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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 2002 r.

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

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Policjantowi, który w zwiàzku z pe∏nieniem
s∏u˝by naby∏ w danym roku kalendarzowym prawo do
urlopu wypoczynkowego w pe∏nym wymiarze, oraz
uprawnionym cz∏onkom jego rodziny przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne, zwane dalej „dop∏atà do wypo-
czynku”.

2. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje policjanto-
wi oraz ka˝demu uprawnionemu cz∏onkowi jego rodzi-
ny w wysokoÊci 26,35% kwoty bazowej dla policjantów
nieobj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem emery-
talnym i rentowym, og∏aszanej corocznie w ustawie
bud˝etowej. Kwota dop∏aty po jej wyliczeniu podlega
zaokràgleniu do pe∏nego z∏otego w gór´.

3. Liczb´ cz∏onków rodziny policjanta, na których
przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, ustala si´ wed∏ug

stanu rodzinnego policjanta, istniejàcego w dniu z∏o˝e-
nia wniosku o wyp∏at´ dop∏aty do wypoczynku, nie
póêniej jednak ni˝ w ostatnim dniu s∏u˝by pe∏nionej
w danym roku kalendarzowym.

§ 2. 1. Wyp∏ata dop∏aty do wypoczynku dla poli-
cjanta oraz uprawnionych cz∏onków jego rodziny na-
st´puje w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia przez poli-
cjanta pisemnego wniosku o przyznanie dop∏aty do
wypoczynku.

2. Dop∏at´ do wypoczynku wyp∏aca komórka finan-
sowa jednostki organizacyjnej Policji, w∏aÊciwa dla
miejsca pe∏nienia s∏u˝by policjanta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝na sk∏a-
daç nie wczeÊniej ni˝:

1) po dokonaniu op∏aty lub przedp∏aty za pobyt poli-
cjanta bàdê uprawnionego cz∏onka jego rodziny
w oÊrodku wczasów albo za pobyt uprawnionego
dziecka na kolonii lub obozie m∏odzie˝owym,
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2) na 30 dni przed dniem rozpocz´cia urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalen-
darzowych albo takiej cz´Êci urlopu wypoczynko-
wego, którego wymiar ∏àcznie z dotychczas wyko-
rzystanym urlopem osiàgnie 14 dni kalendarzo-
wych w roku, za który przys∏uguje dop∏ata do wy-
poczynku,

3) na 30 dni przed up∏ywem roku kalendarzowego, za
który przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, je˝eli
uprzednio nie zasz∏y okolicznoÊci wymienione
w pkt 1 i 2.

§ 3. Dop∏ata do wypoczynku nie przys∏uguje, je˝eli
policjant pobra∏ ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy, przys∏ugujàcy w roku ka-
lendarzowym, w którym policjant zosta∏ zwolniony ze
s∏u˝by.

§ 4. W razie zbiegu uprawnieƒ do dop∏aty do wypo-
czynku z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏˝onków dop∏at´ do
wypoczynku mo˝na otrzymaç tylko z tytu∏u s∏u˝by jed-
nego z ma∏˝onków.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ so-
cjalnych i bytowych przys∏ugujàcych policjantom oraz
cz∏onkom ich rodzin (Dz. U. Nr 106, poz. 1211 i z 2000 r.
Nr 13, poz. 121).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


