
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r. 

Poz. 589 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 10 kwietnia 2015 r. 

w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem 

pierwszego lokalu 

Na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 170, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość należności w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu mieszkalnego 

i warunki jej przyznawania funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, a także termin płatności tej należności oraz podmio-

ty uprawnione do jej wypłaty. 

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w związku z otrzymaniem 

pierwszego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 

Rządu, przysługuje należność pieniężna, zwana dalej „należnością”, w wysokości: 

1) jednokrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, określanej w ustawie budżetowej – 

jeżeli funkcjonariusz nie posiada członków rodziny; 

2) trzykrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, określanej w ustawie budżetowej – jeżeli 

funkcjonariusz posiada członków rodziny. 

2. Podstawę wypłaty należności stanowi wielokrotność kwoty bazowej obowiązującej w dniu, w którym decyzja 

administracyjna o przydziale lokalu stała się ostateczna. 

§ 3. 1. Należność wypłaca się na podstawie wniosku funkcjonariusza o jej wypłatę, skierowanego do Szefa Biura 

Ochrony Rządu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz dołącza dokumenty potwierdzające otrzymanie lokalu na 

podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 

2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, oraz oświadczenie o przysługującej wysokości należności, określonej w § 2 ust. 1. 

§ 4. Należność wypłaca komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach finansowych, 

w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku, o którym mowa w § 3. 

§ 5. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy 

dotychczasowe. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822. 
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§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu (Dz. U. 

Nr 20, poz. 189 i Nr 40, poz. 373). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 




