
Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, 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 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb post´powania
oraz warunki przyznawania, cofania oraz zwracania po-
mocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzin-
nego lub lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç, zwanej dalej „pomocà finansowà”,
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, który nie otrzy-
ma∏ lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji admini-
stracyjnej o przydziale.

§ 2. 1. Pomoc finansowà przyznaje si´ jednorazowo
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej w s∏u˝bie sta∏ej,
zwanemu dalej „funkcjonariuszem”.

2. Pomocy finansowej nie przyznaje si´ funkcjona-
riuszowi, który nie spe∏nia warunków do otrzymania
lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administra-
cyjnej, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej.

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

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

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

2) odpis ksi´gi wieczystej lub umow´ kupna lokalu
(domu jednorodzinnego) sporzàdzonà w formie
aktu notarialnego lub umow´ przedwst´pnà kupna
lokalu (domu jednorodzinnego), albo

3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego — od-
pis ksi´gi wieczystej potwierdzajàcy w∏asnoÊç grun-
tu (prawo wieczystego u˝ytkowania) oraz pozwole-
nie w∏aÊciwego organu na budow´ domu, albo

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

§ 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∏ugujà-
cych na dzieƒ z∏o˝enia wniosku przez kwot´ 3 657,26 z∏.

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

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

4. 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. Decyzj´ o cofni´ciu pomocy finansowej wyda-
je si´ w razie:

1) rezygnacji funkcjonariusza z jej otrzymania,

2) zawieszenia funkcjonariusza w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych,

3) tymczasowego aresztowania funkcjonariusza.

§ 6. 1. Decyzj´ o zwrocie pomocy finansowej wyda-
je si´ w razie:

1) jej nienale˝nego pobrania,

2) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by przed up∏y-
wem 10 lat od dnia jej rozpocz´cia z uwzgl´dnie-
niem okresów s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´-
ziennej, o ile nie naby∏ uprawnieƒ do emerytury,
renty policyjnej lub renty przyznanej na podstawie
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,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
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2. Do ustalenia wysokoÊci kwoty pomocy finanso-
wej podlegajàcej zwrotowi przyjmuje si´ liczb´ norm
zaludnienia lokalu mieszkalnego okreÊlonà w decyzji
o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawk´ tej po-
mocy obowiàzujàcà w dniu powstania obowiàzku jej
zwrotu, z zastrze˝eniem ust. 3.

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. Zwrot pomocy finansowej mo˝e nastàpiç na pi-
semny wniosek funkcjonariusza w ratach, których licz-
b´ i wysokoÊç ustala si´ w decyzji o zwrocie pomocy fi-
nansowej.

§ 7. 1. 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

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

2. W przypadku niespe∏nienia przez funkcjonariu-
sza zobowiàzania, o którym mowa w ust. 1, przyznana
pomoc finansowa podlega zwrotowi.

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

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

§ 10. Pomoc finansowa w wysokoÊci, o której mo-
wa w § 4 ust. 1, przys∏uguje od dnia 1 stycznia 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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