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W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich w piśmie 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. znak: BMP-

0790-5-12/11/AR/AD w sprawie sytuacji emerytów i rencistów wojskowych zwolnionych z 

jednostek wojskowych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zajmujących lokale znajdujące się dotychczas w zasobie Zarządu Zasobów 

Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie wydanych w 

przeszłości decyzji o przydziale kwatery, położone na nieruchomościach, co do których zostały 

zgłoszone roszczenia w trybie przepisów dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i 

użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), Rzecznik 

zwraca się z prośbą o ponowne zajęcie jednoznacznego stanowiska odnośnie zapowiadanej 

nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z, 2010 r., Nr 206, poz. 1367 ze zm.). 

Ze wspomnianego na wstępie pisma wynika bowiem, że w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych podjęto działania zmierzające do stosownej nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych RP, jednak ze względu na zbyt wczesny etap prac obecnie nie jest możliwe 

wskazanie terminu ich zakończenia. Tymczasem do korespondencji nadesłanej do Rzecznika Praw 

Obywatelskich przez osoby zainteresowane w tej sprawie załączone zostało pismo Zastępcy 

Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 

stycznia 2012r. skierowane do Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA (kopia pisma 

w załączeniu), z którego wynika, że zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka 

Cichockiego przekazaną przez Departament Prawny MSW w piśmie nr DP-I-0231-272/11/EM z 
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dnia 4 stycznia 2012r. prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych nie będą realizowane. 

Wyżej wskazane okoliczności mogą prowadzić do wniosku, że stanowisko resortu 

zaprezentowane w piśmie Podsekretarza Stanu w MSW zawierającym odpowiedź na 

wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozbieżne ze stanowiskiem Ministra Spraw 

Wewnętrznych, mimo iż zostały zajęte w tym samym czasie. 

Dlatego też, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w omawianym zakresie. 

Załącznik: 

1. kopia pisma z dnia 12.01.2012r. 


