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Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów 

 

 

Działając zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Gmina Miejska Hrubieszów przeprowadziła analizę 

poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz 

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w roku 2019 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów osiągnięto ustawowo określone 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

 

Czynniki, które wpłynęły na osiągnięcie określonych ustawowo wysokości średnich 

wynagrodzeń: 

 

1. Wydatki poniesione na nieperiodyczne i jednorazowe składniki wynagrodzenia  

(w szczególności: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz 

odprawy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 Karty Nauczyciela) – 397 234,73 zł. 

 

Stopień awansu 
zawodowego 
nauczyciela 

Różnica między 
wydatkami poniesionymi 

na wynagrodzenia  
a kwotą gwarantowaną 
przez art. 30 ust. 3 KN 

Wydatki poniesione na 
nagrody jubileuszowe  

i odprawy 

Różnica, o której mowa  
w kolumnie 2  

pomniejszona o wydatki 
wykazane w kolumnie 3 

1 2 3 4 

stażysta 9 080,75 zł - zł 9 080,75 zł 

kontraktowy 51 909,51 zł 5 222,00 zł 46 687,51 zł 

mianowany 44 472,69 zł 73 690,52 zł - 29 217,83 zł 

dyplomowany 105 076,15 zł 318 322,21 zł - 213 246,06 zł 

Hipotetyczna wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego  
w przypadku braku wydatków wykazanych w kolumnie 3 

242 463,89 zł 

 

 

2. Zwiększenie o 130% (od dnia 1 września 2019 r.) wysokości dodatku dla nauczycieli 

pełniących funkcję wychowawcy klasy oraz opiekujących się oddziałem 

przedszkolnym (ze 130 zł do 300 zł). 
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3. Stopniowa zmiana struktury zatrudnienia (zmniejszenie ogólnej liczby etatów 

pedagogicznych, minimalizacja zatrudnienia w niepełnych etatach, zwiększenie liczby 

realizowanych godzin ponadwymiarowych) – wzrost (w stosunku do roku 2018) 

wydatków na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw o kwotę 222 439,12 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu średniorocznej 

liczby etatów. 

 

Rok Średnioroczna liczba etatów 

Wydatki poniesione na 
wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw 

2018 178,13 773 167,10 zł 

2019 172,37 995 606,22 zł 

 zmniejszenie o 5,76 etatu wzrost o 222 439,12 zł 

 

 

 

W załączeniu znajduje się szczegółowe sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miejską Hrubieszów za rok 2019. 
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