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zaminu kwalifikacyjnego równowa˝nego
wy˝szym studiom zawodowym przys∏u-
gujà minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego przewidziane dla nauczycieli
legitymujàcych si´ tytu∏em zawodowym
licencjata z przygotowaniem pedagogicz-
nym.”;

3) w § 8 skreÊla si´ kropk´ i dodaje wyrazy „oraz na-
uczycielom, którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia uzyskali zaliczenie wszystkich przedmio-
tów i praktyk przewidzianych w programie wy˝-
szych studiów magisterskich lub — po dniu 1 stycz-

nia 1990 r. — wy˝szego seminarium duchowne-
go.”;

4) skreÊla si´ § 10;

5) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia
1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wy-
chowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636
i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad finan-
sowania wydatków na zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne
(Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728, z 1997 r. Nr 73,
poz. 458 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 482 i Nr 124, poz. 816)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 wyrazy „Prawa bud˝etowego” zast´puje si´
wyrazami „ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69,

Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz 497 i Nr 46, poz. 499)”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ârodkami bud˝etowymi na zasi∏ki rodzinne

i piel´gnacyjne dysponujà:
1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

∏ecznego — w zakresie dotyczàcym osób
podlegajàcych ubezpieczeniu spo∏ecz-
nemu rolników oraz osób pobierajàcych
emerytury lub renty wyp∏acane przez
Kas´,

2) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
w zakresie dotyczàcym zarejestrowa-
nych bezrobotnych, osób pobierajàcych
zasi∏ki przedemerytalne lub Êwiadczenia
przedemerytalne, osób podlegajàcych
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad finansowania wydatków na zasi∏ki rodzinne
i piel´gnacyjne.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 maja 2001 r. (poz. 544)

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W Z¸OTYCH

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel
sta˝ysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

1
Stopieƒ naukowy doktora lub doktora
habilitowanego, tytu∏ zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

1 046 1 220 1 453 1 569

2
Tytu∏ zawodowy magistra bez przygotowania
pedagogicznego, tytu∏ zawodowy licencjata
(in˝yniera) z przygotowaniem pedagogicznym

898 1 047 1 248 1 348

3

Tytu∏ zawodowy licencjata (in˝yniera) bez
przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukoƒczenia kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium j´zyków obcych

772 904 1 077 1 163

4 Pozosta∏e kwalifikacje 641 751 894 —
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ubezpieczeniom spo∏ecznym pracowni-
ków, innych osób podlegajàcych ubez-
pieczeniom spo∏ecznym nieb´dàcych
rolnikami, w tym ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy podlegajàcych obo-
wiàzkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym, osób pobierajàcych
emerytury i renty wyp∏acane przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ˝o∏-
nierzy i funkcjonariuszy niewymienio-
nych w pkt 3—8,

3) Ministerstwo Obrony Narodowej —
w zakresie dotyczàcym ˝o∏nierzy zawo-
dowych niepodlegajàcych obowiàzko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym oraz pozosta∏ych ˝o∏nierzy
pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
i osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
w jednostkach bud˝etowych Minister-
stwa Obrony Narodowej oraz osób po-
bierajàcych emerytury i renty wyp∏aca-
ne przez wojskowe organy emerytalne,

4) Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
i Administracji — w zakresie dotyczàcym
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojsko-
wà i osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´p-
czà w jednostkach bud˝etowych Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji, funkcjonariuszy Komendy
G∏ównej Policji oraz jednostek bezpo-
Êrednio podleg∏ych Komendantowi
G∏ównemu Policji, funkcjonariuszy Ko-
mendy G∏ównej i jednostek centralnych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej niepodle-
gajàcych obowiàzkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym oraz osób
pobierajàcych emerytury i renty wyp∏a-
cane przez w∏aÊciwy organ emerytalny
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji,

5) Urzàd Ochrony Paƒstwa — w zakresie
dotyczàcym funkcjonariuszy tego Urz´du
niepodlegajàcych obowiàzkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym,

6) Ministerstwo SprawiedliwoÊci — w za-
kresie dotyczàcym:
a) funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej

niepodlegajàcych obowiàzkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym oraz osób pobierajàcych eme-
rytury i renty, wyp∏acane przez w∏aÊci-
wy dla tych funkcjonariuszy organ
emerytalny,

b) s´dziów i prokuratorów oraz s´dziów
i prokuratorów w stanie spoczynku
pobierajàcych uposa˝enie oraz cz∏on-
ków ich rodzin pobierajàcych uposa-
˝enia rodzinne, wyp∏acane przez w∏a-
Êciwe jednostki organizacyjne Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci,

7) Sàd Najwy˝szy, Naczelny Sàd Admini-
stracyjny oraz Trybuna∏ Konstytucyjny

— w zakresie dotyczàcym s´dziów oraz
s´dziów w stanie spoczynku pobierajà-
cych uposa˝enie oraz cz∏onków ich ro-
dzin pobierajàcych uposa˝enia rodzin-
ne, wyp∏acane przez w∏aÊciwe jednostki
organizacyjne Sàdu Najwy˝szego, Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego oraz
Trybuna∏u Konstytucyjnego,

8) wojewodowie — w zakresie dotyczàcym
funkcjonariuszy Sto∏ecznej Komendy
Policji, funkcjonariuszy Policji i Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej pe∏niàcych s∏u˝b´
w komendach wojewódzkich i powiato-
wych (miejskich), jednostkach im podle-
g∏ych i oÊrodkach szkolenia Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej niepodlegajàcych obo-
wiàzkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym oraz pozosta∏ych osób
uprawnionych do zasi∏ków rodzinnych
i piel´gnacyjnych, niewymienionych
w pkt 1—7.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6, mogà ustanowiç dysponentów
drugiego i trzeciego stopnia spoÊród jed-
nostek organizacyjnych im podleg∏ych.”;

3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-

nych przekazuje dysponentom g∏ównym Êrod-
ki bud˝etowe na zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyj-
ne w terminach zapewniajàcych bie˝àcà wyp∏a-
t´ zasi∏ków.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wojewodowie przekazujà gminom i powia-

tom Êrodki wymienione w § 21 pkt 1 — w for-
mie dotacji celowej na zadania zlecone z za-
kresu administracji rzàdowej — w terminach
zapewniajàcych bie˝àcà wyp∏at´ zasi∏ków.”;

5) w § 6 ust. 21, 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„21. Gminy i powiaty rozliczajà i zwracajà niewyko-

rzystanà w roku bud˝etowym dotacj´ na wy-
p∏at´ zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyjnych
w terminie okreÊlonym w § 20 ust. 3 
pkt 3 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owego
sposobu wykonywania bud˝etu paƒstwa
i szczegó∏owych zasad obs∏ugi rachunków
bankowych bud˝etu paƒstwa oraz zakresu
i terminów sporzàdzania przez Narodowy
Bank Polski informacji i sprawozdaƒ z wykona-
nia bud˝etu paƒstwa w ramach obs∏ugi banko-
wej bud˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 122,
poz. 1335).

3. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego zbiorczà
informacj´ o wykorzystaniu dotacji, w terminie
do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
danego kwarta∏u.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych zbiorcze
zestawienie informacji o wykorzystaniu dotacji
wed∏ug województw, w terminie do 10 dnia
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drugiego miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
danego kwarta∏u.”;

6) po § 6 dodaje si´ § 61 w brzmieniu:
„§ 61. 1. Kierownicy powiatowych s∏u˝b, inspekcji

i stra˝y, realizujàcy wyp∏aty zasi∏ków ro-
dzinnych i piel´gnacyjnych dla funkcjona-
riuszy Policji i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, przekazujà do zarzàdu powiatu kwar-
talnà informacj´ o liczbie i kwotach wyp∏a-
conych zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyj-
nych, w terminie do 15 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po up∏ywie danego kwarta∏u,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Zarzàd powiatu przekazuje wojewodzie
zbiorczà informacj´ wed∏ug wzoru, o któ-
rym mowa w ust. 1, w terminie do 25 dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie dane-
go kwarta∏u.

3. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych
zbiorczà informacj´ o liczbie i kwotach wy-

p∏aconych zasi∏ków rodzinnych i piel´gna-
cyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 8, w terminie do 10 dnia
drugiego miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie danego kwarta∏u.

4. Kwartalnà informacj´, wed∏ug wzoru,
o którym mowa w ust. 1, sporzàdzajà
i przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych, w terminie,
o którym mowa w ust. 3, pozostali dyspo-
nenci wymienieni w § 2 ust. 1 pkt 1—7.”;

7) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 w brzmieniu okreÊlonym
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Informacje okreÊlone w § 61 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, sporzàdza si´ po raz pierwszy za
II kwarta∏ 2001 r.

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

Minister Finansów: J. Bauc

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 545)

Piecz´ç jednostki
sporzàdzajàcej informacj´

INFORMACJA

O LICZBIE I KWOTACH WYP¸ACONYCH ZASI¸KÓW RODZINNYCH I PIEL¢GNACYJNYCH 

za okres od poczàtku 200... r. do koƒca ..... kwarta∏u 200... r.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary Wykonanie

1 2 3 4

1 Suma wyp∏aconych zasi∏ków rodzinnych z∏

2 Suma wyp∏aconych zasi∏ków piel´gnacyjnych z∏

3 ¸àczna suma wydatków (1+2) z∏

4 Przeci´tna miesi´czna liczba wyp∏aconych zasi∏ków rodzinnych osoby

5 Przeci´tna miesi´czna liczba wyp∏aconych zasi∏ków piel´gnacyjnych osoby

6 Przeci´tna miesi´czna liczba rodzin otrzymujàcych zasi∏ki rodzinne osoby

Sporzàdzi∏

..................................................... ..................................................................
(imi´ i nazwisko) (pieczàtka i podpis kierownika jednostki 

organizacyjnej sporzàdzajàcej informacj´)

...........................................  dnia ...................................


