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Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób opracowywa-

nia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu za-

wodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w szczególności:

1)  sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczy-

cieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-

dowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, 

zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”;

2)  sposób ustalania średniorocznej struktury zatrud-

nienia nauczycieli;

3)  sposób ustalania kwoty różnicy między wydatka-

mi poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli 

w danym roku w składnikach, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem 

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na po-

szczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 

średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mo-

wa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych 

w danym roku;

4)  sposób ustalania wysokości jednorazowego do-

datku uzupełniającego;

5)  wzór formularza sprawozdania. 

§ 2. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

w okresie obowiązywania kwoty bazowej dla nauczy-

cieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany rok, 

określa się jako iloczyn tej kwoty i wskaźników okreś-

lonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 3. 1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia na-
uczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby 
etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania 
przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowe-
go w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy w danym roku obowiązuje 
więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną struk-
turę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot. 

3. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolej-
ny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu śred-
niorocznej struktury zatrudnienia uwzględnia się od-
powiednio na stopniach awansu zawodowego pro-
porcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na 
danym stopniu awansu zawodowego. 

4. Przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa 
w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu 
na pełny wymiar zajęć).

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrud-
nienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymia-
rze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu 
mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzie-
lone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa 
w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią go-
dziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na 
etaty.

6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrud-
nienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów na-
uczycieli w okresach, w których wypłacono im wyna-
grodzenie ze środków ujętych w planie finansowym 
szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym 
w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrud-
nienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów na-
uczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których po-
bierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne 
lub zasiłek opiekuńczy.

8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrud-
nienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonal-
nie do okresów, w których nie wypłacono wynagro-
dzenia ze środków ujętych w planie finansowym 
szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobec-
ności w pracy, za czas których nie przysługuje wyna-
grodzenie.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki  

samorządu terytorialnego

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administra-
cji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 
i Nr 219, poz. 1706.
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9. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrud-
nienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędą-
cych nauczycielami, zatrudnionych na podstawie 
art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.3)).

§ 4. Kwotę różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 
Karty Nauczyciela, wylicza się dla poszczególnych 
stopni awansu zawodowego w odniesieniu łącznie do 
nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez da-
ną jednostkę samorządu terytorialnego. Kwoty tej nie 
wylicza się w odniesieniu do poszczególnych szkół lub 
nauczycieli.

§ 5. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełnia-
jącego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczy-
ciela, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnie-
nia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, 
oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, w sposób określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia.

§ 6. 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wy- 
nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na 
formularzu sprawozdania, którego wzór jest określo-
ny w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie przedkładane podmiotom, o któ-
rych mowa w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, sporzą-
dza się w formie pisemnej, a przekazywane regional-
nej izbie obrachunkowej — również w formie elektro-
nicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. (poz. 35)

Załącznik nr 1

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO  
DLA NAUCZYCIELA NA DANYM STOPNIU AWANSU ZAWODOWEGO
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