
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. 

Poz. 431 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej 

Na podstawie art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, nabywa prawo do nagrody jubileu-

szowej w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej nagrody. 

§ 2. Jeżeli funkcjonariusz był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, 

do okresu służby uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. 

§ 3. 1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie przysługujące funkcjo-

nariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – miesięczne uposaże-

nie przysługujące w dniu jej wypłaty. 

2. W przypadku zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych podstawę obliczenia wysokości 

nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia 

w pełnieniu obowiązków służbowych. 

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej wypłacanej po wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjo-

nariusza albo funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej 

funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – w ostatnim 

dniu pełnienia służby. 

§ 4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się do rąk funkcjonariusza lub na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez funkcjonariusza na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej; 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda jubileuszowa może być przesłana na wskazany adres. 

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wejściem w życie przepisów 

wprowadzających zaliczalność do okresów służby uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów dotychczas niepod-

legających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po wejściu w życie tych 

przepisów. 

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie 

do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą. 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 

poz. 1595). 
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3. Funkcjonariuszowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, ma okres dłuższy niż wy-

magany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do 

nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę jubileuszową niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu 

nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższej – różnicę między kwotą nagrody jubileuszowej wyższej a kwotą nagrody 

jubileuszowej niższej. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w dniu, w którym funkcjonariusz udokumentował 

swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy funkcjonariusz 

prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
2)

 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obli-

czania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (Dz. U. poz. 603), które traci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajo-

wej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379). 




