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Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla okresy wliczane do
okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do na-
grody jubileuszowej przez funkcjonariusza Stra˝y Gra-
nicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, oraz tryb
jej obliczania i wyp∏acania.

§ 2. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie
prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariu-
sza, zwanej dalej „nagrodà”, wlicza si´:

1) okresy s∏u˝by i pracy uwzgl´dniane przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariusza
z tytu∏u wys∏ugi lat,

2) 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,

3) inne okresy uwzgl´dniane przy ustalaniu wzrostu
uposa˝enia zasadniczego funkcjonariusza z tytu∏u
wys∏ugi lat.

§ 3. 1. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody sta-
nowià miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wynikajàce
z zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego funkcjonariu-
sza wraz z dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta-
∏ym, w wysokoÊci przys∏ugujàcej mu w dniu wyp∏aty na-
grody, a je˝eli jest to dla niego korzystniejsze — w dniu
nabycia prawa do tej nagrody, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego
w czynnoÊciach s∏u˝bowych podstaw´ obliczenia wy-
sokoÊci nagrody stanowià miesi´czne uposa˝enie za-
sadnicze wynikajàce z zaszeregowania stanowiska
s∏u˝bowego tego funkcjonariusza wraz z dodatkami do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym, w wysokoÊci przys∏u-
gujàcej mu w przeddzieƒ zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych.

3. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody wyp∏a-
canej po rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝-
bowego stanowià miesi´czne uposa˝enie zasadnicze
wynikajàce z zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego
funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposa˝enia
o charakterze sta∏ym, w wysokoÊci przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowi-

sku s∏u˝bowym, je˝eli sà korzystniejsze od uposa˝enia
z dnia nabycia prawa do nagrody.

§ 4. Funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ nagrod´ dane-
go stopnia nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od daty up∏y-
wu okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do
tej nagrody, z zastrze˝eniem § 5—7.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który naby∏ prawo do na-
grody w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów umo˝-
liwiajàcych wliczenie do okresu s∏u˝by, od którego za-
le˝y nabycie prawa do nagrody, okresów dotychczas
niepodlegajàcych uwzgl´dnieniu przy nabyciu prawa
do tej nagrody, nagrod´ t´ wyp∏aca si´ w dniu wejÊcia
w ˝ycie tych przepisów.

2. Je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, osiàgni´ty okres s∏u˝by uprawnia
jednoczeÊnie do kilku nagród, funkcjonariuszowi wy-
p∏aca si´ tylko jednà nagrod´ — najwy˝szà.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody wy˝sze-
go stopnia w ciàgu 12 miesi´cy od dnia nabycia prawa
do nagrody uzyskanej w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ tylko wy-
równanie do wysokoÊci nagrody wy˝szej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku funkcjonariusza, który udokumentowa∏
okresy wliczane do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y
nabycie prawa do nagrody, i naby∏ prawo do nagrody
wy˝szego stopnia przed dniem nabycia prawa do na-
grody ni˝szego stopnia, ustalonego na podstawie do-
tychczas udokumentowanego okresu s∏u˝by, od które-
go zale˝a∏o nabycie prawa do nagrody, albo nab´dzie
je nie póêniej ni˝ w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia.

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

§ 7. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ okres s∏u˝-
by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody
w okresie podlegajàcym zaliczeniu do wys∏ugi lat, lecz
bez prawa do uposa˝enia, nagrod´ wyp∏aca si´ bezpo-
Êrednio po up∏ywie tego okresu.

§ 8. Nagrod´ wyp∏aca si´ z urz´du.

§ 9. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany udokumen-
towaç swoje prawo do nagrody, je˝eli w jego aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

2. W przypadku braku w aktach osobowych funk-
cjonariusza dokumentacji potwierdzajàcej nabycie
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przez niego prawa do nagrody, jest on obowiàzany
przed∏o˝yç prze∏o˝onemu w∏aÊciwemu w sprawach
osobowych do wglàdu orygina∏ dokumentu potwier-
dzajàcego fakt s∏u˝by lub pracy, o których mowa w § 2
pkt 1, oraz okres trwania tej s∏u˝by lub pracy, ukoƒcze-
nie szko∏y wy˝szej oraz okresu studiów w szkole wy˝-
szej, a tak˝e czas trwania okresów wskazanych w § 2
pkt 3.

§ 10. 1. Nagrod´ wyp∏aca si´ w formie bezpoÊred-
niej lub na rachunek w banku wskazanym w formie pi-
semnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝e byç ona przes∏ana na wskazany adres.

2. W razie Êmierci lub zagini´cia funkcjonariusza,
nagrod´ wyp∏aca si´ osobom, o których mowa
w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej.

§ 11. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


