
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 128, poz. 1404) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniajàcego nauczycie-
la do nagrody jubileuszowej zalicza si´ wszystkie za-
koƒczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli
z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one zaliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pra-
cownicze.

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

§ 2. 1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubi-
leuszowej w dniu, w którym up∏ywa okres uprawniajà-
cy do nagrody.

2. Nauczyciel jest obowiàzany udokumentowaç
swoje prawo do nagrody, je˝eli w jego aktach osobo-
wych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

§ 3. 1. Podstaw´ obliczenia nagrody jubileuszowej
stanowi wynagrodzenie miesi´czne przys∏ugujàce na-
uczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a je˝eli
jest to dla nauczyciela korzystniejsze — wynagrodzenie
przys∏ugujàce mu w dniu jej wyp∏aty.

2. W przypadku gdy nauczyciel naby∏ prawo do na-
grody jubileuszowej b´dàc zatrudniony w innym tygo-
dniowym obowiàzkowym wymiarze godzin ni˝ w dniu
jej wyp∏aty, podstaw´ obliczenia nagrody stanowi wy-
nagrodzenie przys∏ugujàce nauczycielowi w dniu na-
bycia prawa do nagrody.

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

§ 4. W przypadku rozwiàzania stosunku pracy
w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, nauczycielowi, któremu do na-
bycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej

ni˝ 12 miesi´cy, liczàc od dnia rozwiàzania stosunku
pracy, nagrod´ t´ wyp∏aca si´ w dniu rozwiàzania sto-
sunku pracy.

§ 5. 1. Je˝eli na mocy odr´bnych przepisów do
okresów uprawniajàcych do Êwiadczeƒ pracowniczych
zaliczone zostanà okresy dotychczas niepodlegajàce
zaliczeniu i w dniu wejÊcia w ˝ycie tych przepisów na-
uczyciel uzyska prawo do dwóch lub wi´cej nagród,
wyp∏aca mu si´ tylko jednà nagrod´ — najwy˝szà.

2. Nauczycielowi posiadajàcemu w dniu wejÊcia
w ˝ycie przepisów, o których mowa w ust. 1, okres pra-
cy d∏u˝szy ni˝ wymagany do nagrody danego stopnia,
któremu w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia up∏ynie
okres uprawniajàcy go do nagrody wy˝szego stopnia,
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 nauczyciel udo-
kumentowa∏ swoje prawo do nagrody, by∏ uprawniony
do nagrody wy˝szego stopnia, oraz w przypadku, gdy
nauczyciel prawo to nab´dzie w ciàgu 12 miesi´cy od
tego dnia.

§ 6. Nauczycielom, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia nabyli prawo do nagrody jubi-
leuszowej, do okresu pracy uprawniajàcego do kolej-
nych nagród zalicza si´ okresy zaliczane na podstawie
rozporzàdzenia, o którym mowa w § 7.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów
uprawniajàcych nauczyciela do nagrody jubileuszowej
oraz szczegó∏owych zasad jej obliczania i wyp∏acania
(Dz. U. Nr 14, poz. 77).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 30 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniajàcych nauczyciela do
nagrody jubileuszowej oraz szczegó∏owych zasad jej obliczania i wyp∏acania.


