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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji 

 

(druk nr 1040) 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 96. 

1. Policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu 

pełnienia służby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-

pensjonatowy, może być przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji 

administracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli: 

1)   zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom; 

2)   zwróci pomoc finansową przyznaną: 

a)  na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany w wysokości zwaloryzowanej przez 

spółdzielnię, 

b)  na spłatę innych należności - w wysokości przyznanej. 

2. Policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej, może być przydzielony lokal 

mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, jeżeli zwolni zajmowany lokal 

mieszkalny lub dom, o którym mowa w ust. 1, oraz zwróci pomoc finansową na zasadach 

określonych w tym przepisie. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przydzielania lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, 

szczegółowe zasady zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zwalniania 

zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów określonych w ust. 1, uwzględniając 

przesłanki uzasadniające przydział lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do 

służby w innej miejscowości, sposób postępowania w przypadku, gdy policjant ten 

skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, oraz rodzaje 
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dokumentów potwierdzających zwolnienie przez policjanta lokalu mieszkalnego 

dotychczas zajmowanego. 

[4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w 

poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 

domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według 

przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty 

zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej niż przez 2 lata 

od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.] 

<4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w 

poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego 

lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według 

przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. 

Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji.> 

5. Policjant delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje 

tymczasową kwaterę. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środków budżetu Policji. 

 


