
 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych – szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: 

www.zzm.mswia.gov.pl/rodo  
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OGŁOS Z E NIE  

 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA informuję, iż w celu zabezpieczenia najpilniejszych 

potrzeb w zakresie zakwaterowania internatowego stale poszerza bazę internatową ZZM MSWiA dla osób 

uprawnionych, tj. funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i innych jednostkach organizacyjnych 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zamieszkałych 

w miejscowościach innych niż miejscowość, w której pełnią służbę albo są zatrudnieni, niebędących 

miejscowością pobliską. 
 

Obecnie wszystkie miejsca internatowe są zajęte, niemniej jednak do końca bieżącego roku do ww. 

bazy internatowej włączone zostaną kolejne kwatery internatowe na terenie m.st. Warszawy, osiedle Kabaty 

3 kwatery, ul. Lubelska 20/20A – 2 kwatery internatowe, które podlegać będą zasiedleniu na zasadach  

i w trybie określonym 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 2014 r. poz.763, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem 

podstawą do zakwaterowania internatowego w zasobie ZZM MSWiA jest wniosek osoby uprawnionej  

o przydział miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, złożony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 

do rozporządzenia (druk wniosku do pobrania również na stronie internetowej ZZM MSWiA - 

https://zzm.mswia.gov.pl w zakładce INTERNAT – dokumenty do pobrania).  
 

W związku z powyższym - każda z osób uprawnionych zainteresowana zakwaterowaniem 

internatowym w zasobie ZZM MSWiA może złożyć wniosek o przydział miejsca w internacie lub kwaterze 

internatowej (w wymaganej formie) i wnioski te będą rozpatrywane przez Dyrektora ZZM MSWiA  

w kolejności ich wpływu, w miarę dysponowania wolnymi miejscami w internacie lub kwaterach 

internatowych ZZM MSWiA. 

 

 

 

Warszawa, dnia 08.11.2022 r.  
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