Dz.U.2006.169.1211
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO(1)
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni
publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania
(Dz. U. z dnia 25 września 2006 r.)
Na podstawie art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.(2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniającego pracownika uczelni do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej
"nagrodą", zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres
uprawniający do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
§ 2. 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni zatrudniającej go w dniu upływu okresu
uprawniającego go do tej nagrody.
2. Wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
3. Pracownik uczelni jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody, jeżeli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
§ 3. 1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi
w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody,
jeżeli jest to dla niego korzystniejsze.
2. Jeżeli pracownik uczelni nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu
pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi 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 z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy, pracownikowi uczelni, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12
miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku
pracy.
§ 5. 1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów
uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas zaliczeniu upływa
okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę najwyższą.
2. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, ma okres
zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody
danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody
wyższego stopnia, wypłaca się w pełnej wysokości nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody
wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy pracownik uczelni w dniu, w
którym udokumentował prawo do nagrody, był już uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w
przypadku, gdy pracownik prawo to nabędzie w terminie 12 miesięcy od tego dnia.

§ 6. Okresy, które zaliczono pracownikowi uczelni na podstawie przepisów obowiązujących przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia do okresów uprawniających do nagrody, podlegają zaliczeniu na
dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2006 r.(3).

Przypisy:
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i
711 i Nr 144, poz. 1043.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników
uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 101, poz. 1094), które
utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (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.

