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Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2020 roku  
w Gminie Lewin Brzeski 

 
Zgodnie z planem Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego na miesiąc marzec 2021 roku,  w załączeniu 
przedkładam sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w przedszkolach i szkołach Gminy Lewin Brzeski. 
 

Poziom i składniki wynagrodzeń nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela. 

Zgodnie z art. 30 wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
1) wynagrodzenia zasadniczego; 
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i tzw. dodatku wiejskiego. 
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, 
posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od 
okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, 
powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. 

W cytowanym art. 30 w ustępie 3, Karta Nauczyciela określa poziom średniego wynagrodzenia 
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do kwoty bazowej, 
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 
I tak średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 
1) nauczyciela stażysty - 100%, 
2) nauczyciela kontraktowego - 111%, 
3) nauczyciela mianowanego - 144%, 
4) nauczyciela dyplomowanego - 184% 
- kwoty bazowej. 
 
W roku 2020, od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia kwota bazowa została ustalona na poziomie 
3 337,55 zł. W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, 
wzrosło również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie 
zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wzrosła do poziomu 3 537,80 zł. 
 

 
Ustalenie na danym poziomie kwoty bazowej oznacza obowiązek określenia w drodze 

rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej, m.in.: 
1) wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,  
2) sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,  
3) wykazu stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego 
oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 
4) sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, 
przy uwzględnieniu stopni awansu zawodowego, poziomu wykształcenia nauczycieli i wymiaru zajęć 
obowiązkowych, stanowisk kierowniczych w szkole i sprawowanych funkcji, stopnia zaangażowania 
nauczycieli w pracę.  

 
Przy kształtowaniu poziomu wynagrodzeń nauczycieli ustawodawca przewidział również udział 

organu prowadzącego szkoły. Organ prowadzący, w imieniu którego działa rada gminy, uwzględniając 
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa w drodze regulaminu wynagradzania dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego: 
1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,  
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2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw,  aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których 
mowa wyżej, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w ustawie, czyli w zależności od stopnia awansu 
zawodowego 100%, 111%, 144%, 184% kwoty bazowej.  

W naszej gminie we wrześniu 2018 roku przyjęto nowy regulamin wynagradzania 
obowiązujący od dnia 1 listopada 2018 roku, zmienionych uchwałą z dnia 27 sierpnia 2019 roku – 
zmiana ustawy zmieniającej Kartę nauczyciela zobligowała gminę do ustalenia w regulaminie 
wynagradzania dodatku za wychowawstwo na nie niższym poziomie jak 300 zł. 

W styczniu 2009 roku do Karty Nauczyciela dodano art. 30a, który obliguje organy prowadzące 
- w taki sposób do corocznego przeprowadzania analizy poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa   w art. 30 ust. 3 KN, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku 
podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 
31 stycznia wypłaca nauczycielom w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego kwotę 
zapewniającą osiągnięcie średnich wynagrodzeń  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Do dnia 10 lutego organ prowadzący szkołę  na podstawie przeprowadzonej analizy sporządza 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego oraz przedkłada to sprawozdanie regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę 
jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

* 
Sprawozdanie takie za 2020 rok złożono do Biura Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim dnia                

11 stycznia 2021 roku (sprawozdanie w załączeniu do niniejszej informacji). 
 
Na podstawie przedłożonego sprawozdania należy stwierdzić, że w 2020 roku nauczyciele 

wszystkich stopni awansu zawodowego uzyskali wynagrodzenia wyższe od minimalnych wynikających 
z ustawy. Nie zachodził zatem obowiązek wypłaty jednorazowych dodatków wyrównawczych za 2020 
rok.  

W poniższej tabeli zestawiono wynikające ze sprawozdania minimalne wynagrodzenia, które 
zgodnie z ustawą nauczyciele powinni uzyskiwać oraz otrzymane wynagrodzenia. Łącznie różnica 
przekroczenia progu minimalnych wynagrodzeń w 2020 roku wyniosła 1 034 940 zł.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stopień    
awansu 
zawodowego 

Nauczyciele szkół i przedszkoli-razem 

WYNAGRODZENIE 

Minimalne Otrzymane Różnica 

Stażysta 344 240 407 254 63 014 

Kontraktowy 981 837 1 114 925  133 087 

Mianowany 1 373 947 1 508 074 134 127 

Dyplomowany 6 235 823 6 940 535 704 712 

Razem 8 935 847 9 970 788 1 034 940 
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Jaki jest udział wynagrodzeń pracowników szkół (bez przedszkoli) w wydatkach tych placówek 
przedstawia poniższa tabela. Wydatki płacowe i pozapłacowe szkół odniesiono do uzyskanej                                
w 2020 roku subwencji oświatowej aby pokazać udział w finansowaniu szkół budżetu gminy.  

 
 

  SZKOŁY Wydatek w 
procentach 
do RAZEM   Wynagrodz. Pochodne Razem 

Nauczyciele 7 633  307 1 423 212 9 056 519 72 % 

    Subwencja 8 404 429             108% 

  Pozostaje z subwencji - 652 090   

Prac. nieped. 1  622 420 284 256 1 906 676  15 % 

  Różnica do subwencji - 2 558 766   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 283 953 2 % 

  Róznica do subwencji -2 842  719   

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń S. 485 770 4% 

  Róznica do subwencji -3 328 489   

Działalnośc statutowa-energ. Mat. Wyp,.. 1 031 453  8% 

  Różnica do subwencji -4 359 942    

Zmniejszenie wydatków z tytułu umorzenia 
składek - 249 850  

RAZEM wydatki szkół w 2020 roku 12 514 521 100 % 

 
 
Jak widać wynagrodzenia samych nauczycieli z pochodnymi zakładu pracy stanowią 72 % 

wszystkich wydatków. Ponadto wynagrodzenia te (z pochodnymi zakładu pracy) stanowią 108 % 
otrzymanej w 2020 roku subwencji oświatowej – w roku ubiegłym było to 96 %. Na wynagrodzenia 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych subwencja oświatowa nie wystarcza – brakuje  
2 558 766 zł, co stanowi 15 %  otrzymanej subwencji – w roku poprzednim było to  964 558  zł (11 %). 
Udział wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w wydatkach szkół wynosi 15%. Świadczenia                 
na rzecz osób fizycznych, obejmujące m.in.  dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, 
zakup odzieży roboczej, wody do picia, oraz odpis na Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych, 
stanowią łącznie 6% wszystkich wydatków – jest to kwota  769 723  zł. Na działalność statutową w 2020 
roku zabezpieczono kwotę 1 031 453 zł, co stanowi 8 % wydatków szkół ogółem.  

Bilansując wszystkie wydatki szkół w 2020 roku należy stwierdzić, że poza subwencją 
oświatową gmina na funkcjonowanie szkół zabezpieczyła z innych dochodów własnych kwotę 
4 359 942 zł, co stanowi 36 % wszystkich wydatków szkół (w roku poprzednim było to 2 742 003 zł - 
24% wszystkich wydatków szkół). Wyraźnie więc widać wzrastający udział środków budżetu gminy                 
w utrzymaniu szkół – na przestrzeni jednego roku wzrost o 1 106 364 zł. 
 
Przygotował       Przedkłada 
Wydział Oświaty      Burmistrz 
I Spraw Społecznych      Lewina Brzeskiego   
 


