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Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie
rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych
przys∏ugujàcych policjantom oraz cz∏onkom ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje policjan-
towi oraz ka˝demu uprawnionemu cz∏onkowi
jego rodziny w wysokoÊci 26,35 % kwoty bazo-
wej dla ˝o∏nierzy zawodowych i funkcjonariu-
szy, og∏aszanej corocznie w ustawie bud˝eto-
wej. Kwota dop∏aty po jej wyliczeniu podlega
zaokràgleniu do pe∏nego z∏otego w gór´.”;

2) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

1) po dokonaniu op∏aty lub przedp∏aty za
korzystanie przez policjanta lub upraw-

nionych cz∏onków jego rodziny z wcza-
sów, innych form zorganizowanego lub
indywidualnego wypoczynku, za pobyt
na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-
-szkoleniowych oraz leczniczo-opiekuƒ-
czych, a tak˝e za korzystanie z us∏ug tury-
stycznych, których czas trwania, wraz
z podró˝à, obejmuje co najmniej 7 dni;

2) na 30 dni przed:

a) dniem rozpocz´cia urlopu wypoczyn-
kowego lub dodatkowego w wymiarze
co najmniej 14 kolejnych dni kalenda-
rzowych albo takiej cz´Êci urlopu, któ-
rego wymiar ∏àcznie z dotychczas wy-
korzystanym urlopem osiàgnie 14 dni
kalendarzowych w roku, za który przy-
s∏uguje dop∏ata do wypoczynku, albo

b) zwolnieniem ze s∏u˝by, albo

c) up∏ywem danego roku kalendarzowe-
go, je˝eli nie zaistnia∏y okolicznoÊci
wymienione w pkt 1 lub 2 lit. a i b.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do okresu 14 dni kalendarzowych, o których
mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, wlicza si´ równie˝
inne dni wolne od s∏u˝by przypadajàce
w okresie urlopu oraz bezpoÊrednio przed
jego rozpocz´ciem lub zakoƒczeniem.”;

3) uchyla si´ § 3.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

1447

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 grudnia 2008 r.

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

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
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