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Załącznik nr 212)

WZÓR

…………………………. , dnia ………. r. 
(miejscowość) (data) 

……………………………………………… 
 (nazwa i adres organu) 

SKIEROWANIE NR ……… 

z dnia ……………… r. 

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej* 

 

Na podstawie art. …………1) w związku z art. 78d ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623) 

od dnia …………………………… do dnia …………………………… kieruję Pana/Panią*: 

 

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

 

pełniącego(-cą) służbę / zatrudnionego(-ną)* w 

…………………………………………………………. 
 (miejscowość i nazwa jednostki organizacyjnej) 

do internatu / kwatery internatowej* w ……………………… przy ul. …………….………… 

nr ………… do pokoju …… - osobowego nr  ………… o powierzchni użytkowej ………. m2 

przypadającej na osobę skierowaną. 

 

____________________________
1) Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
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1) Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.  o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 



 Z tytułu zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej*, jest Pan/Pani* 

zobowiązany(-na)  wnosić miesięczną opłatę za korzystanie  z  miejsca  w  internacie  /  kwaterze  

internatowej* w wysokości: ………….. zł (słownie: ………………………..………………… zł) 

w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek bankowy  

Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

numer: ………..……….………………………………………………………………… 

 

 

 DYREKTOR 

 ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  

 .............................................................................. 

 

 

Pouczenie: 

Osoba skierowana do internatu / kwatery internatowej* jest zobowiązana  

niezwłocznie pisemnie powiadomić Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wszelkich okolicznościach mających  

wpływ na prawo do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej. 

Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca w internacie / kwaterze internatowej*  

może ulec zmianie według zasad i w trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych  

przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2416). 

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przekazania/przyjęcia miejsca 

w internacie / kwaterze internatowej*. 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
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