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Rodzina pewnego funkcjonariusza Służby Więziennej w dniu jego mianowania do służby stałej 

składała się z trzech osób. 

W jej skład wchodził on samego, jego żona i córka, przy czym żona była w trzecim trymestrze 

ciąży.  

Funkcjonariusz razem z rodziną mieszkał wówczas w lokalu o powierzchni 25,3 m2.  

Kiedy małżonkowie nabyli prawo użytkowania wieczystego lokalu mieszkalnego, 

funkcjonariusz złożył wniosek o udzielenie mu pomocy finansowej na uzyskanie tego lokalu.  

Jednak zakład karny, w którym pracował, uznał, że taka pomoc mu nie przysługuje. Powód: w 

dniu mianowania miał zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.  

Czy fakt, że w dniu tym żona funkcjonariusza była w ciąży ma jakieś znaczenie? 

Zgodnie z przepisami funkcjonariuszowi Służby Więziennej w służbie stałej przysługuje prawo 

do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub w miejscowości 

pobliskiej.  

Prawo to może być zrealizowane albo przez przydział lokalu, albo przez przyznanie pomocy 

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. 

Na taki przydział bądź dopłatę nie może liczyć funkcjonariusz już posiadający lokal mieszkalny 

w miejscowości, w której pełni służbę lub pobliskiej, jeśli lokal ten ma powierzchnię minimalną 

wymaganą przepisami.  

Definicję minimalnej powierzchni mieszkalnej zawiera art. 173 ustawy o Służbie Więziennej. 

Zgodnie z tym przepisem, jednostkowa norma o powierzchni mieszkalnej wynosi od 7 m[2] do 

10 m[2] na każdego członka rodziny funkcjonariusza. 

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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W opisanej sytuacji powodem odmowy przyznania funkcjonariuszowi pomocy finansowej na 

mieszkanie było fakt zaspokojenia na dzień mianowania jego potrzeb mieszkaniowych.  

Zdaniem Zakładu Karnego, w świetle art. 176 ust. 2 ustawy o służbie więziennej, w którym 

mowa jest o dzieciach wspólnie zamieszkujących z funkcjonariuszem i pozostających na jego 

utrzymaniu, brak jest podstaw do uznania dzieci nienarodzonych za członków rodziny 

funkcjonariusza. 

Sąd Najwyższy, do którego sprawa ta trafiła, uznał jednak inaczej (wyrok z 30 listopada 2016 

r. III PK 17/16).  

Zdaniem Sądu Najwyższego przyjąć należy, że przepis ustanawia nie tylko prawo 

funkcjonariusza do lokalu mieszkalnego, ale także prawo wszystkich członków jego rodziny 

wymienionych w art. 176 tej ustawy do zamieszkiwania w przydzielonym funkcjonariuszowi 

lokalu mieszkalnym.  

Podmiotem tego prawa w chwili, na jaką bada się to prawo, jest nie tylko dziecko już urodzone, 

ale także dziecko, które jeszcze się nie urodziło, ale zostało już poczęte. 

Źródło tekstu http://www.rp.pl/Mundurowi/306179996-Nienarodzone-dziecko-moze-zdecydowac-o-prawie-

do-lokalu.html#ap-2 


