
Dziennik Ustaw Nr 93 — 7069 — Poz. 763

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) odleg∏oÊç mi´dzy dotychczasowym miejscem za-
mieszkania urz´dnika s∏u˝by cywilnej a miejsco-
woÊcià, do której jest przenoszony, warunkujàcà
udost´pnienie mieszkania albo zwrot kosztów naj-
mu lokalu mieszkalnego;

2) powierzchni´ mieszkania udost´pnianego urz´d-
nikowi s∏u˝by cywilnej albo sposób ustalania mak-
symalnej wysokoÊci zwrotu kosztów najmu lokalu
mieszkalnego;

3) maksymalnà wysokoÊç zwrotu kosztów przejazdu
i przewozu mienia, zwiàzanych z przeniesieniem,
oraz sposób ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej, zwa-
nej dalej „ustawà”;

4) tryb przyznawania oraz wyp∏aty Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 95 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2. Odleg∏oÊç mi´dzy dotychczasowym miejscem
zamieszkania urz´dnika s∏u˝by cywilnej przeniesione-
go na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy, zwanego dalej
„przeniesionym urz´dnikiem”, a miejscowoÊcià, do
której jest przenoszony, warunkujàca udost´pnienie
mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu miesz-
kalnego wynosi co najmniej 30 km mi´dzy granicami
administracyjnymi tych miejscowoÊci. 

§ 3. 1. Przeniesionemu urz´dnikowi udost´pnia si´
mieszkanie, b´dàce w dyspozycji urz´du, do którego
nast´puje przeniesienie. 

2. Przeniesionemu urz´dnikowi udost´pnia si´
mieszkanie z dniem przeniesienia.

3. Powierzchnia u˝ytkowa mieszkania udost´pnia-
nego przeniesionemu urz´dnikowi jest uzale˝niona
od liczby cz∏onków rodziny przenoszàcych si´ z prze-
niesionym urz´dnikiem, z uwzgl´dnieniem przenie-
sionego urz´dnika, i wynosi:

1) dla 1 osoby — od 25 m2 do 40 m2,

2) dla 2 osób — od 35 m2 do 50 m2,

3) dla 3 osób — od 45 m2 do 60 m2,

4) dla 4 osób — od 55 m2 do 70 m2,

5) dla 5 osób — od 65 m2 do 80 m2

— a w razie przenoszenia si´ wi´kszej liczby osób dla
ka˝dej kolejnej osoby zwi´ksza si´ dolnà i górnà gra-
nic´ przedzia∏u powierzchni u˝ytkowej mieszkania,
o której mowa w pkt 5, o 10 m2.

4. Je˝eli cz∏onkiem rodziny przenoszàcym si´
z przeniesionym urz´dnikiem jest osoba niepe∏no-
sprawna lub osoba powy˝ej 75. roku ˝ycia wymagajà-
ca sta∏ej opieki, dolnà i górnà granic´ przedzia∏u po-
wierzchni u˝ytkowej mieszkania zwi´ksza si´ o 10 m2. 

§ 4. Przeniesiony urz´dnik mo˝e z∏o˝yç oÊwiadcze-
nie o rezygnacji z mieszkania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

§ 5. 1. W przypadku nieudost´pnienia mieszkania
albo rezygnacji z mieszkania przeniesionemu urz´dni-
kowi przyznaje si´ miesi´czne Êwiadczenie na pokry-
cie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

2. Maksymalna kwota Êrodków na pokrycie mie-
si´cznych kosztów najmu lokalu mieszkalnego przy-
znawana przeniesionemu urz´dnikowi jest uzale˝nio-
na od liczby cz∏onków rodziny przenoszàcych si´
z przeniesionym urz´dnikiem, z uwzgl´dnieniem prze-
niesionego urz´dnika, i wynosi: 

1) w Warszawie, Gdaƒsku, Gdyni, Katowicach, Kra-
kowie, Poznaniu, Szczecinie i Wroc∏awiu: 

a) dla 1 osoby — 1 646 z∏,

b) dla 2 osób — 1 852 z∏,

c) dla 3 osób — 2 264 z∏, 

d) dla 4 osób — 2 573 z∏, 

e) dla 5 osób — 3 087 z∏,

f) dla 6 osób i wi´cej — 3 396 z∏;

2) w pozosta∏ych miejscowoÊciach:

a) dla 1 osoby — 1 235 z∏, 

b) dla 2 osób — 1 441 z∏, 

c) dla 3 osób — 1 646 z∏, 

d) dla 4 osób — 1 852 z∏, 

e) dla 5 osób — 2 058 z∏, 

f) dla 6 osób i wi´cej — 2 264 z∏.

3. Âwiadczenie przyznaje si´ przeniesionemu
urz´dnikowi po przekazaniu dyrektorowi generalne-
mu urz´du, do którego nast´puje przeniesienie, eg-
zemplarza umowy najmu lokalu mieszkalnego lub jej
kopii potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika urz´du, wraz z oÊwiad-
czeniem przeniesionego urz´dnika potwierdzajàcym
zamieszkanie jego i cz∏onków rodziny w lokalu miesz-
kalnym.

4. Âwiadczenie jest wyp∏acane przeniesionemu
urz´dnikowi w kasie urz´du, do którego zosta∏ prze-
niesiony, albo przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez przeniesionego urz´dnika, w terminie
10 dni od dnia przedstawienia przez przeniesionego
urz´dnika dowodu potwierdzajàcego op∏acenie wy-
najmujàcemu umówionego czynszu.
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§ 6. 1. Koszty przejazdu przeniesionego urz´dnika
i cz∏onków rodziny przenoszàcych si´ wraz z nim oraz
koszty przewozu mienia ustala si´ na przejazd z miej-
sca zamieszkania do miejscowoÊci, do której nast´pu-
je przeniesienie, i z powrotem.

2. Zwrot kosztów przejazdu przeniesionego urz´d-
nika i cz∏onków rodziny nast´puje w sposób okreÊlo-
ny w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju, jednak w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
po∏owa kwoty bazowej s∏u˝àcej do ustalenia wysoko-
Êci wynagrodzeƒ cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
okreÊlonej w ustawie bud˝etowej na rok bud˝etowy,
w którym nast´puje przeniesienie. 

3. Koszty przewozu mienia w obydwie strony
zwraca si´ w wysokoÊci udokumentowanej rachunka-
mi, jednak nie wy˝szej ogó∏em ni˝ dwukrotnoÊç kwo-
ty bazowej s∏u˝àcej do ustalenia wysokoÊci wynagro-
dzeƒ cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej na rok bud˝etowy, w którym
nast´puje przeniesienie. 

4. Ârodki z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdu i prze-
wozu mienia sà wyp∏acane przeniesionemu urz´dni-
kowi w kasie urz´du, do którego zosta∏ przeniesiony,
albo przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez przeniesionego urz´dnika, w terminie 10 dni od
dnia przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych
wysokoÊç poniesionych kosztów.

§ 7. 1. Jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u przenie-
sienia jest obliczane zgodnie z przepisami w sprawie
ustalania ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wypo-
czynkowy.

2. Âwiadczenie wyp∏aca si´ w kasie urz´du, do
którego nast´puje przeniesienie, albo przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego
urz´dnika, w terminie 10 dni od dnia podj´cia przez
przeniesionego urz´dnika pracy w urz´dzie, do które-
go zosta∏ przeniesiony.

§ 8. 1. Urlopu z tytu∏u przeniesienia udziela si´
przeniesionemu urz´dnikowi na jego wniosek. 

2. Urlop mo˝e byç udzielony w cz´Êciach, oddziel-
nie na przejazd do miejscowoÊci, do której nast´puje
przeniesienie, oraz z powrotem.

3. Za ka˝dy wykorzystany dzieƒ urlopu przeniesio-
nemu urz´dnikowi wyp∏aca si´ wynagrodzenie obli-
czane zgodnie z przepisami w sprawie ustalania wy-
nagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

§ 9. W przypadku przeniesienia ma∏˝onków b´dà-
cych urz´dnikami s∏u˝by cywilnej, którzy w zwiàzku
z przeniesieniem b´dà zamieszkiwali w tej samej
miejscowoÊci, Êwiadczenia, o których mowa w § 3
ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1, przyznaje si´ im wspólnie. 

§ 10. 1. Przeniesiony urz´dnik, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu, przedstawia
dyrektorowi generalnemu urz´du, do którego nast´-
puje przeniesienie, oÊwiadczenie o liczbie cz∏onków
rodziny przenoszàcych si´ wraz z nim.

2. W oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ nast´pujàce osoby:

1) wspó∏ma∏˝onka;

2) dzieci w∏asne i wspó∏ma∏˝onka, przysposobione
lub przyj´te na wychowanie w ramach rodziny za-
st´pczej, pozostajàce na jego utrzymaniu do czasu
ukoƒczenia 18. roku ˝ycia, a w razie ucz´szczania
do szko∏y lub odbywania studiów w szkole wy˝-
szej — do czasu ukoƒczenia nauki, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25. roku ˝ycia,
chyba ˝e przed osiàgni´ciem takiego wieku orze-
czono o ich ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;

3) rodziców przeniesionego urz´dnika i jego wspó∏-
ma∏˝onka b´dàcych na jego wy∏àcznym utrzyma-
niu lub którzy ukoƒczyli 75. rok ˝ycia albo ze
wzgl´du na ca∏kowità lub cz´Êciowà niezdolnoÊç
do pracy sà niezdolni do podj´cia zatrudnienia; za
rodziców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma i macoch´
oraz osoby przysposabiajàce.

3. W oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1, prze-
niesiony urz´dnik okreÊla liczb´ przenoszàcych si´
wraz z nim cz∏onków rodziny b´dàcych osobami nie-
pe∏nosprawnymi lub osobami powy˝ej 75. roku ˝ycia
wymagajàcymi sta∏ej opieki.

4. W przypadku niez∏o˝enia przez przeniesionego
urz´dnika oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
przyjmuje si´, ˝e przeniesiony urz´dnik przenosi si´
bez cz∏onków rodziny.

§ 11. W przypadku istotnych zmian sytuacji rodzin-
nej przeniesionego urz´dnika, które nastàpi∏y po udo-
st´pnieniu mieszkania albo zawarciu umowy najmu
lokalu mieszkalnego, majàcych wp∏yw na realizacj´
tych uprawnieƒ, przeniesiony urz´dnik niezw∏ocznie
informuje o tych zmianach dyrektora generalnego
urz´du, do którego nast´puje przeniesienie. 

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych urz´dnikowi s∏u˝by
cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowoÊci
(Dz. U. Nr 94, poz. 599), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 207
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505).


