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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 paêdziernika 2001 r.

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
przez policjantów.

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092
oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100,
poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady przyznawania
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzin-
nego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç, zwanej dalej „pomocà finansowà”, po-
licjantowi, który nie otrzyma∏ lokalu mieszkalnego na
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, zasa-
dy zwrotu tej pomocy oraz jej wysokoÊç.

§ 2. Pomoc finansowà przyznaje si´ jednorazowo
policjantowi w s∏u˝bie sta∏ej.

§ 3. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ na wniosek
policjanta. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finan-
sowej okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce fakt ubiegania si´ przez policjanta lub jego ma∏-
˝onka pozostajàcego z nim we wspólnoÊci majàtkowej
o lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny w miejsco-
woÊci pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej,
a w szczególnoÊci:

1) zaÊwiadczenie o cz∏onkostwie ze spó∏dzielni miesz-
kaniowej albo

2) wyciàg z ksi´gi wieczystej oraz umow´ kupna lo-
kalu (domu jednorodzinnego) sporzàdzonà w for-
mie aktu notarialnego lub umow´ przedwst´pnà,
albo



3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego —
aktualny wyciàg z ksi´gi wieczystej potwierdzajàcy
w∏asnoÊç gruntu (prawo wieczystego u˝ytkowa-
nia) oraz pozwolenie w∏aÊciwego organu na budo-
w´ domu, albo

4) pozwolenie na budow´ lokalu stanowiàcego odr´b-
nà nieruchomoÊç.

§ 4. 1. WysokoÊç pomocy finansowej wynosi
3 377 z∏ za norm´ zaludnienia przys∏ugujàcà policjan-
towi i ka˝demu cz∏onkowi jego rodziny wed∏ug upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych na dzieƒ z∏o˝enia wniosku.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocz-
nej waloryzacji o prognozowany w ustawie bud˝eto-
wej na dany rok Êrednioroczny wskaênik wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych w zaokràgleniu do
pe∏nych z∏otych.

3. Podstaw´ waloryzacji stanowi kwota pomocy fi-
nansowej obowiàzujàca w roku poprzedzajàcym rok,
w którym waloryzacja nast´puje.

4. Je˝eli po dniu z∏o˝enia wniosku, lecz przed wy-
daniem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
w pe∏nej przys∏ugujàcej wysokoÊci, powsta∏o prawo do
wi´kszej powierzchni mieszkalnej, liczb´ przys∏ugujà-
cych policjantowi norm zaludnienia ustala si´ na dzieƒ
wydania decyzji.

5. Wyp∏ata przyznanej pomocy finansowej mo˝e
nastàpiç jednorazowo lub w ratach, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od dnia wydania decyzji o przy-
znaniu tej pomocy. Decyzja o przyznaniu pomocy fi-
nansowej okreÊla iloÊç rat, ich wysokoÊç oraz termin
wyp∏aty.

§ 5. 1. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w razie:

1) jej nienale˝nego pobrania,

2) zwolnienia policjanta ze s∏u˝by przed up∏ywem 10
lat od dnia jej rozpocz´cia, z uwzgl´dnieniem okre-
sów s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej, o ile nie naby∏ uprawnieƒ do emerytu-
ry, renty policyjnej lub renty przyznanej na podsta-
wie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 1194).

2. Do ustalenia wysokoÊci kwoty pomocy finanso-
wej podlegajàcej zwrotowi przyjmuje si´ liczb´ norm
zaludnienia okreÊlonà w decyzji o przyznaniu pomocy
finansowej oraz stawk´ tej pomocy obowiàzujàcà
w dniu powstania obowiàzku jej zwrotu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wy-
sokoÊç kwoty pomocy finansowej, która zosta∏a usta-
lona zgodnie z ust. 2, obni˝a si´ o 1/10 za ka˝dy pe∏ny
rok s∏u˝by.

4. Na pisemny wniosek policjanta zwrot pomocy fi-
nansowej mo˝e nastàpiç w ratach, których iloÊç i wyso-
koÊç ustala si´ w decyzji o zwrocie pomocy finansowej.

§ 6. 1. W przypadku gdy policjant skorzysta∏ z po-
mocy finansowej w formie zaliczkowej przed dniem
30 paêdziernika 1997 r.:

1) je˝eli cel pomocy finansowej zosta∏ zrealizowany
w taki sposób, ˝e policjant uzyska∏ lokal, zakoƒczy∏
budow´, remont, modernizacj´ lokalu lub domu
jednorodzinnego, wydaje si´ decyzj´ o przyznaniu
pomocy finansowej w pe∏nej wysokoÊci, wed∏ug
stawek i na zasadach obowiàzujàcych w dniu za-
koƒczenia realizacji celu,

2) je˝eli cel pomocy finansowej nie zosta∏ zrealizowa-
ny, a zosta∏a ona udzielona na budow´, remont lub
modernizacj´ lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç lub domu jednorodzinne-
go, wydaje si´ decyzj´ o przyznaniu pomocy finan-
sowej w pe∏nej przys∏ugujàcej wysokoÊci, wed∏ug
stawek i na zasadach obowiàzujàcych w dniu,
w którym up∏yn´∏y:
a) 3 lata od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na

budow´,
b) 1 rok od dnia wyp∏aty pomocy finansowej na re-

mont lub modernizacj´,
c) 2 lata od dnia uzyskania domu lub lokalu do wy-

koƒczenia,

3) je˝eli cel pomocy finansowej nie zosta∏ zrealizowa-
ny, a zosta∏a ona udzielona na uzyskanie lokalu
spó∏dzielczego lub lokalu stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç, wydaje si´, na wniosek policjanta,
decyzj´ o przyznaniu pomocy finansowej wed∏ug
stawek i na zasadach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu

— uwzgl´dniajàc wyp∏aconà zaliczk´.

2. W stosunku do policjanta zajmujàcego lokal
mieszkalny b´dàcy w dyspozycji organu decyzj´
o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1, wydaje si´ pod warunkiem opró˝nienia tego
lokalu przez wszystkie zamieszka∏e w nim osoby i prze-
kazania lokalu do dyspozycji organu w terminie 6 mie-
si´cy od dnia wyp∏aty pomocy finansowej, pod rygo-
rem zwrotu przyznanej pomocy.

§ 7. Pomoc finansowa nie przys∏uguje policjantowi,
który uzyska∏ pomoc finansowà w pe∏nej wysokoÊci na
podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do spraw
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem jego wej-
Êcia w ˝ycie.

§ 9. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
przy ustalaniu wysokoÊci pomocy finansowej dla poli-
cjanta od dnia 1 stycznia 2001 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 paê-
dziernika 2001 r. (poz. 1468)

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ

........................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)

..........................................
(stosunek s∏u˝bowy:

policjant/emeryt/rencista) Data wp∏ywu do jednostki ....................................................

..........................................
data przyj´cia do s∏u˝by/
data zwolnienia (emeryt)

..........................................
(nazwa jednostki, telefon)

..........................................
(adres domowy, telefon)

Do

...............................................................

...............................................................

w ...........................................................

Wniosek
w sprawie przyznania pomocy finansowej

1. OÊwiadczam, ˝e uzyskam lokal mieszkalny* — dom* w ....................................................................................
przy ul. ..................................................................... nr ......................, sk∏adajàcy si´ z ............. izb o powierzchni
mieszkalnej .................. m2, w którym zamieszkam w dniu ............................................, wraz z nast´pujàcymi
osobami:
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Nazwisko i imi´ Data
urodzenia

Stopieƒ
pokrewieƒstwa

Stan
cywilny

Data i miejsce 
sta∏ego

zameldowania
Uwagi

2. Posiadam uprawnienia do norm zaludnienia z tytu∏u ..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
na podstawie ...............................................................................................................................................................



3. Nie korzysta∏em (dotyczy równie˝ ma∏˝onka) z innych êróde∏ pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe
.......................................................................................................................................................................................

4. Nie zajmowa∏em* — zajmuj´* — zajmowa∏em* mieszkanie b´dàce w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub podleg∏ych mu organów* albo inne mieszkanie/dom* ................................................
w ............................................................................ przy ul. .........................................................................................
sk∏adajàce si´ z ............ izb o powierzchni mieszkalnej ............ m2 na podstawie ...................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Nie posiadam (dotyczy równie˝ ma∏˝onka) innego mieszkania/domu* ni˝ wymienione w ust. 4.

6. Przeka˝´* — przekaza∏em* w ca∏oÊci zajmowane mieszkanie do dyspozycji .........................................................
.......................................................................................................................................................................................

7. Przyznanà pomoc prosz´ wyp∏aciç w formie ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

8. Powy˝sze dane podaj´ uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ.

9. Przedk∏adam nast´pujàce dokumenty: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

10. OÊwiadczam, ̋ e zapozna∏em si´ z warunkami przyznania i zwrotu pomocy finansowej okreÊlonymi rozporzà-
dzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 paêdziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 131,
poz. 1468)

............................, dnia ............................ 200...... r. ...................................................
(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej

1. Pan/i ........................................................................... pe∏ni s∏u˝b´ w .........................................................................
zajmuje stanowisko przewidziane etatem dla .....................
zosta∏/a mianowany/a w s∏u˝bie sta∏ej w dniu .......................

2. Pan/i jest emerytem*, rencistà* uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego na warunkach okreÊlonych dla
funkcjonariuszy ............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
wy˝ej wymieniony/a pe∏ni∏/a s∏u˝b´ w .......................................................................................................................

............................, dnia ............................ 200...... r.
............................................

(podpis)

——————————

* Niepotrzebne skreÊliç.
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