
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r. 

Poz. 2480 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

z dnia 27 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 

1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finan-

sowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 617 oraz z 2016 r. 

poz. 1060) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Wysokość pomocy finansowej oblicza się, mnożąc liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego przy-

sługującego funkcjonariuszowi oraz każdemu członkowi jego rodziny, według uprawnień przysługujących na dzień 

złożenia wniosku, przez kwotę 5538 zł. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany 

rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pierwszą 

waloryzację przeprowadza się w 2023 r. 

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym 

waloryzacja następuje. 

4. Jeżeli po dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej 

przysługującej wysokości, powstało prawo do większej powierzchni mieszkalnej, liczbę przysługujących funkcjonariu-

szowi norm zaludnienia ustala się na dzień wydania decyzji. 

5. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo albo w ratach, nie później jednak niż 

w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty 

ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy.”. 

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 


		2021-12-30T15:46:05+0000
	Anna Tyśkiewicz-Mazur


		2021-12-30T17:32:49+0100




