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    (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) 

 

 

 

 

 

 
1) Należy wpisać przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 ustawy. 

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

Nazwa województwa  

Nazwa powiatu  

Nazwa gminy  

   
WK PK GK GT 

  
  

  Kod TERYT           
   

 

       

  

od dnia 1 stycznia 

do dnia ……… (B1) 

od dnia …………… 

do dnia 31 grudnia (B2) 

 

Rok podlegający analizie   
Liczba miesięcy obowiązywania  kwoty 

bazowej B1w roku podlegającym analizie  
 

Kwota bazowa (zgodnie z 

ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)  

 

              

Lp. 

Nauczyciele, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 

ustawy 

Wskaźniki, o 

których mowa  

w art. 30 ust. 3 

ustawy  

Średnie wynagrodzenia 

nauczycieli, o których mowa w 

art. 30 ust. 3 ustawy 

Średnia liczba etatów nauczycieli 

Suma iloczynów średniej liczby etatów 

nauczycieli i średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 

ustawy, ustalonych dla okresów 

obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 

Wydatki poniesione w roku 

podlegającym analizie na 

wynagrodzenia nauczycieli w 

składnikach, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy 

 

Kwota różnicy od dnia  

1 stycznia 

do dnia  

………….. 

od dnia  

………….. 

do dnia  

31 grudnia 

od dnia  

1 stycznia  

do dnia  

………….  

od dnia  

…………. 

do dnia  

31 grudnia 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 nauczyciel początkujący         

2 nauczyciel mianowany         

3 nauczyciel dyplomowany         

       

 

     

            

 
(data sporządzenia 

sprawozdania)   

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe 

 osoby sporządzającej sprawozdanie) 
  

 

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe  

osoby zatwierdzającej sprawozdanie1)) 



Objaśnienia 

I. Pola w poszczególnych kolumnach uzupełnia się po dokonaniu obliczeń według podanej 

niżej metodologii. Wszystkie dane i wyniki obliczeń wpisuje się z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Obliczenia wykonuje się na danych z taką samą dokładnością. 

1. Średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

(kolumny 4 i 5) 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela obowiązujące od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia 

obowiązywania kwoty bazowej B1 (kolumna 4) wylicza się jako iloczyn kwoty bazowej B1 

i wskaźnika, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy (kolumna 3), według wzoru:  

kolumna 4 = kolumna 3 × B1 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela obowiązujące od pierwszego dnia obowiązywania 

kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kolumna  5) wylicza się jako iloczyn kwoty bazowej 

B2 i wskaźnika, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy (kolumna 3), według wzoru:  

     kolumna 5 = kolumna 3 × B2 

2. Średnia liczba etatów nauczycieli (kolumny 6 i 7) 

Średnią liczbę etatów nauczycieli oblicza się z uwzględnieniem okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot bazowych: 

1) od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kolumna 6); 

2) od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kolumna 7). 

W przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał świadczenie pieniężne, 

o którym mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.   

3. Suma iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów 

obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (kolumna 8) 

Sumę iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli, 

o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot bazowych oblicza się według wzoru: 

kolumna 8 = n × (kolumna 4 × kolumna 6) + (12-n) × (kolumna 5 × kolumna 7) 

gdzie: 

n – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania kwoty bazowej B1 w roku podlegającym   

analizie, 
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12-n – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania kwoty bazowej B2 w roku podlegającym 

analizie. 

4. Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli 

w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy (kolumna 9) 

Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli 

w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obejmują wyłącznie wydatki 

poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 

wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, bez 

pochodnych od wynagrodzeń. 

5. Kwota różnicy (kolumna 10) 

Kwotę różnicy oblicza się jako różnicę wydatków poniesionych w roku podlegającym 

analizie na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy (kolumna 9), i sumy iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów 

obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (kolumna 8) według wzoru:  

kolumna 10 = kolumna 9-kolumna 8. 

Liczba ujemna stanowi kwotę różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

II. W przypadku gdy w ustawie budżetowej na rok podlegający analizie ustalono jedną kwotę 

bazową, w formularzu: 

1) nad polem B1, w tytule kolumny 4 i w tytule kolumny 6 w miejscu przeznaczonym na 

wpisanie daty wpisuje się datę końcową „31 grudnia”; 

2) w polu B1 wpisuje się kwotę bazową; 

3) w polu B2 i w kolumnie 7 w rubrykach od 1 do 3 wpisuje się liczbę „0”. 


