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

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

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

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

(jednostka organ.)

(nazwisko,imię i imię ojca)

(stopień i stopień wg etatu)

(nr i data zarz. o przyjęciu do służby) 

Uprawnieni do dodatkowej pow. mieszkalnej

Uprawnieni członkowie rodziny do mieszkania funkcyjnego

1. ............................................................................

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

2. ............................................................................

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

nazwisko i imię

z tytułu podstawa na okres

nazwisko i imię

z tytułu podstawa na okres

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nazwisko i imię
stopień
pokrew.

data
urodz.

stan
cywilny

data za-
warcia

zw.
małż.

Uwagi
............................................

(podpis zatwierdzającego)

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

............................................
(podpis prowadzącego)

Karta założona dn. .................. ........... r.

Przeniesienia służbowe

Data          Nr         Etat-jednostka

Fundusz mieszkaniowy MSW

1. Zaliczka na poczet ulgi dodatkowej zł ........................................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

2. Ulga dodatkowa w wysokości zł ................................................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

3. Zaliczka na poczet ulgi uzupełniającej zł ...................................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

4. Dodatkowa ulga uzupełniająca zł ..............................................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

5. Dodatk. ulga dla dziecka osoby uprawnionej zł .........................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

6. Kredyt długoterminowy w wysokości zł ......................................

    na ........................ dec. z dn. ......................... nr rej. .................

Dane uzupełniające:

Rodzaj
miesz-
kania

miejscowość

Adres

ulica, nr d. m.

Nr i data
przydziału
lub inna

podstawa

Ilość
izb

mieszk.

Lokal
wyposa-

żony
w piec

kąpielowy
tak - nie

miesz-
kalna

użytkowa

2Pow. w m

KARTA MIESZKANIOWA FUNKCJONARIUSZA NR ..............
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1. Zwolniony z dniem .......................................................................

2. Na podstawie ...............................................................................

3. Z tytułu .........................................................................................

4. Wlicza się do podstawy emerytury - renty:

    a) różn. w opłatach czynszowych ................................................

    b) równ. pieniężny za remont ......................................................

    c) równ. pien. za brak mieszkania ...............................................

Należności wliczane do podstawy emerytury - renty

Dane uzupełniające:

Równoważnik pieniężny
za brak mieszkania

Różnica w opłatach
czynszowych

Równoważnik pieniężny
za remont

Zwrot kosztów tymczasowego
zakwaterowania

Równ. pieniężny dla
przeniesionych służbowo

kwota od - do kwota od - do kwota od - do

kwota od - do kwota od - do
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