
Uzasadnienie 
 
 

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad 
przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. oraz z 2005 r. Nr 
266, poz. 2246) proponuje się zmianę § 3. 

Zmiana tego przepisu ma na celu wydawanie bezterminowej decyzji o przyznaniu równoważnika 
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie złożonego pełnego 
oświadczenia mieszkaniowego funkcjonariusza. W związku z powyższym nastąpiłoby 
wyeliminowanie obowiązku wydawania corocznie nowej decyzji administracyjnej w przedmiocie 
równoważnika, a wypłata dokonywana byłaby bez dodatkowych czynności procesowych. 
Przedstawione propozycje zmian spowodują zmniejszenie nakładu pracy, w stosunku do obecnie 
istniejącej pragmatyki, niezbędnej do zweryfikowania danych i podjęcia ewentualnych działań 
nadzorczych, w ww. zakresie łącznie ze wszczęciem i przeprowadzeniem stosownego postępowania 
administracyjnego. 

Ponadto dokonano zmiany § 5 rozporządzenia poprzez dodanie nowego ust. 2. Powyższe 
podyktowane jest faktem, iż organy mieszkaniowe Policji pozbawione byłyby w istocie środków 
kontroli przesłanek otrzymania równoważnika, co mogłoby spowodować niebezpieczeństwo 
nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy, a także konieczność wdrażania trudnych w sensie 
dowodowym postępowań w sprawie zwrotu nienależnie wypłacanego świadczenia, sięgających 
nawet wielu lat wstecz. W związku z powyższym zobowiązano policjantów do corocznego 
składania oświadczeń mieszkaniowych w formie skróconej (przy czym dokument sporządzany 
byłby w formacie A-5), w przypadku gdy nie nastąpiły zmiany mające wpływ na uprawnienia do 
przedmiotowego świadczenia funkcjonariusza. W przypadku, w którym zmieniłby się stan 
faktyczny, funkcjonariusz będzie zobowiązany do złożenia pełnego oświadczenia mieszkaniowego. 
Niniejsza nowelizacja wiązałyby się niewątpliwie z mniejszym zużyciem materiałów biurowych w 
stosunku do obecnego stanu, w sumie ok. 750.000 zł., tym niemniej zmniejszenie kosztów nastąpi 
w 2011 r. 

Zmieniony § 6 rozporządzenia rozszerza katalog przesłanek szczególnych do cofnięcia 
uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji 
zwolnienia policjanta ze służby w Policji. Niniejsza zamiana spowodowana jest brakiem 
możliwości w obecnym stanie prawnym wydania decyzji orzekającej cofnięcie lub też utratę 
uprawnień do przedmiotowego świadczenia ww. przypadku, co w konsekwencji naraża organy 
Policji na wielość postępowań w sprawie roszczeń emerytów i rencistów o wypłatę  równoważnika 
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia z dniem 
skierowania do uzgodnień międzyresortowych, zostanie udostępniony na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej. 
 
Ocena Skutków Regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projekt rozporządzenia dotyczy policjantów, jak również komórek organizacyjnych Policji, 
realizujących zadania w zakresie oceny uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont 
zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia przekazano do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów, który nie wniósł 



do niego uwag. 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanej nowelizacji rozporządzenia spowoduje ograniczenie wydatków 
budżetu państwa w klasyfikacji części budżetowych Nr 42 o ok. 750.000 zł. od 2011 r. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Zakłada się, że wejście w życie przedmiotowej regulacji w sposób bezpośredni nie będzie miało 
wpływu na rynek pracy. 
 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki. 
 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój sytuacji regionów. 
 

7. Zgodność z przepisami Unii Europejskiej 
 Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 

 
 

 
 


