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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniajàcych pracowników uczelni 
do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wyp∏acania.

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54,

poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
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Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 924) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniajàcego pracowni-
ka uczelni do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej „na-
grodà”, zalicza si´ wszystkie zakoƒczone okresy za-
trudnienia oraz inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych
przepisów podlegajà one zaliczeniu do okresu pracy,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

2. W przypadku jednoczesnego pozostawania
w wi´cej ni˝ jednym stosunku pracy, do okresu pracy
uprawniajàcego do nagrody zalicza si´ jeden z tych
okresów.

§ 2. 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody
w uczelni zatrudniajàcej go w dniu up∏ywu okresu
uprawniajàcego  go do tej nagrody.

2. Wyp∏ata nagrody nast´puje niezw∏ocznie po na-
byciu do niej prawa.

3. Pracownik uczelni jest obowiàzany udokumen-
towaç swoje prawo do nagrody, je˝eli w jego aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

§ 3. 1. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody sta-
nowi wynagrodzenie przys∏ugujàce pracownikowi
w dniu nabycia prawa do nagrody, a je˝eli dla pracow-
nika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przys∏u-
gujàce mu w dniu jej wyp∏aty. Je˝eli pracownik uczel-
ni naby∏ prawo do nagrody, b´dàc zatrudniony w in-
nym wymiarze czasu pracy ni˝ w dniu jej wyp∏aty, pod-
staw´ obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie
przys∏ugujàce pracownikowi w dniu nabycia prawa do
nagrody.

2. Nagrod´ oblicza si´ wed∏ug zasad obowiàzujà-
cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop
wypoczynkowy.

§ 4. W przypadku rozwiàzania stosunku pracy z po-
wodu przejÊcia na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, pracownikowi uczelni, któremu do na-
bycia prawa do nagrody brakuje mniej ni˝ 12 miesi´cy,
liczàc od dnia rozwiàzania stosunku pracy, nagrod´ t´
wyp∏aca si´ w dniu rozwiàzania stosunku pracy.

§ 5. 1. Je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie przepisów
wprowadzajàcych zaliczalnoÊç do okresów uprawnia-
jàcych do Êwiadczeƒ pracowniczych okresów niepod-
legajàcych dotychczas zaliczeniu up∏ywa okres upraw-
niajàcy pracownika do dwóch lub wi´cej nagród, wy-
p∏aca mu si´ tylko jednà nagrod´ — najwy˝szà.

2. Pracownikowi, który w dniu wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów, o których mowa w ust. 1, ma okres zatrudnie-
nia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okre-
su, d∏u˝szy ni˝ wymagany do nagrody danego stopnia,
a w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia up∏ynie okres
uprawniajàcy go do nabycia nagrody wy˝szego stop-
nia, nagrod´ ni˝szà wyp∏aca si´ w pe∏nej wysokoÊci,
a w dniu nabycia prawa do nagrody wy˝szej — ró˝nic´
mi´dzy kwotà nagrody wy˝szej a kwotà nagrody ni˝-
szej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 majà odpowiednio zastosowa-
nie w przypadku, gdy w dniu, w którym pracownik
uczelni udokumentowa∏ swoje prawo do nagrody, by∏
uprawniony do nagrody wy˝szego stopnia, oraz
w przypadku, gdy pracownik uczelni prawo to nab´-
dzie w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia.

§ 6. Okresy, które zaliczono pracownikowi uczelni
na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia do okresów uprawnia-
jàcych do nagrody, podlegajà zaliczeniu na dotychcza-
sowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych
nagród.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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