
przypadku ˝o∏nierz jest obowiàzany rozliczyç zaliczk´
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
ostatecznà decyzjà stosuje si´ przepisy niniejszego roz-
porzàdzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 23 lipca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych, zg∏o-
szeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych dokumentów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802,
Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9,
poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365
i Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia
wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cz-
nych i imiennych raportów miesi´cznych korygujà-
cych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych
i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych

dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982) w za∏àczniku
nr 20:

1) w dziale I po wyrazach „05 42 — osoba wspó∏pra-
cujàca z osobà wykonujàcà wolny zawód,” dodaje
si´ wyrazy 05 50 — absolwent prowadzàcy pozarol-
niczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, zwolniony z obo-
wiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie emery-
talne,”;

2) w dziale VI w pozycji 46 Êrednik zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pozycj´ 47 w brzmieniu:

„47 — Zarzàdzenie nr 2 Prezesa Paƒstwowej Agen-
cji Atomistyki z dnia 20 lutego 1989 r.;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4 sierpnia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pieni´˝-
nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegó∏owych warunków jego zwrotu, a tak˝e spo-

sobu post´powania w przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.

Na podstawie art. 95 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. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego przyznaje si´ funkcjonariu-
szowi Stra˝y Granicznej, zwanemu dalej „funkcjona-
riuszem”, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji
administracyjnej o przydziale lokalu,

2) spó∏dzielczy lokal mieszkalny,

3) lokal mieszkalny wchodzàcy w sk∏ad mieszkanio-
wego zasobu gminy lub innych jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz stanowiàcy w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa lub paƒstwowych osób prawnych,

4) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonato-
wy lub lokal mieszkalny stanowiàcy odr´bnà nieru-
chomoÊç,

5) lokal mieszkalny wchodzàcy w sk∏ad zasobów to-
warzystwa budownictwa spo∏ecznego,

6) tymczasowà kwater´, z wyjàtkiem przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 1.

2. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowane-
go lokalu mieszkalnego przyznaje si´ równie˝ funkcjo-
nariuszowi:

1) przeniesionemu do s∏u˝by w innej miejscowoÊci
zajmujàcemu tymczasowà kwater´ bez zwolnienia
lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—5, w poprzednim miejscu pe∏nienia
s∏u˝by; w takim przypadku przyznaje si´ równo-
wa˝nik za remont niezwolnionego lokalu mieszkal-
nego lub domu,

2) w s∏u˝bie przygotowawczej zajmujàcemu lokal
mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnaj-
mu), za który obowiàzany jest p∏aciç czynsz wolny.

§ 2. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego przyznaje si´ pod warun-
kiem:

1) niepodnajmowania lokalu lub domu, o których mo-
wa w § 1 ust. 1 pkt 1—5, w ca∏oÊci lub w cz´Êci,

2) braku uprawnieƒ funkcjonariusza lub jego ma∏˝on-
ka do równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego,

3) niekorzystania przez funkcjonariusza w s∏u˝bie
przygotowawczej z zakwaterowania w pokoju go-
Êcinnym lub internacie Stra˝y Granicznej.

§ 3. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do otrzymywa-
nia przez funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka równo-
wa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego organ, o którym mowa w § 7, przyznaje
jeden równowa˝nik za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego.

§ 4. Uprawnienie do równowa˝nika pieni´˝nego za
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego
wysokoÊç ustala si´ ka˝demu funkcjonariuszowi na
dzieƒ 1 stycznia danego roku.

§ 5. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego wynosi
119,88 z∏ na norm´ zaludnienia przys∏ugujàcà funkcjo-
nariuszowi i ka˝demu cz∏onkowi jego rodziny, okreÊlo-
nà w odr´bnych przepisach.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocz-
nej waloryzacji o prognozowany w ustawie bud˝eto-
wej na dany rok wskaênik Êredniorocznego wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em i podle-
ga zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych.

3. Podstaw´ waloryzacji stanowi kwota równowa˝-
nika pieni´˝nego za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego obowiàzujàca w roku poprzedzajàcym
rok, w którym waloryzacja nast´puje.

4. Wyp∏ata równowa˝nika pieni´˝nego za remont zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego nast´puje raz w roku.

§ 6. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego przyznaje si´ zgodnie
z oÊwiadczeniem mieszkaniowym funkcjonariusza.
Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego do ustalenia
uprawnieƒ do równowa˝nika pieni´˝nego za remont
zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego wysoko-
Êci stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 7. Decyzje w sprawach równowa˝nika pieni´˝ne-
go za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wy-
dajà organy okreÊlone w przepisach o przydziale
i opró˝nianiu lokali mieszkalnych.

§ 8. Funkcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie
zawiadomiç o ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na
uprawnienie do otrzymania równowa˝nika pieni´˝ne-
go za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo
na jego wysokoÊç. Zawiadomienia dokonuje si´ przez
z∏o˝enie oÊwiadczenia mieszkaniowego, o którym mo-
wa w § 6.

§ 9. 1. Kwota równowa˝nika pieni´˝nego wyp∏aco-
nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
podlega zwrotowi w razie jej nienale˝nego pobrania na
skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w § 6, majàcych wp∏yw na istnie-
nie uprawnienia do tego równowa˝nika lub na je-
go wysokoÊç,

2) niewykonania obowiàzku, o którym mowa w § 8.

2. W razie nienale˝nego pobrania przez funkcjona-
riusza równowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego organ, o którym mowa
w § 7, wydaje decyzj´ o jego zwrocie.

§ 10. 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-
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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 remont
zajmowanego lokalu mieszkalnego, na czas posiada-
nia uprawnieƒ do policyjnej renty rodzinnej.

§ 11. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego w wysokoÊci, o której mowa
w § 5 ust. 1, przys∏uguje od dnia 1 stycznia 2002 r.

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

§ 13. 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. 1028)

WZÓR
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bowych przez prze∏o˝onych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz.
984 i Nr 115, poz. 996) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Organami uprawnionymi do zawieszania
w czynnoÊciach s∏u˝bowych sà prze∏o˝eni:

1) Komendant G∏ówny Policji w stosunku do policjan-
ta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta wojewódzkiego (sto∏ecznego) Poli-

cji i jego zast´pcy,
b) Komendanta Wy˝szej Szko∏y Policji i jego zast´p-

cy,
c) komendanta szko∏y policyjnej i jego zast´pcy,
d) w Komendzie G∏ównej Policji lub pozostajàcego

w jego dyspozycji,

2) komendant wojewódzki (sto∏eczny) Policji w sto-
sunku do policjanta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

oraz jego zast´pcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpoÊrednio

podleg∏ej,
c) w komendzie wojewódzkiej (sto∏ecznej) Policji

lub pozostajàcego w jego dyspozycji,

3) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku
do policjanta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego za-

st´pcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpoÊrednio

podleg∏ej,
c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji lub

pozostajàcego w jego dyspozycji,

4) Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji w stosunku do
policjanta na stanowisku s∏u˝bowym w Wy˝szej
Szkole Policji,

5) komendant szko∏y policyjnej w stosunku do poli-
cjanta na stanowisku s∏u˝bowym w szkole policyj-
nej.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o jednostce
organizacyjnej Policji, nale˝y przez to rozumieç komen-
d´, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddzia∏ pre-
wencji i pododdzia∏ antyterrorystyczny, Wy˝szà Szko∏´
Policji, szko∏´ policyjnà i oÊrodek szkolenia Policji.

§ 2. 1. Zawieszenie policjanta w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych nast´puje w formie rozkazu personalnego,
zwanego dalej „decyzjà”.

2. Decyzja powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie organu uprawnionego do zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

2) dat´ wydania decyzji,

3) podstaw´ prawnà,

4) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´ policjanta, imi´
ojca oraz numer identyfikacyjny,

5) nazw´ i kod stanowiska s∏u˝bowego oraz nazw´
jednostki organizacyjnej Policji,

6) grup´ zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego
oraz przyznane dodatki do uposa˝enia, a tak˝e wy-
sokoÊç miesi´cznych stawek uposa˝enia zasadni-
czego i dodatków do uposa˝enia, je˝eli majà one
charakter uznaniowy,

7) czas zawieszenia,

8) termin rozliczenia si´ z obowiàzków oraz realizacji
zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych,

9) uzasadnienie faktyczne i prawne zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

10) pouczenie o przys∏ugujàcym policjantowi Êrodku
odwo∏awczym,


