
I. Produkty

Nowe pojazdy samochodowe kategorii M1 w rozu-
mieniu rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów
samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5,
poz. 30), z wyjàtkiem pojazdów specjalnych.

II. Informacje o produktach

Zestawienie, opracowywane w odniesieniu do
ka˝dej marki, typu, wariantu i wersji aktualnie dost´p-
nych w sprzeda˝y przedmiotowych pojazdów samo-
chodowych uszeregowanych w porzàdku alfabetycz-
nym, zawiera co najmniej:

1) mark´, typ, wariant i wersj´ pojazdu;

2) rodzaj paliwa;

3) oznaczenie numeryczne (symbol) pojazdu wed∏ug
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU);

4) wartoÊç zu˝ycia paliwa wyra˝onà w litrach na
100 km (l/100 km) i podanà z dok∏adnoÊcià do jed-
nego miejsca po przecinku;

5) wartoÊç emisji CO2 (dwutlenku w´gla) wyra˝onà
w gramach na kilometr (g/km) i podanà z dok∏ad-
noÊcià do najbli˝szej liczby ca∏kowitej;

6) wykaz dziesi´ciu najbardziej ekonomicznych ze
wzgl´du na zu˝ycie paliwa nowych marek, typów,

wariantów i wersji pojazdów, uszeregowanych
w porzàdku rosnàcej wartoÊci emisji CO2 dla ka˝-
dego typu paliwa, zawierajàcy dane, o których
mowa w pkt 1, 4 i 5; 

7) zalecenia dla u˝ytkowników pojazdów stanowiàce,
˝e prawid∏owe u˝ytkowanie i regularne badania
techniczne pojazdów, jak równie˝ odpowiednie za-
chowanie si´ kierowcy, takie jak unikanie dyna-
micznego stylu jazdy, jazda przy u˝yciu ni˝szych
pr´dkoÊci, hamowanie zapobiegawcze, prawid∏o-
we pompowanie opon, ograniczanie okresów pra-
cy silnika na biegu ja∏owym i unikanie przewo˝e-
nia nadmiernych ci´˝arów, zmniejszajà zu˝ycie pa-
liwa i obni˝ajà emisj´ CO2 z ich pojazdu; 

8) wyjaÊnienie skutków emisji gazów cieplarnianych
i potencjalnej zmiany klimatu oraz zwiàzku tych za-
gadnieƒ z pojazdami samochodowymi, jak rów-
nie˝ odniesienie do rodzajów paliwa dost´pnych
dla konsumenta oraz ich wp∏ywu na Êrodowisko,
przygotowane w oparciu o wyniki najnowszych
badaƒ naukowych i obowiàzujàce przepisy praw-
ne w tym zakresie;

9) odniesienie do celu Wspólnoty Europejskiej doty-
czàcego Êrednich emisji CO2 przez nowe pojazdy
samochodowe, a tak˝e daty, do której cel ten po-
winien byç osiàgni´ty;

10) odniesienie do internetowego przewodnika Komi-
sji Europejskiej po zu˝yciu paliwa i wartoÊci emisji
CO2, je˝eli taki przewodnik jest dost´pny.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie równowa˝ników pieni´˝nych przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego

za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i szczegó∏o-
we zasady przyznawania funkcjonariuszowi Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanemu dalej

„funkcjonariuszem”, oraz zwracania przez niego rów-
nowa˝ników pieni´˝nych za remont zajmowanego lo-
kalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego. 

§ 2. 1. WysokoÊç równowa˝nika za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn kwoty
116 z∏ i liczby norm zaludnienia, okreÊlonych w przepi-
sach w sprawie szczegó∏owych zasad przydzia∏u,
opró˝niania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych
oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funk-
cjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi i ka˝demu cz∏on-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.



kowi jego rodziny, wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia
danego roku.

2. Funkcjonariuszowi, który naby∏ prawo do rów-
nowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowanego loka-
lu mieszkalnego w trakcie roku kalendarzowego, przy-
znaje si´ cz´Êç tego równowa˝nika w wysokoÊci pro-
porcjonalnej do okresu, jaki pozosta∏ do koƒca roku
kalendarzowego, liczàc od pierwszego dnia miesiàca,
w którym dosz∏o do nabycia uprawnienia, przy czym
za podstaw´ obliczeƒ przyjmuje si´ kwot´, o której
mowa w ust. 1, oraz liczb´ norm zaludnienia przys∏u-
gujàcych w dniu nabycia uprawnienia.

§ 3. 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. Wyp∏ata równowa˝nika pieni´˝nego za brak lo-
kalu mieszkalnego nast´puje w okresach miesi´cz-
nych.

§ 4. Równowa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego przyznaje si´ funkcjonariu-
szowi w przypadku, gdy on sam lub wspólnie z cz∏on-
kiem rodziny, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawà”,
zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decy-
zji o przydziale lokalu;

2) lokal mieszkalny w spó∏dzielni mieszkaniowej lub
dom jednorodzinny uzyskany przez niego na wa-
runkach lokatorskiego lub w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu lub domu; 

3) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu
w budynku spó∏dzielni mieszkaniowej bàdê wcho-
dzàcy w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy lub
innej jednostki samorzàdu terytorialnego albo to-
warzystwa budownictwa spo∏ecznego;

4) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu sta-
nowiàcy w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub paƒstwo-
wych osób prawnych; 

5) lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny stano-
wiàcy odr´bnà nieruchomoÊç b´dàcy jego w∏a-
snoÊcià lub wspó∏w∏asnoÊcià.

§ 5. 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) zajmowany przez niego lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny jest podnajmowany w ca∏oÊci lub
w cz´Êci.

§ 6. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego przyznaje si´ funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta-
∏ej, je˝eli: 

1) w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci
pobliskiej on sam lub cz∏onek jego rodziny, o któ-
rym mowa w art. 103 ustawy, nie posiadajà lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o któ-
rych mowa w § 4;

2) zosta∏ przeniesiony z urz´du, na podstawie art. 110
ust. 4 ustawy, do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejsco-
woÊci i nie zosta∏ zakwaterowany na koszt Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. 

§ 7. Równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miej-
scowoÊci pobliskiej nie przyznaje si´ w przypadku,
gdy:

1) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek zrzek∏ si´ prawa
do posiadanego dotychczas lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego;

2) funkcjonariusz lub jego ma∏˝onek b´dàcy funkcjo-
nariuszem odmówi∏ bezzasadnie przyj´cia lokalu
mieszkalnego odpowiadajàcego przys∏ugujàcym
normom zaludnienia i znajdujàcego si´ w stanie
sanitarnym i technicznym umo˝liwiajàcym za-
mieszkanie;

3) funkcjonariuszowi lub jego ma∏˝onkowi przyzna-
no pomoc finansowà na uzyskanie lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego albo tego sa-
mego rodzaju Êwiadczenie na podstawie odr´b-
nych przepisów;

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

5) 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.

§ 8. 1. Równowa˝niki pieni´˝ne za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkal-
nego przyznaje si´ na podstawie z∏o˝onego przez
funkcjonariusza oÊwiadczenia mieszkaniowego za da-
ny rok kalendarzowy.

2. O ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnie-
nie do otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak
lokalu mieszkalnego albo na ich wysokoÊç funkcjona-
riusz niezw∏ocznie zawiadamia organ, o którym mowa
w § 10 ust. 1. Zawiadomienia dokonuje si´ w formie
oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego stanowi
za∏àcznik do rozporzàdzenia.
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§ 9. Kwoty wyp∏aconych równowa˝ników pieni´˝-
nych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub za brak lokalu mieszkalnego podlegajà zwrotowi
w przypadku podania nieprawdziwych danych
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1, majà-
cych wp∏yw na istnienie uprawnienia do tych równo-
wa˝ników lub na ich wysokoÊç. 

§ 10. 1. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go lub upowa˝niony przez niego funkcjonariusz wyda-
jà decyzje w sprawach uregulowanych w rozporzàdze-
niu. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonujà
w∏aÊciwe komórki finansowe jednostek organizacyj-
nych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. 

§ 11. 1. Równowa˝niki pieni´˝ne za remont zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkal-
nego w wysokoÊci, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 3
ust. 1, przyznaje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. W przypadku wyp∏acenia funkcjonariuszowi rów-
nowa˝nika pieni´˝nego za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego przys∏u-
gujàcych mu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. w wy-
sokoÊci ni˝szej ni˝ okreÊlone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1,
funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ wyrównanie.

§ 12. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego przys∏ugujà-
cego funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej
za okres od dnia 29 czerwca 2002 r. do dnia 31 grud-
nia 2003 r. oblicza si´, przyjmujàc za podstaw´ obli-
czeƒ kwot´ 113 z∏. Przepis § 2 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

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

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

———————
2) 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
pieni´˝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, Paƒstwo-
wej 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 In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz art. 232 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609).
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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