
            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 lipca 2018 r. 

Poz. 1304 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileu-

szowej przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, sposób jej obliczania 

i wypłacania, podstawę obliczania nagrody jubileuszowej oraz datę nabycia prawa do tej nagrody. 

§ 2. Do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariuszy, wlicza się 

okresy służby lub pracy oraz inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wysokości uposażenia funkcjonariusza według sta-

nowiska służbowego, a także inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresu służby 

lub pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

§ 3. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi w dniu wypłaty 

nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – uposażenie należne w dniu nabycia prawa do nagrody. 

§ 4. Funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu wymaganego 

okresu służby. 

§ 5. 1. Funkcjonariusz, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczanie do okresów 

służby dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej osiągnął okres służ-

by dłuższy od wymaganego, prawo do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia w życie tych przepisów. 

2. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, w terminie 12 miesięcy od dnia na-

bycia prawa do nagrody o niższej wysokości, uzyskanej w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, przysługuje z tego 

tytułu wyrównanie do nagrody o wyższej wysokości. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który w związku z udokumentowaniem okresów zali-

czanych do okresu służby nabył prawo do nagrody o wyższej wysokości przed dniem nabycia prawa do nagrody o niższej 

wysokości ustalonej na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby albo nabędzie je nie później niż w termi-

nie 12 miesięcy od tego dnia. 

§ 6. Funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu zwolnienia ze służby w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę, jeżeli w tym dniu brakuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy. 

§ 7. Nagrodę jubileuszową wypłaca się funkcjonariuszowi do rąk lub przelewem na rachunek w banku lub w spół-

dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda jubileuszowa może być przesłana na wskazany 

adres. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 




