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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 30 października 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów
uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej
obliczania i wypłacania.
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 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) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się
wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
2. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do
okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.
§ 2.
1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres
uprawniający do nagrody.
2. Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
§ 3.
1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne
przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla
nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
2. W przypadku gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w
innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę
obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia
prawa do nagrody.
3. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu

pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§ 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub
rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody
jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§ 5.
1. Jeżeli na mocy odrębnych przepisów do okresów uprawniających do świadczeń
pracowniczych zaliczone zostaną okresy dotychczas niepodlegające zaliczeniu i w dniu
wejścia w życie tych przepisów nauczyciel uzyska prawo do dwóch lub więcej nagród,
wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
2. Nauczycielowi posiadającemu w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust.
1, okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12
miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę
niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę
między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie w przypadku, gdy w dniu, w którym
nauczyciel udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego
stopnia, oraz w przypadku, gdy nauczyciel prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego
dnia.
§ 6. Nauczycielom, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabyli prawo do
nagrody jubileuszowej, do okresu pracy uprawniającego do kolejnych nagród zalicza się
okresy zaliczane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 7.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających
nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania
(Dz. U. Nr 14, poz. 77).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

