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Na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 
i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość funduszu 
nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej, 
źródło środków na ten fundusz oraz tryb i okoliczności 
przyznawania nagród.

§ 2. 1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne 
osiągnięcia w Służbie Celnej, zwany dalej „fundu-
szem”, z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjona-
riuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, 
w wysokości 3 % planowanych środków na uposaże-
nia.

2. Fundusz może być podwyższony przez kierowni-
ków urzędów w ramach posiadanych środków na 
uposażenia funkcjonariuszy.

§ 3. Fundusz jest finansowany ze środków budżetu 
państwa określonych w części 19 — Budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe.

§ 4. Z funduszu przyznaje się nagrody, w szczegól-
ności za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań 
służbowych, przejawianie inicjatywy w zakresie do-
skonalenia organizacji i efektywności służby.

§ 5. Nagrody przyznają:

1)  minister właściwy do spraw finansów publicznych 
— Szefowi Służby Celnej;

2)  Szef Służby Celnej:

a)  dyrektorom izb celnych,

b)  funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych;

3)  dyrektor izby celnej — funkcjonariuszom pełnią-
cym służbę w urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. 

§ 6. 1. Szef Służby Celnej oraz dyrektor izby celnej 
przyznają nagrody z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się 
odpowiednio do Szefa Służby Celnej albo dyrektora 
izby celnej, z zachowaniem drogi służbowej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie 
dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia 
w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 30, poz. 373 oraz z 2002 r. Nr 43, 
poz. 375), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 
i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
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