
Na podstawie art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniajàcego pracowni-
ka uczelni do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej
„nagrodà”, zalicza si´ wszystkie zakoƒczone okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli na podstawie od-
r´bnych przepisów podlegajà one zaliczeniu do okre-
su pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

2. W przypadku jednoczesnego pozostawania
w wi´cej ni˝ jednym stosunku pracy, okres uprawnia-
jàcy do nagrody ustala si´ odr´bnie dla ka˝dego sto-
sunku pracy.

§ 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 do udoku-
mentowania swojego prawa do nagrody, je˝eli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumen-
tacji.

§ 3. 1. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody
stanowi wynagrodzenie przys∏ugujàce pracownikowi
w dniu jej wyp∏aty albo wynagrodzenie przys∏ugujàce
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, je˝e-
li jest to dla niego korzystniejsze. 

2. Je˝eli pracownik uczelni naby∏ prawo do nagro-
dy, b´dàc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pra-
cy ni˝ w dniu jej wyp∏aty, podstaw´ obliczenia nagro-
dy stanowi wynagrodzenie przys∏ugujàce pracowniko-
wi w dniu nabycia 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 z po-
wodu przejÊcia na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, pracownikowi uczelni, któremu do
nabycia prawa do nagrody brakuje mniej ni˝ 12 mie-
si´cy liczàc od dnia rozwiàzania stosunku pracy, na-
grod´ 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
przepisów, o których mowa w ust. 1, ma okres zatrud-
nienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego
okresu, 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
stopnia, wyp∏aca si´ w pe∏nej wysokoÊci nagrod´ ni˝-
szà, a w dniu nabycia prawa do nagrody wy˝szej —
ró˝nic´ mi´dzy kwotà nagrody wy˝szej a kwotà nagro-
dy ni˝szej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 majà odpowiednie zastosowa-
nie w przypadku, gdy pracownik uczelni w dniu, w któ-
rym udokumentowa∏ prawo do nagrody, by∏ ju˝ upraw-
niony do nagrody wy˝szego stopnia oraz w przypadku,
gdy pracownik prawo to nab´dzie w terminie 12 mie-
si´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 z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2006 r.3).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 14 wrzeÊnia 2006 r.

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

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U.
Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144,
poz. 1043.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okre-
sów uprawniajàcych pracowników uczelni do nagrody ju-
bileuszowej oraz zasad jej obliczania i wyp∏acania (Dz. U.
Nr 101, poz. 1094), które utraci∏o moc z dniem 31 sierpnia
2006 r. na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 
i 711 i Nr 144, poz. 1043.


