
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 22 maja 2001 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną 
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do 
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i 
uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz 
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do 
dodatku za wysługę lat 

/Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 544/ 
 

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 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 
oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 22, poz. 291 i nr 122, poz. 1323) zarządza się, co 
następuje: 
 § 1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości 
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz 
dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków 
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy 
stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków 
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat 
(Dz. U. nr 39, poz. 455 i nr 100, poz. 1074) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Podstawę do ustalenia kwalifikacji 

nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia”; 
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

§ 2a.1. Nauczycielom, którzy ukończyli do dnia 31 grudnia 1989 r. wyższe seminarium 
duchowne, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla 
nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra. 

 2. Nauczycielom, którzy ukończyli kolegium teologiczne, przysługują minimalne stawki 
wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem 
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. 

 3. Nauczycielom legitymującym się dyplomem ukończenia studiów zawodowych w 
wyższych szkołach nauczycielskich lub dyplomem uzyskania kwalifikacji w trybie 
określonym w przepisach dotyczących egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego 
wyższym studiom zawodowym, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym 
licencjata z przygotowaniem pedagogicznym; 
1) w § 8 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „oraz nauczycielom, którzy do dnia wejścia w 

życie rozporządzenia uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk 
przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub – po dniu 1 stycznia 
1990 r. – wyższego seminarium duchownego”1; 

2) skreśla się § 10; 
3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 
 § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r. 
 

                                                      
1  § 8 brzmi: „Do dnia 31 sierpnia 2006 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla 

nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków 
obcych przysługują również nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego lub pedagogicznego 
studium technicznego oraz nauczycielom, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia uzyskali zaliczenie wszystkich 
przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub – po dniu 1 stycznia 1990 r. 
– wyższego seminarium duchownego. 

 


