
warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
(Dz. U. Nr 107, poz. 1180) oraz niniejszym rozporzàdze-
niem nie stanowi podstawy do zwi´kszenia pomocy
publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy otrzy-
mywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na tere-
nie strefy okreÊlonym przed dokonaniem zmian rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie ustanowienia warmiƒsko-mazurskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909,
z 1999 r. Nr 8, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 338).

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-

skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
nie wlicza si´ dochodu osiàgni´tego z tytu∏u prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach w∏àczo-
nych do strefy rozporzàdzeniami wymienionymi
w ust. 1.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz cz∏onkom 
ich rodzin

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i sposób ustala-
nia wysokoÊci oraz warunki korzystania z dop∏aty do
wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi Agencji
Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz
cz∏onkom jego rodziny.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, który w zwiàzku z pe∏nie-
niem s∏u˝by naby∏ w danym roku kalendarzowym pra-
wo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co naj-
mniej 13 dni roboczych, oraz cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, zwana dalej „do-
p∏atà”.

2. Dop∏at´ dla ka˝dej osoby, o której mowa w ust. 1,
ustala si´ w wysokoÊci 40% uposa˝enia zasadniczego
funkcjonariusza wed∏ug stawki uposa˝enia zasadnicze-
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z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 24 lip-
ca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcà
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy celnych, ustala
si´ na 1,919.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwo-
ty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funk-
cjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 32, poz. 362).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271.


