
Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szcze-
gó∏owe zasady przyznawania i zwracania równowa˝ni-
ków pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjonariuszom
Agencji Wywiadu, zwanym dalej „funkcjonariuszami”,
za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak
lokalu mieszkalnego.

§ 2. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego przyznaje si´ funkcjonariu-
szowi, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny otrzymany przez niego lub jego
ma∏˝onka na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale;

2) lokal mieszkalny lub dom:

a) uzyskany przez niego lub jego ma∏˝onka na wa-
runkach spó∏dzielczego lokatorskiego lub w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
domu,

b) stanowiàcy odr´bnà nieruchomoÊç, b´dàcy w∏a-
snoÊcià lub wspó∏w∏asnoÊcià jego lub jego ma∏-
˝onka,

c) na podstawie zawartej przez niego lub jego ma∏-
˝onka umowy najmu.

§ 3. Równowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje si´ w przy-
padku, gdy: 

1) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju
Êwiadczenie, na podstawie odr´bnych przepisów;

2) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek pobiera równo-
wa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu mieszkalnego lub
tego samego rodzaju Êwiadczenie, na podstawie
odr´bnych przepisów;

3) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek wynajmuje lub
podnajmuje w ca∏oÊci lub cz´Êci lokal mieszkalny
lub dom, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza si´
przez mno˝enie kwoty 116 z∏ i liczby norm zaludnienia
przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi i ka˝demu cz∏onko-
wi jego rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego,
okreÊlonych w przepisach w sprawie szczegó∏owych

zasad przydzia∏u, opró˝niania i norm zaludnienia loka-
li mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przezna-
czonych dla funkcjonariuszy, zwanych dalej „normami
zaludnienia”, wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia danego
roku. 

2. Kwota 116 z∏ podlega corocznej waloryzacji
o prognozowany w ustawie bud˝etowej na dany rok
Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em oraz zaokràgleniu do pe∏nych
z∏otych w gór´. 

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

§ 5. Funkcjonariuszowi, który rozpoczà∏ s∏u˝b´
w trakcie roku kalendarzowego, równowa˝nik pieni´˝-
ny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przy-
znaje si´ w wysokoÊci proporcjonalnej do liczby dni ka-
lendarzowych s∏u˝by w roku, za który przys∏uguje ten
równowa˝nik, przy czym za podstaw´ obliczeƒ przyj-
muje si´ liczb´ norm zaludnienia przys∏ugujàcych te-
mu funkcjonariuszowi w pierwszym dniu s∏u˝by w ro-
ku, za który przys∏uguje ten równowa˝nik.

§ 6. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego wyp∏aca si´ w okresach
rocznych, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia mieszkaniowego. 

§ 7. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego przyznaje si´ funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta-
∏ej, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowo-
Êci pobliskiej on sam lub cz∏onkowie jego rodziny,
o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu, nie posiadajà: 

1) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale; 

2) lokalu mieszkalnego lub domu: 

a) uzyskanego na warunkach spó∏dzielczego loka-
torskiego lub w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu, 

b) stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, 

c) zajmowanego na podstawie umowy najmu; 

3) lokalu mieszkalnego udost´pnionego przez organ
administracji rzàdowej w celu ca∏kowitego lub cz´-
Êciowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
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§ 8. Równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego nie przyznaje si´ w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek zrzek∏ si´ lub
utraci∏ prawo do zajmowania posiadanego dotych-
czas w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowo-
Êci pobliskiej:

a) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale,

b) lokalu mieszkalnego lub domu:

— uzyskanego na warunkach spó∏dzielczego lo-
katorskiego lub w∏asnoÊciowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu,

— wchodzàcego w sk∏ad mieszkaniowego zaso-
bu gminy lub innej jednostki samorzàdu tery-
torialnego albo towarzystwa budownictwa
spo∏ecznego,

— stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub
paƒstwowej osoby prawnej;

2) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek wypowiedzia∏
umow´ najmu zajmowanego dotychczas w miej-
scu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej
lokalu mieszkalnego albo domu, o którym mowa
w pkt 1 lit. b;

3) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek zby∏ lub uczyni∏
przedmiotem umowy darowizny:

a) lokal mieszkalny lub dom stanowiàcy odr´bnà
nieruchomoÊç znajdujàcy si´ w miejscu pe∏nie-
nia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej, 

b) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu
mieszkalnego lub domu znajdujàcego si´
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci
pobliskiej;

4) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek b´dàcy funkcjo-
nariuszem odmówi∏ przyj´cia znajdujàcego si´
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci po-
bliskiej lokalu mieszkalnego odpowiadajàcego
przys∏ugujàcym normom zaludnienia i znajdujàce-
go si´ w stanie sanitarnym i technicznym umo˝li-
wiajàcym zamieszkanie;

5) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek otrzyma∏ pomoc
finansowà na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub
domu albo tego samego rodzaju Êwiadczenie, na
podstawie odr´bnych przepisów; 

6) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju
Êwiadczenie, na podstawie odr´bnych przepisów;

7) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek pobiera równo-
wa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub tego samego rodzaju Êwiadcze-
nie, na podstawie odr´bnych przepisów.

§ 9. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za
brak lokalu mieszkalnego wynosi dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej:

1) posiadajàcego rodzin´ — 10,70 z∏ dziennie;

2) samotnego — 5,40 z∏ dziennie.

2. Kwoty 10,70 z∏ i 5,40 z∏ podlegajà corocznej wa-
loryzacji o prognozowany w ustawie bud˝etowej na
dany rok Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em oraz zaokràgleniu do pe∏-
nych dziesiàtek groszy w gór´.

3. Podstaw´ waloryzacji stanowià kwoty równo-
wa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego obo-
wiàzujàce w roku poprzedzajàcym rok, w którym walo-
ryzacja nast´puje.

§ 10. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego wyp∏aca si´ w okresach miesi´cznych, w ter-
minie do dnia 10 ka˝dego miesiàca.

§ 11. 1. Równowa˝niki pieni´˝ne za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkal-
nego wyp∏aca si´ na podstawie oÊwiadczenia mieszka-
niowego z∏o˝onego przez funkcjonariusza. 

2. O ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnienie
do otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego za remont
zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu
mieszkalnego albo na ich wysokoÊç funkcjonariusz jest
obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç organ, o którym
mowa w § 13 ust. 1. 

3. W przypadku gdy od dnia z∏o˝enia przez funkcjo-
nariusza ostatniego oÊwiadczenia mieszkaniowego nie
zaistnia∏y zmiany majàce wp∏yw na uprawnienie do
otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego za remont zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu
mieszkalnego oraz na ich wysokoÊç, równowa˝niki te
wyp∏aca si´ na podstawie skróconego oÊwiadczenia
mieszkaniowego z∏o˝onego przez funkcjonariusza. 

4. Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

5. Wzór zawiadomienia o zmianie majàcej wp∏yw
na uprawnienie do otrzymania równowa˝nika pieni´˝-
nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub
za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokoÊç
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

6. Wzór skróconego oÊwiadczenia mieszkaniowe-
go okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

§ 12. 1. Wyp∏acony równowa˝nik pieni´˝ny za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega
zwrotowi:

1) w ca∏oÊci, w przypadkach: 

a) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadcze-
niu mieszkaniowym, skróconym oÊwiadczeniu
mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym
mowa w § 11 ust. 5, majàcych wp∏yw na istnie-
nie uprawnienia do tego równowa˝nika, 

b) o których mowa w § 3 pkt 1 oraz 2;

2) w wysokoÊci proporcjonalnej do liczby dni wynaj-
mowania lub podnajmowania w ca∏oÊci lub cz´Êci
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lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa
w § 2, w roku, za który przys∏uguje ten równowa˝-
nik.

2. Wyp∏acony równowa˝nik pieni´˝ny za brak loka-
lu mieszkalnego podlega zwrotowi w ca∏oÊci, w przy-
padkach:

1) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadczeniu
mieszkaniowym, skróconym oÊwiadczeniu miesz-
kaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa
w § 11 ust. 5, majàcych wp∏yw na istnienie upraw-
nienia do tego równowa˝nika; 

2) o których mowa w § 8.

§ 13. 1. Decyzje w sprawach uregulowanych w roz-
porzàdzeniu wydaje Szef Agencji Wywiadu lub upo-
wa˝niony przez niego funkcjonariusz. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje jed-
nostka organizacyjna Agencji Wywiadu w∏aÊciwa
w sprawach finansów.

§ 14. 1. Równowa˝niki pieni´˝ne za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkal-
nego w wysokoÊci, o której mowa w § 4 ust. 1 i § 9
ust. 1, przyznaje si´ od dnia 1 stycznia 2003 r. 

2. W przypadku wyp∏acenia funkcjonariuszom rów-
nowa˝ników za remont zajmowanego lokalu mieszkal-
nego i za brak lokalu mieszkalnego przys∏ugujàcych im
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. w wysokoÊci ni˝-
szej ni˝ okreÊlona w § 4 ust. 1 i § 9 ust. 1, funkcjonariu-
szom wyp∏aca si´ wyrównanie.

§ 15. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przys∏ugu-
jàcego funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej
za okres od dnia 29 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia

2002 r. oblicza si´, przyjmujàc za podstaw´ obliczeƒ
kwot´ 113 z∏.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis
§ 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 16. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych osta-
tecznà decyzjà przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa z dnia 15 paêdziernika
1997 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci oraz szczegó∏o-
wych zasad przyznawania i zwracania równowa˝ników pie-
ni´˝nych zwiàzanych z prawem funkcjonariusza Urz´du
Ochrony Paƒstwa do lokalu mieszkalnego (M. P. Nr 78,
poz. 755), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 usta-
wy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o od-
szkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i cho-
rób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych 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 eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, 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 Cel-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz zachowanym w mocy na
podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2003 r. (poz. 1555) 

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3


