
PROTOKÓŁ NR 20/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała 

również Pani Grażyna Walewska– Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.  Posiedzeniu przewodniczyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria Piątek.   

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji  

4. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 

2016.  

5. Struktura zatrudnienia w szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, 

kontraktowi, stażyści i pracownicy niepedagogiczni. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca 

Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 

do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącą Komisji 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia sprawozdania o średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016. 

Omówienia sprawozdania dokonała Pani Grażyna Walewska– Inspektor w Wydziale 

Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) 

nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia nauczycielom średnich wynagrodzeń 

o których mowa art. 30 ust. 3 w/w ustawy.  
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Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. średnie, o których mowa powyżej 

wyniosły: 

• dla nauczyciela stażysty – 2.717,59 zł  

• dla nauczyciela kontraktowego – 3.016,52 zł  

• dla nauczyciela mianowanego – 3.913,33 zł  

• dla nauczyciela dyplomowanego – 5.000,37 zł  

Zasady obliczania średnich wynagrodzeń określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35, z 2011 r. Nr 143, poz. 838). 

Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego 

roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 

przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego.  

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 

wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 

ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 

nauczycieli w danym roku w składnikach o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty 

Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3, ustalonych w danym roku. 

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 

wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach 

prowadzonych  przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do 

dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 

wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 

ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce 

samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 

podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,  

z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o ile wystąpiła. 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 

sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie 

obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu 
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terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

W roku 2016 nie wystąpiła sytuacja, w której Powiat Rawski musiałby ustalić 

jednorazowy dodatek uzupełniający. Powiat Rawski wydał na wynagrodzenia 

nauczycieli więcej o 1.184.800,71 zł., niż określa to art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 

(w porównaniu z rokiem 2015 jest to kwota wyższa o 137.028,02 zł., gdyż w roku 

2015 wydaliśmy więcej na wynagrodzenia nauczycieli o 1.047.772,69 zł.)  

 

W poszczególnych szkołach i placówkach sytuacja finansowa nauczycieli 

przedstawia się następująco: 

 

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej przy  

ul. Kościuszki 20 nie spełniono wymagań art. 30 ust 3 ustawy KN w stosunku do 

nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego: stażystów, 

kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Szkoła wydała mniej o 2.236,74 zł 

w stosunku do nauczycieli stażystów, mniej o 12.741,21 zł. w stosunku do 

nauczycieli kontraktowych, mniej o 3.581,17 zł w stosunku do nauczycieli 

mianowanych i mniej o 91.133,54 zł. w stosunku do nauczycieli dyplomowanych, 

niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem szkoła wydatkowała rocznie mniej o 109.692,66 zł.  

 

 

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Reymonta 14 spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy 

KN w stosunku do nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego.                                  

Szkoła wydała więcej o 3.473,52 zł. w stosunku do nauczycieli stażystów, więcej 

o 249,95 zł w stosunku do nauczycieli kontraktowych, więcej o 13.337,08 zł.  

w stosunku do nauczycieli mianowanych i więcej o 138.021,26 zł. w stosunku do 

nauczycieli dyplomowanych, niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem szkoła wydatkowała rocznie więcej o 155.081,81 zł.  

 

3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej przy ul. 15 Grudnia 

9 spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do nauczycieli na 

wszystkich stopniach awansu zawodowego. Szkoła wydatkowała więcej o 6.061,77 

zł w stosunku do nauczycieli stażystów, więcej o 26.304,25 zł w stosunku do 

nauczycieli kontraktowych, więcej o 99.855,00 zł. w stosunku do nauczycieli 

mianowanych i więcej o 139.080,37 zł. W stosunku do nauczycieli dyplomowanych, 

niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem szkoła wydatkowała rocznie więcej o 271.301,39 zł.  

 

4. W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 spełniono 

wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do nauczycieli na wszystkich 
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stopniach awansu zawodowego. Szkoła wydatkowała więcej o 7.554,59 zł  

w stosunku do nauczycieli stażystów, więcej o 17.345,56 zł w stosunku do 

nauczycieli kontraktowych, więcej o 30.503,47 zł. w stosunku do nauczycieli 

mianowanych i więcej o 276.454,04 zł. w stosunku do nauczycieli dyplomowanych, 

niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem szkoła wydatkowała rocznie więcej o 331.857,66 zł.  

 

5. W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Przemysłowej 2 spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do 

nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Placówka wydatkowała 

więcej o 35.753,41 zł w stosunku do nauczycieli stażystów, więcej o 85.529,46 zł.  

w stosunku do nauczycieli kontraktowych, więcej o 335.086,19 zł. w stosunku do 

nauczycieli mianowanych i więcej o 93.757,94 zł. w stosunku do nauczycieli 

dyplomowanych, niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem placówka wydatkowała rocznie więcej o 550.127,00 zł.  

6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy                               

ul. Krakowskiej 22 spełniono wymagania art. 30 ust 3 ustawy KN tylko w stosunku                            

do nauczycieli stażystów i dyplomowanych. Placówka wydatkowała więcej o 449,90 

zł. w stosunku do nauczycieli stażystów i więcej o 2.950,23 zł w stosunku do 

nauczycieli dyplomowanych, niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 

Placówka nie spełniła natomiast wymagań art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do 

nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Wydatkowano mniej o 11.839,23 zł.  

w stosunku do nauczycieli kontraktowych i mniej o 5.417,82 zł. w stosunku do 

nauczycieli mianowanych niż wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela.  

Ogółem placówka wydatkowała rocznie mniej o 13.856,92 zł.  

 

Ogółem kwota nadwyżki powyżej średniej w roku 2016, o której mowa w art. 30 

ust. 3 KN  wyniosła 1.184.800,71 zł. Średnio miesięcznie w przeliczeniu na 1 etat 

kwota nadwyżki wyniosła 347,71 zł. (1.184.800,71 zł : 262,11 et. : 13 miesięcy = 

347,71 zł.).  

 

Dla porównania w roku 2015 kwota nadwyżki powyżej średniej, o której mowa  

w art. 30 ust. 3 KN wyniosła rocznie 1.047.772,69 zł. Średnio miesięcznie  

w przeliczeniu na 1 etat kwota nadwyżki wyniosła 303,39 zł. (1.047.772,69 zł : 

265,66 et. : 13 miesięcy = 303,39 zł.). 

 

Reasumując kwota nadwyżki powyżej średniej, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN  

w roku 2016 wyniosła o 137.028,02 więcej, niż w roku 2015, a w przeliczeniu na 

1 etat o 44,32 zł. więcej niż w roku 2015 r. 

 

 W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak informując o tym,  

że analiza wynagrodzeń nauczycieli niestety dla budżetu powiatu nie jest korzystna. 

Zarząd Powiatu będzie dokonywał analizy wynagrodzeń zwłaszcza w szkołach,  
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w których wynosi ono najwięcej. W obliczu braku środków budżetowych każda 

kwota racjonalizująca jest konieczna, absurdalność przepisów w Karcie Nauczyciela 

dotycząca wynagrodzeń jest wielka.  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016.  

 

 

Ad.5 W następnym punkcie omówiono strukturę zatrudnienia w szkołach: 

nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści i pracownicy 

niepedagogiczni. 

Omówienia struktury zatrudnienia dokonała Pani Grażyna Walewska– Inspektor  

w Wydziale Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, 

stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła jednogłośnie 

informację dotyczącą struktury zatrudnienia w szkołach: nauczyciele dyplomowani, 

mianowani, kontraktowi, stażyści i pracownicy niepedagogiczni. 

 

Ad. 6 W sprawach różnych głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak 

informując o tym, iż zostanie zrealizowana inwestycja dotycząca malowania dachu 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących z wolnych środków budżetowych z roku 2016. 

Ponadto z budżetu powiatu zostanie także przekazane 40 tysięcy złotych na remont 

warsztatów przy ZSCEZiU, który realizuje projekt unijny- jest to wkład własny 

szkoły. 

  

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 11:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

 

Przewodnicząca Komisji:    

                                                                                          Maria Piątek 


