
Uchwała Nr 3201/2021        

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28.01.2021 r. 

 

w sprawie sprawozdania za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie 

  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz.U. 2020 poz. 1668 ze zmianami) w związku z art. 30a ust. 4 i 5 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 ze zmianami), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli             

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Województwo Wielkopolskie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, zostanie przedłożone Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także dyrektorom szkół i związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3201/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28.01.2021 r. 

 

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę 

będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz do przedłożenia 

przedmiotowego sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi 

stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę 

jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

Z wydatków poniesionych z budżetu Województwa Wielkopolskiego średnie wynagrodzenia  

w 2020 roku zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż określone w Ustawie Karta 

Nauczyciela. 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 

 

 



Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

WK PK GK GT

kod TERYT 30 00 00 0

od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 sierpnia (B1)

od dnia 1 września 

do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2020 8
kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)

3 337,55 3 537,80

od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 sierpnia 

od dnia 

1 września 

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% 3 337,55 3 537,80 25,24 29,79 1 095 482,34 1 131 206,59 35 724,25

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 704,68 3 926,96 30,66 41,41 1 559 145,56 1 705 447,96 146 302,40

3 nauczyciel mianowany 144% 4 806,07 5 094,43 87,75 86,87 5 144 073,68 5 660 713,48 516 639,80

4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 141,09 6 509,55 237,38 244,60 18 031 119,27 18 701 086,49 669 967,22

2021.01.28

(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 sierpnia 

od dnia 

1 września 

do dnia 

31 grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Woj. Wielkopolskie
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

wielkopolskie

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

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Kwota różnicy 

Klaudia Walewska, inspektor

Liczba miesięcy obowiązywania w 

roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

Wydrukowano  dnia: 28.01.2021


