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SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU 

UZUPEŁNIAJĄCEGO W 2022 R. 

1. Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela proporcjonalnie 

do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie 

Dla każdego nauczyciela wylicza się oddzielnie osobistą stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał 

wynagrodzenie, według wzoru: 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Sj – osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, z uwzględnieniem 

okresu zatrudnienia C jako nauczyciel: 

1) stażysta, kontraktowy, mianowany lub dyplomowany w okresach: 

a) od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, 

b) od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia; 

2)  początkujący, mianowany lub dyplomowany w okresie od dnia 1 września do 

dnia 31 grudnia, 

A – stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze zajęć, 

B –  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na 

pełny wymiar zajęć, 

C – okres zatrudnienia nauczyciela rozumiany jako okres, w którym nauczyciel był 

zatrudniony jako nauczyciel: 

1) stażysta, kontraktowy, mianowany lub dyplomowany w okresach: 

a) od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, 

b) od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia, 

2) początkujący, mianowany lub dyplomowany w okresie od dnia 1 września do 

dnia 31 grudnia 

– i pobierał wynagrodzenie w 2022 r. (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony 

i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy to C wynosi 5/12). 

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał 

świadczenie pieniężne, o którym mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych 
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z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, za miesiąc przyjmuje się 

30 dni. 

W przypadku zmiany osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela Sj, 

wynikającej ze zmiany: 

1) wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy lub ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 10 ustawy, lub 

2) posiadanych kwalifikacji, lub 

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

– do dalszych obliczeń jako Sj uwzględnia się sumę osobistych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych przez te zmiany. 

2. Ustalanie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego 

Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela ustala się 

według wzoru: 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Dj –  wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela, 

R – kwota różnicy ustalona odrębnie dla: 

1) nauczycieli początkujących i nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

byli nauczycielami stażystami i nauczycielami kontraktowymi; 

2) nauczycieli mianowanych; 

3) nauczycieli dyplomowanych, 

Sj – osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia danego nauczyciela, 

– suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio 

nauczycieli początkujących i nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 

2022 r. byli nauczycielami stażystami i nauczycielami kontraktowymi, 

nauczycieli mianowanych oraz nauczycieli dyplomowanych, ustalonych 

proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia, 

n – liczba odpowiednio nauczycieli początkujących i nauczycieli, którzy do dnia 

31 sierpnia 2022 r. byli nauczycielami stażystami i nauczycielami kontraktowymi, 
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nauczycieli mianowanych oraz nauczycieli dyplomowanych, zatrudnionych 

i pobierających wynagrodzenie w 2022 r. 

W przypadku nauczyciela, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. był nauczycielem stażystą 

lub nauczycielem kontraktowym i do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela 

mianowanego, wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego ustala się odrębnie dla 

okresu zatrudnienia tego nauczyciela jako odpowiednio nauczyciela stażysty, nauczyciela 

kontraktowego lub nauczyciela początkującego, o ile ustalona kwota różnicy jest liczbą 

ujemną. 

W przypadku uzyskania przez nauczyciela w 2022 r. stopnia nauczyciela mianowanego 

lub stopnia nauczyciela dyplomowanego wysokość jednorazowego dodatku 

uzupełniającego ustala się odrębnie dla okresu zatrudnienia tego nauczyciela jako 

odpowiednio nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego lub nauczyciela 

dyplomowanego, o ile ustalona kwota różnicy jest liczbą ujemną. 

 

 

 


