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Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego przyznaje si´ funkcjonariuszowi Stra˝y Gra-
nicznej w s∏u˝bie sta∏ej, zwanemu dalej „funkcjonariu-
szem”, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejsco-
woÊci pobliskiej on sam lub cz∏onek jego rodziny nie
posiada:

1) lokalu  mieszkalnego przydzielonego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,

2) spó∏dzielczego lokalu mieszkalnego,

3) lokalu mieszkalnego wchodzàcego w sk∏ad miesz-
kaniowego zasobu gminy lub innych jednostek sa-
morzàdu terytorialnego oraz stanowiàcego w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa lub paƒstwowych osób
prawnych,

4) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjo-
natowego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç,

5) lokalu mieszkalnego wchodzàcego w sk∏ad zaso-
bów towarzystwa budownictwa spo∏ecznego,

6) tymczasowej kwatery.

§ 2. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego przyznaje si´ funkcjonariuszowi pod warun-
kiem, ˝e:

1) nie utraci∏ lub nie zrzek∏ si´ prawa do zajmowane-
go dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu,
o których mowa w § 1 pkt 1—5,

2) nie otrzyma∏ pomocy finansowej na uzyskanie loka-
lu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w § 1
pkt 2 i 4, ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, z wyjàtkiem
funkcjonariusza przeniesionego do s∏u˝by w miej-
scowoÊci innej ni˝ pobliska,

3) jego ma∏˝onek nie otrzyma∏ pomocy, o której mo-
wa w pkt 2,

4) nie odmówi∏ bezzasadnie przyj´cia lokalu mieszkal-
nego, który odpowiada∏ przys∏ugujàcym mu nor-
mom zaludnienia oraz znajdowa∏ si´ w nale˝ytym
stanie technicznym i sanitarnym.

§ 3. W przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do
otrzymywania przez funkcjonariusza lub jego ma∏˝on-
ka, który jest tak˝e funkcjonariuszem, równowa˝nika
pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego, organ, o któ-
rym mowa w § 6, przyznaje ka˝demu z nich jeden rów-
nowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu mieszkalnego w wy-
sokoÊci, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 4. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za
brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1) dla funkcjonariusza posiadajàcego co najmniej jed-
nego z cz∏onków rodziny, o których mowa w art. 93
ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej — 14,02 z∏ dziennie,

2) pozosta∏ym funkcjonariuszom — 7,01 z∏ dziennie.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegajà co-
rocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie bud˝e-
towej na dany rok wskaênik Êredniorocznego wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em i podle-
gajà zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych.

3. Podstaw´ waloryzacji stanowià kwoty równo-
wa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego obo-
wiàzujàce w roku poprzedzajàcym rok, w którym walo-
ryzacja nast´puje.

4. Wyp∏ata równowa˝nika nast´puje w okresach
miesi´cznych.

§ 5. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego przyznaje si´ zgodnie z oÊwiadczeniem miesz-
kaniowym funkcjonariusza. Wzór oÊwiadczenia miesz-
kaniowego do ustalenia uprawnieƒ do równowa˝nika
pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wy-
sokoÊci stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. Decyzje w sprawach równowa˝nika pieni´˝ne-
go za brak lokalu mieszkalnego wydajà organy okreÊlo-
ne w przepisach o przydziale i opró˝nianiu lokali miesz-
kalnych.

§ 7. Funkcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie
zawiadomiç o ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na
uprawnienie do otrzymania równowa˝nika pieni´˝ne-
go za brak lokalu mieszkalnego albo na jego wysokoÊç.
Zawiadomienia dokonuje si´ poprzez z∏o˝enie oÊwiad-
czenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 5.

§ 8. 1. Kwoty równowa˝nika pieni´˝nego wyp∏aco-
ne za brak lokalu mieszkalnego podlegajà zwrotowi
w razie ich nienale˝nego pobrania na skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w § 5, majàcych wp∏yw na istnie-
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w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pieni´˝-
nego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegó∏owych warunków jego zwrotu, a tak˝e sposobu post´powa-

nia w przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.
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nie uprawnienia do tego równowa˝nika lub na je-
go wysokoÊç,

2) niewykonania obowiàzku, o którym mowa w § 7,

3) zaistnienia innych okolicznoÊci uzasadniajàcych
zwrot nienale˝nie otrzymanego Êwiadczenia.

2. W razie nienale˝nego pobrania przez funkcjona-
riusza równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu miesz-
kalnego, organy, o których mowa w § 6, wydajà decy-
zj´ o jego zwrocie.

3. Zwrot nienale˝nie pobranego równowa˝nika
pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego mo˝e nastà-
piç w ratach, których liczb´ i wysokoÊç okreÊla si´
w decyzji o zwrocie.

§ 9. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do eme-
ryta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra 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, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81,
poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

2. Cz∏onkowi rodziny uprawnionemu do renty ro-
dzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili Êmierci spe∏-
nia∏ warunki wymagane do uzyskania emerytury lub
renty policyjnej, oraz po zmar∏ym emerycie lub renci-
Êcie przyznaje si´ równowa˝nik pieni´˝ny za brak loka-
lu mieszkalnego, na czas posiadania uprawnieƒ do po-
licyjnej renty rodzinnej.

§ 10. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego w wysokoÊciach, o których mowa w § 4 ust. 1,
przys∏uguje od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 11. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 1014)
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