
Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 103, poz. 1129 i Nr 111, poz. 1193 i 1194)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego za
urlop wypoczynkowy ustala si´ z uwzgl´dnieniem wy-
nagrodzenia i innych Êwiadczeƒ ze stosunku pracy,
z wy∏àczeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wyp∏at za wy-

konanie okreÊlonego zadania bàdê za okreÊlone
osiàgni´cie, w tym za recenzje,

2) wynagrodzenia za czas gotowoÊci do pracy oraz za
czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
4) ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
5) nagród jubileuszowych,
6) nagród, o których mowa w art. 121 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym,
7) odpraw emerytalnych lub rentowych,
8) wynagrodzenia i odszkodowania przys∏ugujàcego

w razie rozwiàzania stosunku pracy.

§ 2. Sk∏adniki wynagrodzenia okreÊlone w staw-
kach miesi´cznych w sta∏ej wysokoÊci oraz sk∏adniki
wynagrodzenia okreÊlone procentowo od tych stawek
uwzgl´dnia si´ w wysokoÊci nale˝nej w miesiàcu wy-
korzystywania urlopu wypoczynkowego.

§ 3. Zmienne sk∏adniki wynagrodzenia, takie jak:
1) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
2) dodatek za prac´ wykonywanà w warunkach szko-

dliwych dla zdrowia lub ucià˝liwych,
3) dodatkowe wynagrodzenie za:

a) udzia∏ w pracach zwiàzanych z post´powaniem
rekrutacyjnym,

b) udzia∏ w dzia∏alnoÊci leczniczej, profilaktycznej
i diagnostycznej prowadzonej przez wydzia∏y
weterynaryjne uczelni rolniczych,

c) kierowanie i sprawowanie opieki nad studencki-
mi praktykami zawodowymi,

o których mowa w przepisach w sprawie wynagra-
dzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà dla pracowników uczelni paƒ-
stwowych, uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy na podstawie
wynagrodzenia za okres ostatnich dziesi´ciu mie-
si´cy poprzedzajàcych urlop, zwanego dalej „pod-
stawà wymiaru”, a je˝eli nauczyciel akademicki jest
zatrudniony krócej ni˝ przez okres dziesi´ciu mie-
si´cy — na podstawie przeci´tnego wynagrodze-
nia za ten okres.

§ 4. Je˝eli zasady wynagradzania lub wysokoÊç sta-
wek wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w okresie,
z którego ustala si´ podstaw´ wymiaru, uleg∏y zmianie
przed rozpocz´ciem przez nauczyciela akademickiego
urlopu wypoczynkowego lub w miesiàcu wykorzysty-
wania tego urlopu, podstaw´ wymiaru ustala si´ po-
nownie z uwzgl´dnieniem tych zmian.

§ 5. Wynagrodzenie za jeden dzieƒ urlopu w cz´Êci
ustalonej na podstawie zmiennych sk∏adników oblicza
si´, dzielàc podstaw´ wymiaru, ustalonà na podstawie
§ 3 i 4 jako przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie, przez
251 dni, a je˝eli nauczyciel akademicki jest zatrudniony
krócej ni˝ przez dziesi´ç miesi´cy — przez liczb´ dni ro-
boczych przypadajàcych w okresie jego zatrudnienia.

§ 6. 1. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ustala si´,
stosujàc zasady obowiàzujàce przy obliczaniu wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczyn-
kowy sk∏adniki wynagrodzenia okreÊlone w stawce
miesi´cznej w sta∏ej wysokoÊci uwzgl´dnia si´ w wy-
sokoÊci nale˝nej w miesiàcu, w którym pracownik na-
bywa prawo do tego ekwiwalentu.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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1302
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci oraz trybu przyznawania Êwiadczenia finansowego 
na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,

1301
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 2 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich
oraz ekwiwalentu pieni´˝nego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.



poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48,
poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877
i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ustalania wysokoÊci Êwiadczenia finansowego umo˝li-
wiajàcego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalne-
go, zwanego dalej „Êwiadczeniem finansowym”, oraz
tryb przyznawania tego Êwiadczenia.

§ 2. 1. Decyzj´ o przyznaniu i wysokoÊci Êwiadcze-
nia finansowego wydaje dyrektor oddzia∏u terenowe-
go Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej
„Agencjà”, w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie wynaj´-
tego lokalu mieszkalnego.

2. Do wniosku o przyznanie Êwiadczenia finanso-
wego do∏àcza si´:

1) umow´ najmu albo podnajmu lokalu mieszkalne-
go, która powinna okreÊlaç:

a) powierzchni´ u˝ytkowà lokalu mieszkalnego,

b) wysokoÊç czynszu i terminy jego p∏atnoÊci,

c) czas trwania umowy,

d) stron´ umowy, która ponosi op∏aty za energi´
elektrycznà i cieplnà, gaz, wod´ oraz inne Êwiad-
czenia,

2) zaÊwiadczenie o zwolnieniu kwatery przez ̋ o∏nierza
zawodowego w s∏u˝bie sta∏ej, je˝eli jà posiada∏.

§ 3. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1, ustala i og∏asza Êrednie koszty
najmu 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalne-
go w danym garnizonie, bez uwzgl´dnienia op∏at
i Êwiadczeƒ, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d),
zwane dalej „Êrednimi kosztami najmu”.

2. Ârednie koszty najmu ustala si´ na podstawie
rynkowych stawek czynszu za najem lokali mieszkal-
nych stosowanych w danym garnizonie.

3. Ustalenia i og∏oszenia Êrednich kosztów najmu
dokonuje si´ co najmniej raz w roku.

4. Og∏oszenia Êrednich kosztów najmu dokonuje
si´ w sposób zwyczajowo przyj´ty w danym garnizonie
oraz informacj´ w tej sprawie wywiesza si´ w siedzibie
w∏aÊciwego oddzia∏u terenowego Agencji.

§ 4. 1. Przy ustalaniu wysokoÊci Êwiadczenia finan-
sowego uwzgl´dnia si´:

1) powierzchni´ u˝ytkowà lokalu  mieszkalnego, którà
oblicza si´ przez pomno˝enie:

a) iloÊci tytu∏ów do norm powierzchni mieszkalnej
przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi zawodowemu
w s∏u˝bie sta∏ej albo

b) liczby cz∏onków rodziny ˝o∏nierza zawodowego
w s∏u˝bie kontraktowej, o których mowa w art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz tego ˝o∏nierza

— przez 8 m2 powierzchni mieszkalnej i wskaênik
1,66,

2) wysokoÊç czynszu, op∏at i innych Êwiadczeƒ, jakie
˝o∏nierz zawodowy uiszcza∏by, gdyby lokal miesz-
kalny by∏ osobnà kwaterà sta∏à.

2. WysokoÊç Êwiadczenia finansowego oblicza si´
przez pomno˝enie powierzchni u˝ytkowej wyliczonej
w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 1 przez Êrednie koszty
najmu, a nast´pnie odj´cie czynszu, op∏at i innych
Êwiadczeƒ, jakie ˝o∏nierz zawodowy uiszcza∏by, gdyby
lokal mieszkalny by∏ osobnà kwaterà sta∏à.

3. Nie odejmuje si´ op∏at i innych Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, je˝eli umowa najmu albo podnaj-
mu przewiduje, ˝e ˝o∏nierz zawodowy b´dzie uiszcza∏
op∏aty i inne Êwiadczenia okreÊlone w § 2 ust. 2 pkt 1
lit. d) niezale˝nie od czynszu ustalonego w tej umowie.

4. WysokoÊç Êwiadczenia finansowego nie mo˝e
byç wy˝sza od czynszu okreÊlonego w umowie najmu
albo podnajmu.

§ 5. 1. Âwiadczenie finansowe wyp∏aca si´ w termi-
nie do 10 dnia ka˝dego miesiàca, bez wzgl´du na ter-
min p∏atnoÊci czynszu okreÊlony w umowie najmu al-
bo podnajmu.

2. W przypadku gdy ˝o∏nierz zawodowy utraci∏
uprawnienie do Êwiadczenia finansowego albo prze-
sta∏ faktycznie zamieszkiwaç w wynaj´tym lub podna-
j´tym lokalu mieszkalnym, jest obowiàzany do zwro-
tu odpowiedniej cz´Êci otrzymanego Êwiadczenia, li-
czàc od dnia, w którym utraci∏ uprawnienie lub opu-
Êci∏ lokal.

§ 6. 1. Agencja mo˝e wyp∏acaç ̋ o∏nierzom zawodo-
wym Êwiadczenie finansowe poprzez oddzia∏y gospo-
darcze jednostek wojskowych.

2. Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà porozumie-
nia zawarte mi´dzy w∏aÊciwymi organami Agencji i or-
ganami wojskowymi.

§ 7. Do zawartych umów najmu albo podnajmu
oraz ustaleƒ wysokoÊci Êwiadczenia finansowego, jak
równie˝ spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych wyda-
niem ostatecznej decyzji przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, stosuje si´ odpowiednio przepisy roz-
porzàdzenia, o którym mowa w § 8.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miej-
scowoÊci, w której pe∏nià czynnà s∏u˝b´ wojskowà ˝o∏-
nierze zawodowi, i szczegó∏owych zasad ustalania wy-
sokoÊci oraz trybu przyznawania Êwiadczenia finanso-
wego umo˝liwiajàcego pokrycie kosztów najmu lokalu
mieszkalnego (Dz. U. Nr 23, poz. 107, z 1998 r. Nr 121,
poz. 792 i z 2001 r. Nr 118, poz. 1265).

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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