
UCHWAŁA Nr 11/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 1 lutego 2022 r. 

 

w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Nowodworski za rok 2021 

 

Na podstawie art. 30a ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1303) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski za rok 2021, które stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Gdańsku, Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 4.       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           Starosta  

    (-) 

        Jacek Gross 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762) w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkoły i 

placówki przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w 

art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

  

Sprawozdanie zbiorcze sporządzono na podstawie sprawozdań częściowych, 

otrzymanych z Wydziału Obsługi Jednostek w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Gdańskim. Sprawozdania częściowe dotyczą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w poszczególnych placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski. 

Z analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021 

wynika, iż średnie wynagrodzenia zostały osiągnięte na wszystkich szczeblach awansu 

zawodowego, w związku z czym nie ma podstaw do wypłaty nauczycielom jednorazowego 

dodatku uzupełniającego.  

 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 

podlegał analizie, organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w ciągu 

następnych 7 dni przedkłada je regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej 

jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz 

związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Przedstawiona uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel 

strategiczny CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO 

2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy. 

 

           Starosta  

    (-) 

        Jacek Gross 

 

 

  

 



Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

WK PK GK GT

kod TERYT 22 10 00 0

od dnia 1 stycznia

do dnia 31 grudnia (B1)

od dnia ……... 

do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2021 12
kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)

3 537,80 0,00

od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 grudnia 

od dnia 

……...

do dnia 

31 grudnia

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 3 537,80 0,00 2,04 0,00 86 605,34 101 883,21 15 277,87

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 926,96 0,00 12,48 0,00 588 101,53 753 500,84 165 399,31

3 nauczyciel mianowany 144% 5 094,43 0,00 17,42 0,00 1 064 939,65 1 242 609,16 177 669,51

4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 509,55 0,00 78,92 0,00 6 164 804,23 6 826 647,43 661 843,20

2022.01.26

(data sporządzenia) (osoba sporządzająca
1
 (imię, nazwisko, stanowisko))

1
 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

2
 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 

Suma iloczynów 

średniorocznej liczby etatów 

i średnich wynagrodzeń, o 

których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 

ustalonych dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych

Średnioroczna liczba etatów 

ustalana dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych 
Wskaźniki 

określone w 

art. 30 ust. 3 

Karty 

Nauczyciela
od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 grudnia 

od dnia 

……...

do dnia 

31 grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Liczba miesięcy obowiązywania w 

roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

Jacek Gross - Starosta Nowodworski

Pow. Nowodworski
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adresat:

nowodworski

Kwota różnicy 

w Gdańsku

pomorskie

Beata Zawadzka - Inspektor ds. oświaty

Regionalna Izba Obrachunkowa

(osoba zatwierdzająca
2
 (imię, nazwisko, stanowisko))

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Wydrukowano  dnia: 03.02.2022


