
UCHWAŁA Nr 517/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Toruński 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1), art. 30a ust. 4-5 w związku z art. 91d pkt 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) uchwala się,         

co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Toruński za rok 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w terminie 7 dni od jego sporządzenia przedkłada 

się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Radzie Powiatu Toruńskiego, związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Toruński. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

       Starosta Toruński 

 

                             Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 

 

 



Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

WK PK GK GT

kod TERYT 04 15 00 0

od dnia 1 stycznia

do dnia 31 grudnia (B1)

od dnia ……... 

do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2021 12
kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)
3 537,80 0,00

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) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 3 537,80 0,00 8,47 0,00 359 581,99 407 300,20 47 718,21

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 926,96 0,00 26,52 0,00 1 249 715,75 1 492 072,43 242 356,68

3 nauczyciel mianowany 144% 5 094,43 0,00 43,15 0,00 2 637 895,85 2 779 325,43 141 429,58

4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 509,55 0,00 119,16 0,00 9 308 135,74 10 608 052,02 1 299 916,28

2022.01.24

(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 grudnia 

od dnia 

……...

do dnia 

31 grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Pow. Toruński
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

toruński

kujawsko-pomorskie

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

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Kwota różnicy 

Marzena Zielińska-Burak, Inspektor

Liczba miesięcy obowiązywania w 

roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

Wydrukowano  dnia: 30.01.2022


