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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.

Na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla okresy wliczane do
okresu s∏u˝by uprawniajàcego do nagrody jubileuszo-
wej funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej, zwanego dalej
„funkcjonariuszem”, oraz szczegó∏owy tryb obliczania
i wyp∏acania nagrody jubileuszowej.

§ 2. 1. Do okresu s∏u˝by uprawniajàcego funkcjona-
riusza do nagrody jubileuszowej, zwanego dalej „sta-
˝em jubileuszowym”, poza okresami wymienionymi
w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej, wlicza si´:

1) wszystkie zakoƒczone okresy s∏u˝by i pracy, wyko-
nywanej w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa pe∏-
nego wymiaru czasu pracy;

2) inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów
podlegajà zaliczeniu do okresu pracy, od którego
zale˝à uprawnienia pracownicze;

3) okres studiów w szkole wy˝szej przewidziany pro-
gramem nauczania w ∏àcznym wymiarze nie wi´k-
szym ni˝ 5 lat, pod warunkiem uzyskania dyplomu
ich ukoƒczenia.

2. W razie równoczesnego pozostawania w wi´cej
ni˝ w jednym stosunku pracy albo równoczesnego po-
zostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki
w szkole wy˝szej, do sta˝u jubileuszowego wlicza si´
tylko jeden z zakoƒczonych okresów pracy lub nauki,
w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

3. Do sta˝u jubileuszowego wlicza si´, w przypad-
ku ukoƒczenia studiów:

1) w wi´cej ni˝ jednej szkole wy˝szej lub na kilku kie-
runkach studiów — tylko jeden z tych okresów,

2) przed terminem przewidzianym w programie na-
uczania — okres do uzyskania dyplomu ich ukoƒ-
czenia,

3) w wy˝szej szkole zawodowej i kontynuowania na-
uki na uzupe∏niajàcych studiach magisterskich —
oba te okresy, z uwzgl´dnieniem ust. 1 pkt 3

— w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

§ 3. 1. Podstaw´ obliczania nagrody jubileuszowej
stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym, zwane dalej „uposa˝e-
niem”, w wysokoÊci przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi
w dniu wyp∏aty nagrody jubileuszowej, a je˝eli jest to
dla niego korzystniejsze — w dniu nabycia prawa do
nagrody.

2. Podstaw´ obliczenia nagrody jubileuszowej wy-
p∏acanej po ustaniu lub wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bo-
wego, stanowi uposa˝enie w wysokoÊci przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowi-
sku s∏u˝bowym, a je˝eli jest to korzystniejsze — uposa-
˝enie przys∏ugujàce w dniu nabycia prawa do nagrody.

§ 4. 1. Nagrod´ jubileuszowà wyp∏aca si´ nie-
zw∏ocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ sta˝ jubile-
uszowy w okresie podlegajàcym zaliczeniu do sta˝u ju-
bileuszowego, lecz bez prawa do uposa˝enia, nagrod´
jubileuszowà wyp∏aca si´ niezw∏ocznie po up∏ywie te-
go okresu.

3. Je˝eli funkcjonariusz w dniu udokumentowania
prawa do nagrody jubileuszowej jest jednoczeÊnie
uprawniony do dwóch lub wi´cej nagród jubileuszo-
wych, wyp∏aca si´ tylko jednà nagrod´ w wymiarze
najwy˝szym.
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4. W razie nabycia prawa do nagrody wy˝szego
stopnia w ciàgu 12 miesi´cy od dnia nabycia prawa do
nagrody danego stopnia, funkcjonariuszowi wyp∏aca
si´ ró˝nic´ mi´dzy kwotà nagrody wy˝szej a kwotà na-
grody ni˝szej.

§ 5. 1. Funkcjonariusz dokumentuje swoje prawo
do nagrody jubileuszowej, je˝eli w jego aktach osobo-
wych brak jest odpowiednich dokumentów potwier-
dzajàcych nabycie tego prawa.

2. Dokumentami potwierdzajàcymi okresy, o któ-
rych mowa w § 2, sà w szczególnoÊci:

1) decyzja o mianowaniu funkcjonariusza na stanowi-
sko s∏u˝bowe, o której mowa w art. 28 ust. 2
i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej;

2) Êwiadectwo s∏u˝by;

3) Êwiadectwo pracy;

4) wyciàg z ksià˝eczki wojskowej;

5) decyzja o wyp∏acie zasi∏ku dla bezrobotnych;

6) zaÊwiadczenie o pracy w indywidualnym gospo-
darstwie rolnym;

7) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu studiów wy˝szych
okreÊlajàce w szczególnoÊci: dat´ rozpocz´cia i za-
koƒczenia studiów, programowy czas trwania na-
uki, dat´ uzyskania dyplomu.

3. Wliczenie okresów do sta˝u jubileuszowego,
ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej i wyp∏ata
nagrody jubileuszowej nast´puje na podstawie decy-
zji.

§ 6. W przypadku zwolnienia ze s∏u˝by funkcjona-
riusza uprawnionego do emerytury lub renty, nagrod´
wyp∏aca si´ w dniu zwolnienia ze s∏u˝by, je˝eli w tym
dniu brakuje mu do sta˝u jubileuszowego, od którego
zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, nie
wi´cej ni˝ 12 miesi´cy.

§ 7. Funkcjonariuszowi, który naby∏ prawo do na-
grody jubileuszowej w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
przepisów umo˝liwiajàcych wliczenie do sta˝u jubile-
uszowego, od którego zale˝y nabycie prawa do tej na-
grody, okresów dotychczas niepodlegajàcych
uwzgl´dnieniu, nagrod´ jubileuszowà wyp∏aca si´
w dniu wejÊcia w ˝ycie tych przepisów. Przepisy § 4
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. Funkcjonariusz, który przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia pe∏ni∏ s∏u˝b´ w S∏u˝bie Wi´-
ziennej, zachowuje dotychczas ustalony sta˝ jubile-
uszowy.

§ 9. Uchyla si´ zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia okre-
sów s∏u˝by uprawniajàcych funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej
obliczania i wyp∏acania (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6,
poz. 44).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk


