
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 listopada 2017 r. 

Poz. 2124 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) 

z dnia 7 listopada 2017 r. 

w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej 

Na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1947, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej oraz 

źródło środków na ten fundusz. 

§ 2. 1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej „funduszem”, 

z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w wysokości 3% planowanych środków na 

uposażenia. 

2. Fundusz może być podwyższony przez kierownika jednostki organizacyjnej w ramach posiadanych środków na 

uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. 

§ 3. Fundusz jest finansowany ze środków budżetu państwa określonych w części 19 – Budżet, finanse publiczne 

i instytucje finansowe. 

§ 4. 1. Likwiduje się fundusz utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie fundu-

szu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 54 oraz z 2017 r. poz. 936). 

2. Niewykorzystane środki z funduszu, o którym mowa w ust. 1, zostają przeniesione na fundusz, o którym mowa 

w § 2 ust. 1. 

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

 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

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

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 

i 1321. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród 

za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 54 oraz z 2017 r. poz. 936), które w zakresie dotyczącym wyso-

kości funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej oraz źródła środków przeznaczonych na ten fundusz 

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 Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926). 
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