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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏aty funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´zien-
nej równowa˝nika pieni´˝nego z tytu∏u braku mieszkania.

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88,
poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Równowa˝nik pieni´˝ny z tytu∏u braku miesz-
kania, zwany dalej „równowa˝nikiem pieni´˝nym”,
przyznaje si´ funkcjonariuszowi S∏u˝by Wi´ziennej,
pozostajàcemu w s∏u˝bie sta∏ej, zwanemu dalej „funk-
cjonariuszem”, je˝eli:

1) on sam lub cz∏onkowie jego rodziny, o których mo-
wa w art. 86 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej, zwanej dalej „ustawà”, nie
posiadajà lokalu mieszkalnego lub domu,

2) funkcjonariuszowi, o którym mowa w pkt 1, jed-
nostka organizacyjna S∏u˝by Wi´ziennej nie przy-
dzieli∏a kwatery tymczasowej,

3) funkcjonariusz przeniesiony z urz´du lub jego ma∏-
˝onek nie posiadajà lokalu mieszkalnego lub domu
w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by ani w miejsco-
woÊci pobliskiej, a jednostka organizacyjna S∏u˝by
Wi´ziennej nie przydzieli∏a funkcjonariuszowi kwa-
tery tymczasowej.

§ 2. Funkcjonariuszowi, który odmówi∏ przyj´cia
proponowanego mu lokalu mieszkalnego z zasobów
gminy lub stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci
pobliskiej, odpowiadajàcego co najmniej przys∏ugujà-
cym mu normom powierzchni mieszkalnej, nie wyp∏a-
ca si´ równowa˝nika pieni´˝nego.

§ 3. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego dla
funkcjonariusza wynosi 6 z∏ dziennie.

2. Funkcjonariuszowi posiadajàcemu co najmniej
jednego z cz∏onków rodziny, o których mowa w art. 86
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ustawy, przys∏uguje równowa˝nik o 100% wy˝szy od
kwoty okreÊlonej w ust. 1.

3. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego podlega
corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie bu-
d˝etowej na dany rok Êrednioroczny wskaênik wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych. Podstaw´ wa-
loryzacji stanowi kwota równowa˝nika pieni´˝nego
obowiàzujàca w roku poprzedzajàcym rok, w którym
waloryzacja nast´puje.

§ 4. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca si´ na pod-
stawie oÊwiadczenia mieszkaniowego funkcjonariu-
sza.

2. Funkcjonariusz powiadamia niezw∏ocznie jed-
nostk´ organizacyjnà S∏u˝by Wi´ziennej o ka˝dej zmia-
nie danych zawartych w oÊwiadczeniu, o którym mo-
wa w ust. 1, w formie nowego oÊwiadczenia.

3. Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego stanowi za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. Równowa˝nik pieni´˝ny przys∏uguje za okres
od dnia powstania uprawnienia do jego pobierania do
dnia, w którym nastàpi∏a utrata tych uprawnieƒ. Wy-
p∏ata równowa˝nika pieni´˝nego nast´puje w okre-
sach miesi´cznych, z do∏u, w jednostce organizacyjnej
S∏u˝by Wi´ziennej, w której funkcjonariusz pobiera
uposa˝enie.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie wysokoÊci oraz
szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏aty funkcjo-
nariuszom S∏u˝by Wi´ziennej równowa˝nika pieni´˝-
nego z tytu∏u braku mieszkania (Dz. Urz. Min. Spra-
wiedl. Nr 2, poz. 9).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r., z wyjàtkiem § 3 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 13 czerwca
2001 r. (poz. 712)

.............................................
(data)

......................................................................
(stopieƒ, nazwisko i imi´, data przyj´cia do s∏u˝by)
......................................................................

(adres zamieszkania)
......................................................................

OÂWIADCZENIE MIESZKANIOWE FUNKCJONARIUSZA

I. OÊwiadczam, ˝e posiadam nast´pujàcych cz∏onków rodziny:

Lp. Nazwisko i imi´ Stopieƒ
pokrewieƒstwa

Rok urodzenia
dzieci

Data
zameldowania

1
2
3
4
5
6
7

JednoczeÊnie oÊwiadczam, ˝e dzieci (w∏asne, ma∏˝onka, przysposobione lub przyj´te na wychowanie w ramach
rodziny zast´pczej), wymienione w pkt I lp. ....., wspólnie ze mnà zamieszkujàce i pozostajàce na moim utrzyma-
niu:

1) nie osiàgn´∏y pe∏noletnoÊci*),

2) kszta∏cà si´ w szkole i nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia*),

3) ze wzgl´du na inwalidztwo I lub II grupy sà niezdolne do wykonywania pracy*).

Rodzice lub teÊciowie, wymienieni w pkt I lp. ...., wspólnie ze mnà zamieszkujàcy pozostajà na moim utrzyma-
niu:

1) nie posiadajà w∏asnych êróde∏ utrzymania*),

2) ze wzgl´du na inwalidztwo I lub II grupy wymagajà opieki*).
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II. OÊwiadczam, ˝e ani ja, ani osoby wymienione w pkt I — nie posiadamy lokalu mieszkalnego lub domu albo
kwatery tymczasowej przydzielonej przez S∏u˝b´ Wi´ziennà.

III. OÊwiadczam, ˝e powy˝sze dane sà zgodne z istniejàcym stanem faktycznym.

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

_______________
*) Niepotrzebne skreÊliç.


