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Na podstawie art. 182 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przy-
znawania i wypłaty funkcjonariuszowi Służby Wię-
ziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równo-
ważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego 
lub domu, zwanego dalej „równoważnikiem pienięż-
nym”, oraz sposób zwrotu nienależnie pobranego 
równoważnika pieniężnego, wzór wniosku o przyzna-
nie równoważnika pieniężnego, termin jego wypłaty 
i zwrotu oraz jednostki organizacyjne Służby Więzien-
nej właściwe do wypłaty równoważnika pieniężnego.

§ 2. 1. Równoważnik pieniężny przyznaje się na 
wniosek funkcjonariusza.

2. Na pisemne wezwanie organu, o którym mowa 
w art. 192 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 
Więziennej, funkcjonariusz jest obowiązany przedsta-
wić tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu, 
o którym mowa w art. 182 ust. 1 tej ustawy.

3. Wzór wniosku o przyznanie równoważnika pie-
niężnego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Wypłaty równoważnika pieniężnego dokonuje 
w danym roku kalendarzowym jednostka organizacyj-
na Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pobiera 
uposażenie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku.

§ 4. Kwota nienależnie pobranego przez funkcjo-
nariusza równoważnika pieniężnego podlega zwroto-
wi do kasy jednostki organizacyjnej, o której mowa 
w § 3, w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana 
decyzja o zwrocie nienależnie pobranego równoważ-
nika pieniężnego stała się ostateczna.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
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za remont lokalu mieszkalnego lub domu



Dziennik Ustaw Nr 142 — 11294 — Poz. 955

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 20 lipca 2010 r. (poz. 955)

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO 
ZA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU

…....................................……..
 (stopień, nazwisko i imię)

 …............……..
 (data)

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

 …....................................……..
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Proszę o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu. Oświadczam, że 
od dnia .................. r. zajmuję lokal mieszkalny lub dom:

..........................................................................................................................................................................................
(kategoria lokalu: w dyspozycji SW, własne, spółdzielcze, gminne, inne)

na podstawie przysługującego mi (mojemu małżonkowi) tytułu prawnego:

..........................................................................................................................................................................................
(tytuł prawny: akt notarialny, przydział — decyzja administracyjna, umowa najmu, inne)

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

 ……...................…..
 (podpis)

* Niepotrzebne skreślić.
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