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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

Na podstawie art. 154 ust. 4 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. Funkcjonariusz celny, zwany dalej „funkcjona-
riuszem”, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 
w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej 
nagrody.

§ 2. Jeżeli funkcjonariusz był zatrudniony równo-
cześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego 
stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do 
nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów 
zatrudnienia.

§ 3. 1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody ju-
bileuszowej stanowi miesięczne uposażenie funkcjo-
nariusza, zwane dalej „uposażeniem”, przysługujące 
funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze 
— uposażenie przysługujące w dniu jej wypłaty, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zawieszenia funkcjonariusza w peł-
nieniu obowiązków służbowych podstawę obliczenia 
wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne 
uposażenie, w wysokości przysługującej mu w przed-
dzień zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbo-
wych.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubile-
uszowej wypłacanej po wygaśnięciu stosunku służbo-
wego funkcjonariusza albo funkcjonariuszowi zwol-
nionemu 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 pełnie-
nia służby.

§ 4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się w formie 
bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachu-
nek w banku wskazanym przez funkcjonariusza w for-

mie pisemnej, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach może być ona przesłana na wskazany adres.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do 
nagrody jubileuszowej w związku z wejściem w życie 
przepisów umożliwiających wliczenie do okresów 
służby uprawniających do nagrody jubileuszowej 
okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu 
przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypła-
ca się niezwłocznie po wejściu w życie tych przepi-
sów.

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia 
jednocześnie do dwóch lub więcej nagród jubileuszo-
wych, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną na-
grodę — najwyższą.

3. Funkcjonariuszowi, który w dniu wejścia w życie 
przepisów, o których mowa w ust. 1, ma okres dłuższy 
niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego 
stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie 
okres uprawniający go do nabycia jubileuszowej na-
grody wyższego stopnia, nagrodę jubileuszową niższą 
wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia pra-
wa do nagrody jubileuszowej wyższej — różnicę mię-
dzy kwotą nagrody jubileuszowej wyższej a kwotą na-
grody jubileuszowej niższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio 
w przypadku gdy w dniu, w którym funkcjonariusz 
udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszo-
wej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia 
oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w cią-
gu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w spra-
wie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszo-
wej funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 36, poz. 406), któ-
re 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 niniejszego 
rozporządzenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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