
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. 

Poz. 1460 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy 

celnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 459 i 549) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

„§ 10a. Do dopłaty do wypoczynku przysługującej w 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe określające 

wysokość dopłaty do wypoczynku.”. 

§ 2. 1. W przypadku wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku przysługującej w 2010 r., złożonych i nierozpa-

trzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmienianego w § 1, funkcjonariuszowi celnemu, któremu wypłaco-

no dopłatę do wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest wypłacane wyrównanie dopłaty do wypoczynku w wysokości kwoty 

obliczonej zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 

socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 39, poz. 450) pomniej-

szonej o kwotę wypłaconą z tytułu dopłaty do wypoczynku przysługującej w 2010 r.; wypłata wyrównania dopłaty do 

wypoczynku następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku przysługującej w 2010 r., złożonych po dniu wejś- 

cia w życie rozporządzenia zmienianego w § 1, funkcjonariuszowi celnemu, któremu wypłacono dopłatę do wypoczynku 

zgodnie z rozporządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jest wypłacana dopłata do wypoczynku w wysokości kwoty obliczonej zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjo-

nariuszom celnym i członkom ich rodzin pomniejszonej o kwotę wypłaconą z tytułu dopłaty do wypoczynku przysługują-

cej w 2010 r.; wypłata dopłaty do wypoczynku następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268 i 1269. 




