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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 15 października 1997 r. 

w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu 
Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te 

lokale. 

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 iNr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, 
z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie reguluje warunki najmu lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących 
własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarzą
dzie Urzędu Ochrony Państwa, przydzielonych funk
cjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa na podstawie 
decyzji administracyjnej właściwego organu, określo
nego w przepisach o szczegółowych zasadach przy
działu, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkal
nych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla 
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 

§ 2. Do najmu lokalu, o którym mowa w § 1, oraz do 
obliczania czynszu najmu za ten lokal stosuje się prze
pisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, 
z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, 
Nr 68, poz. 439 i Nr 111, poz. 723). 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio 
do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, 
o których mowa w § 1, zajmowanych przez osoby nie 
będące funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Szef Urzędu Ochrony Państwa: A. Kapkowski 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 15 października 1997 r. 

w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa 
i członkom ich rodzin. 

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, 
z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnie
niem służby nabył w danym roku kalendarzowym pra
wo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego 
rodziny przysługuje świadczenie w postaci dopłaty do 
wypoczynku, zwane dalej "świadczeniem". 

2. Wartość świadczenia ustala się w wysokości pro
centowej uposażenia zasadniczego według naj niższej 
grupy zaszeregowania obowiązującej w Urzędzie 
Ochrony Państwa w dniu 1 stycznia roku kalendarzo
wym, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu 
wypoczynkowego: 

1) za rok 1997 -38,5%, 

2) od 1998 roku -40%. 

3. Liczbę uprawnionych członków rodziny funkcjo
nariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala 
się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istnieją
cego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowe
go za dany rok kalendarzowy, chyba że stan ten jest ko
rzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę świad
czenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby 
pełnionej w danym roku kalendarzowym. 

§ 2. 1. Świadczenie przysługujące za dany rok ka
lendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 mar
ca następnego roku, na pisemny wniosek funkcjona
riusza. 

2. Wypłata świadczenia następuje nie wcześniej niż: 

1) na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypo
czynkowego za dany rok kalendarzowy, w wymia-


