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1235
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie pomocy finansowej przys∏ugujàcej funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady przyznawania i wyp∏aty oraz zwrotu pomocy finansowej, w tym przypadki, w których pomoc
ta jest przyznawana lub podlega zwrotowi, sposób obliczania wysokoÊci pomocy finansowej przyznawanej
lub orzekanej do zwrotu, a tak˝e rodzaje dokumentów
wymaganych przy ubieganiu si´ o przyznanie pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego lub domu w ramach
spó∏dzielni budownictwa mieszkaniowego, zwanej dalej „pomocà finansowà”, przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi S∏u˝by Wi´ziennej w s∏u˝bie sta∏ej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ jednorazowo
funkcjonariuszowi, który spe∏nia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzyma∏.
2. Pomocy finansowej nie przyznaje si´ funkcjonariuszowi na dofinansowanie kosztów zwiàzanych
z przekszta∏ceniem prawa do obecnie zajmowanego lokalu.
§ 3. Pomoc finansowà w formie decyzji administracyjnej przyznajà, odmawiajà przyznania lub orzekajà
o jej zwrocie:
1) Minister SprawiedliwoÊci w odniesieniu do Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej i jego zast´pców;
2) Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej w odniesieniu do:
a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej,
b) dyrektorów okr´gowych S∏u˝by Wi´ziennej i ich
zast´pców,

b) dyrektorów aresztów Êledczych i zak∏adów karnych po∏o˝onych na terenie dzia∏ania okr´gowego inspektoratu i ich zast´pców,
c) komendantów oÊrodków szkolenia i oÊrodków
doskonalenia kadr po∏o˝onych na terenie dzia∏ania okr´gowego inspektoratu i ich zast´pców;
4) dyrektor aresztu Êledczego, zak∏adu karnego
oraz komendant oÊrodka szkolenia i oÊrodka doskonalenia kadr S∏u˝by Wi´ziennej w odniesieniu
do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tych jednostkach.
§ 4. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ funkcjonariuszowi w wysokoÊci 25 % wartoÊci lokalu mieszkalnego
o powierzchni u˝ytkowej 50 m2.
2. WartoÊç lokalu mieszkalnego, na podstawie której oblicza si´ kwot´ pomocy finansowej, stanowi iloczyn 50 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego i ceny metra kwadratowego, ustalonego na podstawie przepisów ust. 3 i 4.
3. Cen´ metra kwadratowego powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego, przyjmowanà do obliczenia
wysokoÊci pomocy finansowej, ustala si´ w kwocie:
1) wynikajàcej z umowy kupna — sprzeda˝y (umowy
przedwst´pnej) lokalu mieszkalnego;
2) wynikajàcej z kosztorysu budowlanego lokalu mieszkalnego;
3) ustalonej przez spó∏dzielni´ budownictwa mieszkaniowego lub spó∏k´ developerskà.
4. Cena metra kwadratowego powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego przyjmowana do obliczenia
wysokoÊci pomocy finansowej nie mo˝e przekraczaç ceny metra kwadratowego powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego, publikowanej przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, s∏u˝àcej wyliczaniu premii
gwarancyjnej od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszcz´dnoÊciowych ksià˝eczek mieszkaniowych.

c) Komendanta Centralnego OÊrodka Szkolenia
S∏u˝by Wi´ziennej i Komendanta OÊrodka Doskonalenia Kadr S∏u˝by Wi´ziennej w Popowie
i ich zast´pców;

§ 5. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ na pisemny
wniosek funkcjonariusza.

3) dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej w odniesieniu do:

1) okreÊlenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej funkcjonariusza;

a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w okr´gowym inspektoracie S∏u˝by Wi´ziennej,

2) okreÊlenie celu, na który ma byç przyznane Êwiadczenie;

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

Dziennik Ustaw Nr 132

— 8889 —

3) informacj´ o korzystaniu w przesz∏oÊci przez funkcjonariusza z pomocy finansowej.
3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdzajàce fakt ubiegania si´ przez funkcjonariusza o lokal
mieszkalny lub dom w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by
lub w miejscowoÊci pobliskiej, a w szczególnoÊci:
1) umow´ o sp∏at´ zobowiàzaƒ finansowych zaciàgni´tych na cele mieszkaniowe;
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kwot´ pomocy finansowej, ustalonej zgodnie z ust. 2, obni˝a si´ o 1/15 za ka˝dy pe∏ny rok s∏u˝by.
4. Na pisemny wniosek funkcjonariusza zwrot pomocy finansowej mo˝e nastàpiç w ratach, których iloÊç
i wysokoÊç ustala si´ w decyzji o zwrocie pomocy finansowej. Termin zwrotu pomocy finansowej roz∏o˝onej na raty nie mo˝e przekroczyç 2 lat od dnia wydania
decyzji. Do oprocentowania rat stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 2.

2) umow´ ze spó∏dzielnià mieszkaniowà;
3) umow´ z firmà developerskà;
4) umow´ kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) sporzàdzonà w formie aktu notarialnego
lub umow´ przedwst´pnà;
5) pozwolenie na budow´ wraz z kosztorysem sporzàdzonym przez osob´ uprawnionà na podstawie odr´bnych przepisów.
4. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej, udokumentowanych zgodnie z przepisem
ust. 3, nast´puje w kolejnoÊci ich sk∏adania, zgodnie
z rejestrem prowadzonym przez jednostk´ organizacyjnà S∏u˝by Wi´ziennej.
§ 6. 1. Wyp∏ata przyznanej pomocy finansowej mo˝e nastàpiç jednorazowo lub w dwóch ratach, nie póêniej jednak ni˝ w terminie dwóch lat od dnia wydania
decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzja okreÊla wysokoÊç rat i terminy ich wyp∏aty.
2. Wyp∏ata przyznanej pomocy finansowej dokonywana jest w kasie jednostki organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, lub na
wskazane przez funkcjonariusza konto bankowe.

§ 8. 1. Pomocy finansowej nie przyznaje si´ funkcjonariuszowi, który uzyska∏ pomoc finansowà na podstawie zarzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
30 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci,
szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏aty oraz
zwrotu pomocy finansowej przys∏ugujàcej funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 4, poz. 50) w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 20 % wartoÊci przys∏ugujàcego lokalu mieszkalnego.
2. Funkcjonariusz, któremu na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, przyznano pomoc finansowà w wysokoÊci ni˝szej ni˝ 20 % wartoÊci przys∏ugujàcego mu lokalu mieszkalnego lub przys∏uguje mu
prawo do pomocy uzupe∏niajàcej, mo˝e ubiegaç si´
o dalszà pomoc na podstawie tych przepisów.
3. Do spraw wszcz´tych z wniosków funkcjonariuszy z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia majà zastosowanie przepisy, o których mowa mowa w ust. 1, z tym ˝e funkcjonariuszowi przyznaje si´ pomoc finansowà w wysokoÊci nie ni˝szej
ni˝ 20 % wartoÊci przys∏ugujàcego mu lokalu mieszkalnego.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.1)

§ 7. 1. Pomoc finansowa podlega zwrotowi:
Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
1) po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia otrzymania pomocy
finansowej na kupno lokalu mieszkalnego, w przypadku niezawarcia i nieprzed∏o˝enia w jednostce
organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej ostatecznej umowy kupna lokalu w tym terminie;
2) po up∏ywie 3 lat od dnia otrzymania pomocy finansowej na budow´ lokalu mieszkalnego, w przypadku niezainwestowania przyznanej kwoty na ten cel
i nieudokumentowania tego faktu w jednostce organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej w tym terminie;
3) w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by,
przed nabyciem przez niego prawa do emerytury
lub renty na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej.
2. Do ustalenia kwoty pomocy finansowej podlegajàcej zwrotowi przyjmuje si´ kwot´ przyznanego Êwiadczenia waloryzowanego corocznie o Êrednioroczny
wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, okreÊlony w ustawie bud˝etowej, w przypadku,
gdy obowiàzek zwrotu powsta∏ w latach nast´pujàcych
po roku przyznania pomocy finansowej.

———————
1) Z

dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc zarzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
30 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci,
szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏aty oraz zwrotu
pomocy finansowej przys∏ugujàcej funkcjonariuszom
S∏u˝by Wi´ziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
(Dz. Urz. Min. Spraw., Nr 4, poz. 50), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji,
ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
(Dz. U. Nr 81, poz. 877).

