
Załącznik nr 2 

 

 
 



Objaśnienia 
 
I.  Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analo-

gicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1–4) według podanej metodolo-
gii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładno-
ścią. 

 
1.  Średnie wynagrodzenie: 

 

1)  obowiązujące od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 
(kol. 4) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela (kol. 3) i kwoty bazowej B1 (B1), według wzoru: 

 
kol. 4 = kol. 3 × B1; 

 
przykład: nauczyciel stażysta: 100% × 2752,92 zł = 2752,92 zł (do obliczeń przyjęto 
kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r.); 

 
2)  obowiązujące od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grud-

nia (kol. 5) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela (kol. 3) i kwoty bazowej B2 (B2), według wzoru: 

 
kol. 5 = kol. 3 × B2; 

 
przykład: nauczyciel mianowany: 144% × 2900,20 zł = 4176,29 zł (do obliczeń przyję-
to kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2018 r.). 

 
2.  Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania  

poszczególnych kwot bazowych 
 

Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszcze-
gólnych kwot bazowych: 

 

1)  od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kol. 6) usta-
loną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia 1 stycznia do ostatniego 
dnia obowiązywania kwoty bazowej B1; 

 

2)  od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kol. 7) 
ustaloną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od pierwszego dnia obo-
wiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia.  

 

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnio-
nych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyska-
ny wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego. 
 

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesią-
ca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc 
przyjmuje się 30 dni. 
 

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela. 



3.  Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8) 

 

Sumę tę należy obliczyć według wzoru: 
 

kol. 8 = n × (kol. 4 × kol. 6) + (12–n) × (kol. 5 × kol. 7) 
 

gdzie: 

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

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

 
4.  Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9) 

 

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki  
samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 
Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się 
wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych 
na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

 
5.  Kwota różnicy (kol. 10) 

 

Kwotę tę należy obliczyć jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9)  
i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa  
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8), według wzoru: 

 

kol. 10 = kol. 9 – kol. 8. 
 

Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jedno-
razowego dodatku uzupełniającego. 

 
II.  Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota 

bazowa dla nauczycieli, należy w formularzu: 

1) nad polem B1, w tytule kol. 4 i w tytule kol. 6 wpisać datę końcową „31 grudnia”; 

2) w polu B1 wpisać kwotę bazową, w polu B2 wpisać liczbę „0”; 

3) w kol. 7 w wierszach od 1 do 4 wpisać liczbę „0”. 


