
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 paêdzier-
nika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb post´powania
oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finanso-
wej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa spo-
∏ecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç,
zwanej dalej „pomocà finansowà”, funkcjonariuszowi
Stra˝y Granicznej, który nie otrzyma∏ lokalu mieszkal-
nego na podstawie decyzji administracyjnej o przy-
dziale, sposób ustalenia wysokoÊci pomocy finanso-
wej oraz kwoty podlegajàcej zwrotowi i podmioty w∏a-
Êciwe w tych sprawach.

§ 2. Pomoc finansowà przyznaje si´ jednorazowo
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, zwanemu dalej
„funkcjonariuszem”.

§ 3. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ na wniosek
funkcjonariusza. Wzór wniosku w sprawie przyznania
pomocy finansowej okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

1) zaÊwiadczenie o cz∏onkostwie w spó∏dzielni miesz-
kaniowej lub

2) w przypadku uzyskania lokalu z zasobów towarzy-
stwa budownictwa spo∏ecznego:

a) umow´ w sprawie partycypacji, o której mowa
w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 paêdziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.3)),

b) potwierdzenie przyj´cia kaucji zabezpieczajàcej
pokrycie nale˝noÊci z tytu∏u najmu lokalu miesz-
kalnego z zasobów towarzystwa budownictwa
spo∏ecznego,

c) umow´ przedwst´pnà zobowiàzujàcà do zawar-
cia umowy najmu;

3) odpis ksi´gi wieczystej lub umow´ kupna lokalu
(domu jednorodzinnego) sporzàdzonà w formie
aktu notarialnego lub umow´ przedwst´pnà kup-
na lokalu (domu jednorodzinnego) albo

4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego —
odpis ksi´gi wieczystej potwierdzajàcy w∏asnoÊç
gruntu (prawo wieczystego u˝ytkowania) oraz po-
zwolenie w∏aÊciwego organu na budow´ domu.

§ 4. 1. WysokoÊç pomocy finansowej oblicza si´,
mno˝àc liczb´ norm zaludnienia lokalu mieszkalnego
przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi oraz ka˝demu
cz∏onkowi jego rodziny, wed∏ug uprawnieƒ przys∏ugu-
jàcych na dzieƒ z∏o˝enia wniosku, przez kwot´ 4 158 z∏.

2. 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. Liczb´ rat, ich wysokoÊç oraz ter-
min wyp∏aty ustala si´ w decyzji o przyznaniu pomocy.

§ 5. Pomoc finansowa podlega cofni´ciu, je˝eli
funkcjonariusz:

1) zrezygnuje z jej otrzymania;

2) zostanie zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych;

3) zostanie tymczasowo aresztowany.

§ 6. 1. Kwot´ pomocy finansowej podlegajàcej
zwrotowi ustala si´, przyjmujàc liczb´ norm zaludnie-
nia lokalu mieszkalnego okreÊlonà w decyzji o przy-
znaniu pomocy finansowej oraz stawk´ tej pomocy
obowiàzujàcà w dniu powstania obowiàzku jej zwrotu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y
Granicznej, wysokoÊç kwoty pomocy finansowej,
ustalonej w sposób okreÊlony w ust. 1, obni˝a si´
o 1/10 za ka˝dy pe∏ny rok s∏u˝by.

§ 7. Decyzje w sprawach pomocy finansowej wy-
dajà podmioty w∏aÊciwe w sprawach dotyczàcych
przydzia∏u i opró˝niania lokali mieszkalnych.

§ 8. Warunkiem przyznania pomocy finansowej
funkcjonariuszowi zajmujàcemu lokal mieszkalny b´-
dàcy w dyspozycji w∏aÊciwego organu jest zobowiàza-
nie si´ funkcjonariusza do opró˝nienia zajmowanego
lokalu mieszkalnego przez wszystkie zamieszka∏e
w nim osoby i przekazanie opró˝nionego lokalu do
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.



dyspozycji organu w terminie 6 miesi´cy od dnia wy-
p∏aty pomocy finansowej.

§ 9. Pomoc finansowa nie przys∏uguje funkcjona-
riuszowi, który uzyska∏ pomoc finansowà na podsta-
wie dotychczasowych przepisów.

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

§ 11. Pomoc finansowa w wysokoÊci, o której mo-
wa w § 4 ust. 1, przys∏uguje od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 892 oraz z 2005 r.
Nr 210, poz. 1754).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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......................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)

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

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

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

......................................................................
(adres domowy)

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

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 pow. mieszkalnej ............ m2, w którym zamieszkam w dniu ........................ wraz z nast´pujàcymi osobami:
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. (poz. 617)

WZÓR

Lp. Nazwisko i imi´ Data
urodzenia

Stopieƒ
pokrewieƒstwa

Stan
cywilny

Data i miejsce
sta∏ego

zameldowania
Uwagi

wnioskodawca

2. Posiadam uprawnienia do norm zaludnienia z tytu∏u:
......................................................................................................................................................................................

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

na podstawie ..............................................................................................................................................................

3. Nie korzystam (korzysta∏em)*; ma∏˝onek — nie korzysta (korzysta∏)* — z pomocy finansowej na uzyskanie

lokalu mieszkalnego (domu) ......................................................................................................................................



4. Nie zajmowa∏em* — zajmuj´* — zajmowa∏em* lokal mieszkalny b´dàcy w dyspozycji jednostki organizacyj-
nej podleg∏ej lub nadzorowanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub inny lokal mieszkal-
ny (dom)* ....................................................................................................................................................................

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

w ................................................................................ przy ul. ....................................................................................

sk∏adajàcy si´ z ......... izb o powierzchni mieszkalnej ................ m2, na podstawie ..............................................

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

5. Nie posiadam (ani ma∏˝onek) innego lokalu mieszkalnego (domu) ni˝ wymieniony w pkt 4.

6. Przeka˝´* — przekaza∏em* w ca∏oÊci zajmowany lokal mieszkalny do dyspozycji ................................................ 

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

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

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

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

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

9. OÊwiadczam, ˝e zapozna∏em si´ z warunkami przyznawania i cofania pomocy finansowej okreÊlonymi

rozporzàdzeniem ........................................................................................................................................................

Warszawa, dnia ......................... r.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej

Pan(i) ........................................................................................ pe∏ni s∏u˝b´ w .............................................................

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

zajmuje/zajmowa∏ stanowisko przewidziane etatem dla .............................................................................................

zosta∏ mianowany w s∏u˝bie sta∏ej w dniu ....................................................................................................................

zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by w dniu .................................................................................................................................

..................................................., dnia ................................ r.
(miejscowoÊç)

.......................................................................
(podpis i stanowisko s∏u˝bowe oraz nazwa

komórki/jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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