
From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl]  
Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM 
To: ********** 
Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! 

 

Wersja e-lettera online 

W dzisiejszym wydaniu:  
• Dodatek uzupełniający także dla nauczyciela w stanie nieczynnym  
• Dodatek uzupełniający przy zmianie pracodawcy w trakcie roku - proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia  
• Jednorazowy dodatek uzupełniający dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach samorządowych  
• Dodatek uzupełniający otrzymują nauczyciele zatrudnieni w roku, którego wyrównanie 
dotyczy 

 

E-serwis Dyrektora 
Placówki Oświatowej 
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Szanowni Czytelnicy,  

do Nowego Roku pozostało niewiele ponad tydzień i dobra wiadomość jest taka, 
że już w styczniu niektórych nauczycieli czeka miła niespodzianka w 
postaci solidnego zastrzyku gotówki. Niektórzy nauczyciele otrzymają 
nawet po kilkanaście tysięcy złotych. Skąd takie kwoty? To dodatki 
uzupełniające, które mają wyrównać zaniżone pensje nauczycielskie 
wypłacone w 2012 r. Do końca stycznia bowiem będą przeprowadzane analizy 
wydatków na nauczycielskie wynagrodzenia i jeżeli w danej jednostce 
samorządu terytorialnego pensje nauczycieli w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie będą jednolite, wówczas 
nauczyciele muszą otrzymać stosowne wyrównanie. Tak wysokie dodatki 
mogą przyprawić o zawrót głowy nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim 
organy prowadzącego, które muszą na ten cel zabezpieczyć środki finansowe. 
Dobra wiadomość jest taka, że niedoszacowanie pensji można zminimalizować, 
podwyższając poszczególne składniki nauczycielskiej pensji, a także stosując 
inne, sprawdzone w wielu szkołach metody. O tym, jak to zrobić piszemy w 
najnowszym wydaniu "Kwadransu dla Dyrektora", w którym wyjaśniamy: 

• W jaki sposób organy prowadzące mogą gwarantować średnie pensje dla 
nauczycieli  

• Którą kwotę bazową z 2012 r. bierzemy pod uwagę ustalając 
średnioroczną strukturę zatrudnienia?  

• Jak ustalić średnioroczną strukturę zatrudnienia gdy nauczyciele 



zmieniają stopnie awansu w trakcie roku?  
• W jaki sposób w średniorocznej strukturze zatrudnienia uwzględnia się 

nauczyciela uzupełniającego etat i pracującego w kilku szkołach?  
• Jakich nieobecności w pracy nie uwzględnia się ustalając średnioroczną 

strukturę zatrudnienia?  
• Które składniki nauczycielskiej pensji uwzględnia się przy ustalaniu 

średnich wynagrodzeń nauczycieli?  
• Jak liczyć dodatek w przypadku zatrudnienia na część roku?  
• Na wysokość jakich świadczeń ze stosunku pracy wpływa dodatek 

uzupełniający?  
• Jak uniknąć wypłacania dodatku uzupełniającego? 

Całość materiału o dodatkach uzupełniających znajdziesz w serwisie 
dla Dyrektorów szkół - Kwadrans dla Dyrektora. Kliknij, aby się na 
niego zapisać. 

 

Zapraszam do lektury 

 
Agnieszka Rumik  
prawnik, specjalista prawa oświatowego,  
redaktor serwisu "Kwadrans dla Dyrektora" 

 
Porada dnia 1 

Dodatek uzupełniający także dla nauczyciela w stanie nieczynnym 

Pytanie: Czy dodatek uzupełniający dla nauczyciela, który przebywa w stanie 
nieczynnym, przysługuje za 8 czy 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Nauczycielowi przysługuje dodatek uzupełniający za cały okres 
pozostawania w stosunku pracy i pobierania wynagrodzenia, tj. za 12 miesięcy 
(art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela). 

Dodatek uzupełniający dla wszystkich nauczycieli, którzy 
pobierali wynagrodzenie 

Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego nie osiągnięto wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli i wystąpiła konieczność przyznania 
jednorazowego dodatku uzupełniającego, to uprawnionymi do dodatku są 
nauczyciele zatrudnieniu w roku, dla którego tę różnicę ustalono za 
okres, za który pobierali wynagrodzenie zasadnicze. Kwota różnicy 
między osiągniętymi a średnimi wynagrodzeniami nauczycieli w danym roku 
kalendarzowym jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy (art. 30a ust. 3 
Karty Nauczyciela). Wysokość dodatku ustala się proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz 
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w sposób określony 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z 13 stycznia 2010 r. (§5 ww. 



rozporządzenia). 

Stan nieczynny okresem pobierania wynagrodzenia 

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w 
tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, 
do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela). 

CAŁOŚĆ TEKSTU DOSTĘPNA JEST W NAJNOWSZYM WYDANIU 
KWADRANSU DLA DYREKTORA. ZAPISZ SIĘ NA NIEGO. 

 

 
"Kwadrans dla Dyrektora szkoły" elektroniczny serwis prawny 

dla osób, które chcą skutecznie zarządzać szkołą!  

 

W każdy poniedziałek na skrzynkę e-mail: 

• Zadania na bieżący tydzień  

• Aktualności i nowości  

• Temat tygodnia  

• Porady dotyczące kadr, płac, bezpieczeństwa i zarządzania szkołą  

• Wzory dokumentów do wykorzystania z wyjaśnieniem 

 
Przez pierwszy promocyjny miesiąc możesz korzystać z serwisu na 

specjalnych warunkach - zapłacisz jedynie 4,90 zł netto. 

 
Pierwszy tego typu produkt na rynku! 

Sprawdź teraz: www.kwadransdyrektora.pl  

    

 
Porada dnia 2 

Dodatek uzupełniający przy zmianie pracodawcy w trakcie roku - 
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

Pytanie: Jak obliczyć dodatek uzupełniający dla nauczyciela dyplomowanego, 
który do końca sierpnia 2012 r. był zatrudniony w szkole powiatowej, a od 
września pracuje w szkole gminnej? 

Odpowiedź: Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego należy ustalić 
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nauczyciela w szkole gminnej. W szkole 
powiatowej - uwagi, iż nie jest zatrudniony w grudniu - dodatek nie przysługuje 
(art. 30a Karty Nauczyciela). 

Organ prowadzący przeprowadza corocznie analizę 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 



Każdy organ prowadzący corocznie przeprowadza analizę ponoszonych 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych 
szkołach i placówkach oświatowych (art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela). Analiza 
poniesionych wydatków odbywa się w odniesieniu do kwot średniego 
wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
obowiązujących w danym roku kalendarzowym oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu - łącznie do 
nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu 
terytorialnego (art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela). 

CAŁOŚĆ TEKSTU DOSTĘPNA JEST W NAJNOWSZYM WYDANIU 
KWADRANSU DLA DYREKTORA. ZAPISZ SIĘ NA NIEGO. 

 
Porada dnia 3 

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla wszystkich nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach samorządowych 

Pytanie: Czy przy wyliczeniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
należy uwzględniać nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty na 
podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela? 

Odpowiedź: Tak. Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora stosuje się 
przepisy Karty Nauczyciela z wyjątkiem przepisów dotyczących awansu 
zawodowego. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie art. 10 ust. 9 Karty 
Nauczyciela do celów płacowych są traktowani jak nauczyciele stażyści i w tej 
grupie należy ich uwzględnić (art. 10 ust. 10 Karty Nauczyciela). 

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla wszystkich 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych 

Organy prowadzące będące jednostką samorządu terytorialne są zobligowane 
do dokonania analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do 
20 stycznia (art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku nieosiągnięcia 
średnich wynagrodzeń nauczycieli w danej gminie do 31 stycznia wypłaca się 
nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający ustalony proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela). 

CAŁOŚĆ TEKSTU DOSTĘPNA JEST W NAJNOWSZYM WYDANIU 
KWADRANSU DLA DYREKTORA. ZAPISZ SIĘ NA NIEGO. 

 
Porada dnia 4 

Dodatek uzupełniający otrzymują nauczyciele zatrudnieni w roku, którego 
wyrównanie dotyczy 

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu do sierpnia danego roku wypłaca 



się dodatek wyrównawczy za ten rok? 

Odpowiedź: Tak. Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w ciągu roku 
kalendarzowego zachowuje prawo do jednorazowego dodatku uzupełniającego 
wypłacanego w kolejnym roku, o ile zaistniała konieczność wypłaty takich 
dodatków w danej jednostce samorządu terytorialnego. Karta Nauczyciela 
przewiduje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego jednorazowy dodatek uzupełniający w 
przypadku, gdy w roku poprzedzającym nie została osiągnięta średnia 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w 
art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

CAŁOŚĆ TEKSTU DOSTĘPNA JEST W NAJNOWSZYM WYDANIU 
KWADRANSU DLA DYREKTORA. ZAPISZ SIĘ NA NIEGO. 

 

Serwis przygotował zespół redakcyjny Grupy Wydawniczej Oświata. 

 

Kontakt z redakcją: grupa.oswiata@wip.pl 

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. 
Numer NIP 526-19-92-256 

Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł. 

 
Bądź pewny, że zawsze otrzymasz swój numer "Serwisu Dyrektora placówki oświatowej".  

Umieść adres e-mail oswiata@elettery.pl, w swojej książce adresowej lub na "liście bezpiecznych adresów" 
zwanej także "białą listą". Większość dostawców internetowych dokłada wszelkich starań, aby ich klienci nie 
dostawali niechcianej poczty. Jednak czasem mechanizmy antyspamowe blokują także pocztę, która jest legalna. 
Jeżeli dodasz adres e-lettera do swojej książki adresów, nie powinieneś mieć więcej problemów z terminowym 
otrzymywaniem kolejnych numerów e-lettera. Aby dodać adres do książki adresowej, możesz to zrobić przez 
opcję - Dodaj nadawcę do książki adresowej - klikając prawym klawiszem na e-letter w skrzynce odbiorczej, lub 
zaznacz i skopiuj adres oswiata@elettery.pl i dodaj jako nowy kontakt w książce adresowej. Jeśli nie wiesz, jak to 
zrobić lub e-letter jest rozpoznawany jako "niechciana poczta", skontaktuj się z Twoim informatykiem lub 
administratorem sieci. 

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać e-lettera,  
kliknij tutaj 

Zobacz ofertę innych bezpłatnych e-letterów, 
kliknij tutaj 

  

 
 


