
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w spra-
wie ustalenia rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych
i bytowych przys∏ugujàcych policjantom oraz cz∏on-
kom ich rodzin (Dz. U. Nr 106, poz. 1211) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Âwiadczenie przys∏uguje na ka˝dà upraw-

nionà osob´ w wysokoÊci 26,35% kwoty ba-
zowej dla policjantów nie obj´tych obowiàz-
kowym ubezpieczeniem emerytalnym i ren-
towym, og∏aszanej corocznie w ustawie bu-
d˝etowej. Kwota Êwiadczenia po jej wylicze-
niu podlega zaokràgleniu do pe∏nego z∏ote-
go w gór´.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wyp∏ata Êwiadczenia nast´puje w terminie
30 dni od dnia  z∏o˝enia przez policjanta pi-
semnego wniosku o przyznanie Êwiadcze-
nia, sporzàdzonego na formularzu, które-
go wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
sk∏adaç nie wczeÊniej ni˝:

1) po przedstawieniu dowodu op∏aty lub
przedp∏aty za pobyt policjanta bàdê
uprawnionego cz∏onka rodziny w oÊrod-
ku wczasów albo za pobyt uprawnione-
go dziecka na kolonii lub obozie m∏o-
dzie˝owym,

2) na 30 dni przed:
a) rozpocz´ciem urlopu wypoczynkowe-

go w wymiarze co najmniej 14 kolej-
nych dni kalendarzowych albo takiej
cz´Êci urlopu wypoczynkowego, któ-
ra ∏àcznie z dotychczas wykorzysta-
nym urlopem osiàgnie 14 dni kalen-
darzowych, albo

b) zwolnieniem ze s∏u˝by, albo
c) up∏ywem danego roku kalendarzowe-

go, je˝eli uprzednio nie zasz∏y okolicz-
noÊci wymienione w pkt 1 lub pkt 2
lit. a) i b).”;

3) dodaje si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do dop∏at
przys∏ugujàcych policjantom i cz∏onkom ich rodzin od
dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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121
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych 
przys∏ugujàcych policjantom oraz cz∏onkom ich rodzin.



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 121)

WZÓR

..................................., dnia ..........................

..............................................
(imi´ i nazwisko)

..............................................
(jednostka)

..............................................
(telefon s∏u˝bowy/domowy)

WNIOSEK

o przyznanie dop∏aty do wypoczynku

1.* Aktualnie zaplanowany urlop wykorzystam w terminie od ....................................... do .......................................

Dotychczas wykorzysta∏em(am) .............................................................. dni urlopu za   ..............................  rok.

2.* W zwiàzku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze s∏u˝by ............................................................................................
(data i nr rozkazu)

................................................
(potwierdzenie przez prze∏o˝onego)

3.* Na podstawie dowodu przedp∏aty (kserokopia w za∏àczeniu).

Uprzejmie prosz´ o naliczenie dop∏aty dla mnie i cz∏onków mojej rodziny uprawnionych do Êwiadczeƒ socjal-
nych w Komendzie (Szkole) .............................................................................................................................................
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Lp. Imi´ i nazwisko Stopieƒ
pokrewieƒstwa

Data urodzenia
dziecka

OÊwiadczam, ˝e ni˝ej wymie-
nione dzieci ucz´szczajà do
szko∏y (nazwa i nr szko∏y)

OÊwiadczam, ̋ e w roku ...................... wymienione wy˝ej osoby nie korzysta∏y z dop∏aty do wypoczynku w resor-
cie spraw wewn´trznych i administracji. Wspó∏ma∏˝onek zatrudniony jest w ............................................................
...........................................................................................................................................................................................

.................................................. ..................................................
(data) (podpis wnioskodawcy)



Odnotowano w karcie ewidencji socjalnej .....................................................................................................................
(data i podpis pracownika do spraw socjalnych)

Zatwierdzi∏ naliczonà wysokoÊç Êwiadczenia ................................................................................................................
(data, podpis, piecz´ç)

Odnotowano w ewidencji podatkowej ...........................................................................................................................
(data, podpis, piecz´ç)

Naliczona kwota do wyp∏aty (s∏ownie z∏) ........................................................................................................................ 

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

................................................................
(data i podpis osoby naliczajàcej)

Zatwierdzi∏ do wyp∏aty ....................................................................................................................................................
(data, podpis, piecz´ç)

POKWITOWANIE ODBIORU

Kwituj´ odbiór kwoty z∏ ................................... s∏ownie .................................................................................................. 

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

................................................................
(data i podpis osoby odbierajàcej)

—————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Wype∏nia zainteresowany
Wype∏nia 
pracownik 
socjalny

Wype∏nia organ finansowy

Lp. Imi´ i nazwisko

OÊwiadczam, ˝e za ni˝ej
wymienione osoby doko-
nano przedp∏aty za wcza-

sy, kolonie, obozy* (nr
i data kwitu)

WysokoÊç
Êwiadczenia

Podatek
Do wyp∏aty

(4—6)
% kwota

1 2 3 4 5 6 7

OGÓ¸EM DO WYP¸ATY


