
Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r.
Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie
dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariu-
szom Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏onkom ich rodzin
(Dz. U. Nr 138, poz. 1470) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o funk-
cjonariuszu, nale˝y przez to rozumieç funk-
cjonariusza Biura Ochrony Rzàdu.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje funk-
cjonariuszowi oraz cz∏onkom jego rodziny

w wysokoÊci okreÊlonej w tabeli, stanowià-
cej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Funkcjonariusz, którego przeci´tny mie-
si´czny dochód brutto na cz∏onka rodziny
z roku poprzedniego przekroczy∏ kwot´ 
1 331,- z∏, za∏àcza do wniosku o wyp∏at´ do-
p∏aty do wypoczynku oÊwiadczenie o tym
fakcie.”,

c) uchyla si´ ust. 9;

3) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do ni-
niejszego rozporzàdzenia. 

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przy usta-
laniu wysokoÊci dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujà-
cej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu oraz cz∏on-
kom ich rodzin od dnia 1 stycznia 2005 r. 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 maja 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dop∏aty do wypoczynku przys∏ugujàcej funkcjonariuszom
Biura Ochrony Rzàdu 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 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 6 maja 2005 r. (poz. 803)

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂå DOP¸ATY DO WYPOCZYNKU
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Za∏àcznik nr 2
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