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Jak wyznaczane są kwoty jednorazowego dodatku 

uzupełniającego dla poszczególnych nauczycieli?  

Jeśli wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwaran-
towanego zapisami w Karcie Nauczyciela, to należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający.  

Programy Płace Optivum oraz Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30) wymieniają między sobą 
dane w celu wyznaczenia kwot tego wyrównania dla poszczególnych nauczycieli.  

Wymiana danych pomiędzy programami przebiega w następujący sposób:  

1. W programie Płace Optivum przygotowywane jest sprawozdanie dla organu prowadzącego za-
wierające strukturę zatrudnienia wraz z kwotami wypłaconych wynagrodzeń w poszczególnych 
miesiącach roku kalendarzowego (wyznaczonymi według zasad ustalonych przez organ prowa-
dzący).  

2. Sprawozdanie to eksportowane jest do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający.  

3. Po przesłaniu do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający sprawozdań z wszystkich jedno-
stek wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych jednostek oświatowych w podziale na 
stopnie awansu zawodowego.   

4. Wyznaczone dla jednostki kwoty pobierane są do programu Płace Optivum i na ich podstawie 
wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych nauczycieli.  

W poradzie przedstawimy algorytmy obliczeń wykonywanych w programie Płace Optivum.  

Na potrzeby eksportu danych do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający oraz wyznaczenia kwot 
dodatku dla nauczycieli program Płace Optivum oblicza: 

- średniomiesięczne etaty nauczycieli, 

- średniomiesięczne zatrudnienie w podziale na grupy awansu zawodowego, 

- osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.  

Średniomiesięczne etaty nauczyciela 

Dla każdego zatrudnionego nauczyciela (uwzględnianego w strukturze zatrudnienia) w każdym miesiącu 
wyznaczany jest średni etat według wzoru: 

[wymiar etatu] *Lru/Lrob – [wymiar etatu]*Laz/30,  

gdzie: 

Lru – liczba dni roboczych uwzględnianych, 

Lrob – liczba dni roboczych w miesiącu, 

Laz – liczba dni kalendarzowych nieuwzględnianych (absencje ZUS). 

Obliczenia wykonywane są z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

Płace Optivum 
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Ustalając liczbę dni roboczych w danym miesiącu, nie zmniejszamy jej o liczbę świąt przypadających 
w sobotę, o których mowa w art. 130 § 2 Kodeksu pracy, gdyż nauczycieli zatrudnionych na podsta-
wie Karty Nauczyciela ten zapis nie dotyczy. 

Przykład 1 

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze etatu 18/18 w styczniu wykorzystał jeden dzień urlopu bezpłatnego 
i sześć dni przebywał na zwolnieniu płatnym przez ZUS (tj. 6 dni kalendarzowych), przy czym w styczniu 
było 21 dni roboczych. 

Zatem średni etat nauczyciela w styczniu wynosi: 

18/18*(21-1)/21 – 18/18*6/30 = 0,75238 

Przykład 2 

Nauczyciel we wrześniu zatrudniony był w różnych wymiarach:

- od 1 do 15 września na 1/4 etatu, 

- od 16 do 30 września na 1/2 etatu 

oraz od 14 do 18 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS, a 20 września korzy-
stał z urlopu bezpłatnego. 

We wrześniu były 22 dni robocze, przy czym: 

-  w okresie od 1 do 15 września było 11 dni roboczych,  

- w okresie od 16 do 30 września było 11 dni roboczych. 

W okresie od 1 do 15 września nauczyciel był zatrudniony na 1/4 etatu, i miał do przepracowania 11 dni, 
ale dwa dni był na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS. Zatem średni etat za ten okres wynosi:

1/4 * 11/22 – 1/4 * 2/30 = 0,125 – 0,01667 = 0,10833 

W okresie od 16 do 30 września nauczyciel był zatrudniony na 1/2 etatu i miał do przepracowania 11 
dni, ale jeden dzień był na urlopie bezpłatnym i 3 dni na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS. Zatem 
średni etat za ten okres wynosi:

1/2 * (11 – 1)/22 – 1/2 * 3/30 = 0,22727 – 0,05 = 0,17727 

Średni etat nauczyciela we wrześniu wynosi: 

0,10833 + 0,17727 = 0,28560 

Średniomiesięczne zatrudnienie w podziale na grupy awansu zawodowego 

Dla każdego miesiąca wyznacza się średnie zatrudnienie nauczycieli w wybranej grupie awansu zawo-
dowego jako sumę średnich etatów nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu zawodowego 
(z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku). 

Jeśli dane dotyczące etatów wprowadzane są ręcznie do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniają-
cy (Artykuł30), to należy zaokrąglić je do dwóch miejsc po przecinku.  
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Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela  

Dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu roku kalendarzowego wyznaczana jest osobista stawka wy-
nagrodzenia zasadniczego jako iloczyn wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za pełny etat i śred-
niego etatu nauczyciela. 

Należy pamiętać, że wynagrodzenie zasadnicze za pełny etat, to nie to samo co stawka minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego określona w „tabeli ministerialnej”. Spowodowane jest to tym, że: 

 JST lub dyrektor może zwiększyć nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ponad mi-
nimum; 

 wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela „o zwiększonym pensum” (art. 42 pkt. 4a KN) jest propor-
cjonalnie  wyższe od minimalnej stawki określonej w tabeli (z dokładnością do zaokrągleń). 

Ponadto dwaj nauczyciele o tym samym stopniu awansu, zatrudnieni na pełny etat, mogą mieć róż-
ne stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikające m.in. z rożnych poziomów wykształcenia. 

Dla każdego miesiąca wyznaczane są również sumy osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nau-
czycieli w podziale na grupy awansu zawodowego.  

Poza tym dla każdego nauczyciela obliczana jest osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego w roku 
jako średnia arytmetyczna stawek miesięcznych.  

Obliczenia wykonywane są z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

Przykład 3 

Wyznaczymy dla nauczyciela z przykładu 2 osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego we wrześniu.  

We wrześniu średni etat tego nauczyciela wynosił 0,2856, natomiast stawka wynagrodzenia zasadnicze-
go za pełny etat –  2647,00 zł. 

Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego: 

2647,00 * 0,28560 = 755,98320 zł  

Wyznaczenie kwot dodatku dla poszczególnych nauczycieli 

Po zaimportowaniu kwot wyrównań do programu Płace Optivum (w podziale na stopnie awansu zawodo-
wego), program może wyznaczyć kwoty dodatku dla każdego nauczyciela. Sposób obliczeń przedstawimy 
na przykładzie. 

Przykład 4 

W jednostce na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli mianowanych została przeznaczona 
kwota 50 317,22 zł. Kwotę tę należy podzielić pomiędzy 22 nauczycieli. Osobiste stawki wynagrodzenia 
zasadniczego tych nauczycieli wynoszą:  

12 nauczycieli – 2083,33333 zł, 

5 nauczycieli – 1666,66667 zł, 

4 nauczycieli – 1500 zł, 

1 nauczyciel – 1265,27 zł. 
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Suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli:  

12*2083,33333 + 5*1666,66667 + 4*1500 + 1*1265,27 = 40598,60331 

Kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego: 

 nauczyciele, których osobista stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2083,33333 zł 

50317,22*(2083,33333/40598,60331) = 50317,22*0,0513 = 2582,28 zł 

 nauczyciele, których osobista stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1666,66667 zł 

50317,22*(1666,66667/40598,60331) = 50317,22*0,04105 = 2065,52 zł 

 nauczyciele, których osobista stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1500 zł 

50317,22*(1500/40598,60331) = 50317,22*0,03695 = 1859,22 zł 

 nauczyciel, którego osobista stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1265,27 zł 

50317,22*(1265,27/40598,60331) = 50317,22*0,03117 = 1568,39 zł 

 


