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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 kwietnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków i trybu przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu.
Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu
mieszkalnego, zwany dalej „równowa˝nikiem”, przyznaje si´ funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, je˝eli z∏o˝y oÊwiadczenie mieszkaniowe s∏u˝àce ustaleniu uprawnieƒ do
równowa˝nika.
2. Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. 1. OÊwiadczenie mieszkaniowe, o którym mowa w § 1 ust. 1, sk∏ada si´ w komórce organizacyjnej
Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwej w sprawach mieszkaniowych.

§ 4. 1. WysokoÊç równowa˝nika wynosi:
1) dla funkcjonariusza — 15 z∏ dziennie,
2) dla funkcjonariusza posiadajàcego cz∏onków rodziny, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu — 25 z∏ dziennie.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegajà corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie bud˝etowej na dany rok wskaênik Êredniorocznego wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych.
3. Podstaw´ waloryzacji stanowià kwoty równowa˝nika obowiàzujàce w roku poprzedzajàcym rok,
w którym waloryzacja nast´puje.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, mo˝e ˝àdaç od funkcjonariusza uzupe∏nienia sk∏adanego oÊwiadczenia o dokumenty potwierdzajàce dane w nim zawarte.
§ 3. Równowa˝nik wyp∏acany jest funkcjonariuszowi miesi´cznie z do∏u.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej przeniesionym do s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym
funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 12 paêdziernika 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 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej przeniesionemu do innej miejscowoÊci, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w przypadkach, o których mowa w art. 100
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej „ustawà”,
2) szczegó∏owe zasady zwracania udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finansowej na lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy,

3) zasady zwalniania zajmowanych przez funkcjonariuszy lokali mieszkalnych lub domów okreÊlonych
w art. 100 ust. 1.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy, na jego wniosek przydziela si´ lokal mieszkalny w nowym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by.
2. Do przydzia∏u lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy o przydziale i opró˝nianiu lokali przeznaczonych dla funkcjonariuszy.
§ 3. 1. Decyzj´ o zwrocie udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wydaje si´ przed wydaniem decyzji
o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej.
2. Zwrot pomocy finansowej nast´puje nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

