
ZARZĄDZENIE NR 49/FK/18 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 6 marca 2018 r. 

 

w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach w ramach 

poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 30a  

w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) szkole – rozumie się przez to szkoły podstawowe i przedszkola miejskie prowadzone 

przez gminę miasto Chełmża; 

2) mieście – rozumie się przez to gminę miasto Chełmża. 

§ 2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i dyrektorów 

szkół do przeprowadzenia w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku analizy poniesionych 

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

 

§ 3. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Chełmży do:  

1) prowadzenia ewidencji wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez miasto dla 

ustalania średnich wynagrodzeń nauczycieli w celu realizacji obowiązków gminy 

określonych w art. 30 ust. 6 oraz art. 30a i art. 30b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela;  

2) współdziałania z Urzędem Miasta Chełmży przy przygotowywaniu propozycji dodatku 

wyrównawczego i jego podziału w przypadku nieuzyskania w danym roku 

kalendarzowym w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli 

średnich wynagrodzeń nauczycieli gwarantowanych ustawą, w terminie do dnia 25 

stycznia każdego roku za rok poprzedni; 



3) kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji wynagrodzeń nauczycieli dla ustalania 

średnich wynagrodzeń w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego 

nauczycieli; 

4) sporządzania informacji o uzyskanych w prowadzonych przez miasto szkołach, średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego za 

dany okres oraz przygotowywania niezbędnych propozycji w zakresie zasad 

wynagradzania nauczycieli w celu uzyskania gwarantowanych ustawą średnich 

wynagrodzeń dla nauczycieli na terenie miasta, a w przypadku nie uzyskania tych 

średnich wynagrodzeń do ustalenia kwot dodatku wyrównawczego i sposobu ich 

podziału. 

 

§ 4. Zobowiązuję dyrektorów szkół do:  

1) racjonalnego - uwzględniającego wymogi procesu nauczania i wychowania w szkole,  

a także konieczności uzyskania średnich wynagrodzeń gwarantowanych w ramach 

poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli - przydzielania godzin 

ponadwymiarowych i godzin doraźnych (zastępstw);  

2) współdziałania z Centrum Usług Wspólnych w Chełmży w celu terminowego i rzetelnego 

(odpowiadającego stanowi faktycznemu) prowadzenia ewidencji zrealizowanych 

(wypłaconych) wynagrodzeń nauczycieli, w ramach poszczególnych stopni awansu 

zawodowego nauczycieli danej szkoły. 

§ 5. Strukturę zatrudnienia nauczycieli i wynagrodzeń na potrzeby prowadzonej 

ewidencji wynagrodzeń nauczycieli i sporządzania informacji o średnich wynagrodzeniach 

właściwych w danym okresie dla nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach oraz 

zbiorczo w szkołach prowadzonych przez miasto należy sporządzać zgodnie z 

rozporządzeniem 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 późn. zm.). 

§ 6. Oryginały sprawozdań znajdują się w Centrum Usług Wspólnych w Chełmży. 

 

 § 7. Traci moc zarządzenie Nr 6a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 

stycznia 2010 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach 

http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w 

Chełmży i dyrektorom szkół. 

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
do zarządzenia Nr 49/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 marca 2018 r.  

w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach w ramach 

poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

 

 Zarządzenie wydane jest w celu zaktualizowania zasad dotyczących sposobu 

gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach w ramach poszczególnych stopni 

awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży.  

 

  


