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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb przydzie-
lania i opró˝niania oraz normy zaludnienia lokali
mieszkalnych, a tak˝e lokali tymczasowych, o których
mowa w art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu, zwanej dalej „ustawà”, prze-
znaczonych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu,
zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. 1. Norma zaludnienia przys∏ugujàca funkcjona-
riuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkal-
nej, którà stanowi powierzchnia pokoi znajdujàcych si´
w lokalu mieszkalnym.

2. Przy przydzielaniu funkcjonariuszom lokali
mieszkalnych uwzgl´dnia si´ nast´pujàce normy za-
ludnienia:

1) genera∏om oraz innym oficerom zajmujàcym sta-
nowiska s∏u˝bowe oznaczone w etacie stopniem
genera∏a — lokal o powierzchni mieszkalnej odpo-
wiadajàcej trzem normom zaludnienia, nie mniej-
szy ni˝ 2 pokoje z kuchnià,

2) oficerom zajmujàcym stanowiska s∏u˝bowe ozna-
czone w etacie stopniem pu∏kownika oraz oficerom
od stopnia majora — lokal o powierzchni mieszkal-
nej odpowiadajàcej dwóm normom zaludnienia,
nie mniejszy ni˝ pokój z kuchnià,

3) innym funkcjonariuszom ni˝ wymienieni w pkt 1 i 2
— jedna norma zaludnienia.

3. Przy przydzielaniu funkcjonariuszom lokali
mieszkalnych uwzgl´dnia si´ ponadto po jednej nor-
mie zaludnienia dla ka˝dego cz∏onka rodziny funkcjo-
nariusza wymienionego w art. 77 ustawy.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przydziela si´ lokal miesz-
kalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej licz-
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bie przys∏ugujàcych mu norm zaludnienia, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. Szef Biura Ochrony Rzàdu, w ramach swojej w∏a-
ÊciwoÊci, mo˝e przydzieliç funkcjonariuszowi w szcze-
gólnie uzasadnionym przypadku lokal o powierzchni
mieszkalnej wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie z nor-
mami zaludnienia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e przydzieliç Szefowi Biura Ochrony Rzàdu oraz jego
zast´pcom lokal mieszkalny o powierzchni wi´kszej od
przys∏ugujàcej zgodnie z normami zaludnienia.

§ 4. Przydzielony lokal mieszkalny powinien znaj-
dowaç si´ w stanie technicznym i sanitarnym umo˝li-
wiajàcym zasiedlenie.

§ 5. 1. Lokal mieszkalny przydziela si´ funkcjonariu-
szowi na jego wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
w szczególnoÊci zawieraç:

1) imi´ i nazwisko, stopieƒ, stanowisko s∏u˝bowe,
wskazanie komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, dat´
przyj´cia lub zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza
oraz dat´ mianowania na funkcjonariusza s∏u˝by
sta∏ej,

2) oÊwiadczenie funkcjonariusza o cz∏onkach rodziny,
których uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu, oraz
o przys∏ugujàcych im lokalach mieszkalnych lub
domach jednorodzinnych, a tak˝e otrzymanej przez
nich pomocy finansowej na budownictwo miesz-
kaniowie,

3) oÊwiadczenie funkcjonariusza o iloÊci przys∏ugujà-
cych mu norm zaludnienia,

4) oÊwiadczenie funkcjonariusza o dotychczas zajmo-
wanym lokalu mieszkalnym, otrzymanej pomocy
finansowej na budownictwo mieszkaniowe lub
ekwiwalencie pieni´˝nym w zamian za rezygnacj´
z kwatery,

5) uzasadnienie wniosku,

6) opini´ szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,

7) adnotacje komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu w∏aÊciwej w sprawach kadrowych o przebie-
gu s∏u˝by funkcjonariusza.

3. Wnioski podlegajà rejestracji w kolejnoÊci 
wp∏ywu.

4. Na podstawie z∏o˝onych wniosków corocznie do
dnia 31 paêdziernika sporzàdza si´ lub uaktualnia list´
oczekujàcych na przydzia∏ lokalu mieszkalnego. List´
zatwierdza Szef Biura Ochrony Rzàdu.

§ 6. 1. KolejnoÊç przydzia∏u lokali mieszkalnych
funkcjonariuszom ustala si´, z zastrze˝eniem ust. 2,
bioràc pod uwag´ nast´pujàce kryteria:

1) brak mieszkania albo koniecznoÊç poprawy dotych-
czasowych warunków mieszkaniowych z uwzgl´d-
nieniem czasu oczekiwania na przydzia∏ lokalu
mieszkalnego,

2) kwalifikacje zawodowe, przydatnoÊç do s∏u˝by
i okres s∏u˝by w jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych i podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych.

2. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego mo˝e nastàpiç
z pomini´ciem ustalonej kolejnoÊci ze wzgl´du na wa˝-
ny interes s∏u˝by.

§ 7. 1. Funkcjonariusz, któremu przydzielono lokal
mieszkalny, obowiàzany jest zwolniç poprzednio zaj-
mowany lokal pozostajàcy w zasobach jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
lub podleg∏ych mu organów oraz innego pracodawcy
nie póêniej ni˝ w terminie trzydziestu dni od dnia pod-
pisania protoko∏u przyj´cia lokalu.

2. Z dniem podpisania protoko∏u przyj´cia lokalu
funkcjonariusz ponosi wydatki na czynsz i inne op∏aty
za Êwiadczenia zwiàzane z eksploatacjà lokalu.

§ 8. Przymusowego opró˝nienia lokalu mieszkalne-
go pozostajàcego w zasobach ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów do-
konuje organ egzekucyjny na wniosek Szefa Biura
Ochrony Rzàdu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Tymczasowy lokal mo˝na przydzieliç funkcjo-
nariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej na jego wnio-
sek. Przepisy § 5 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Przydzia∏ tymczasowego lokalu w budynku
Biura Ochrony Rzàdu przeznaczonym na cele s∏u˝bowe
lub znajdujàcym si´ na terenie obiektu zamkni´tego
mo˝e nastàpiç tylko na okres pe∏nienia s∏u˝by przez
funkcjonariusza.

§ 11. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowaw-
czej mo˝na przydzieliç tymczasowy lokal, je˝eli on sam
lub cz∏onkowie jego rodziny nie majà tytu∏u prawnego
do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miej-
scowoÊci, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, lub
w miejscowoÊci oddalonej od tej miejscowoÊci nie
wi´cej ni˝ 100 km.

§ 12. Funkcjonariusz, o którym mowa w § 11, pono-
si pe∏ne koszty zwiàzane z zakwaterowaniem w lokalu
tymczasowym.

§ 13. Decyzj´ o opró˝nieniu tymczasowego lokalu
wydaje si´ w razie:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by w okresie
s∏u˝by przygotowawczej,

2) up∏ywu okresu, o którym mowa w § 10,

3) wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 86
ust. 1 pkt 4—8 i 10 ustawy.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


