienia:

1) posiadajàcemu rodzin´ — po jednej normie zalud-
nienia dla niego i ka˝dego cz∏onka rodziny, a po-
nadto:

a) mianowanemu na stanowisko s∏u˝bowe zasze-
regowane do grup od 0 do 02 — dodatkowo
dwie normy zaludnienia,

b) zaszeregowanemu do grupy ni˝szej ni˝ 02, po-
siadajàcemu stopieƒ starszego oficera albo mia-
nowanemu na stanowisko s∏u˝bowe, dla które-
go etat przewiduje stopieƒ starszego oficera —
dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostajàcemu w zwiàzku ma∏˝eƒskim, bezdziet-
nemu — dodatkowo jedna norma zaludnienia,

2) samotnemu:
a) okreÊlonemu w pkt 1 lit. a) — trzy normy zalud-

nienia,
b) pozosta∏ym — bez wzgl´du na grup´ zaszerego-

wania i stanowisko s∏u˝bowe — dwie normy za-
ludnienia.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej mo˝e byç
przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkal-
nej mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami za-
ludnienia, je˝eli wyrazi na to pisemnà zgod´ lub wystà-
pi z takim wnioskiem. Przydzia∏ takiego lokalu nie po-
zbawia tego funkcjonariusza prawa do uzyskania loka-
lu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowia-
dajàcej przys∏ugujàcym normom zaludnienia.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjo-
nariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej mo˝e byç przydzielony lo-
kal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej wi´kszej od
przys∏ugujàcej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej
wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami zalud-
nienia uwa˝a si´ lokal, w którym wyst´puje nadwy˝ka
powierzchni mieszkalnej stanowiàca przynajmniej je-
den pokój, je˝eli powierzchnia mieszkalna pozosta∏ych
pokoi odpowiada przys∏ugujàcym normom zaludnie-
nia mno˝onym przez 10 m2.

§ 10. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
dziela si´ lokal mieszkalny znajdujàcy si´ w nale˝ytym
stanie technicznym i sanitarnym umo˝liwiajàcym za-
mieszkanie.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci wyegzekwowa-
nia przeprowadzenia remontu od osoby zwalniajàcej
lokal mieszkalny, b´dàcy lub uzyskany do dyspozycji
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, mo˝na pokryç koszty
tego remontu ze Êrodków bud˝etowych Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, z zastrze˝eniem § 17 ust. 2.

§ 11. 1. Lokal mieszkalny przydziela si´ funkcjona-
riuszowi w s∏u˝bie sta∏ej na jego wniosek. Wzór wnio-
sku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wniosek kieruje si´ bezpoÊrednio do organu.

§ 12. 1. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego
wydaje si´ w przypadku:

1) gdy funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek nie zwolni∏
zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego po-
zostajàcego w dyspozycji Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa, 

2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka
w miejscowoÊci, o której mowa w § 4, innego loka-
lu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkal-
nej odpowiadajàcej co najmniej przys∏ugujàcym
funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodziny nor-
mom zaludnienia,

3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkal-
nego bez tytu∏u prawnego.
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2. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego mo˝-
na wydaç w przypadku:

1) udost´pnienia, bez zgody organu, lokalu mieszkal-
nego w ca∏oÊci lub w cz´Êci na podstawie umowy
o odp∏atne u˝ywanie lokalu,

2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze
s∏u˝by lub pozosta∏ych po funkcjonariuszu cz∏on-
ków rodziny lokalu mieszkalnego znajdujàcego si´
na terenie zamkni´tym,

3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie
z jego przeznaczeniem,

4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim za-
mieszkujàca w sposób ra˝àcy lub uporczywy wy-
kracza przeciwko obowiàzujàcemu porzàdkowi do-
mowemu albo przez swoje niew∏aÊciwe zachowa-
nie czyni ucià˝liwym korzystanie z innych lokali
w budynku,

5) je˝eli funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu
mieszkalnym przez okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´-
cy, chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce
czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem za-
mieszkania,

6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytu-
∏u zajmowania lokalu mieszkalnego przez szeÊç
pe∏nych okresów p∏atnoÊci. 

3. Decyzja o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego doty-
czy wszystkich osób zamieszkujàcych w lokalu miesz-
kalnym.

§ 13. 1. W przypadku okreÊlonym w § 12 ust. 2 pkt 2
przydziela si´ inny lokal  mieszkalny o powierzchni
mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej,
w miejscowoÊci, o której mowa w § 4, oraz zapewnia
si´ przewiezienie przedmiotów urzàdzenia domowego
na koszt Urz´du Ochrony Paƒstwa.

2. W przypadkach okreÊlonych w § 12 ust. 2 pkt 3—6
mo˝na przydzieliç inny lokal mieszkalny o obni˝onym
wyposa˝eniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej
mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami zalud-
nienia, nie mniejszej jednak ni˝ 5 m2 na osob´, a w przy-
padku funkcjonariusza samotnego — 10 m2.

§ 14. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej mo˝e zamie-
niç zajmowany lokal mieszkalny za zgodà organu.

§ 15. 1. By∏y ma∏˝onek funkcjonariusza w s∏u˝bie
sta∏ej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzie-
lonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez
niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.

2. Organ, na wniosek rozwiedzionych ma∏˝onków,
mo˝e wyraziç zgod´ na ich rozkwaterowanie z zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego we w∏asnym zakresie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach roz-
wiedzionemu funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej organ
mo˝e przydzieliç inny lokal mieszkalny ni˝ dotychczas
zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadajà-
cej przys∏ugujàcym mu normom zaludnienia, lub zrzec

si´ dyspozycji takim lokalem na rzecz by∏ego ma∏˝on-
ka nieb´dàcego funkcjonariuszem.

§ 16. 1. Organ, na wniosek funkcjonariusza w s∏u˝-
bie sta∏ej, mo˝e zrzec si´ dyspozycji lokalem mieszkal-
nym w przypadkach okreÊlonych w § 14 i § 15 ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zrze-
czenie si´ dyspozycji lokalem mieszkalnym mo˝e na-
stàpiç równie˝ na wniosek organu administracji rzàdo-
wej lub samorzàdu terytorialnego albo w∏aÊciciela lo-
kalu mieszkalnego.

§ 17. 1. Organ mo˝e zrzec si´ dyspozycji lokalem
mieszkalnym, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy
o UOP, gdy ubiegajàcym si´ o nabycie na w∏asnoÊç te-
go lokalu jest funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej, któremu
zosta∏ on przydzielony.

2. Je˝eli zrzeczenie dyspozycji lokalem mieszkal-
nym, o którym mowa w ust. 1, nastàpi∏o przed up∏y-
wem 5 lat od dnia przydzielenia lokalu  mieszkalnego
wyremontowanego na koszt Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, funkcjonariusz jest obowiàzany zwróciç ponie-
sione przez Urzàd Ochrony Paƒstwa koszty remontu.

§ 18. Przepisy § 15 ust. 3, § 16 i § 17 ust. 1 nie naru-
szajà, wynikajàcych z prawa w∏asnoÊci, uprawnieƒ do
rozporzàdzania lokalem mieszkalnym w∏aÊciciela inne-
go ni˝ Skarb Paƒstwa.

§ 19. 1. Przepisy § 3—15, § 16 ust. 1 i § 17 stosuje
si´ odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych
przez osoby posiadajàce uprawnienia do tych lokali na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118,  z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r.
Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81,
poz. 877).

2. Przepisy § 3, § 14, § 15, § 16 ust. 1 i § 17 stosuje
si´ odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych
przez funkcjonariusza zwolnionego ze s∏u˝by, o którym
mowa w art. 85 ustawy o UOP.

§ 20. 1. Organ, na wniosek funkcjonariusza, mo˝e
przydzieliç tymczasowà kwater´ w przypadku okreÊlo-
nym w art. 75 ust. 2 i art. 83 ust. 4 ustawy o UOP oraz
przydziela takà kwater´ w przypadku okreÊlonym
w art. 83 ust. 5 ustawy o UOP.  Wzór wniosku okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wniosek kieruje si´ bezpoÊrednio do organu.

§ 21. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowaw-
czej mo˝na przydzieliç tymczasowà kwater´, je˝eli on
sam lub cz∏onkowie jego rodziny, okreÊleni w art. 76
ustawy o UOP, nie majà tytu∏u prawnego do zajmowa-
nia lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowoÊci,
o której mowa w § 4.

Dziennik Ustaw Nr 133 — 10446 — Poz. 1496



§ 22. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pe∏nie-
nia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim
miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie posiada tytu∏u prawnego
do lokalu mieszkalnego lub domu, mo˝na przydzieliç
tymczasowà kwater´ na okres oczekiwania na przy-
dzia∏ lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pe∏nienia
s∏u˝by, je˝eli wyst´pujà okolicznoÊci,  o których mowa
w § 21.

§ 23. 1. Funkcjonariuszowi, któremu przydziela si´
tymczasowà kwater´, przys∏ugujà  normy zaludnienia:

1) w przypadkach, o których mowa w § 21 i § 22:
a) posiadajàcemu rodzin´ — po jednej normie za-

ludnienia dla niego i ka˝dego cz∏onka rodziny,
b) samotnemu — dwie normy zaludnienia,

2) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 4 usta-
wy o UOP — przys∏ugujàce mu normy zaludnienia,
bez uwzgl´dnienia zamieszka∏ych z nim cz∏onków
rodziny.

2. Powierzchnia mieszkalna tymczasowej kwatery
nie mo˝e byç wi´ksza od przys∏ugujàcej zgodnie z nor-
mami zaludnienia okreÊlonymi w ust. 1.

§ 24. 1. Funkcjonariusz ponosi pe∏ne koszty  zakwa-
terowania w tymczasowej kwaterze, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowe-
go pe∏nienia albo z urz´du przeniesionemu do pe∏nie-

nia s∏u˝by w innej miejscowoÊci przys∏uguje zwrot
kosztów zakwaterowania na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

§ 25. Decyzj´ o opró˝nieniu tymczasowej kwatery
wydaje si´ w przypadku:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by albo przenie-
sienia do s∏u˝by w innej miejscowoÊci,

2) wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w § 12
ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 lub 3—6.

§ 26. 1. W sprawach wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia i niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia.

2. Decyzje ostateczne wydane na podstawie przepi-
sów dotychczasowych pozostajà w mocy.

§ 27. Traci moc zarzàdzenie Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa z dnia 14 paêdziernika 1997 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm zalud-
nienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater
przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urz´du Ochrony
Paƒstwa (Monitor Polski Nr 78, poz. 754).

§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 13 listopada
2001 r. (poz. 1496)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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