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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, sposobu obliczania wysokoÊci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jednà godzin´ przeliczeniowà, wy-
kazu stanowisk oraz dodatkowych zadaƒ i zaj´ç uprawniajàcych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i ucià˝liwych warunków pracy stanowiàcych pod-
staw´ przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia 

i innych okresów uprawniajàcych do dodatku za wys∏ug´ lat.

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122,
poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoÊci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, sposobu obliczania wysokoÊci stawki wynagro-
dzenia zasadniczego za jednà godzin´ przeliczeniowà,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadaƒ i zaj´ç
uprawniajàcych do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i ucià˝liwych warunków pracy stano-
wiàcych podstaw´ przyznania dodatku za warunki pra-
cy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów
zatrudnienia i innych okresów uprawniajàcych do
dodatku za wys∏ug´ lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100,
poz. 1074) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Podstaw´ do ustalenia kwalifikacji nauczyciela
stanowi najwy˝szy posiadany przez nauczyciela
poziom wykszta∏cenia.”;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Nauczycielom, którzy ukoƒczyli do dnia

31 grudnia 1989 r. wy˝sze seminarium du-
chowne, przys∏ugujà minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego przewidzia-
ne dla nauczycieli legitymujàcych si´ tytu-
∏em zawodowym magistra.

2. Nauczycielom, którzy ukoƒczyli kolegium
teologiczne, przys∏ugujà minimalne staw-
ki wynagrodzenia zasadniczego przewi-
dziane dla nauczycieli legitymujàcych si´
dyplomem ukoƒczenia kolegium nauczy-
cielskiego lub nauczycielskiego kolegium
j´zyków obcych.

3. Nauczycielom legitymujàcym si´ dyplo-
mem ukoƒczenia studiów zawodowych
w wy˝szych szko∏ach nauczycielskich lub
dyplomem uzyskania kwalifikacji w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych eg-
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zaminu kwalifikacyjnego równowa˝nego
wy˝szym studiom zawodowym przys∏u-
gujà minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego przewidziane dla nauczycieli
legitymujàcych si´ tytu∏em zawodowym
licencjata z przygotowaniem pedagogicz-
nym.”;

3) w § 8 skreÊla si´ kropk´ i dodaje wyrazy „oraz na-
uczycielom, którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia uzyskali zaliczenie wszystkich przedmio-
tów i praktyk przewidzianych w programie wy˝-
szych studiów magisterskich lub — po dniu 1 stycz-

nia 1990 r. — wy˝szego seminarium duchowne-
go.”;

4) skreÊla si´ § 10;

5) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 maja 2001 r. (poz. 544)

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W Z¸OTYCH

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel
sta˝ysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

1
Stopieƒ naukowy doktora lub doktora
habilitowanego, tytu∏ zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

1 046 1 220 1 453 1 569

2
Tytu∏ zawodowy magistra bez przygotowania
pedagogicznego, tytu∏ zawodowy licencjata
(in˝yniera) z przygotowaniem pedagogicznym

898 1 047 1 248 1 348

3

Tytu∏ zawodowy licencjata (in˝yniera) bez
przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukoƒczenia kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium j´zyków obcych

772 904 1 077 1 163

4 Pozosta∏e kwalifikacje 641 751 894 —


