
Na podstawie art. 54 ust. 8 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
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´pu-
je:

§ 1. 1. Nauczycielowi, posiadajàcemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnione-
mu w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa obowiàzujàce-
go wymiaru zaj´ç w szkole prowadzonej przez organ
administracji rzàdowej, po∏o˝onej na terenach wiej-
skich oraz w miastach liczàcych do 5 000 mieszkaƒców,
przys∏uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uza-
le˝niony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodat-
kiem”, wyp∏acany co miesiàc w wysokoÊci:

1) dla 1 osoby — 45,00 z∏,

2) dla 2 osób — 60,00 z∏,

3) dla 3 osób — 75,00 z∏,

4) dla 4 i wi´cej osób — 90,00 z∏.

2. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, b´dà
waloryzowane, prognozowanym na podstawie odr´b-
nych przepisów, Êredniorocznym wskaênikiem cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em — corocznie,
z dniem 1 stycznia, poczynajàc od 2002 r.

3. Do cz∏onków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza si´ wspólnie z nim zamieszkujà-
cych:

1) ma∏˝onka, który nie posiada w∏asnego êród∏a do-
chodów lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostajàcych na wy∏àcznym
utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostajàce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-
ciela i jego ma∏˝onka dzieci do ukoƒczenia 18 roku
˝ycia lub do czasu ukoƒczenia przez nie szko∏y po-
nadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia,

4) pozostajàce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczy-
ciela i jego ma∏˝onka niepracujàce dzieci b´dàce
studentami, do czasu ukoƒczenia studiów wy˝-
szych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 26 roku
˝ycia,

5) dzieci niepe∏nosprawne nie posiadajàce w∏asnego
êród∏a dochodów.

4. O zaistnia∏ej zmianie liczby cz∏onków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujàcy do-

datek jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç dy-
rektora szko∏y, a dyrektor szko∏y otrzymujàcy dodatek
— organ administracji rzàdowej prowadzàcy szko∏´.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko∏y lub
organu prowadzàcego szko∏´ o zmianie liczby cz∏on-
ków rodziny, nienale˝nie pobrane przez nauczyciela
Êwiadczenie podlega zwrotowi.

5. Nauczyciel zatrudniony w jednostce organizacyj-
nej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy — Karta
Nauczyciela, o zaistnia∏ej zmianie liczby cz∏onków ro-
dziny, o których mowa w ust. 3, powiadamia dyrektora
zak∏adu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,
a dyrektor — prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´gowego.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora zak∏adu po-
prawczego lub schroniska dla nieletnich albo prezesa
w∏aÊciwego sàdu okr´gowego o zmianie liczby cz∏on-
ków rodziny, nienale˝nie pobrane przez nauczyciela
Êwiadczenie podlega zwrotowi.

6. Nauczycielowi i jego ma∏˝onkowi zamieszkujàce-
mu z nim stale, b´dàcemu tak˝e nauczycielem, przys∏u-
guje tylko jeden dodatek w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 1. Ma∏˝onkowie wspólnie wskazujà pracodawc´,
który b´dzie im wyp∏aca∏ dodatek.

7. Dodatek przys∏uguje nauczycielowi niezale˝nie
od tytu∏u prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko∏ach
przys∏uguje tylko jeden dodatek, wyp∏acany przez
wskazanego przez niego pracodawc´.

§ 2. Dodatek przys∏uguje w okresie wykonywania
pracy, a tak˝e w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przys∏uguje wyna-
grodzenie,

2) pobierania zasi∏ku z ubezpieczenia spo∏ecznego,

3) odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej s∏u˝by wojsko-
wej; w przypadku gdy z nauczycielem powo∏anym
do s∏u˝by wojskowej zawarta by∏a umowa o prac´
na czas okreÊlony, dodatek wyp∏aca si´ nie d∏u˝ej
ni˝ do koƒca okresu, na który umowa ta zosta∏a za-
warta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzia-
nego w odr´bnych przepisach.

§ 3. 1. Dodatek przyznaje si´ na wniosek nauczycie-
la (dyrektora szko∏y) lub na wspólny wniosek nauczy-
cieli b´dàcych wspó∏ma∏˝onkami.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i wyp∏acania nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej.



Dziennik Ustaw Nr 56 — 3826 — Poz. 585

2. Dodatek przyznaje dyrektor szko∏y, a dyrektorowi
szko∏y — organ administracji rzàdowej prowadzàcy
szko∏´.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce orga-
nizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy —
Karta Nauczyciela, dodatek przyznaje dyrektor zak∏adu
poprawczego lub schroniska dla nieletnich, a dyrekto-
rowi — prezes w∏aÊciwego sàdu okr´gowego.

4. Dodatek przys∏uguje od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym z∏o˝ony zo-
sta∏ wniosek o jego przyznanie.

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

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt


