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Na podstawie art. 83 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 wysokoÊç, warunki
i tryb przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony
Rzàdu ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygna-
cj´ z lokalu mieszkalnego, zwanego dalej „ekwiwalen-
tem”.

§ 2. Ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za rezygnacj´
z lokalu przyznaje si´ funkcjonariuszowi Biura Ochrony
Rzàdu w s∏u˝bie sta∏ej, zwanemu dalej „funkcjonariu-
szem”, któremu przys∏uguje prawo do lokalu mieszkal-
nego na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu, zwanej dalej „usta-
wà”.

§ 3. 1. Ekwiwalent przyznaje si´ na wniosek funk-
cjonariusza lub osoby, o której mowa w art. 87 ustawy,
zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z∏o˝ony i za-
rejestrowany w komórce organizacyjnej Biura Ochro-
ny Rzàdu w∏aÊciwej w sprawach gospodarki mieszka-
niowej.

2. Wyp∏ata ekwiwalentu nast´puje w kolejnoÊci z∏o-
˝onych wniosków na podstawie umowy zawartej mi´-
dzy Szefem Biura Ochrony Rzàdu a osobà uprawnionà.

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

1) imi´ i nazwisko, stopieƒ, stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza,

2) wskazanie komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,

3) dat´ przyj´cia lub zwolnienia ze s∏u˝by funkcjona-
riusza oraz dat´ mianowania na funkcjonariusza
s∏u˝by sta∏ej,

4) oÊwiadczenie funkcjonariusza o cz∏onkach rodziny,
których uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu, oraz
o posiadanych przez nich tytu∏ach prawnych do lo-
kali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
a tak˝e otrzymanej przez nich pomocy finansowej
na budownictwo mieszkaniowe lub ekwiwalencie
za rezygnacj´ z kwatery, 

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

6) zobowiàzanie funkcjonariusza do zwolnienia do-
tychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego b´dà-
cego w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw

wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej lub pracodawcy.

4. W komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu
w∏aÊciwej w sprawach gospodarki mieszkaniowej pro-
wadzi si´ list´ kolejnoÊci zawierania umów o wyp∏at´
ekwiwalentu pieni´˝nego, zwanà dalej „listà”. Kolej-
noÊç na liÊcie oznacza si´ wed∏ug daty wp∏ywu wnio-
sków, z zastrze˝eniem ust. 6. Lista jest jawna, wglàd do
niej ma ka˝dy oczekujàcy na wyp∏at´ ekwiwalentu.

5. Lista podlega aktualizacji do dnia 31 paêdzierni-
ka ka˝dego roku kalendarzowego.

6. Przy ustalaniu kolejnoÊci na liÊcie funkcjonariu-
szowi ubiegajàcemu si´ o wyp∏at´ ekwiwalentu
uwzgl´dnia si´ okres oczekiwania na wyp∏at´ ekwiwa-
lentu w Jednostce Wojskowej Nr 1004 — Biuro Ochro-
ny Rzàdu i NadwiÊlaƒskich Jednostkach Wojskowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§ 4. 1. WysokoÊç ekwiwalentu oblicza si´ wed∏ug
algorytmu:

E = n x 1,66 x c x w

gdzie:
E — oznacza wysokoÊç ekwiwalentu,
n — oznacza maksymalnà powierzchni´ mieszkal-

nà lokalu przys∏ugujàcà funkcjonariuszowi,
1,66 — oznacza wskaênik przeliczeniowy maksymal-

nej powierzchni mieszkalnej na powierzchni´
u˝ytkowà,

c — oznacza cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lo-
kalu,

w — oznacza 3% wartoÊci przys∏ugujàcego lokalu
za ka˝dy rok podlegajàcy zaliczeniu do wys∏u-
gi lat, od której jest uzale˝niona wysokoÊç upo-
sa˝enia wed∏ug posiadanego stopnia.

2. Szef Biura Ochrony Rzàdu ustala cenà 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego wed∏ug Êred-
nich cen rynkowych zakupu lokalu mieszkalnego zgod-
nie z art. 83 ust. 4 ustawy na podstawie cen og∏asza-
nych przez wojewodów, urz´dy gmin, urz´dy skarbo-
we oraz cen stosowanych przez poÊredników obrotu
nieruchomoÊciami i spó∏dzielnie mieszkaniowe w ob-
rocie lokalami mieszkalnymi nie rzadziej ni˝ dwa razy
w roku.

3. Wys∏ug´ lat, o której mowa w art. 83 ust. 3 usta-
wy, w stosunku do funkcjonariusza potwierdza szef ko-
mórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwej
w sprawach kadrowych, a dla osoby uprawnionej
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z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za rezygnacj´ z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biu-
ra Ochrony Rzàdu.
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nieb´dàcej funkcjonariuszem — w∏aÊciwy organ eme-
rytalny w formie zaÊwiadczenia.

§ 5. Je˝eli po Êmierci funkcjonariusza prawo do lo-
kalu mieszkalnego nabywa wi´cej ni˝ jeden osoba, za-
wiera si´ jednà umow´ o wyp∏at´ ekwiwalentu,
uwzgl´dniajàc uprawnienia do powierzchni mieszkal-
nej wszystkich uprawnionych osób.

§ 6. 1. W przypadku funkcjonariusza, który z∏o˝y∏
wniosek o wyp∏at´ ekwiwalentu i zajmuje lokal miesz-
kalny b´dàcy w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej oraz pracodawcy, termin zwolnienia lo-
kalu mieszkalnego okreÊlony w umowie nie mo˝e prze-
kraczaç szeÊciu miesi´cy.

2. Funkcjonariusz, który nie dotrzyma ustalonego
w umowie terminu zwolnienia lokalu mieszkalnego,
jest obowiàzany do uiszczenia odsetek ustawowych li-
czonych od kwoty wyp∏aconego ekwiwalentu za ka˝dy
dzieƒ zw∏oki, niezale˝nie od op∏at za zajmowany lokal
mieszkalny.

§ 7. Funkcjonariuszowi, który otrzyma∏ pomoc fi-
nansowà na budownictwo mieszkaniowe na podsta-
wie przepisów obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy i zajmuje lokal spó∏dzielczy o po-

wierzchni mieszkalnej mniejszej od przys∏ugujàcej mi-
nimalnej normy, wyp∏aca si´ ekwiwalent w wysokoÊci
odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy zajmowanà po-
wierzchnià u˝ytkowà a powierzchnià przys∏ugujàcà
wed∏ug zasad okreÊlonych w § 4 rozporzàdzenia.

§ 8. Ekwiwalent jest Êwiadczeniem jednorazowym
i traktowany jest jako realizacja prawa do lokalu miesz-
kalnego.

§ 9. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do osób
posiadajàcych uprawnienia do lokali mieszkalnych b´-
dàcych w dyspozycji Szefa Biura Ochrony Rzàdu na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej 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).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie wymagaƒ dotyczàcych technicznego i pozatechnicznego bezpieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏y-
wajàcych Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 19a ust. 1 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. Dla celów niniejszego rozporzàdzenia przez ro-
dzaje ˝eglugi, w zale˝noÊci od których ustalono wyma-
gania dotyczàce technicznego i pozatechnicznego bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej, zwanych dalej „jednostkami”, nale˝y rozu-
mieç:

1) ˝egluga ba∏tycka — oznacza ˝eglug´ po Morzu Ba∏-
tyckim i innych morzach zamkni´tych o podobnych
warunkach ˝eglugowych, a tak˝e ˝eglug´ na mo-
rzach otwartych do 50 mil morskich od miejsca

schronienia, z dopuszczalnà odleg∏oÊcià mi´dzy
dwoma miejscami schronienia do 100 mil morskich,

2) ˝egluga przybrze˝na — oznacza ˝eglug´ w odleg∏o-
Êci nie wi´kszej ni˝ 20 mil morskich od brzegu w re-
jonie Morza Ba∏tyckiego lub innego morza za-
mkni´tego o podobnych warunkach ˝eglugowych,

3) ˝egluga krajowa — oznacza ˝eglug´ na wodach
morskich w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 12 mil mor-
skich od brzegu morskiego Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) ˝egluga os∏oni´ta — oznacza ˝eglug´ na akwenie
Zalewu Szczeciƒskiego i WiÊlanego oraz po Zatoce
Gdaƒskiej na zachód od linii ∏àczàcej punkt na Pó∏-
wyspie Helskim o wspó∏rz´dnych 54°35’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej i 018°49’ d∏ugoÊci geogra-
ficznej wschodniej z punktem na Mierzei WiÊlanej
o wspó∏rz´dnych 54°22’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej i 018°57’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej,

5) ̋ egluga portowa — oznacza ̋ eglug´ w obr´bie por-
tów, ∏àcznie z Roztokà Odrzaƒskà, do linii równole˝-


