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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania 
przez policjantów równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu
mieszkalnego przyznaje si´ policjantowi w s∏u˝bie sta-
∏ej, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowo-
Êci pobliskiej on sam lub cz∏onkowie jego rodziny,
o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji nie posiadajà:

1) lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie
decyzji administracyjnej,

2) spó∏dzielczego lokalu mieszkalnego, w tym lokator-
skiego lub w∏asnoÊciowego, oraz spó∏dzielczego
lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu,

3) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu, stanowiàcego mieszkaniowy zasób
gminy lub innych jednostek samorzàdu terytorial-
nego, lokalu stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa lub paƒstwowych osób prawnych albo pozo-
stajàcego w zasobach towarzystw budownictwa
spo∏ecznego,

4) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie
umowy najmu innego ni˝ wymieniony w pkt 3, dla
którego stawka  czynszu za 1 m2 powierzchni u˝yt-
kowej lokalu nie jest wy˝sza od stawki ustalonej
przez gmin´ — dotyczy to równie˝ mieszkaƒ o po-
wierzchni u˝ytkowej przekraczajàcej 80 m2,

5) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjo-
natowego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç, b´dàcego przedmiotem
w∏asnoÊci lub wspó∏w∏asnoÊci policjanta lub cz∏on-

ków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy
o Policji,

6) tymczasowej kwatery.

2. Równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego nie przyznaje si´ policjantowi w s∏u˝bie
sta∏ej, je˝eli:

1) utraci∏ lub zrzek∏ si´ prawa do zajmowanego do-
tychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których
mowa w ust. 1,

2) otrzyma∏ pomoc finansowà na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu na podstawie odr´bnych
przepisów, z wyjàtkiem policjanta przeniesionego
do s∏u˝by w innej miejscowoÊci,

3) jego ma∏˝onek otrzyma∏ pomoc, o której mowa
w pkt 2,

4) bezzasadnie odmówi∏ przyj´cia lokalu mieszkalne-
go odpowiadajàcego przys∏ugujàcym mu normom
zaludnienia i znajdujàcego si´ w nale˝ytym stanie
technicznym i sanitarnym,

5) w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobli-
skiej zajmuje lokal mieszkalny stanowiàcy odr´bnà
nieruchomoÊç lub dom jednorodzinny (cz´Êç do-
mu) albo spó∏dzielczy w∏asnoÊciowy lokal miesz-
kalny b´dàce przedmiotem spadku, je˝eli udzia∏
w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom
zaludnienia.

§ 2. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za
brak lokalu mieszkalnego wynosi:
1) dla policjanta posiadajàcego cz∏onków rodziny,

o których mowa w art. 89 ustawy o Policji — 9,50 z∏
dziennie,
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2) dla policjanta — 4,75 z∏ dziennie.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu
corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie bu-
d˝etowej na dany rok wskaênik Êredniorocznego wzro-
stu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em,
podlegajà zaokràgleniu do pe∏nych dziesiàtek groszy.

3. Podstaw´ waloryzacji stanowi kwota równowa˝-
nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego obowià-
zujàca w roku poprzedzajàcym rok, w którym walory-
zacja nast´puje.

4. Wyp∏aty równowa˝nika dokonuje w okresach
miesi´cznych w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Poli-
cji.

§ 3. Ustalenia uprawnieƒ policjanta do otrzymania
równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalne-
go oraz jego wysokoÊci dokonuje si´ na podstawie
oÊwiadczenia mieszkaniowego, którego wzór stanowi
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. W razie zbiegu uprawnieƒ policjanta i jego ma∏-
˝onka do równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego przys∏uguje jeden korzystniejszy równo-
wa˝nik.

§ 5. Policjant jest obowiàzany niezw∏ocznie zawia-
domiç, sk∏adajàc nowe oÊwiadczenie mieszkaniowe,
o ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnienia do
otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego za brak lokalu
mieszkalnego albo na jego wysokoÊç.

§ 6. Decyzj´ o cofni´ciu uprawnienia do dotychczas
przyznanego równowa˝nika wydaje si´, je˝eli policjant
przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa w § 1 ust. 1,
lub zmieni∏ si´ jego stan rodzinny.

§ 7. Decyzj´ o zwrocie wyp∏aconego równowa˝nika
pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego wydaje si´
w przypadku:

1) nienale˝nego pobrania na skutek niepoinformowa-
nia o wystàpieniu zmian lub podania nieprawdzi-
wych danych w oÊwiadczeniu, o którym  mowa
w § 3, majàcych wp∏yw na istnienie uprawnienia
do tego równowa˝nika lub na jego wysokoÊç,

2) uprawomocnienia si´ decyzji stwierdzajàcej nie-
wa˝noÊç decyzji o przyznaniu równowa˝nika.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do emery-
ta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r.
Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81,
poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

§ 9. 1. Organami w∏aÊciwymi do wydawania decy-
zji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, co-
fania albo ˝àdania zwrotu równowa˝nika pieni´˝nego
za brak lokalu mieszkalnego sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych dla Ko-
mendanta G∏ównego Policji i zast´pców Komen-
danta G∏ównego Policji,

2) Komendant G∏ówny Policji dla:

a) policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Policji,

b) komendantów wojewódzkich Policji,

c) Komendanta Wy˝szej Szko∏y Policji oraz Ko-
mendanta Szko∏y Policji w Pile, Komendanta
Szko∏y Policji w S∏upsku, Komendanta Szko∏y
Policji w Katowicach i Komendanta Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie,

3) komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów
powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów
pe∏niàcych s∏u˝b´ w komendzie wojewódzkiej Po-
licji,

4) komendanci szkó∏, o których mowa w pkt 2 lit. c),
dla podleg∏ych im policjantów,

5) komendanci powiatowi (miejscy) Policji dla poli-
cjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w komendzie powiato-
wej (miejskiej) Policji, komisariatach Policji i in-
nych podleg∏ych  im jednostkach organizacyjnych
Policji.

2. Decyzje w sprawach przyznawania, odmowy
przyznania, cofania albo zwrotu równowa˝nika pie-
ni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego wydajà:

1) w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych 
— organy, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwe ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania emeryta i renci-
sty,

2) w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych,
których ostatnim miejscem pe∏nienia s∏u˝by by∏o
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji
lub Komenda G∏ówna Policji, zamieszka∏ych w War-
szawie — Komendant G∏ówny Policji.

§ 10. Równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu miesz-
kalnego w wysokoÊci, o której mowa w § 2 ust. 1, przy-
s∏uguje od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 11. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem jego wejÊcia w ˝ycie.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r.
w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad przyzna-
wania policjantom równowa˝nika pieni´˝nego za re-
mont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równowa˝-
nika pieni´˝nego za brak lokalu mieszkalnego oraz
szczegó∏owych zasad ich zwracania (Dz. U. Nr 106,
poz. 1212 i z 2000 r. Nr 65, poz. 777).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 2 ust. 2 i 3, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji 
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 918)

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 100 — 6585 — Poz. 918


