
Wydrukowano  dnia: 11.03.2022

M. Hajnówka
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa podlaskie
Nazwa powiatu hajnowski

Nazwa gminy HAJNÓWKA
WK PK GK GT

kod TERYT 20 05 01 1

Rok podlegający analizie:  2021 12

Średnie  wynagrodzenie 

Kwota różnicy 

(kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nauczyciel stażysta 100% 6,35 
2 nauczyciel kontraktowy 111% 30,04 
3 nauczyciel mianowany 144% 31,89 
4 nauczyciel dyplomowany 184% 150,00 

07.02.2022 r.

(data sporządzenia)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia (B1)

od dnia ……... 
do dnia 31 grudnia (B2)

Liczba miesięcy obowiązywania w 
roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

kwota bazowa 
(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)
3 537,80

Lp.
Stopnie awansu 

zawodowego

Wskaźniki 
określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 
Nauczyciela

Średnioroczna liczba etatów 
ustalana dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 

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

Wydatki poniesione w roku 
na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 
art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

od dnia 
1 stycznia 

do dnia 
31 grudnia 

od dnia 
……...

do dnia 
31 grudnia

od dnia 
1 stycznia 

do dnia 
31 grudnia 

od dnia 
……...

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)

3 537,80 269 580,36 275 591,48 6 011,12 
3 926,96 1 415 590,54 1 558 557,72 142 967,18 
5 094,43 1 949 536,47 1 932 768,81 -16 767,66 
6 509,55 11 717 190,00 12 258 225,23 541 035,23 

(osoba sporządzająca1 (imię, nazwisko, stanowisko)) (osoba zatwierdzająca2 (imię, nazwisko, stanowisko))

1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.
2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela



Wydrukowano  dnia: 11.03.2022

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2
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