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Udostępnienie narzędzi wspomagania dokonania analizy za 2017 rok 

 

Aktualne narzędzia (pliki całości: analizator + wzorcowe pliki gromadzenia 
danych) - alternatywnie do pobrania plik "*.exe" lub "*.zip" (2017): 

Aktualna wersja narzędzi: eGocki.pl/art30a/Analiza2017.exe (plik 
rozpakowujący się z możliwością wyboru miejsca 
rozpakowania/rozkompresowania) 

Aktualna wersja narzędzi: eGocki.pl/art30a/Analiza2017.zip (plik 
wymagający "ręcznego "rozpakowania/rozkompresowania w wybranym 
miejscu) 

 

Aktualny analizator (2017) - Aplikacja składa się z dwóch części: z pliku Analizatora 
[Analizator2017_w****.xlsm] oraz z wygenerowanych przez użytkownika plików gromadzenia 
danych w zadanej liczbie (pliki [awn***.xlsx]) na podstawie wzorcowych plików gromadzenia 
danych (pliki [Form_awn*.xlsx]). Po zgromadzeniu danych lub w trakcie ich gromadzenia 
dokonuje się czynności "analizy" poprzez używanie pliku "Analizatora". Plik "analizatora" jest 
uaktualniany kilka razy w roku (uwzględniane są w szczególności uwagi i spostrzeżenia 
użytkowników oraz są dodawane nowe funkcjonalności). Wskazane jest aby korzystać zawsze z 
aktualnej wersji Analizatora. Wygenerowane pliki gromadzenia danych nie będą zmieniane w 
trakcie roku. 

 

Założenia dotyczące podstaw prawnych dla funkcjonalności narzędzi (z perspektywy 
27.02.2017): art. 30a ustawy Karta Nauczyciela pozostanie bez zmian, czyli dalej będzie się 
dokonywać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w sposób analogiczny do minionych 
lat. Czy są tu jednak możliwe jakieś zmiany? Większość osób z „mego środowiska” twierdzi, że 
rzecz jest w obecnym stanie prawnym (luty 2017), w rozumieniu deklarowanych zamierzeń po 
stronie MEN, „mocno” nieprzewidywalna – będę w tym serwisie odnotowywał wszelkie przesłanki 
i okoliczności ewentualnie nadchodzących zmian i dostosowywał do nich funkcjonalność 
"Analizatora" - sposób gromadzenia danych pozostanie bez zmian (czyli "nie ma strachu", że 
obecnie przez kilka miesięcy "nagromadzimy danych", a "w grudniu" i tak trzeba będzie jakoś "na 
nowo"...).  

Narzędzia - opis głównych funkcjonalności (2017): ...opis wraz z pełną instrukcją użytkowania oraz 

skryptem szkoleniowym będą dostępne od około 10 marca 

Streszczenie zasad gromadzenia danych (2017): jest dostępne w pliku dołączonym do pobranych 
narzędzi [Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt] 

Streszczenie głównych czynności obsługi w dokonaniu analizy (2017): ...będzie dostępne od około 10 

marca 

http://egocki.pl/art30a/Analiza2017.exe
http://egocki.pl/art30a/Analiza2017.zip
http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17
http://egocki.pl/art30a/Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt
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Wszelkie szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. są 
przedmiotem szkoleń. Zgłoszenia na szkolenia: formularz zgłoszeniowy; terminarz szkoleń, 
program szkoleń... 

Zasady gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych pozostają takie same jak w latach 
ubiegłych. Plik „Analizatora” będzie na bieżąco (w kolejnych wersjach) dostosowywany do 
ewentualnie zmieniających się warunków obliczeniowych i/lub wymagań, oczekiwań i 
spostrzeżeń. Już wkrótce (kwiecień) będzie udostępniana wersja „bogatsza - 
AgresywnyAnalizator” – w zakresie kontroli błędów, wzbogaconego raportowania a przede 
wszystkim posiadająca możliwość „optymalizowania” dokonywania analizy poprzez dobór 
szczegółowych parametrów w celu „maksymalizowania” lub „minimalizowania różnicy” (np. 
wybór algorytmu zaokrąglania, wybór umiejscowienia stosowania zaokrąglania, nowe „już 
honorowane” interpretacje niektórych przepisów itp. – więcej o tych kwestiach już w czasie 
najbliższych szkoleń). 

 

Zawartość udostępnionej aplikacji stanowią pliki: 

 [Analizato2017_w0301.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie 
dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; aktualna wersja oznaczona 
znakiem „w0301” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 
01.03.2017; kolejne wersje „Analizatora” będą udostępniane w tym serwisie (np. jeżeli 
powstanie nowa wersja w maju, to będzie dostępny plik np. „Analizator2017_0510.xlsm”, 
który należy umieścić w aktualnym folderze i używać do dokonywania analizy zamiast 
dotychczasowego pliku „analizatora”);  

 [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia 
danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w 
zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z 
podziałem na nauczycieli lub bez…); te pliki nie mogą być używane do gromadzenia 
danych; 

 [Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich 
identyfikatorów na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku 
gdy gromadzenie danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest 
przekazywany do organu prowadzącego…); 

 [Euklides.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w 
trakcie gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia 
nauczyciela…; 

 [Art30aSprawozdanie2016.xlsx] – MENowski arkusz sprawozdania (znak „2016” oznacza, 
że jest to wersja przeznaczona na rok 2016; wersja przeznaczona na rok 2017 zostanie 
udostępniona po publikacji arkusza przez MEN – zwykle to następuje w listopadzie…). 

 

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2017_w0301.xlsm] wymaga stosowania 
oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub wyższa). 

Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być 
obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 
(zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) 
oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX i kontroli 
poprawności danych (np. LibreOffice Calc – zalecana wersja 5.0 lub wyższa). 

http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zgloszeniowy/0-5
http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8
http://art30a.ucoz.pl/index/program_szkolenia/0-7
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Główna idea korzystania z aplikacji: 

 … gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych 
[awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy 
podmiot gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których 
wydatki na wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…); 

 …organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli…  – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz 
jej raportowanie następuje poprzez aplikację zawartą w pliku „Analizatora”… 

Główne czynności obsługi: 

 … 
 wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie najlepiej zbieżnej z liczbą 

podmiotów gromadzenia danych po wcześniejszym koniecznym sparametryzowaniu 
(skonfigurowaniu, ustaleniu) szczególnych wspólnych , spójnych i konsekwentnych 
miejscowo warunków gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza 
[DanPar]; ustalenie: liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu 
gromadzenia danych o wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności 
ich obliczeń (pozostałe szczególne parametry są ukryte i dostępne dla uczestników 
szkoleń – ewentualne użytkowanie tych szczególnych parametrów jest opcjonalne i nie 
ma decydującego wpływu na jakość i poprawność obliczeń); etap: [Utwórz pliki 
gromadzenia danych w zdanej liczbie]… 

 przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz 
zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)… 

  …następuje zgromadzenie danych… 
 przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do 

organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)… 
 ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza 

[Pliki]; etap: [Twórz listę plików do pobrania danych]]… 
 pobranie danych (weryfikacja poprawności…);  etap: [Pobierz dane i dokonaj wstępnych 

wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NS] i [jdu_NS], 
[a_NK] i [jdu_NK], [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND] … 

 przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza 
„MENowskiego”; wygenerowanie arkusza „MENowskiego” (po jego opublikowaniu przez 
MEN)… 

 raportowanie 
 … 

 

Krzysztof Sługocki 

sites.google.com/site/krzysztofslugocki 
prezi.com/user/egocki/ 
www.slideshare.net/egocki 

art30a.ucoz.pl 

facebook.com/Krzysztof.Slugocki 

  

http://sites.google.com/site/krzysztofslugocki
http://prezi.com/user/egocki/
http://www.slideshare.net/egocki
http://art30a.ucoz.pl/
https://www.facebook.com/krzysztof.slugocki
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Ustawa o zmianie ustawy KN (z 19 listopada 2009) – określenie 

obowiązków do wykonania 

 

 [czcionką pogrubioną wyróżniono te fragmenty tekstu ustawy, które określają narzucone obowiązki do wykonania] 

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1650 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 

[1])) art. 30a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 30a. 1. 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, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

2. w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 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, 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. 

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, 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 ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, 

w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. 

4. 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 której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła. 

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, 

o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, 

a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół 

prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2436_u.htm#_ftn1#_ftn1
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6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie jest uwzględniany jako składnik 

poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w roku, w którym został wypłacony. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

opracowywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności: 

1)   sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, 

2)   sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,  

3)   sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, 

4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego 

      - a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania kwoty bazowej, 

o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do 

średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia 

nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.”. 

 Art. 2. 

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania wyda w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Lech Kaczyński 

  

 

 

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 

poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/2436_u.htm#_ftnref1#_ftnref1
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Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania 

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 6 poz. 35  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 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 dnia 15 stycznia 2010 r.) 

Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności: 

  1)   sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

zwanej dalej "Kartą Nauczyciela"; 

  2)   sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli; 

  3)   sposób ustalania kwoty 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 Karty Nauczyciela, ustalonych 

w danym roku; 

  4)   sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego; 

  5)   wzór formularza sprawozdania. 

§ 2. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

w okresie obowiązywania kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany 

rok, określa się jako iloczyn tej kwoty i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 3. 1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby 

etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania 

przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 

ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla 

okresów obowiązywania poszczególnych kwot. 

3. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu 

średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględnia się odpowiednio na stopniach awansu zawodowego 

proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego. 
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4. Przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć). 

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. 

Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są 

przeliczane na etaty. 

6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów 

nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie 

finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie 

mianowania. 

7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów 

nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie 

rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy. 

8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie 

do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, 

liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

9. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób 

niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)). 

§ 4. Kwotę różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, wylicza się dla poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w odniesieniu łącznie do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez 

daną jednostkę samorządu terytorialnego. Kwoty tej nie wylicza się w odniesieniu do poszczególnych 

szkół lub nauczycieli. 

§ 5. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty 

Nauczyciela, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał 

wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w sposób określony 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza 

się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

2. Sprawozdanie przedkładane podmiotom, o których mowa w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, 

sporządza się w formie pisemnej, a przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej - również w formie 

elektronicznej. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 



 Strona 11 

Załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 

Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego  

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA NAUCZYCIELA 

NA DANYM STOPNIU AWANSU ZAWODOWEGO 

1. Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

Dla każdego nauczyciela oddzielnie należy wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia według następującego wzoru: 

Sj = A x B x C 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem okresu zatrudnienia 

(C) na danym stopniu awansu zawodowego; 

A - stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie; 

B - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat; 

C - okres zatrudnienia - czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu 

zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku 

podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy, 

wówczas C wynosi 5/12). 

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne 

świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. 

W przypadku zmiany osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego Sj, wynikającej ze zmiany: 

  1)   wysokości wynagrodzenia zasadniczego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 

poz. 181, z późn. zm.) lub ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela, lub 

  2)   posiadanych kwalifikacji, lub 

  3)   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

- do dalszych obliczeń należy jako Sj uwzględnić sumę osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych przez te zmiany. 

2. Ustalanie wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego 

Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela należy wyliczyć według 

następującego wzoru: 
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Dj - wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela; 

R - kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia 

awansu zawodowego; 

Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

danego nauczyciela; 

- suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym stopniu awansu 

zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia; 

n - liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie na danym stopniu awansu 

zawodowego w roku podlegającym analizie. 

 

W przypadku uzyskania przez nauczyciela w roku podlegającym analizie kolejnego stopnia awansu 

zawodowego jednorazowy dodatek uzupełniający wylicza się odrębnie dla każdego z tych stopni 

awansu zawodowego.  
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Objaśnienia 

 
I.   Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie 

dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1-4) według podanej metodologii. Wszystkie dane 

oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia 

powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością. 

1.   Średnie wynagrodzenie 

1)   obowiązujące od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 4) ustala się jako iloczyn wskaźnika 

wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela - (kol. 3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 

stycznia do dnia 31 sierpnia - (B1), według wzoru: 

kol. 4 = kol. 3 x B1; 

przykład: (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą w styczniu 2009 r.) nauczyciel stażysta: 

100% x 2.177,86 zł = 2.177,86 zł; 

2)   obowiązujące od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 5) ustala się jako iloczyn wskaźnika 

wynikającego z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela - (kol. 3) i kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 

września do dnia 31 grudnia - (B2), według wzoru: 

kol. 5 = kol. 3 x B2; 

przykład: (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą we wrześniu 2009 r.) nauczyciel 

mianowany: 144% x 2.286,75 zł = 3.292,92 zł. 

2.   Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 

bazowych 

Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych 

kwot bazowych: 

1)   od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 6) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów 

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia; 

2)   od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 7) ustala się jako średnią arytmetyczną liczby etatów 

w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia. 

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych 

w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc 

przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego. 

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał 

zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. 

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela. 
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3.   Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8) 

Należy obliczyć według wzoru: 

kol. 8 = 8 x (kol. 4 x kol. 6) + 4 x (kol. 5 x kol. 7) 

gdzie: 

8 - oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia; 

4 - oznacza liczbę miesięcy sprawozdawczych w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia. 

4.   Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9) 

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez 

pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na 

wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

5.   Kwota różnicy (kol. 10) 

Kwotę różnicy należy obliczyć według wzoru: kol. 10 = kol. 9 - kol. 8 jako różnicę wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8). Liczba ujemna informuje 

o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowych dodatków uzupełniających. 

II.  Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota bazowa dla 

nauczycieli, należy w formularzu jej wartość wpisać w obu polach: B1 i B2. 
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Ustawa budżetowa – kwoty bazowe 

Ustawa budżetowa na rok 2012 

Dz. U. 2012.273 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r.) 

Art. 13. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:  

od dnia 1 stycznia 2012 r. - w wysokości 2.618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. - w wysokości 2.717,59 zł.  

Ustawa budżetowa na rok 2013 

Dz. U. 2013.169 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.) 

Art. 13. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł. 

Ustawa budżetowa na rok 2014  

z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 162) 

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł. 

Ustawa budżetowa na rok 2015  

z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153) 

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2014 r. poz. 191 i 1198) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli  - w wysokości 2 717,59 zł. 

Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. 

Dz. U. 2016.278 z dnia 4 marca 2016 r.  

Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) ustala się kwotę bazową dla 

nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł. 

Ustawa budżetowa na 2017 r. art. 9 ust. 2 (Dz. U. poz. 108). 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ustala się  

kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2752,92 zł.   
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Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego 

  
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1 
Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym 
 2294  2361 2681 3149 

2 

Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowania pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata (inżyniera) 

z przygotowaniem pedagogicznym 

2019  2069 2336 2742 

3 

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 

przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków obcych 

1782    1825    2050 2397 

4 Pozostałe wykształcenie 1533 1568 1746 2032 
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Przyczyny nieprowadzenia zajęć (nieobecności - ustawa o systemie 

informacji oświatowej) 

Dz.U. z 2015 poz. 45 (12.01.2015) 

Art. 29. 1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują: 

1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych: 

h) przyczyny nieprowadzenia zajęć, 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1267 ) 

w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów 
przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 

§ 25. W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się 
dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć: 

1) urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego; 

2) urlop wychowawczy; 

3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy — Karta Nauczyciela; 

4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1881); 

5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych; 

6) urlop dla poratowania zdrowia; 

7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy — Karta Nauczyciela; 

8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy - Karta Nauczyciela; 

9) urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela; 

10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy; 

11) przeniesienie w stan nieczynny; 

12) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, z określeniem łącznej liczby dni nieobecności 
w pracy w danym miesiącu; 

13) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 
32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 i 960), z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym 
miesiącu; 

14) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela. 
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Kalendarz 2017 
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Schemat dokonania analizy 

 

Procedura gromadzenia danych – kolejne etapy analizy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analizator 

[danpar] 

Analiza 

[pliki] 

 

Analiza 

Dane [a_*] 

 

”sprawozdanie” 

awn…[ns, .W] 

Analiza 

[jdu_*], [R*] 

 

awn…[nk, .W] 

 

statystyki 

awn…[nm, .W] 

 awn…[nd, .W] 
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Algorytm dokonania analizy 

 

Narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizują wskazany 

na rysunku algorytm. Algorytm ten jest jednocześnie komunikatywnym zobrazowaniem 

obowiązujących tu przepisów prawa. 

Dokonanie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli sprowadza się do dwóch sfer czynności: 

zgromadzenia potrzebnych danych (oznaczone na rysunku barwą czerwoną) oraz obliczenie prawem 

ustanowionych wartości (oznaczone na rysunku barwą niebieską). Istnieją jeszcze dodatkowo (nie są 

symbolizowane na rysunku) dwa zakresy czynności: ewentualne wypłacenie jednorazowych dodatków 

uzupełniających oraz sporządzenie sprawozdania. 

Kolejne etapy analizy: 

1. Zgromadzić dane dotyczące "wymiaru etatu" (ejm), "okresu zatrudnienia" (zjm) i "minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego" (Ajm) dla każdego nauczyciela (j) w każdym miesiącu (m) oraz dane 

dotyczące wydatków poniesionych na wynagrodzenia (W - tu istnieje pewna dowolność gromadzenia 

danych) z podziałem na grupy awansu zawodowego (wskazany jest także, choć nie jest wymagany, 

podział na "podmioty gromadzenia danych"). 

 

2. Policzyć "miesięczne struktury zatrudnienia" (nm) dla każdego nauczyciela. 
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3. Policzyć "średnioroczne struktury zatrudnienia" (Nj) dla każdego nauczyciela - w roku 2016 

ponownie "za pierwszych 8 i za 4 kolejne miesiące". 

4. Policzyć "średnioroczne liczby etatów nauczycieli" (N) dla każdej grupy awansu zawodowego. 

5. Policzyć "różnicę" (R) dla każdej grupy awansu zawodowego pomiędzy wydatkami poniesionymi na 

wynagrodzenia a iloczynem średniego wynagrodzenia i średniorocznej liczby etatów nauczycieli. 

6. Policzyć "osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego" (Sjm) dla każdego nauczyciela (najlepiej tylko 

w tych grupach awansu zawodowego, w których "różnica" jest ujemna). 

7. Policzyć "jednorazowe dodatki uzupełniające" (Dj). 

8. Wypłacić "jednorazowe dodatki uzupełniające". 

9. Sporządzić sprawozdanie. 

10. Sporządzić ewentualnie różne raporty z dokonanej analizy. 

Etapy oznaczone mianem: "zgromadzić dane", "policzyć" i "sporządzić" - realizują proponowane 

narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 

 

Skrót instrukcji obsługi aplikacji 

Uwaga główna:  

szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pełny instruktaż obsługi i analizy przypadków są 

przedmiotem szkoleń (zgłoszenia poprzez serwis : art30a.ucoz.pl) 

 

Zawartość aplikacji stanowią pliki: 

[Analizator2017_w0301.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie 

dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; wskazany plik obsługuje cztery 

różne metody dostępu i pobierania danych z baz danych (pliki gromadzenia danych) - wybór 

metody pobierania danych następuje w arkuszu [DanPar] (szczegółowe wyjaśnienia w tym 

zakresie są przedmiotem szkoleń); aktualna wersja oznaczona znakiem „w0301” reprezentuje 

stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 01.03.2017; kolejne wersje „Analizatora” 

są udostępniane w serwisie art30a.ucoz.pl (np. jeżeli powstanie nowa wersja, to będzie 

dostępny plik np. „Analizator2017_w0430*.xlsm”, który należy umieścić w aktualnym folderze 

i używać do dokonywania analizy zamiast dotychczasowego pliku „analizatora”); jednocześnie 

dla uczestników szkoleń jest udostępniana wersja posiadająca bardziej rozbudowany system 

raportowania i kontroli błędów (w szczególności poprawności gromadzenia danych i 

dokonania analizy) oraz dodatkowe możliwości parametryzowania szczególnych cech 
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dokonywania analizy (w konsekwencji najróżniejszych spostrzeżeń, zaleceń, opinii, 

interpretacji kontrolujących,...); 

[Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia 

danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w 

zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z 

podziałem na nauczycieli lub bez…); nie należy w tych plikach gromadzić danych; nie należy ich 

usuwać. 

[Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów 

na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie 

danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu 

prowadzącego…); 

[Euklides.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie 

gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…; 

[Art30Sprawozdanie2016.xlsx] – MENowski arkusz sprawozdania zgodny z ostatnim 

opublikowanym przez MEN wzorcem z roku 2016; MEN zwykle z końcem roku publikuje 

arkusz sprawozdania na dany rok (tu: 2017) - należy wówczas zastąpić wskazy plik nowym 

plikiem arkusza sprawozdania. 

 

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2017_w0301.xlsm] wymaga stosowania 

oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub 

wyższa). 

Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być 

obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 

(zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) 

oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obługą 

kontroli poprawności danych (np. LibreOffice Calc – zalecana możliwie najnowsza wersja). 

 

Główna idea korzystania z aplikacji: 

… gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych 

[awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy podmiot 

gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których wydatki na 

wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…); 

…organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli…  – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie 

następuje poprzez aplikację „Analizatora”… 
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Główne czynności obsługi: 

… 

• wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie najlepiej zbieżnej z liczbą 

podmiotów gromadzenia danych po wcześniejszym koniecznym sparametryzowaniu 

(skonfigurowaniu, ustaleniu) szczególnych wspólnych, spójnych i konsekwentnych miejscowo 

warunków gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza [DanPar]; ustalenie: 

liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu gromadzenia danych o 

wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności ich obliczeń (niektóre 

szczególne parametry są ukryte i mogą być dostępne dla uczestników szkoleń – ewentualne 

użytkowanie tych szczególnych parametrów jest opcjonalne i nie ma decydującego wpływu na 

jakość i poprawność obliczeń); etap: [Utwórz pliki gromadzenia danych w zdanej liczbie]… 

• przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz 

zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)… 

• …następuje zgromadzenie danych (także danych częściowych np. za kilka kolejnych 

miesięcy)… 

• przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do 

organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)… 

• ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza 

[Pliki]; wybór metody importu danych [DanPar]; etap: [Twórz listę plików do pobrania 

danych]]… 

• pobranie danych (weryfikacja poprawności…);  etap: [Pobierz dane i dokonaj wstępnych 

wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NS] i [jdu_NS], [a_NK] 

i [jdu_NK], [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND] … 

• przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza 

„MENowskiego”; wygenerowanie arkusza „MENowskiego” (po jego opublikowaniu przez 

MEN)… 

• raportowanie 

… 

 

01.03.2017 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com   
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Kolejne etapy obsługi Aplikacji 

Aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli 2017 (Aplikacja) 

Aplikacja składa się z dwóch części: 

 Narzędzia gromadzenia danych (pliki gromadzenia danych – generowane w pierwszej fazie 
obsługi aplikacji w pożądanej liczbie adekwatnej do liczby podmiotów gromadzenia danych 
zależnie od struktury organizacyjnej) 

 Narzędzia dokonania analizy (podstawowy plik Analizatora wraz z systemem obsługi plików 
gromadzenia danych oraz system raportowania i kontroli) 

Dostępność Aplikacji 

Aplikacja jest dostępna poprzez usługi proponowane w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ 

 

W centralnej części strony głównej serwisu symbolizowane są następujące podstawowe usługi 

umożliwiające udostępnieni Aplikacji: 

 Zamówienie Aplikacji 

 Zapis na Szkolenie 

 Pobranie Aplikacji 

Zamówienie Aplikacji 

Zamówienie Aplikacji jest zalecanym podstawowym sposobem nabycia Aplikacji 

(http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20).    

http://art30a.ucoz.pl/
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
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W wyniku dokonania Zamówienia zostanie zawarta Umowa Licencyjna 

(http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjna_PropozycjaTresci.pdf).  

Przed dokonaniem Zamówienia jest wskazane zapoznanie się z propozycją treści umowy oraz z 

wyjaśnieniami dostępnymi pod adresami:  

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_narzedzia_na_rok_2017_jest_juz_dostepna/2017-02-27-81 

http://art30a.ucoz.pl/news/prawo_do_uzytkowania_aplikacji_licencja_lub_umowa_licencyjna/2017-

02-12-80 

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2017_jest_od_dzis_01_marca_dostepna/2017-03-01-82 

http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_pytania_i_odpowiedzi/2017-03-02-83 

Zamówienia można dokonać poprzez dedykowany formularz zamówienia 

(https://goo.gl/forms/P6Qw9C3yDjDVz98m1). 

http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjna_PropozycjaTresci.pdf
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_narzedzia_na_rok_2017_jest_juz_dostepna/2017-02-27-81
http://art30a.ucoz.pl/news/prawo_do_uzytkowania_aplikacji_licencja_lub_umowa_licencyjna/2017-02-12-80
http://art30a.ucoz.pl/news/prawo_do_uzytkowania_aplikacji_licencja_lub_umowa_licencyjna/2017-02-12-80
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2017_jest_od_dzis_01_marca_dostepna/2017-03-01-82
http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_pytania_i_odpowiedzi/2017-03-02-83
https://goo.gl/forms/P6Qw9C3yDjDVz98m1
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Zapis na Szkolenie 

Alternatywnym sposobem nabycia Aplikacji jest udział w jednym ze szkoleń. Szkolenia są organizowane 

w okresie marca i kwietnia (http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8) oraz w ostatnich latach 

odbywały się także w okresie listopada i grudnia (w czasie powstania tej wersji skoroszytu pomocy – 06 

marca 2017 – nie da się jeszcze uczynić ewentualnych zapewnień, że szkolenia z końcem roku będą 

miały miejsce). 

http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8
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W wyniku udziału w szkoleniu (bez dodatkowych opłat) uczestnik szkolenia nabywa Licencję 

umożliwiającą w pełni użytkowanie proponowanej Aplikacji 

(http://egocki.pl/art30a/Licencja_PropozycjaTresci.pdf). Pod adresami wskazanymi w części wyżej 

zawarte są liczne ewentualnie potrzebne wyjaśnienia i informacje. 

Pobranie Aplikacji 

Kolejnym sposobem nabycia Aplikacji jest jej pobranie 

(http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9).  

 

Z tym sposobem nabycia Aplikacji związane jest jedno z często zadawanych pytań. Pytanie: Czy muszę 

brać udział w szkoleniu aby móc używać Aplikacji? Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli po prostu ją 

pobiorę ze strony internetowej? Odpowiedź: Nie, nie trzeba brać udziału w szkoleniu aby móc 

używać Aplikację. Prawo do użytkowania Aplikacji (w pełnym zakresie i bez ograniczeń) można 

http://egocki.pl/art30a/Licencja_PropozycjaTresci.pdf
http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9
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nabyć poprzez uzyskanie Licencji w konsekwencji ewentualnego udziału w szkoleniu () lub 

poprzez uzyskanie Licencji wynikiem zawarcia Umowy Licencyjnej () (bez udziału w szkoleniu). 

Bez uzyskania Licencji można pobrać Aplikację i ją użytkować, akceptując sygnalizowane w 

czasie jej użytkowania ograniczenia – na przykład będą to: komunikaty o braku Licencji, 

ograniczenie do możliwości wygenerowania maksymalnie 33 plików gromadzenia danych; 

ograniczenie w trakcie dokonywania analizy do maksymalnie jedenastu nauczycieli z danego 

pliku gromadzenia danych [awn*]; najistotniejszym są jednak konsekwencje aspektu prawnego 

istnienia Licencji – te kwestie nie mogą być rozpatrywane w kategoriach ograniczeń… 

Dostępność Aplikacji 

W każdym z wymienionych wyżej trzech trybów dostępności Aplikacji związana jest procedura 

pobrania ze wskazanych adresów właściwych plików. Alternatywnie można pobrać plik zapisany 

(spakowany/skompresowany) w formacie ZIP lub w formacie EXE. Zalecanym formatem do 

pobrania jest ZIP. W przypadku pobierania pliku Aplikacji w formacie EXE aktywne dla danego 

systemu zabezpieczenia mogą uniemożliwić pobranie pliku w tym formacie lub ostrzegać przed 

potencjalnymi zagrożeniami (nie ma żadnych zagrożeń, ale takie są efekty informacyjne 

większości popularnych systemów zabezpieczeń). 

Przed pobraniem pliku Aplikacji zaleca się stworzyć nowy pusty folder (dowolnie go nazywając…) 

 

 

Na rysunku wyżej widoczne jest standardowe okno komunikatu dla przypadku pobierania pliku 

Aplikacji zapisanej w formacie EXE. W zależności od ustawień danej przeglądarki internetowej po 

zaakceptowaniu komunikatu („Zapisz plik”) plik Aplikacji zostanie zapisany w folderze wybranym w 

systemie do zapisywania plików pobieranych poprzez usługi internetowe lub pojawi się kolejne okno 

komunikatu umożliwiającego wybór folderu do zapisu pobieranego pliku. 

W przypadku pobierania pliku Aplikacji zapisanej w formacie ZIP: 

http://art30a.ucoz.pl/news/formularz_zgloszenia_na_szkolenie/2017-02-08-79
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
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…należy we wskazanym wyżej oknie komunikatu wybrać opcję (funkcję) „Zapisz jako”. 

Zapisanie (rozpakowanie/rozkompresowanie) Aplikacji w wybranym folderze 

W wyniku pobrania pliku Aplikacji, w wybranym folderze zostanie zapisanym plik w wybranym 

formacie. Należy dokonać rozpakowania (rozkompresowania) wybranego pliku. 

W przypadku pobrania pliku w formacie EXE… 

 

…należy uaktywnić (włączyć, otworzyć) plik Aplikacji symbolizowany wskazaną ikoną. Po uaktywnieniu 

pojawi się okno, w którym można dokonać wyboru miejsca (folderu) dokonania rozpakowania – jeżeli 

plik do rozpakowania został zapisany w pustym wcześniej utworzonym folderze, wystarczy teraz użyć 

przycisku z napisem „Extract”. 

W wyniku zakończenia procesu rozpakowania w wybranym folderze pojawi się 13 nowych plików. 
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W przypadku pobrania pliku w formacie ZIP… 
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…należy wyodrębnić (obsługa ręczna – wykorzystanie funkcji „Wyodrębnij wszystkie” – na widocznym 

wyżej rysunku charakterystycznym dla systemu Windows 10). 

W wyniku dokonania wyodrębnienia… 

 

… pojawi się 13 nowych plików. 
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Zawartość w wyniku rozpakowania (rozkompresowania, wyodrębnienia) jest następująca: 

 

Zawartość Aplikacji stanowią pliki: 

[Analizator2017_w0301.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie dokonania 

analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; wskazany plik obsługuje cztery różne metody dostępu 

i pobierania danych z baz danych (pliki gromadzenia danych) - wybór metody pobierania danych 

następuje w arkuszu [DanPar]; aktualna wersja oznaczona znakiem „w0301” reprezentuje stan 

możliwości dokonywania analizy z perspektywy 01.03.2017; kolejne wersje „Analizatora” są 

udostępniane w serwisie art30a.ucoz.pl; np. jeżeli powstanie nowa wersja, to będzie dostępny plik np. 

„Analizator2017_w0430*.xlsm”, który należy umieścić w aktualnym folderze 

(http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17) i używać do dokonywania analizy zamiast 

dotychczasowego pliku „analizatora”; jednocześnie dla uczestników szkoleń oraz nabywców poprzez 

zawarcie Umowy Licencyjnej jest udostępniana wersja posiadająca bardziej rozbudowany system 

raportowania i kontroli błędów (w szczególności poprawności gromadzenia danych i dokonania 

analizy) oraz dodatkowe możliwości parametryzowania szczególnych cech dokonywania analizy (w 

konsekwencji najróżniejszych spostrzeżeń, zaleceń, opinii, interpretacji kontrolujących,...); 

[Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia danych; są 

potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w zależności od sposobu 

gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub bez…); 

nie należy w tych plikach gromadzić danych; nie należy ich usuwać. 

[Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów na 

potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie danych 

następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu prowadzącego…); 

[Euklides.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie 

gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…; 

http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17
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[Art30Sprawozdanie2016.xlsx] – MENowski arkusz sprawozdania zgodny z ostatnim opublikowanym 

przez MEN wzorcem z roku 2016; MEN zwykle z końcem roku publikuje arkusz sprawozdania na dany 

rok (tu: 2017) - należy wówczas zastąpić wskazy plik nowym plikiem arkusza sprawozdania. 

…zawartych jest także kilka plików tekstowych (TXT), z których najistotniejszym jest 

[Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt] zawierający skrót instrukcji obsługi. Nazwy pozostałych plików 

tekstowych wystarczająco sugerują to, o czym traktuje ich treść. 

Rozpoczęcie pracy – parametryzowanie (ustawianie, konfigurowanie) przyszłego 

działania 

Pracę z Aplikacją należy rozpocząć od uaktywnienia (włączenia, otwarcia) pliku Analizatora 

[Analizator2017_w0301.xlsm]. Większość możliwych działań Analizatora oparta jest o zastosowania 

skryptów (programów, procedur, formuł), których istnienie i używanie wymaga zwykle zgody 

użytkownika. Zwykle u góry aktywnego okna (tuż po uruchomieniu Analizatora) pojawia się 

następujący komunikat: „Ostrzeżenie o zabezpieczeniach…” 

 

Należy dokonać akceptacji komunikatu i użyć funkcji [Opcej]…, wówczas pojawi się okno komunikatu… 

 

…należy dokonać akceptacji [OK] opcji (poprzez jej wybór) „Włącz tę zawartość”. 

Aplikacja jest gotowa do pracy. 
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Przy pierwszym uruchomieniu jest widoczna zawartość arkusza [Rap]. Arkusz ten ma znaczenie tylko 

informacyjne. Każde kolejne uruchomienie Analizatora będzie związane z widokiem zawartości tego 

arkusza, który był aktywny tuż przed zamknięciem pliku Analizatora. 

 

Na uwagę zasługuje poniżej widoczny fragment zawartości arkusza [Rap] – Analizator składa się z wielu 

arkuszy. Kolejne arkusz widziane od lewej do prawej symbolizują najbardziej pożądaną i efektywną 

kolejność ich używania w celu realizacji kolejnych czynności dokonywania analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczyciel. 

 

Warto także przed użytkowaniem Aplikacji zapoznać się z pozostałymi informacjami zawartymi w 

arkuszu [Rap] – są one także dostępne w zasobach informacyjnych serwisu http://art30a.ucoz.pl/  

http://art30a.ucoz.pl/
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Właściwa prawa z Analizatorem rozpoczyna się od uaktywnienia arkusza [DanPar] (pierwsza zakładka 

od lewej na dole okna). 

 

 

Zawartość arkusza [DanPar] pozwoli ustalić (ustawić, sparametryzować, skonfigurować) najważniejsze 

aspekty użytkowania Aplikacji. 

 

Górna część arkusza ma charakter informacyjno-identyfikacyjny. W przypadku pobrania Aplikacji (bez 

zawarcia Umowy Licencyjnej lub bez udziału w szkoleniu) arkusz zawiera informację: „Brak licencji. 

Aplikacja funkcjonuje jako wersja demonstracyjna z określonymi ograniczeniami”. Zakres ograniczeń w 

tym  stanie użytkowania Aplikacji został wyżej opisany w części „Pobranie Aplikacji”. Przed dalszym 

użytkowaniem pola [Nazwa JST] (nawa krótka i nazwa pełna) oraz pole [Data] wymagają uzupełnienia. 

Pole [Nazwa JST] (nazwa pełna) jest możliwe do wypełnienia tylko w wersji licencjonowanej. 
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W wersji bez licencji będą się także pojawiać okna informacyjne… 

 

W przypadku uzyskania Licencji poprzez udział w szkoleniu lub zawarcie Umowy Licencyjnej należy 

użyć przycisku opatrzonego napisem [Licencja]… 

 

…wówczas w polu [Nazwa JST] (nazwa pełna) pojawi się pełna nazwa danej JST (wskazana w 

zamówieniu w wyniku zawierania Umowy Licencyjnej lub wskazana w zgłoszeniu na szkolenie); ponad 

przyciskiem [Licencja] pojawi się nazwa Licencjobiorcy. Wskazane nazwy zaistnieją także w większości 

dokumentów (arkuszy) przetwarzanych w Aplikacji. Uaktywnienie Licencji jest czynnością jednorazową 

i jej wykonanie jest konieczne przed użytkowaniem kolejnych niżej opisywanych funkcjonalności. 

 

Konfiguracja (główne ustawienia, parametryzowanie działania Aplikacji) 

Parametryzowanie (ustawianie, konfigurowanie) polega na wpisaniu właściwych wartości (w żółtych 

polach) dla danego zamierzenia użytkowania Aplikacji. Każde z żółtych pól w zakresie koniecznych 

wyborów ma już wpisaną wartość „domyślną” – jednak niektóre z nich na pewno trzeba ustalić jako 

inne, odpowiednie do danych oczekiwań, założeń, konieczności bycia spójnym i konsekwentnym w 

stosowaniu prawa… Każde z pól ma swoją indywidualna nazwę (wystarczająco komunikatywną ze 

względu na cel istnienia i używania danego parametru) a te z nich, gdzie należy dokonać właściwego 

wyboru w zadanym zakresie – opisane są stosowną legendą. Pola można wypełniać (lub akceptować 

wartości domyślne) w dowolnej kolejności – proponuje się jednak „od góry do dołu”; proszę poświęcić 

chwilę uwagi każdemu z prezentowanych pól. W niektórych, mając na uwadze bieżący stan prawny, nie 

wolno zmieniać wartości domyślnych. Wszystkie pola co do celu dokonywania wyboru i ustawienia 

oraz zakresu wyboru zostaną niżej krótko i koniecznie opisana. 
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Pole: [Liczba potrzebnych plików gromadzenia danych (awn*.xlsx)] – domyślna wartość:  „1”; należy tu 

wpisać pożądaną liczbę odpowiadającą liczbie podmiotów (szkół i placówek oświatowych), w których 

pracują nauczyciele, których dane należy zgromadzić na potrzebę dokonania analizy; zaleca się aby 

liczba plików była adekwatna do liczby tych podmiotów; nie żadnego przepisu prawa, na podstawie 

którego można twierdzić, że ustalenie tej liczby jest koniecznym warunkiem dokonywania analizy 

(można więc także niezależnie od liczby podmiotów zgromadzić dane w jednym lub kilku plikach – w 

jednym pliku w danej grupie awansu zawodowego można zgromadzić dane maksymalnie 84 

nauczycieli); jednak ze względów na przyszłe możliwe sposoby raportowania, kontroli i analiz jest 

powszechnie oczekiwanym i stosowanym sposobem gromadzenia danych używanie plików 

gromadzenia danych adekwatnych do liczby podmiotów gromadzenia danych. W obecnym czasie 

„reformy” oświatowego systemu ustrojowego może się okazać, że ustalona tu liczba plików będzie 

zbyt duża lub zbyt mała – nie stanowi to żadnego problemu – ewentualnie utworzone pliki bez danych 

będą pomijane w przyszłej analizie, a gdyby się okazało, że plików jest zbyt mało, zawsze będzie można 

wygenerować kolejne. 

Wszystkie pliki gromadzenia danych będą „domyślnie” nazywać się „awn*.xlsx” – w miejscu gwiazdki 

na potrzebę rozróżniania kolejnych plików z danymi będzie w wyniku ich wygenerowania (utworzenia) 

tworzony kolejny numer; w polu [Nr (początkowy) pierwszego pliku gromadzenia danych] należy 

ustalić początkowy nr (pierwszego pliku), można tu także zostawić wartość domyślną „101”. 

Pole: [Sposób gromadzenia danych o wydatkach] – może przyjąć jedną z trzech wartości: „1, 2 lub 3”; 

przepisy prawa nie wskazują na to, jak należy gromadzić dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli – poza wskazaniem, że w celu dokonania analizy należy je zgromadzić za dany rok; oznacza 

więc to, że istnieje pewna dowolność w zakresie sposobu gromadzenia danych o wydatkach; wszystkie 

jednak teoretycznie możliwe sposoby gromadzenia danych o wydatkach można podzielić na te, w 

których dane te są gromadzone z podziałem na nauczycieli lub te, gdzie takiego podziału na nauczycieli 

nie ma. 
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Wybór wartości „1” symbolizuje gromadzenie danych o wydatkach w pliku gromadzenia danych, w 

którym zostanie wygenerowana „Tabela 1” jako wzorzec gromadzenia danych o wydatkach z 

podziałem na nauczycieli… 

 

…możliwe sposoby gromadzenia danych o wydatkach w „Tabeli 1” zostaną opisane w dalszych 

częściach tego opracowania. 

Wybór wartości „2” symbolizuje gromadzenie danych o wydatkach w pliku gromadzenia danych, w 

którym zostanie wygenerowana „Tabela 2” jako wzorzec gromadzenia danych o wydatkach bez 

podziału na nauczycieli… 

 

…możliwe sposoby gromadzenia danych o wydatkach w „Tabeli 2” zostaną opisane w dalszych 

częściach tego opracowania. 

Wybór wartości „3” symbolizuje to, że w arkuszu gromadzenia danych o wydatkach zostaną 

jednocześnie wygenerowane obie tabele, czyli obie tabele będą widoczne i wyboru polegającego na 

tym, w której tabeli gromadzić dane o wydatkach będzie można dokonać tuż przed rozpoczęciem ich 

gromadzenia; dane będzie można w tym przypadku także gromadzić w obu tabelach np. w celu 

zwiększenia zakresu kontroli poprawności gromadzonych danych; możliwe sposoby gromadzenia 

danych o wydatkach w przypadku jednoczesnego wygenerowania „Tabeli 1” i „Tabeli 2” zostaną 

opisane w dalszych częściach tego opracowania. 

Proszę przyjąć za zasadę, że sposób gromadzenia danych o wydatkach powinien być spójnym i 

konsekwentnym na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo istotna 

zasada spójności i konsekwencji jest analizowana, tłumaczona oraz ilustrowana właściwym 

orzecznictwem w czasie szkoleń – w przypadku nabycia Aplikacji poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej 

(bez udziału w szkoleniu) więcej oczekiwanie stosownych informacji można uzyskać poprzez kontakt z 

autorem rozwiązania: Krzysztof.Slugocki@gmail.com Warto również sięgnąć do zasobów 

zgromadzonych w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
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Pole: [Metoda obliczania struktury zatrudnienia] – jest konsekwencją następujących zapisów (także ich 

braków) w prawie (tu zawarte jest tylko streszczenie wytłumaczenia konieczności stosowania tego 

pola): w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części „Sposób ustalania 

wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego” w pkt  1. Ustalanie osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia – stwierdza się: „Ustalając okres 

zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.” Jednocześnie w tym samym 

rozporządzeniu w „Objaśnieniach” do Załącznika Nr 2…: „Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w 

przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.”; jednocześnie nie stwierdza się jak 

traktować (co do liczby dni) miesiące w innych niż wskazane przypadkach, co rodzi w szczególności 

ideę, że należy je traktować w zgodności z kalendarzem; ale skoro samo prawo pozwala abstrahować 

od kalendarza, to dalej oznacza, że można w przypadkach innych niż wskazane stosować inne 

twierdzenia, które wedle różnorodnych uznań i uzasadnień będą możliwie najlepsze dla celu dokonania 

analizy; kilkuletnia obserwacja stosowanych rozwiązań oraz efektów i konsekwencji czynności 

podmiotów uprawnionych do kontrolowania wskazują na sugerowane tym polem możliwości; istotą 

wyboru w tym polu jest wybór spójnej i konsekwentnej metody wiodącej z zachowaniem zasady 

wskazywanej cytowanymi przepisami prawa (działanie Aplikacji „pilnuje” zasady określonej 

cytowanymi przepisami). 

Proszę przyjąć za zasadę, że metoda obliczania struktury zatrudnienia powinna być spójną i 

konsekwentną na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo istotna 

zasada spójności i konsekwencji jest analizowana, tłumaczona oraz ilustrowana właściwym 

orzecznictwem w czasie szkoleń – w przypadku nabycia Aplikacji poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej 

(bez udziału w szkoleniu) więcej oczekiwanie stosownych informacji można uzyskać poprzez kontakt z 

autorem rozwiązania: Krzysztof.Slugocki@gmail.com Opisywane tu kwestie są także szerzej 

wytłumaczone w części teoretycznej tego opracowania. Warto również sięgnąć do zasobów 

zgromadzonych w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ 

Pole: [Dokładność obliczeń struktury zatrudnienia] – jest konsekwencją następującego zapisu prawa: w 

rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w części Objaśnienia do wzoru formularza sprawozdania: 

„Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.” Należy więc 

pozostawić w tym polu wartość domyślną. 

Pole: [Czy generować pliki tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów (LNID)?] – znaczenie, 

ewentualne potrzeby i konsekwencje używania tego pola opisane są w części teoretycznej tego 

opracowania. Co do zasady zaleca się pozostawienie wartości domyślnej – wówczas w konsekwencji w 

arkuszach gromadzenia danych o nauczycielach w polach oznaczania (identyfikowania) kolejnych 

nauczycieli można używać (ze względu na prawo ochrony danych osobowych) ich imion i nazwisk, ale 

tylko w przypadku stosowania rozwiązania w takiej strukturze organizacyjnej, w której dane są 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
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gromadzone w tym samym podmiocie, w którym dokonuje się analizy – w innym przypadku w polach 

identyfikowania kolejnych nauczycieli należy używać identyfikatorów bez ujawniania imion i nazwisk. 

Proszę przyjąć za zasadę to, aby pozostawać spójnym i konsekwentnym na terenie funkcjonowania 

danej jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo istotna zasada spójności i konsekwencji jest 

analizowana, tłumaczona oraz ilustrowana właściwym orzecznictwem w czasie szkoleń – w przypadku 

nabycia Aplikacji poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej (bez udziału w szkoleniu) więcej oczekiwanie 

stosownych informacji można uzyskać poprzez kontakt z autorem rozwiązania: 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com Opisywane tu kwestie są także szerzej wytłumaczone w części 

teoretycznej tego opracowania. Warto również sięgnąć do zasobów zgromadzonych w serwisie 

http://art30a.ucoz.pl/ 

Pole: [Metoda pobrania danych z plików gromadzenia danych] – znaczenie tych kwestii ma naturę 

techniczną i informatyczną; Aplikacja ze względu na analizę będzie używana w środowisku arkusza 

kalkulacyjnego MS Excel od wersji 2007…; można mieć następujące podejście – „im wyższa wersja tym 

wyższy nr metody”; można także niezależnie od wersji arkusza pozostawić metodę wskazana jako 

domyślną – jeżeli rzecz „nie zadziała” – zmniejszyć nr metody…; w przypadku spostrzeżenia możliwych 

tu nieprawidłowości wskazany jest kontakt z autorem rozwiązania Krzysztof.Slugocki@gmail.com W 

roku 2016 na całkowitą liczbę kilkuset zastosowań Aplikacji zaistniało w odniesieniu do znaczenia 

konieczności używania tego parametru 4% przypadków potrzeby interwencji (głównie poprzez 

kilkuminutowe rozmowy telefoniczne) ze strony autora. 

Pozostałe pola są konsekwencją oczywistego dla Państwa stanu prawnego właściwego dla roku 2017 – 

w tych pozostałych polach nie należy dokonywać żadnych zmian (tu prawo raczej nie ulegnie zmianie). 

Istnieje jeszcze pewna liczba pól „ukrytych”, które w obecnym stanie potrzeb używania Aplikacji nie są 

konieczne nawet do ich wskazywania. Są to parametry, które przygotowują Aplikację na potencjalnie 

możliwe dające się przewidzieć zmiany w prawie (których jednak prawdopodobieństwo zaistnienia – z 

perspektywy marca 2017 – jest obecnie bardzo małe) i przyszłe potrzeby funkcjonalne. 

Po „sparametryzowaniu” Aplikacji należy wygenerować pożądaną liczbę plików gromadzenia danych – 

w tym celu należy skorzystać z przycisku funkcji (na zielonym tle) [Utwórz pliki gromadzenia danych w 

zadanej liczbie]. Rozpocznie się proces generowania plików gromadzenia danych – każdy kolejny plik 

będzie generowany przez kilka sekund. W trakcie generowania plików będzie widoczny ekran… 

 

…ze zmieniającym się kolejnym numerem „Skoroszytu” (w centralnej części okna). 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
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Po zakończeniu procedury generowania plików gromadzenia danych nastąpi powrót do okna arkusza 

[DanPar]. Na tym etapie użytkowania Aplikacji skoroszyt (plik) Analizatora można zamknąć lub 

zminimalizować. W przypadku zamknięcia – po nowym kolejnym otwarciu będzie widoczna zawartość 

arkusza, który był widoczny w chwili zamykania. 

Poniżej przykładowa zawartość dedykowanego dla Aplikacji folderu po wygenerowaniu siedmiu plików 

gromadzenia danych. 

 

Można teraz rozpocząć gromadzenie danych w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] – to w 

przypadku gdy do gromadzenia danych dojdzie w tym samym podmiocie, w którym będzie 

dokonywana analiza – w którym właśnie wygenerowane pliki gromadzenia danych. W przypadku 

innych struktur organizacyjnych kopie plików gromadzenia danych należy przekazać (przesłać na 

przykład jako załączniki do poczty elektronicznej) do właściwych podmiotów gromadzenia danych. 

Istnieje tu pewna pożądana możliwość: zwłaszcza w przypadku wielu plików gromadzenia danych 

należy być świadomym w szczególności tego, który plik gromadzenia danych zostanie wysłany do 

jakiego podmiotu – oznacza więc to na przykład konieczność „na boku” ręcznego odnotowania tej 

informacji. Można tu jednak podmioty, do których będą wysyłane pliki gromadzenia danych, oznaczyć 

skrótową nazwą tych podmiotów zmieniając nazwę poszczególnych plików gromadzenia danych. 
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Należy w takim przypadku jednak koniecznie przestrzegać następującej zasady: 

Przykładowa nazwa pierwotna (wygenerowana w Aplikacji) 

awn3.xlsx (kropka i rozszerzenie po kropce nie musi być w danym środowisku widoczne…) 

plik będzie na przykład przeznaczony na potrzebę gromadzenia danych o nauczycielach pracujących w 

podmiocie: Szkoła Podstawowa nr 9 im Mikołaja Kopernika 

należy „obmyśleć” zasadę możliwie najbardziej daleko idącego dokonania „skrótu” danej nazwy 

podmiotu do takiej symboliki, która jednak będzie nośna informacyjnie dla osoby dokonującej tej 

czynności, ale jednocześnie zadany skrót nazwy nie powtórzy się w odniesieniu do innych podmiotów, 

których nazwy analogicznie będą sprowadzane do analogicznych symbolik… 

…tu na przykład skrótem symbolicznym może być „SP9” 

Wówczas można zmienić nazwę pliku na następującą 

awn3SP9.xlsx lub awn3_SP9.xlsx, lub… (zaleca się: ciąg znaków bez używania 

znaku spacji lub innych znaków niedrukowanych; nie używać znaków diakrytycznych, np. liter ą, ę, ś,…) 

– proszę zwrócić uwagę na to, co i w jakiej kolejności pozostało ze zmienionej nazwy pierwotnej i 

koniecznie przestrzegać tej zasady – w przeciwnym przypadku pliki z danymi nie będą „widoczne” w 

analizie. 

Możliwość dokonywania zmian w opisany wyżej sposób nazw plików z danymi ma charakter 

fakultatywny – można, ale nie ma konieczności korzystania z tej własności. 

Uwaga 

Plików, które w nazwie mają oznaczenie „Form_” nie należy otwierać, zmieniać lub usuwać. 

Dokonanie tych czynność może spowodować utratę funkcjonalności Aplikacji. 

Niektóre arkusz pliku Analizatora oraz plików gromadzenia danych są „chronione” – nie należy 

podejmować prób „zdjęcia ochrony” – możliwa utrata funkcjonalności Aplikacji. Proszę przyjąć 

za zasadę, że to „Aplikacja ma pilnować użytkownika, a nie użytkownik Aplikację…” 

[Czy możemy otrzymać wraz z wyjaśnieniami kody/skrypty VBA/SQL, opisy i wyjaśnienia 

stosowanych struktur, formuł,… w celu ich wykorzystania na nasze potrzeby? Czy jest możliwe 

zorganizowanie szkolenia, na którym zostanie wytłumaczone jak z użyciem Excel’a 

przygotowuje się i wdraża takie i podobne rozwiązania?] Tak, może to być przedmiotem 

sprzedaży. Rzecz wymaga kontaktu z autorem (Krzysztof.Slugocki@gmail.com) w relacjach o 

negocjacyjnym charakterze. Tak, takie szkolenia miały już miejsce – w przypadku 

zainteresowania mogę przesłać potrzebne informacje. 

 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com?subject=Art.%2030a%20-%20kody%20VBA
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Gromadzenie danych            

Ta część opracowania będzie uzupełniana w kolejnych wersjach udostępnianych w marcu 2017                                        
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Ekrany szkoleniowe 
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Wrocław, 18.04.2014 

Problematyka art. 30a KN; narzędzia obliczeniowe 

Udostępniłem część narzędzi (arkuszy) nowego rozwiązania wspomagania wykonania w roku (za rok) 

2014 obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta nauczyciela (informacje o udostępnieniu są 

zawarte pod adresem wskazanym u dołu tej strony). W czasie najbliższych szkoleń będzie 

demonstrowane i przekazywane uczestnikom szkolenia kompletne rozwiązanie. 

Celem udostępnienia części narzędzi jest wypełnienie sygnalizowanego w kontakcie z Państwem 

oczekiwania konieczności w miarę wczesnego zapoznania się z narzędziami proponowanymi do 

wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.  

Ze wszystkich dotychczasowych lat (2009-2014) rok 2014 jest zdecydowanie najmniej przewidywalny (z 

perspektywy marca 2014). Owa nieprzewidywalność zmusza do zaproponowania narzędzi, których 

jedną z najważniejszych cech ma być potencjalna elastyczność dopasowania do ewentualnych zmian 

w prawie (pozostając z ramach tego, co dziś – marzec – da się przewidzieć) połączonego z jednoczesną 

możliwością koniecznego gromadzenia danych już od dziś w taki sposób, aby móc je gromadzić prościej 

niż dotąd oraz aby nie trzeba było ich gromadzić ponownie po ewentualnej, dającej się przewidzieć 

zmianie przepisów. 

Wraz z udostępnieniem narzędzia pojawia się propozycja zaproszenia Państwa na stosowne szkolenia, 

do których będą dołączane narzędzia oraz zostaną w szczególności zaprezentowane i przedyskutowane 

szczegółowe procedury wykorzystania tych narzędzi ze wskazaniem i wyjaśnieniem tła właściwych 

przepisów prawa oraz ewentualnych zmian tego prawa. 

Plan szkoleń najbliższych szkoleń (maj, czerwiec) jest udostępniony na stronie internetowej 

https://sites.google.com/site/krzysztofslugocki/. Pod tym samym adresem (w wiadomości opatrzonej 

datą 18.04.2014) jest także dostępny link do dostępu (ściągnięcia) wersji demonstracyjnej. 

Krzysztof Sługocki 

501 091 995 

Krzysztof.slugocki@gmail.com 

 

  

https://sites.google.com/site/krzysztofslugocki/
mailto:Krzysztof.slugocki@gmail.com
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Wprowadzenie 

Naturę potrzeb wynikających ze wskazanego art. 30a KN definiuje w ujęciu wykonawczym 

rozporządzenie do art. 30a KN, którego treść zawarta jest w pliku rozpKN30a.pdf. 

Przygotowałem także i dołączyłem prezentację (jdu_exc_2014_01_10.pdf), która będzie pomocna 

w wyjaśnieniu kolejnych zagadnień – ilustrującą wybrane zagadnienia będące konsekwencją 

obowiązywania art. 30a KN i właściwych przepisów wykonawczych. 

Definicje  

i. ustawa – oznacza ustawę Karta Nauczyciela (art. 30a); Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 

zm. (treść art. 30a zawarta jest w załączonym pliku ustawaKN30a.pdf) 

ii. rozporządzenie – oznacza rozporządzenie 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 (treść rozporządzenia zawarta jest w pliku rozpKN30a.pdf) 

iii. dotychczasowe rozwiązanie – narzędzia (arkusze, „formy ilustrujące”) wspomagania 

wykonania obowiązków wynikających z art. 30a ustawy w latach 2010-2013; 

iv. nowe rozwiązanie – narzędzia (arkusze) wspomagania wykonania obowiązków wynikających 

z art. 30a ustawy w roku (za rok) 2014 (i ewentualnie w latach następnych). 

Możliwie najkrótsze streszczenie problematyki 

Od 2010 roku prowadzę w szczególności szkolenia dotyczące obowiązków jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, co jest przedmiotem 

właśnie art. 30a KN. Istotą tego obowiązku jest dokonanie analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w danym roku kalendarzowym w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy nauczyciele 

(średnio w danej grupie awansu zawodowego) na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu 

terytorialnego osiągnęli średnie wynagrodzenia określone brzmieniem art. 30 ust. 3 ustawy KN? Jeżeli 

w wyniku analizy okaże się, że nie osiągnęli, to w konsekwencji zapisów art. 30a ustawy KN 

i stosownego rozporządzenia, jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wyliczyć i wypłacić 

nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający w konsekwencji policzenia różnicy pomiędzy 

wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli 

i średniego wynagrodzenia w danej grupie awansu zawodowego. Dalej należy przygotować 

sformalizowane sprawozdanie z wyżej wymienionych czynności (rzecz nie jest spotykana w odniesieniu 

do innych grup zawodowych; przez to może brzmieć dla „niewiele wtajemniczonych” dość 

egzotycznie). 

W ramach owych szkoleń, w celu ilustrowania koniecznych czynności (głównie natury obliczeniowej) 

wynikających z art. 30a KN, posługiwałem się arkuszem kalkulacyjnym. Przez kolejne lata (2010-2012) 

owo ilustrowanie przyjęło takie formy, że obecnie bardzo znacząca liczba jednostek samorządu 

terytorialnego w kraju używa owych „form ilustrowania” w celu ułatwienia sobie dokonywania 

kolejnych obliczeń. Używają także owych „form ilustrowania” kontrolujący z RIO w ramach swych 

czynności kontrolnych w celu kontrolowania w tych właśnie „formach” poprawności dokonywanych 

obliczeń. W obliczu ewentualnych nowych problemów roku 2014 wyrosła konieczność zamienienia 
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owych „form ilustrowania” na jakieś bardziej pożądane narzędzia dokonywania potrzebnych analiz, 

narzędzia oparte o zastosowania arkusza kalkulacyjnego. 

Krótko i schematycznie o źródłach i naturze problemów 

Pełne poglądowe przeanalizowanie źródeł i natury problemów, będących konsekwencją dość 

niejasnych i zagmatwanych przepisów prawa, zawarte jest w dołączonej prezentacji wykorzystywanej 

w trakcie dotychczasowych szkoleń. Przedmiotem tego opracowania jest opisanie sposobu stosowania 

wybranych narzędzi (dopasowanych do warunków obliczeniowych roku 2014) gromadzenia danych 

potrzebnych do dokonania analizy wydatków w rozumieniu art. 30a KN.  

Rysunek poniżej symbolizuje schemat postępowania wyrażony brzmieniem art. 30a KN 

 

Rysunek 1. Kolejne etapy realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN ze wskazaniem możliwości wykorzystania 
specjalizowanych narzędzi wspomagania. 

Jak wskazano to na rys. 1 możliwe narzędzia wspomagania mogą znaleźć zastosowanie na etapie 

gromadzenia danych (wydaje się tu być zasadne odesłanie do lektury stosownego przepisu ustawy – 

ustawaKN30a.pdf), „ustalania” różnicy zdefiniowanej brzmieniem ust. 2 art. 30a, wyliczania 

jednorazowych dodatków uzupełniających oraz sporządzania sprawozdania. Dokładne przestudiowanie 
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przepisów ustawy (w koniecznym połączeniu z przepisami wykonawczymi – rozpKN30a.pdf) pozwalają 

na zaproponowanie ogólnego modelu funkcjonalności. 

 

Rysunek 2. Model funkcjonalny narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
w rozumieniu art. 30a KN. 

Obiekty oznaczone na rys. 2 symbolem „awn*” (np. awn3) oznaczają konieczność realizacji etapu 1 

(rys. 1). Jest to etap gromadzenia danych. Bezpośrednio ze wskazywanych przepisów prawa wynika, że 

istnieje konieczność gromadzenia potrzebnych danych osobno w każdej z czterech grup awansu 

zawodowego (nauczyciele stażyści [s], nauczyciele kontraktowi [k], nauczyciele mianowani [m], 

nauczyciele dyplomowani [d]). Dodatkowo, realizacja kolejnych etapów prawem ustanowionych oraz 

oczekiwania zobowiązanych (rys. 3) determinują konieczność gromadzenia danych osobno dla każdego 

podmiotu (szkoły i placówki oświatowej) ze wskazanym wyżej obowiązkiem podziału na grupy awansu 

zawodowego. 

Obiekty oznaczone na rys. 2 symbolem „Analiza Rjdu*” (np. Analiza Rjdud) oznaczają konieczność 

realizacji etapów 2 i 3 (rys. 1). Następuje tu najpierw policzenie „różnicy” (osobno dla każdej z grup 

awansu zawodowego; etap 2) pomiędzy „wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli” 

(dane zgromadzone w etapie 1) a iloczynem „średniego wynagrodzenia w danej grupie awansu 

zawodowego” (zdefiniowanego w art. 30 ust. 3 KN) i „średniorocznej liczby etatów nauczycieli” 

w danej grupie awansu zawodowego. Ta ostatnia wartość jest w dość zawiły (w konsekwencji 

przepisów prawa) sposób wyliczana na podstawie odpowiednich danych zgromadzonych w etapie 1. 

Po wyliczeniu różnic następuje dalej (etap 3, rys. 1) wyliczenie „osobistych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego” dla każdego nauczyciela oraz ewentualne wyliczenie kwot „jednorazowych dodatków 

uzupełniających” (także osobno dla każdego nauczyciela) w proporcji do „osobistych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego” i „okresu zatrudnienia” o ile zajdzie prawem ustanowiony warunek 
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w danej grupie awansu zawodowego, polegający na tym, że „wydatki…” są mniejsze od wskazanego 

wyżej (zdefiniowanego prawem) iloczynu. 

Obiekt oznaczony na rys. 2 symbolem „fsmen” oznacza konieczność realizacji etapu 4 (rys. 1). 

Sporządza się sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności ze 

wzorcem sprawozdania zawartym w załączniku do wskazywanego wyżej rozporządzenia. 

Na model funkcjonalny nakładają się modele organizacyjne i wynikające stąd wskazane niżej 

oczekiwania. 

 

Rysunek 3. Model organizacyjny „A” wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN. 

 

 

Rysunek 4. Model organizacyjny „B” wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN. 

 

 

Rysunek 5. Model organizacyjny „C” wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN. 

W modelu organizacyjnym „A” dane potrzebne do dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli są po stronie podmiotów prowadzących (jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich 

wyspecjalizowane w realizacji zadań oświatowych jednostki organizacyjne). W tym modelu 

organizacyjnym nie widać wprost potrzeby gromadzenia danych z podziałem na szkoły i placówki 

oświatowe. Jednak praktyka realizacji zadań oświatowych oraz dotychczasowe sposoby realizacji 

obowiązków wynikających z art. 30a KN zdecydowanie wskazują potrzebę gromadzenia danych nie 

tylko z koniecznym (prawem ustanowionym) podziałem na grupy awansu zawodowego, ale także 
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wskazują na potrzebę gromadzenia danych z oczekiwanym podziałem na podmioty gromadzenia 

danych (szkoły i placówki oświatowe). 

W modelu „A” po stronie podmiotu prowadzącego (JST), z racji posiadanych danych, następuje 

realizacja etapu gromadzenia danych (etap 1, rys. 1) oraz etapów 2, 3 i 5. W wyniku realizacji etapu 3 

(wyliczenie jednorazowych dodatków uzupełniających) następuje wypłacenie jednorazowych 

dodatków uzupełniających (JDU) nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych (awn*). Po 

wypłaceniu JDU w ramach realizacji etapu 5 (rys. 1) istnieje jeszcze konieczność sporządzenia 

sprawozdania i jego przedłożenia podmiotom wskazanym w ustawie. 

W modelu organizacyjnym „B” dane potrzebne do dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli są po stronie szkół i placówek oświatowych (awn*). W tym modelu ujawnia się 

bezpośrednio konieczność gromadzenia danych nie tylko ze wskazanym przepisem prawa podziałem 

na grupy awansu zawodowego, ale także z koniecznym podziałem na podmioty gromadzenia danych – 

dane są po stronie podmiotów gromadzenia danych (awn*). Przepisy prawa wskazują jednak, że 

dokonanie analizy leży po stronie jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że po zgromadzeniu 

danych musi nastąpić fakt ich przekazania do JST. Etap 1 i 4 (rys. 1) jest więc realizowany po stronie 

podmiotów gromadzenia danych (awn*; szkoły i placówki oświatowe). Etap 2, 3 i 5 – po stronie JST. 

Model „C” symbolizuje brak zorganizowania (założenie teoretyczne – chyba takiego stanu nie spotyka 

się w rzeczywistości) lub to, że podmiot prowadzący (JST) nie jest zainteresowany zorganizowaniem 

jednolitego (tu opisywanego i proponowanego) rozwiązania realizacji obowiązków wynikających z art. 

30a KN, lub to, że dysponuje innym (własnym) spójnym z prawem rozwiązaniem, lub to, że  realizacja 

obowiązków została scedowana na szkoły i placówki oświatowe istniejące na terenie funkcjonowania  

danej JST – w tym ostatnim przypadku proponowanym tu rozwiązaniem może być zainteresowany nie 

tyle podmiot prowadzący, co jeden z podmiotów gromadzenia danych (sytuacja raczej „egzotyczna”, 

ale możliwa). 

 

Rysunek 6. Złożenie etapów realizacji obowiązków z modelami organizacyjnymi. 
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Rozwiązanie dotychczasowe („formy ilustrowania…”) 

Kolejny poziom rozumienia problematyki art. 30a KN stanowi wyodrębnienie i uszczegółowienie  

modelu danych (w zgodności ze wskazywanymi przepisami prawa). Prezentowany na rysunku niżej 

model danych był stosowany w dotychczasowych rozwiązaniach. 

 

Rysunek 7. Dotychczasowy model danych („formy ilustrowania”). 

 

W dotychczasowej realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN istnieje potrzeba zgromadzenia 

pewnych danych (rys. 7; dane typu N i W) oraz na ich podstawie dokonania wyliczeń wartości 

obliczeniowych (dane typu A i R).  

Dane typu W – są to dane, które nie wymagają wstępnego przetworzenia; są w bezpośrednim 

posiadaniu podmiotów gromadzenia danych (JST i/lub awn* - w zależności od modelu 

organizacyjnego). W dotychczasowym rozwiązaniu są to następujące dane:  

 miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego – są konkretnymi wartościami 

przypisanymi do danego nauczyciela w danym miesiącu i w takiej postaci wymagają 

wprowadzenia (wpisania) do odpowiednich baz danych;  
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 wydatki poniesione na wynagrodzenia – wyodrębniona suma większości składników 

wynagrodzenia nauczyciela (w rozumieniu art. 30 ust. 1 KN), wymagająca policzenia 

(zsumowania) przed wprowadzeniem do odpowiednich baz danych;  

 identyfikator nauczyciela – dowolny ciąg znaków (w szczególności imię i nazwisko) 

reprezentujący danego nauczyciela;  

 identyfikator grupy awansu zawodowego – dowolna symbolika pozwalająca rozróżniać grupy 

danych ze względu na obliczenia w kolejnych etapach z podziałem na grupy awansu 

zawodowego. 

Dane typu N – są to dane, które w dotychczasowym rozwiązaniu wymagają wstępnego przetworzenia, 

gdzie skutkiem tego przetworzenia będą widoczne w innej formie niż pierwotna; są w bezpośrednim 

posiadaniu podmiotów gromadzenia danych (JST i/lub awn* - w zależności od modelu 

organizacyjnego). W dotychczasowym rozwiązaniu:  

 miesięczne wymiary etatu – w dotychczasowym rozwiązaniu wymiar etatu (np. 16/18) nie był 

wprost wprowadzany do baz danych, lecz ujawniał się we wprowadzanych do baz danych 

formułach obliczeniowych (np. =15/30*16/18) dotyczących wyliczania struktury zatrudnienia;  

 daty i typy nieobecności – w dotychczasowym rozwiązaniu nie wprowadzano do baz danych 

dat i typów nieobecności, lecz były one ujawniane we wprowadzanych do baz danych 

formułach obliczeniowych (np. w równaniu =15/30*16/18 pierwszy czynnik mógł być 

konsekwencją tego, że nauczyciel nie był obecny 15 dni w 31-dniowym miesiącu, ale typ 

nieobecności był taki, że w rozumieniu przepisów prawa należało uznać ów miesiąc za 30-

dniowy);  

 średnie wynagrodzenia – są to konkretne wartości wprost wpisane w przepisy prawa, które 

w dotychczasowym rozwiązaniu nie były bezpośrednio gromadzone w bazach danych, ale brały 

udział w obliczeniach w kolejnych etapach. 

Wartości obliczeniowe typu R – są konsekwencją prostych działań arytmetycznych na danych typu 

W i N lub konsekwencją prostych analiz danego przypadku dokonywanych przez osoby gromadzące 

dane w oparciu o dane typu W i N. W dotychczasowym rozwiązaniu:  

 miesięczne struktury zatrudnienia – dane wprowadzane jako formuły obliczeniowe (np. 

=15/30*16/18, gdzie pierwszy czynnik jest konsekwencją analizy – dokonywanej w trakcie 

bieżącej obsługi rozwiązania – dat i typu nieobecności, a drugi czynnik jest wyrazem etatu 

zatrudnienia);  

 okresy bycia w stanie zatrudnienia w danym miesiącu – pierwszy czynnik w równaniu 

w podanym wyżej przykładzie obliczania struktury zatrudnienia;  

 okresy nieprowadzenia zajęć (nieobecności) – dopełnienia do jedności w odniesieniu do 

okresów bycia w stanie zatrudnienia ze wskazaniem typu nieobecności;   

Wartości obliczeniowe typu A – są wynikiem dokonania zalgorytmizowanych obliczeń, gdzie algorytmy 

są konsekwencją przepisów prawa. W dotychczasowym rozwiązaniu:  

 średnioroczne struktury zatrudnienia (termin prawny) – są to średnie arytmetyczne liczone dla 

każdego nauczyciela z miesięcznych struktur zatrudnienia danego nauczyciela z pierwszych 

ośmiu miesięcy roku, z czterech pozostałych oraz z dwunastu miesięcy;  
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 średnioroczne liczby etatów nauczycieli (termin prawny) – są to sumy średniorocznych struktur 

zatrudnienia w danych grupach awansu zawodowego (inaczej: są to średnioroczne struktury 

zatrudnienia w danej grupie awansu zawodowego);  

 osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego – są to prawem określone wartości obliczeniowe, 

wyliczane na podstawie przepisów rozporządzenia (odpowiednio jako wartości miesięczne 

i roczne), w które to rozporządzenie wpisano równanie: Sj =A*B*C, „gdzie znaczenie 

poszczególnych symboli jest następujące:  

o Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem okresu 

zatrudnienia (C) na danym stopniu awansu zawodowego;  

o A - stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie;  

o B - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny 

etat;  

o C - okres zatrudnienia - czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu 

awansu zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie 

finansowym szkoły w ciągu roku podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był 

zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy, wówczas C wynosi 5/12)”;  

 jednorazowe dodatki uzupełniające – są to prawem określone wartości obliczeniowe, 

wyliczane na podstawie przepisów rozporządzenia, w które to rozporządzenie wpisano 

następujące równanie:  

 „gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  
o Dj - wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela;  

o R - kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalona dla 

danego stopnia awansu zawodowego;  

o Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia danego nauczyciela;  

o - suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym 

stopniu awansu zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia;  

o n - liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie na danym stopniu 

awansu zawodowego w roku podlegającym analizie. 

Dotychczasowy model danych można także przedstawić w postaci tabeli zawierającej zestawienie 

opisanych wyżej danych oraz dodatkowe oznaczenia przydatne w tym opracowaniu. 
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Zestawienie danych gromadzonych i przetwarzanych w rozwiązaniu wspomagania dokonania analizy 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

L. 
p. 

Nazwa danej (nazwy zdefiniowane 
prawem w cudzysłowie) 

Oznaczenie 
opisowe typu 
gromadzenia 

w modelu 
danych 

Symbol 
danej 

Typ danych 
Czy możliwe 
wartości są 

ograniczone? 

Czy jest 
wprost 

zdefiniowana 
prawem? 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
identyfikator grupy awansu 
zawodowego 

dane (W) IDG ciąg znaków N N 

2 identyfikator nauczyciela dane (W) IDN ciąg znaków N N 

3 
"minimalne miesięczne stawki 
wynagrodzenia zasadniczego" 

dane (W) MMSW liczba T T (wprost) 

4 miesięczne wymiary etatu  dane (W) MWE liczba N (w zakresie) N 

5 
daty nieprowadzenia zajęć 
(nieobecności) 

dane (W) ND data N (w zakresie) N 

6 
typy nieprowadzenia zajęć 
(nieobecności) 

dane (W) NT znak T T 

7 
okresy bycia w stanie zatrudnienia 
w danym miesiącu  

obliczenia (A) Z liczba N (w zakresie) N 

8 
"wydatki poniesione na 
wynagrodzenia" 

dane (W) W liczba N (w zakresie) T 

9 miesięczne struktury zatrudnienia  obliczenia (A) SM liczba N (w zakresie) T 

10 
"średnioroczne struktury zatrudnienia 
" 

obliczenia (A) SR liczba N (w zakresie) T (wprost) 

11 
"średnioroczne liczby etatów 
nauczycieli" 

obliczenia (A) SG liczba N T 

12 "średnie wynagrodzenia" obliczenia (A) WS liczba T T (wprost) 

13 
miesięczne osobiste stawki 
wynagrodzenia zasadniczego 

obliczenia (A) MOSW liczba N (w zakresie) T 

14 
"osobiste stawki wynagrodzenia 
zasadniczego" 

obliczenia (A) OSW liczba N (w zakresie) T 

15 "jednorazowe dodatki uzupełniające" obliczenia (A) JDU liczba N (w zakresie) T (wprost) 

 

Prawa strona rys. 7 symbolizuje dodatkowo trzy różne typy narzędzi obsługujące w dotychczasowym 

rozwiązaniu gromadzenie i przetwarzanie opisanych wyżej danych – narzędzi wspomagania dokonania 

analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Narzędzia zostały przygotowane jako aplikacje 

arkusza kalkulacyjnego. 

 Narzędzia (arkusze) gromadzenia danych 

 Narzędzia (arkusze) obliczeniowe 

 Narzędzia (arkusze) sporządzenia sprawozdania 

Narzędzia (arkusze) gromadzenia danych (rozwiązanie dotychczasowe): każdemu podmiotowi 

gromadzenia danych (awn*; szkoły i placówki oświatowe) był przyporządkowany jeden plik zawierający 

skoroszyt arkusza kalkulacyjnego składający się z czterech arkuszy (i kilku ukrytych) gromadzenia 
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danych, odpowiednio do czterech grup awansu zawodowego. Poniżej (rys. 8, 9, 10) zawarto kilka 

rysunków ilustrujących narzędzia gromadzenia danych. 

 

Rysunek 8. Fragment arkusza gromadzenia danych za nauczycieli dyplomowanych. 

 

Rysunek 9. Fragment (powiększony) arkusza gromadzenia danych za nauczycieli dyplomowanych. 
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Rysunek 10. Fragment (powiększony) arkusza gromadzenia danych za nauczycieli dyplomowanych. 

Narzędzia (arkusze) obliczeniowe (rozwiązanie dotychczasowe): podmiotowi prowadzącemu 

(jednostce samorządu terytorialnego) są przyporządkowane cztery pliki (każdy odpowiednio do jednej 

z czterech grup awansu zawodowego) zawierające skoroszyt arkusza kalkulacyjnego składający się 

z trzech arkuszy (i kilku ukrytych) realizacji etapu 2 i 3 (rys. 1): arkusz wyliczenia (ustalenia) różnicy 

w danej grupie awansu zawodowego pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 

a iloczynem średniego wynagrodzenia ustanowionego przepisem prawa dla danej grupy awansu 

zawodowego i średniorocznej liczby etatów nauczycieli wyliczanej dla tej grupy. Poniżej (rys. 11, 12) 

zawarto kilka rysunków ilustrujących narzędzia obliczeniowe etapu 2 i 3. 

 

Rysunek 11. Arkusz obliczenia różnicy i kwot podziału na poszczególne podmioty gromadzenia danych. 
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Rysunek 12. Arkusz obliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających. 

Narzędzia (arkusze) sporządzenia sprawozdania: wzorzec formularza sprawozdania jest załącznikiem 

do rozporządzenia (którego treść zawarta jest w pliku rozpKN30a.pdf); MEN w każdym roku 

przygotowuje arkusz sprawozdania jako aplikację arkusza kalkulacyjnego; narzędzie wspomagania 

przygotowania sprawozdania jest bliźniaczym arkuszem do arkusza „menowskiego”. Poniżej (rys. 13, 

14) zawarto kilka rysunków ilustrujących sporządzanie sprawozdania (wykonania etapu 5). 

 

Rysunek 13a. Wzorzec formularza sprawozdania zawarty w rozporządzeniu. 
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Rysunek 14. Arkusz sprawozdania przygotowany przez MEN. 

Ostatecznie w rozwiązaniu dotychczasowym był rozpowszechniany pakiet narzędzi (arkuszy), co jest 

ilustrowane na kolejnym rysunku. 

 

Rysunek 15. Pakiet narzędzi (arkuszy) wspomagania realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN. 

Pliki „p**.xls” są w dotychczasowym rozwiązaniu plikami zawierającymi arkusze gromadzenia danych 

(w tym opisie wcześniej były oznaczane symbolem „awn*”). Pakiet zawierał 33 takie pliki, co oznaczało, 

że rozwiązanie było ograniczone do co najwyżej 33 podmiotów gromadzenia danych (czyli co najwyżej 

33 szkół i placówek oświatowych na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu 

terytorialnego). Taki standard był całkowicie wystarczającym w zdecydowanej większości tych JST, 
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które zdecydowały się na korzystanie z dotychczasowego rozwiązania. Jeżeli była potrzeba 

wykorzystania dotychczasowego rozwiązania w JST o większej liczbie szkół i placówek oświatowych – 

przygotowywano dedykowane odrębne rozwiązanie. Innym ograniczeniem (choć w zasadzie nigdzie się 

to nie ujawniło jako ograniczenie) było to, że w jednym podmiocie gromadzenia danych (szkole lub 

placówce oświatowej) w jednym arkuszu gromadzenia danych (np. w arkuszu gromadzenia danych 

o nauczycielach dyplomowanych) nie można było zgromadzić danych o większej niż 62 liczbie 

nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego. 

Pliki „jdu*.xls” są w dotychczasowym rozwiązaniu plikami obliczeniowymi etapu 2 i 3 – policzenie 

różnic w danych grupach awansu zawodowego oraz jednorazowych dodatków uzupełniających. 

Dodatkowo pliki: „danpar.xls” – zawierający dane i parametry obliczeń dla całości rozwiązania; pliki 

wspomagające przygotowanie sprawozdania oraz pliki zawierające zestawienia różnych danych do 

celów opracowań statystycznych. 
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Nowe (2014-2017) rozwiązanie wspomagania analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli 

Celem tego opracowania jest także przedstawienie wstępnego opisu nowego rozwiązania. Dlatego 

dalszy, bardziej szczegółowy, możliwy opis obsługi i funkcjonowania dotychczasowego rozwiązania 

zostanie tu pominięty.  

Istotą dotychczasowego rozwiązania jest w szczególności to, że już na poziomie gromadzenia danych 

(etap 1; rys. od 3 do 7) następuje konieczność albo wcześniejszego (niejako „na boku”) policzenia 

pewnych wartości, albo gromadzenia danych poprzez wpisywanie określonych formuł arytmetycznych 

(np. =15/10*16/18) gdzie właściwe dane zawarte są w tych formułach, a w arkuszach są widoczne 

dane wynikowe. Rozwiązanie jest ponadto dopasowane do określonego stanu prawnego i przestanie 

być skuteczne, jeśli zajdą przewidywane zmiany w prawie – chodzi tu głównie o to, że w ramach 

gromadzenia tych samych danych podstawowych (wymiary etatu, daty i przyczyny nieobecności, 

minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, wydatki poniesione na wynagrodzenia) zmienić się 

może algorytm dalszych obliczeń. Na przykład zamiast struktury zatrudnienia dyskutuje się (na 

poziomie czynienia obecnie założeń do projektu zmian w ustawie KN) konieczność liczenia struktury 

świadczenia pracy lub obu tych wartości jednocześnie; zamiast liczenia różnic i jednorazowych 

dodatków uzupełniających osobno w każdej grupie awansu zawodowego dyskutuje się konieczność 

liczenia bez podziału na grupy awansu zawodowego itp. 

Propozycja nowego rozwiązania wspomagania wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN jest 

również oparta o zastosowania arkusza kalkulacyjnego, ale jest tak zaprojektowana aby na poziomie 

gromadzenia danych gromadzono w bazach danych tylko potrzebne dane, w sposób niezależny od 

ewentualnych przewidywanych zmian w prawie. 

Narzędzia (arkusze) analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2014 są już przygotowane 

(zostały już przetestowane). Obecnie (marzec) planowane są szkolenia (na maj), na których 

rozwiązanie zostanie zaprezentowane i omówione w całości oraz będzie dołączane do materiałów 

szkoleniowych. Narzędzia zostały opracowane na nowo – można tu wskazać na kilka następujących 

cech nowych narzędzi analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli: 

 są  zdecydowanie prostsze w użyciu; 

 wprowadzanie danych nie wymaga dokonywania żadnych obliczeń na poziomie ich 

gromadzenia; 

 gromadzenie danych z założenia ma być całkowicie niezależne od ewentualnych 

"nieoczekiwanych/oczekiwanych" zmian w art. 30a KN i/lub rozporządzenia, i/lub 

menowskiego arkusza sprawozdania; 

 nie ma ograniczeń co do liczby nauczycieli i podmiotów; 

 będzie dołączana dokumentacja rozwiązania i instrukcja obsługi (ten opis jest częścią tej 

dokumentacji); 

 narzędzia będą dołączane do szkoleń (szkolenia będą obejmowały bardzo szczegółowe 

omówienie zagadnień praktycznych wynikających z art. 30a oraz równie szczegółowy 

instruktaż wykorzystania narzędzi); 

 przewiduje się także możliwość odpłatnego nabywania narzędzi wraz z dokumentacją bez 

uczestnictwa w szkoleniach (w cenach poniżej ceny szkolenia); 



 Strona 77 

 narzędzia będą także udostępnione w zasobach sieci (ale z pewnymi ograniczeniami, 

w szczególności bez instrukcji obsługi). 

W nowym rozwiązaniu model kolejnych etapów realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN ze 

wskazaniem możliwości wykorzystania specjalizowanych narzędzi wspomagania pozostaje taki sam, jak 

w odniesieniu do dotychczasowego rozwiązania (rys. 1) – jest on bezpośrednią konsekwencją 

przepisów prawa i jeśli nawet nastąpi zmiana w art. 30a, to idea kolejnych etapów pozostaje taka 

sama. Model funkcjonalny narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w rozumieniu art. 30a KN (rys. 2) również nie ulega zmianie. Modele organizacyjne (rys. 3, 

4, 5) także nie ulegają zmianie jak i złożenie etapów realizacji obowiązków z modelami organizacyjnymi 

(rys. 6). 

Zmienia się kolejny poziom rozumienia problematyki art. 30a KN, który stanowi wyodrębnienie 

i uszczegółowienie (w zgodności ze wskazywanymi przepisami prawa, ale tu także przewidywanymi 

i obecnie dyskutowanymi zmianami tychże przepisów) modelu danych. Prezentowany wcześniej na rys. 

7 model danych był stosowany w dotychczasowych rozwiązaniach. Poniżej przedstawiono zmieniony 

model danych. 

 

Rysunek 16. Model danych nowego rozwiązania. 
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W nowym modelu danych nie ma wartości obliczeniowych typu R, które były dotychczas 

konsekwencją prostych działań arytmetycznych na danych typu W i N lub konsekwencją prostych 

analiz danego przypadku dokonywanych przez osoby gromadzące dane w oparciu o dane typu W i N 

(szczegółowe wyjaśnienia zawarto w opisie dotychczasowego modelu danych; rys. 7).  Oznacza to, że 

w odróżnieniu od dotychczasowego rozwiązania nie będzie potrzeby wcześniejszego wyliczenia („na 

boku”) jakiejś wartości lub wpisywania do bazy danych formuł obliczeniowych. W arkuszach 

gromadzenia danych będą gromadzone dane typu W (wyjaśnienia wyżej – w opisie dotychczasowego 

modelu danych; rys. 7). Na poziomie narzędzi obliczeniowych (etapy 2 i 3) nastąpi zalgorytmizowane 

(oprogramowane) wyliczenie wszystkich potrzebnych w analizie wartości i tych zgodnych z bieżącym 

stanem prawnym, jak i tych, które będą konsekwencją przewidywanego stanu prawnego.  

Oddzielenie miejsca gromadzenia i składowania danych od miejsca dokonania właściwej analizy 

(obliczeniowego) pozwoli także na to, że jeżeli nastąpią zmiany w prawie takie, jakich dziś przewidzieć 

się nie da, to nie będzie potrzeby gromadzenia danych na nowo – zostaną stworzone nowe narzędzia 

obliczeniowe, które będą korzystać z tych samych zasobów zgromadzonych danych. 

Pakiet narzędzi (arkuszy) w nowym rozwiązaniu zawiera znacznie mniej arkuszy dających znacznie 

większe możliwości. 

 

Rysunek 17. Pakiet narzędzi (arkuszy) wspomagania realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN w nowym 
rozwiązaniu. 

Najważniejszym narzędziem nowego rozwiązania jest zawartość pliku „Analiza2014_w*.xlsm”. 

Część nazwy oznaczona „*” (tu:  „…_w0409”) oznacza wersję narzędzia (ta wskazana na rys. 17 jest 

wersją z 09 kwietnia 2014). Cechą nowego rozwiązania jest między innymi to, że arkusze gromadzenia 

danych nie będą się zmieniały, a narzędzia korzystające z tych danych będę ewoluowały w miarę 

potrzeb, możliwości i ewentualnie zmieniającego się prawa. Oznacza to pewną stabilność, polegającą 

w szczególności na tym, że już teraz można rozpocząć gromadzenie danych bez obaw o to, że bliżej 

końca roku być może zajdzie potrzeba gromadzenia ich na nowo, bo np. zmieni się prawo. 

Plik „awn000.xls” zawiera wzorzec arkuszy gromadzenia danych. Wzorzec będzie wykorzystany 

w generatorze plików (jedna z funkcjonalności narzędzia zawartego w pliku „Analiza2014…”) do 

przygotowania plików gromadzenia danych w liczbie potrzebnej w danej jednostce samorządu 

terytorialnego. 

Plik „LNID000.xls” zawiera wzorzec opcjonalnego narzędzia tworzenia listy nauczycieli i ich 

identyfikatorów wykorzystywanych w arkuszach gromadzenia danych. Wzorzec będzie wykorzystany 

w generatorze plików do przygotowania plików tworzenia list w liczbie potrzebnej w danej jednostce 

samorządu terytorialnego. 

Pozostała zawartość pakietu nie będzie przedstawiana w tym opisie. Celem przygotowania tych treści 

jest opis udostępnienia części przygotowanego już pakietu nowego rozwiązania. Udostępniono plik 

zawierający arkusze gromadzenia danych w celu zapoznania się potencjalnych użytkowników z nowym, 

prostszym i szybszym niż dotychczas charakterem pracy przy gromadzeniu danych. 
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Praca z nowym rozwiązaniem (wprowadzenie) 

Rozpoczęcie pracy będzie się odbywać po stronie podmiotu prowadzącego (np. JST) od uruchomienia 

generatora plików zawartego w narzędziu „Analiza2014…” (rys. 12). 

 

Rysunek 18. Część arkusza ustalania podstawowych parametrów i danych analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, 
którego jednym z narzędzi jest generator plików. 

 

Rysunek 19. Przykład sparametryzowania działania generatora plików. 

Na rys. 19 zawarte jest przykładowe sparametryzowanie działania generatora plików: w danej 

jednostce samorządu terytorialnego są cztery podmioty gromadzenia danych (szkoły i placówki 

oświatowe). Kolejne pliki gromadzenia danych przeznaczone do zgromadzenia danych o nauczycielach 

będą miały numerację od 101 do 104. Kliknięcie przycisku na zielonym tle „Utwórz pliki gromadzenia 

danych w zadanej liczbie” spowoduje stworzenie w bieżącym folderze w tym przykładzie 8 

dodatkowych plików (rys. 20). 

W tym opracowaniu nie będą opisywane funkcjonalności (cele, potrzeby, przyczyny itp.) innych 

elementów zawartych w nowym rozwiązaniu wskazywanych na rys. 18. 
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Rysunek 20. Zawartość bieżącego folderu po użyciu generatora plików. 

Po użyciu generatora plików pojawiły się w szczególności cztery nowe (opcjonalne) pliki „LNID*.xls” 

(pliki wspomagania ustalania list nauczycieli i ich identyfikatorów) oraz cztery pliki „awn*.xls” 

zawierające arkusze gromadzenia danych. 

W zależności od modelu organizacyjnego (rys. 3) następuje przekazanie narzędzi gromadzenia danych 

(„awn*.xls”) oraz opcjonalnych narzędzi wspomagania ustalania list nauczycieli i ich identyfikatorów 

(„LNID*.xls”) wraz z potrzebnymi instrukcjami i ustaleniami do podmiotów gromadzenia danych.  

 

Rysunek 21. Pakiet plików przekazywany w szczególności do podmiotu gromadzenia danych. 

Praca z opcjonalnym skoroszytem tworzenia list nauczycieli LNID*.xls. 

Najważniejszym narzędziem są arkusze gromadzenia danych zawarte w symbolizowanym wyżej 

przykładzie (rys. 21) w pliku „awn104.xls”. Praca związana z gromadzeniem danych może jednak 

opcjonalnie rozpocząć się od ustalenia listy nauczycieli i ich identyfikatorów (nie jest to konieczne – 

dalej zostanie opisana sytuacja, w której będzie zalecane użycie tego narzędzia). 
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Rysunek 22. Pusty arkusz opcjonalnego wspomagania utworzenia listy nauczycieli. 

Praca z opcjonalnym arkuszem wspomagania tworzenia listy nauczycieli i ich identyfikatorów 

rozpoczyna się od wypełnienia pól identyfikujących dany podmiot: „Nazwa JST” (skrócona i pełna), 

„Nazwa podmiotu” (szkoła lub placówka oświatowa; nazwa skrócona i pełna), „Data” (bieżąca data 

gromadzenia danych – to pole powinno być aktualizowane przy każdym kolejnym użyciu tego arkusza. 

Pola te mają charakter jedynie informacyjny; arkusz może być stosowany tylko wewnętrznie (w 

odróżnieniu od arkuszy gromadzenia danych nie będzie przekazywany dalej); wymienione pola nie 

muszą być koniecznie wypełniane. 

Następnie rozpoczyna się tworzenie listy nauczycieli, których dotyczące ich dane będą brały udział 

w analizie wydatków na wynagrodzenia w rozumieniu art. 30a KN. Pola wymagające wpisu to „Imię” 

i „Nazwisko”. Pole „Kod własny” jest opcjonalne i będzie wypełniane w przypadku rezygnacji z kodu 

generowanego programowo na rzecz kodu ustalanego przez użytkownika arkusza. W polu 

„Komunikaty” będą pojawiać się komunikaty w reakcji na to, co i jak będzie wprowadzane do 

wymienionych wcześniej pól. Pole „Uwagi użytkownika” jest przeznaczone do ewentualnego 

dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Pola „Nr”, „ID do bazy AWN” oraz „Kod generowany 

(unikalny)” nie są edytowalne i będą same wypełniać się danymi w zależności od decyzji 

symbolizowanej wartością pola (na zielonym tle) „Wybór ID do bazy AWN”.  

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na użycie arkusza wspomagania tworzenia listy nauczycieli, to 

w arkuszach gromadzenia danych („awn*.xls”) pojawi się informacja dotycząca sugerowanego 

oznaczenia każdego nauczyciela. Będą to wartości pola „ID do bazy AWN”. 

Skoroszyt „LNID*.xls” zawiera sześć arkuszy (rys. 17): arkusz „Podmiot” – wymaga wprowadzenia 

danych o podmiocie gromadzenia danych; arkusze „ns”, „nk”, „nm”, „nd” – umożliwiają tworzenie list 

nauczycieli w każdej kolejnej grupie awansu zawodowego; arkusz „ni” daje takie same możliwości jak 

analogiczne arkusze wskazane wyżej, jednak w obecnym stanie prawnym nie będzie ten arkusz 

używany – w tym opracowaniu nie będzie również wyjaśniane to, do czego taki arkusz być może będzie 

potrzebny. 

 

Rysunek 23. Zakładki skoroszytu „LNID*.xls” reprezentujące kolejne arkusze tworzenia list. 
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Na rys. 24 wskazano przykładowe wypełnienia. Zalecanym wypełnieniem jest wybór oznaczony 

wartością „1” w polu „Wybór do bazy AWN”. Za zasadę należy uznać to, że jeżeli model organizacyjny 

jest zgodny z rys. 4 – następuje przekazywanie danych z podmiotu do podmiotu – to nie należy 

w bazach gromadzenia danych („awn*.xls”) wpisywać imion i nazwisk. Po stronie podmiotu 

gromadzenia danych pozostaje wiedza o tym, jakiemu imieniu i nazwisku przyporządkowano jaki kod; 

po stronie podmiotu prowadzącego nie jest to konieczne – na potrzeby dokonania analizy wystarczy 

dowolnie inne oznaczenie nauczyciela. Oczywiście w przypadku modelu organizacyjnego zgodnego ze 

schematem na rys. 3 – nie ma potrzeby kodowania imion i nazwisk.  

Taki tryb postępowania będzie zgodny z chęcią przestrzegania prawa ochrony danych osobowych. A to 

oznacza, że w przypadku modelu organizacyjnego zgodnego ze schematem z rys. 4 zalecaną rzeczą 

staje się używanie narzędzi wspomagania tworzenia list nauczycieli z parametrem „Wyboru ID do bazy 

AWN” ustawionym na wartość „1” lub „2”. 

 

 

 

Rysunek 24. Przykładowe wypełnienia pól listy nauczycieli w zależności od decyzji w polu „Wybór do bazy AWN”. 
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Praca ze skoroszytem gromadzenia danych awn*.xls. 

Po stworzeniu listy nauczycieli można uaktywnić skoroszyt gromadzenia danych (w opisywanym 

przykładzie będzie to plik „awn104.xls”). Na skoroszyt gromadzenia danych składają się następujące 

arkusze(rys. 25): 

 arkusz „Podmiot” – wymaga wprowadzenia kilku podstawowych informacji o podmiocie 

gromadzenia danych; informacje te będą wykorzystane we wszystkich kolejnych arkuszach 

oraz zostaną przekazane do baz danych kolejnych narzędzi; 

 arkusz „ns” – umożliwia gromadzenie danych o kolejnych nauczycielach z grupy „stażyści”; 

gromadzi się tu dane o: minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do 

każdego miesiąca, wymiarach etatu w odniesieniu do każdego miesiąca; okresach i typach 

nieobecności; 

 analogicznie rzecz się ma w arkuszach „nk”, „nm”, „nd”, w których gromadzi się dane 

dotyczące nauczycieli odpowiednio z grup: „kontraktowi”, „mianowani”, „dyplomowani”; 

 arkusz „nsW” – umożliwia gromadzenie danych o wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia 

nauczycieli; arkusz daje możliwość gromadzenia danych o wydatkach osobno dla każdego 

nauczyciela osobno w każdym miesiącu lub za każdy kolejny miesiąc bez rozbicia na 

poszczególnych nauczycieli, ale z rozbiciem na grupy składników wynagrodzeń wskazywanych 

kolejnymi ustępami art. 30 ust. 1 KN (ten sposób gromadzenia danych jest zalecany); można 

także zgromadzić dane w całości w jednym polu (ten sposób gromadzenia jest zalecany do 

celów demonstracyjnych); 

 analogicznie rzecz się ma w arkuszach  „nkW”, „nmW”, „ndW”, w których gromadzi się dane 

dotyczące wydatków na nauczycieli odpowiednio z grup: „kontraktowi”, „mianowani”, 

„dyplomowani”; 

 dwa kolejne arkusze „ni” i „niW” dają takie same możliwości jak analogiczne arkusze wskazane 

wyżej; w obecnym stanie prawnym nie będą jednak używane; w tym opracowaniu nie będzie 

również wyjaśniane to, do czego takie arkusze być może będą potrzebne. 

 

Rysunek 25. Zakładki skoroszytu „awn*.xls” reprezentujące kolejne arkusze gromadzenia danych. 

Arkusz „Podmiot” 

 

Rysunek 26. Arkusz „Podmiot” w skoroszycie „awn*.xls”. 
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Rysunek 27. Arkusz „Podmiot” w skoroszycie „awn*.xls” (powiększenie). 

Pola oznaczone znakiem wymagają wypełnienia; w szczególności konieczne jest wprowadzenie 

wartości do pola „Nazwa podmiotu” (nazwa krótka). 

Wartość pola oznaczonego znakiem może być zmieniona tylko w bardzo szczególnym przypadku, 

który jest dyskutowany w czasie szkoleń; należy przyjąć zasadę, że wartości tego pola nie należy 

zmieniać. 

Wartość pola oznaczonego znakiem podlega jedynie kontroli użytkownika zgodnej z opisem 

zawartym obok tego pola. 

Wartość pola oznaczonego znakiem może być zmieniona tylko w uzgodniony sposób (może 

przyjąć wartość „1”, „2” lub „3”; uzgodnienie następuje na poziomie JST i powinno być wspólne dla 

wszystkich podmiotów gromadzenia danych; wartość „2” jest wartością zalecaną – wyliczanie struktur 

zatrudnienia będzie oparte o tzw. metodę „dni roboczych”. 

Po wprowadzeniu danych identyfikujących podmiot można przystąpić do gromadzenia danych 

o kolejnych nauczycielach w kolejnych grupach awansu zawodowego. 

W czasie szkolenia następuje przeanalizowanie w demonstracyjny sposób kilku przykładów.  

Przykład. W przykładowej bazie „LNID104.xls” są już przygotowane listy nauczycieli z podziałem na 

grupy awansu zawodowego. Zostaną omówione wybrane przykłady wprowadzania danych dotyczące 

nauczycieli stażystów. 

Arkusze „ns”, „nk”, „nm”, „nd” w skoroszycie awn*.xls 

W tym opracowaniu – dotyczącym demonstracyjnego charakteru udostępnienia części narzędzi – 

opis wybranych przykładów jest celowo ograniczony; pełny opis licznych przykładów będzie 

przedmiotem szkoleń. 
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Zakłada się, że jest właśnie koniec grudnia 2014 – czyli można zobrazować gromadzenie danych za cały 

rok. Oczywiście bardzo zasadną rzeczą (zasadność ta jest wyjaśniana w czasie szkoleń – bieżący stan 

gromadzenia danych, aktualność informacyjna, możliwość szacowania i prognozowania itp.) jest 

gromadzenie danych w sposób regularny zaczynając np. od teraz. 

Przykład 1) Nauczyciel Kazimierz Kowalski 

1) nauczyciel stażysta, mgr z przygotowaniem 
pedagogicznym; 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia: 
 

2) pracuje od 01.09.2013; styczeń: 2600,00 

3) pracuje na 18/18 etatu; luty: 2600,00 

4) nie ma żadnych nieobecności marzec: 2600,00 

 kwiecień: 2600,00 

 maj: 2600,00 

 czerwiec: 2700,00 

 lipiec: 2500,00 

 sierpień: 2500,00 

 wrzesień: 2500,00 

 październik: 2700,00 

 listopad: 2700,00 

 grudzień: 2700,00 

 
Należy uaktywnić w skoroszycie awn*.xls arkusz „ns”. 

 
Rysunek 28. Fragment otwartego arkusza „ns” w skoroszycie gromadzenia danych. 

W konsekwencji utworzenia listy nauczycieli w skoroszycie „LNID*.xls”, w arkuszu gromadzenia danych 

(rys. 28) jest już widoczny sugerowany identyfikator nauczyciela (wiersz „ID sugerowany”). Należy 

wprowadzić najpierw imię i nazwisko lub kod – optymalnie jest powtórzyć ID sugerowany. Rozpoczęcie 

wpisywania ID sugerowany powtarza ów symbol – kiedy będzie widoczny wystarczy nacisnąć klawisz 

[Enter]. 
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Rysunek 29. Wprowadzanie identyfikatora nauczyciela. 

Poniżej kilka kolejnych rysunków ilustrujących gromadzenie danych dotyczących minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego i wymiarów etatu. Ponieważ w przypadku pierwszego przykładowego 

nauczyciela w kolejnych miesiącach wartości się powtarzają – dominującą czynnością będzie tu 

kopiowanie. 

   

Rysunek 30. Kolejne czynności w gromadzeniu danych dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
w kolejnych miesiącach. 

 

  

Rysunek 31. Kolejne czynności w gromadzenie danych dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
i wymiarów etatu w kolejnych miesiącach. 
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Dalej dla danego nauczyciela należy gromadzić dane dotyczące okresów nieprowadzenia zajęć 

(nieobecności) i typy tych nieobecności. 

 

Rysunek 32. Obszar gromadzenia danych dotyczących okresów nieobecności oraz ich typów. 

„Pomocnik 3” wskazuje na możliwe sposoby wprowadzania informacji o datach nieobecności 

w arkuszu będącym aplikacją arkusza kalkulacyjnego MS Excel (należy zwrócić uwagę – wstępnie 

„wypróbować” – jaki sposób wprowadzania dat jest dostępny w danym przypadku; sposób 

wprowadzania dat może być w szczególności odmienny od sposobów wskazanych zawartością 

„pomocnika 3”). Nieco inaczej należy wprowadzać informacje o datach w przypadku korzystania 
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z Apache OpenOffice Calc lub LibreOffice Calc – wyjaśnienia dotyczące możliwości i ograniczeń przy 

stosowaniu wskazanych typów oprogramowań są przedmiotem szkoleń. 

Skoroszyt „Analiza2014….xls” może być użytkowany tylko jako aplikacja arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel w wersji 2007 lub wyższej; skoroszyty „awn*.xls” i „LNID*.xls” mogą być użytkowane jako 

aplikacje arkusza kalkulacyjnego MS Excel (od wersji 97), OpenOffice (od wersji 3), Apache OpenOffice 

(od wersji 4), LibreOffice (od wersji 4). Szczegółowe wyjaśnienia – są przedmiotem szkoleń. 

pomocnik 4 

typ przyczyna (nieobecności) Typ nieobecności: 

3 urlop macierzyński;   

2 urlop wychowawczy;   1 - nie bierze udziału 

2 urlop bezpłatny…     w liczeniu struktury 

2 urlop udzielony na...     zatrudnienia; 

1/2 zwolnienie z obowiązku...   2 - bierze udział 

1 urlop dla...     w liczeniu struktury 

1 zwolnienie z obowiązku...     zatrudnienia; 

1 zawieszenie w pełnieniu...   3 - bierze udział 

1 płatny urlop...     w liczeniu struktury 

2 urlop bezpłatny,...     zatrudnienia, 

1 przeniesienie...     za każdy miesiąc 

1 niezdolność do pracy,...     przyjmuje się 30 dni 

3 
zwolnienie od 
wykonywania...   

1 urlop uzupełniający,...   

  
           

Rysunek 33. Tabela typów nieobecności i ich uszczegółowienie zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1) lit. h) ustawy o systemie 
informacji oświatowej oraz § 25 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych 
w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 
oświatowej. 

Typ nieobecności jest konsekwencją następujących przepisów prawa (w bieżącym stanie prawnym) 

zawartych w rozporządzeniu: 

„… 

§ 3. 6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów 

nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie 

finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie 

mianowania. [typ 1] 

§ 3. 7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów 

nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie 

rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy. [typ 3] lub [typ 2] 

§ 3. 8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, 

proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie 

finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie 

przysługuje wynagrodzenie. [typ 2] 
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Objaśnienia do załącznika (wzorca formularza sprawozdania) 

2. Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał 

zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. 

[decyduje o typie w przypadku konieczności zastosowania § 3 ust . 7].  

…” 

W przypadku pierwszego przykładowego nauczyciela obszar dat nieobecności i ich typów pozostanie 
pusty. 

[…] 

Opis wprowadzania danych o wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia (arkusze „nsW”, „nkW”, 

„nmW”, „ndW”) oraz innych funkcjonalności nowego rozwiązania został wyłączony z tego 

opracowania (w zgodności z uzasadnieniem opisanym na poprzednich stronach) – kompletny opis 

jest przedmiotem szkoleń. 

[…] 

Funkcjonalności narzędzi zawartych w skoroszycie „Analiza2014*.xlsm”: obliczanie struktur 

zatrudnienia, osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego, różnic w rozumieniu art. 30a, 

jednorazowych dodatków uzupełniających, generowanie sprawozdań i raportów – są 

demonstrowane w czasie szkolenia.  
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Wybrane wyjaśnienia (2013-2015) dotyczące analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli 

Krzysztof Sługocki, 09.04.2015 

Analogiczne zestaw wyjaśnień z roku 2016 jest dostępny w serwisie 

http://art30a.ucoz.pl/ 

Dlaczego nowe narzędzia? 

http://art30a.ucoz.pl/news/dlaczego_nowe_narzedzia/2014-05-19-4 

 

Nowe rozwiązanie oparte jest o zmienioną ideę konieczności gromadzenia danych. 

W dotychczasowych rozwiązaniach gromadzono dane, którymi w swej istocie podmiot 
gromadzenia danych nie dysponował (np. dane zwane strukturą zatrudnienia; struktura 
zatrudnienia była wyliczana w oparciu o dane jakie podmiot posiada - etaty i okresy 
nieprowadzenia zajęć oraz ich przyczyny). Literatura wniosków pokontrolnych w szczególności 
z ostatnich dwóch lat wskazuje na tendencję po stronie podmiotów uprawnionych do kontroli do 
pośredniego formułowania wymogu (żądania) gromadzenia danych w pełnej zgodności z duchem 
kpa - chodzi o zgodność bazy zgromadzonych danych ze źródłami tych danych. Pisząc 
najprościej: mają być gromadzone dane, jakie podmiot posiada. 

To oznacza, że w nowym rozwiązaniu będą gromadzone dane jakie podmiot posiada, 
a kontrolowana (w sensie złożoności obliczeniowej) i parametryzowana (w sensie wyboru 
metody; dopasowania do bieżącego i zmienianego stanu prawnego) aplikacja dokona pożądanych 
wyliczeń - dokona kontrolowanej analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 

W nowym rozwiązaniu gromadzący dane ma tylko zgromadzić dane takie, jakie ma (w 
szczególności nie musi w pełni rozumieć złożoności problematyki art. 30a KN), a JST dokona 
analizy w parametryzowanym systemie w pełnej (bezdyskusyjnej w takim ujęciu) zgodności 
z prawem także wtedy, jeżeli to prawo się nieoczekiwanie zmieni - lub pisząc inaczej - jeżeli 
zmienią się zasady (prawo) analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; gromadzący dane 
niczego nie będą musieli zmieniać (...zmiana warunków dokonania analizy nie zmieni np. tego, 
że etat nauczyciela w maju był równy 18/18 - gromadzenie danych zgodnych ze źródłem 
uniezależnia od oczekiwanych/nieoczekiwanych zmian w prawie). 

 

Czy "stare" narzędzia/arkusze zostaną dostosowane do roku 2014/2015? 

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_stare_narzedzia_arkusze_zostana_dostosowane_do_roku_20
14/2014-05-19-5 

 

Tak, ale nastąpi to z końcem roku, jeżeli będzie można już mieć pewność, że przepisy prawa 
dotyczące analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli nie ulegną zmianie. 

Nie jest zalecane korzystanie z narzędzi (arkuszy) dotychczas funkcjonujących. Można oczywiście 
w dość prosty sposób przystosować do warunków obliczeniowych roku 2014/2015 narzędzia 
dopasowane do warunków obliczeniowych roku 2013. Należy być jednak świadomym tego, że 
jeżeli przepisy prawa (rozporządzenie, arkusz sprawozdania) zostaną zmienione, to w zależności 
od charakteru i zakresu zmian albo zaistnieje konieczność przebudowania narzędzi lub okaże się 

http://art30a.ucoz.pl/news/dlaczego_nowe_narzedzia/2014-05-19-4
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_stare_narzedzia_arkusze_zostana_dostosowane_do_roku_2014/2014-05-19-5
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_stare_narzedzia_arkusze_zostana_dostosowane_do_roku_2014/2014-05-19-5
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to niewykonalne i zrodzi konieczność ponownego gromadzenia danych. 

Zmieniona idea gromadzenia danych w nowych narzędziach mocno uniezależnia od ewentualnych 
przewidywalnych zmian w prawie. 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia 

http://art30a.ucoz.pl/news/wydatki_poniesione_na_wynagrodzenia/2014-10-21-13 

 

Co to są wydatki poniesione na wynagrodzenia (co kwalifikować jako wydatek poniesiony na 
wynagrodzenia)? Czy dodatki socjalne określone w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz 
świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są składnikami wydatków 
poniesionych na wynagrodzenia w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela? 

I. Co to są wydatki poniesione na wynagrodzenia (co kwalifikować jako wydatek poniesiony 
na wynagrodzenia)? 

W art. 30a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela stanowi się: „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, o których mowa w 
art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego.” 

Kluczowe pojęcie brzmi: „wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli”. Należy dokonać 
analizy wydatków na wynagrodzenia. Z dalszych przepisów wynika, że należy policzyć wydatki na 
wynagrodzenia – nie wynagrodzenia, lecz wydatki na wynagrodzenia. Pisząc prościej oznacza to, 
że wydatek poniesiony na wynagrodzenie nie jest tym samym, czym jest wynagrodzenie. Tak też 
każe owo pojmować rozporządzenie w sprawie techniki prawodawczej – § 10 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”: „Do oznaczenia jednakowych pojęć 
używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.” 

W rozporządzeniu 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 dnia 15 stycznia 2010 r.) 
stanowi się, że: „wydatki poniesione na wynagrodzenia – są to wyłącznie wydatki poniesione 
w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia 
w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych 
przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób 
niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).”. 

Kluczowe zdanie definiujące kluczowe pojęcie: „…są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 
podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia 
w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych 
przez pracodawcę”. 

Bardzo istotnym spostrzeżeniem jest to, że w zdaniu tym brak jest zwrotu np. „są to 
w szczególności…”, „są to między innymi…”, „są to na przykład…” – lub jakiegokolwiek synonimu 
wymienionych znaczeń. Istotą tego spostrzeżenia jest więc to, że kryteria rozstrzygania o tym, 
co jest, a co nie jest wydatkiem – są katalogiem zamkniętym, którego nie należy poszerzać 
(zauważyć należy, że nie ma innego przepisu definiującego pojęcie „wydatków poniesionych na 
wynagrodzenia”). 

http://art30a.ucoz.pl/news/wydatki_poniesione_na_wynagrodzenia/2014-10-21-13
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Kryteria rozstrzygania są więc następujące: 

 bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę; 
 wyłącznie w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN; 
 wyłącznie z budżetu JST; 
 wyłącznie w roku podlegającym analizie.    

Chodzi o to, że powoływanie się na inne kryteria niż wskazane powyżej mija się z definicją 
„wydatków poniesionych na wynagrodzenia”, czyli przestaje być zgodne ze wskazanym wyżej 
przepisem. Warto jeszcze zauważyć to, że wszystkie wskazane w przepisie kryteria muszą być 
spełnione jednocześnie. 

Aby jeszcze lepiej zrozumieć pojęcie „wydatków poniesionych na wynagrodzenia” warto zadać 
jeszcze jedno pytanie. 

II. Czy dodatki socjalne określone w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są składnikami wydatków poniesionych na 
wynagrodzenia w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela? 

W opinii MEN (a także według dominującego bieżącego sposobu pojmowania art. 30a; choć nie 
jest to stwierdzone wprost) – nie. Perspektywa widzenia MEN jednak się zmienia – w materiale 
do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów 23 lipca 2013 (80-WPR-TR-0420-16/13, Warszawa, 
12.07.2013) stwierdza się o konieczności „ujednolicenia wysokości tzw. dodatku wiejskiego 
i uwzględnieniu go w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli”. MEN 
proponuje: „Ze względu na to , że tzw. dodatek wiejski stanowi w praktyce część wynagrodzenia 
nauczycieli, proponuje się również, aby środki na dodatek wiejski były wliczane do wysokości 
środków na wynagrodzenia nauczycieli , które jednostka samorządu terytorialnego będzie 
obowiązana wydatkować w roku budżetowym.” 

„…dodatek wiejski stanowi w praktyce część wynagrodzenia nauczycieli…” – a dalej – 
„…proponuje się również, aby środki na dodatek wiejski były wliczane do wysokości środków na 
wynagrodzenia nauczycieli…”. „Wysokości środków na wynagrodzenia”? W art. 30a stanowi się 
o konieczności policzenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; nie stanowi się 
o konieczności policzenia „wysokości środków na wynagrodzenia” - to tak "na marginesie". 
Otwartym więc dalej pozostaje pytanie o to, czy dodatek wiejski jest, czy nie jest, wydatkiem 
poniesionym na wynagrodzenia. Dodatkowo od lipca 2013 (czyli od czasu spisania przez MEN 
owych propozycji) minęło już sporo czasu – i co? I pstro! 

Z perspektywy kontroli RIO (choć nie w całym kraju chyba jest tak samo) – odpowiedź także 
brzmi „nie”. Z perspektywy celów funkcjonowania związku zawodowego – „nie”. Należy jednak 
koniecznie dodać, że opinia MEN nie stanowi prawa, a wyniki kontroli podmiotu uprawnionego 
mogą być dyskusyjne. Perspektywa celów funkcjonowania związku zawodowego podlega 
negocjacjom. Jednocześnie istnieje możliwość uczynienia dość prostego uzasadnienia, z którego 
będzie wynikać, że odpowiedź na zadane dodatkowe pytanie jest twierdząca. Poniżej jest 
prezentowane takie właśnie uzasadnienie. 

Rozdział 7 ustawy Karta Nauczyciela ustanawia w szczególności uprawnienia socjalne. W tym 
rozdziale artykułem 54 w ustępie 3 ustanawia się istnienie „nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego” zwanego dodatkiem mieszkaniowym, a w ustępie 5 – „odrębny dodatek 
w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego” zwanego dodatkiem wiejskim. W artykule 30 
w ustępie 1 zdefiniowano „wynagrodzenie nauczyciela” podając jego składniki, jednocześnie 
wyłączając ze składników wynagrodzenia nauczyciela „świadczenia z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych” oraz „dodatki socjalne określone w art. 54”. 
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„Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:  

1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.” 

W artykule 30a w ustępie 1 stwierdza się o konieczności przeprowadzenia analizy wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli. Owo „przeprowadzenie analizy wydatków” jest jednym z licznych 
w tej ustawie eufemizmów (język polski jest istotnie przebogaty – tylko dlaczego prawo 
„ociekać” musi tym bogactwem?) i oznacza po prostu konieczność policzenia wydatków. Policzyć 
zatem trzeba wydatki. Nie stanowi ów art. 30a ust. 1, że trzeba policzyć wynagrodzenia, lecz 
wydatki poniesione na te wynagrodzenia. Gdyby należało policzyć wynagrodzenia (w pojmowaniu 
ich zsumowania), to odpowiedź na zadane pytanie brzmi „nie”, ponieważ dodatek wiejski, 
dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały 
wyłączone z pojęcia wynagrodzenia nauczyciela. No ale, skoro trzeba policzyć wydatki na 
wynagrodzenia, to zasadną rzeczą jest co najmniej zadawać pytanie zawarte tu wyżej. 

Jak rozumieć wydatki poniesione na wynagrodzenia wyjaśniono w punkcie 4 objaśnień do 
załącznika do rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania. Tu jednak 
najpierw należy rozstrzygnąć kwestię dotyczącą tego, czy objaśnienia do rozporządzenia lub do 
załącznika do rozporządzenia są przepisami prawa? Dopiero uzyskanie odpowiedzi twierdzącej 
umożliwi chęć brania pod uwagę treści punktu 4 wspomnianych objaśnień. 

Co do zasady, to objaśnienia do przepisów prawa nie są przepisami prawa. Ale tu sytuacja jest 
dość egzotyczna (z perspektywy przepisów regulujących technikę prawodawczą) i przez to dość 
wyjątkowa (MEN jest twórcą tej wyjątkowości). Oto rozpatrywane objaśnienia zostały ogłoszone 
w tym samym dzienniku ustaw w tej samej pozycji. Stały się przez to częścią tego ogłoszenia. 
Ogłoszeniem jest objęty akt prawa normatywnego. Objaśnienie stało się więc częścią aktu prawa 
normatywnego nawet jeśli przed ogłoszeniem w dopuszczalnej dyskusji taką częścią nie było. 
Należy chyba więc napisać, że objaśnienie do przepisów prawa, będące częścią ogłoszenia tego 
prawa, staje się przepisem prawa – trochę brzmi to dziwnie i „łamliwie tak jakoś (!?)”, ale cóż – 
nowoczesne polskie prawo oświatowe wymaga mentalnych poświęceń (odrobina sarkazmu z całą 
pewnością nie zepsuje sztuki szukania odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie). 

Co więc ustanowiono w owym punkcie czwartym? 

„[Wydatki poniesione na wynagrodzenia] są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 
podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia 
w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych 
przez pracodawcę.” 

Ciekawe, że sens powyższego zdania nie zmienia się, jeśli by je przeczytać bez słowa 
„wyłącznie”. Jednocześnie „zasięg” słowa „wyłącznie” kończy się w miejscu, gdzie jest 
przecinek. Chodzi więc chyba o to, że użyciem słowa „wyłącznie” podkreśla się to, że wydatki 
poniesione na wynagrodzenia są to: 

1. wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie; 
2. wyłącznie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
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3. wyłącznie w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

A gdzie umieścić zwrot „na wynagrodzenia”? 

Czy po słowie „poniesione” w punkcie 1? Czy pomiędzy punktem 2 a 3 jako zakończenie punktu 
2? Czy może na początku punktu 3? 

Istnieje więc taka możliwość czytania, w której warunek trzeci pojmowania wydatków na 
wynagrodzenia będzie brzmiał: „w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela”. 
Najważniejsze jest tu jednak to, że taką właśnie treść tu widać, a jednocześnie nie widać treści 
na przykład takiej: „w składnikach wynagrodzenia nauczyciela wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty 
Nauczyciela”. To ostatnie brzmienie lub jakieś do niego podobne wyklucza dodatki socjalne 
określone w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych z pojęcia wydatków poniesionych na wynagrodzenia, bo są one wykluczone 
z pojęcia wynagrodzenia nauczyciela. Ale takiego lub podobnego zdania (wykluczającego) 
w treści cytowanego punktu czwartego nie ma. 

Wnioski powoli nasuwają się same! 

Dodać jeszcze można, że z perspektywy ustawy o samorządzie (gminnym; powiatowym) wychodzi 
na to, że liczący wydatki na wynagrodzenia nauczycieli powinni liczyć tak, aby dbać o „interes” 
jednostki samorządu terytorialnego. Tu jednak „interes” jednostki samorządu terytorialnego 
kłóci się z „interesem” grupy zawodowej. 

No to jak brzmi odpowiedź na zadane wcześniej pytanie? 

Brak jednoznaczności w przepisach prawa oraz inne wskazywane wyżej uwarunkowania 
pozwalają udzielić odpowiedzi „tak” i taką odpowiedź uzasadnić i obronić. Poczucie „świętego 
spokoju” w rozumieniu wyżej wskazywanym (w odniesieniu do opinii MEN i pojmowania rzeczy 
przez RIO) radzi na razie udzielać odpowiedzi „nie”, ale „jutro” może się to zmienić.  „Jutro” 
MEN może ustanowić (co już zostało zaproponowane): „…no dobra, niech będzie, że dodatek 
wiejski będzie wydatkiem…”. Po stronie „nie” i „tak” można znaleźć jeszcze parę innych 
walorów natury tak prawnej jak i poza literą prawa. Wiadomo jednak jak być powinno – dobre 
prawo powinno rzecz rozstrzygać jednoznacznie, zawężając pola uznaniowości najlepiej do zera. 
Ale tak nie jest – i czytelnik musi zdecydować sam oraz godzić się na konsekwencje swych 
decyzji. 

Porada: niech czytelnik dołączy się do tych, którzy wymuszą zmiany tego prawa. 

Za kilkanaście dni opublikuję tekst: „Dlaczego art. 30a ustawy KN się zmieni?”. 

 

 

Wzorzec formularza sprawozdania za rok 2014 

http://art30a.ucoz.pl/news/wzorzec_formularza_sprawozdania_za_rok_2014/2014-10-23-15 

 

W ust. 7 art. 30a ustawy Karta Nauczyciela stwierdza się: „Minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 4, w szczególności: […] - a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając 
okres obowiązywania kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, 
w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany 
wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich 

http://art30a.ucoz.pl/news/wzorzec_formularza_sprawozdania_za_rok_2014/2014-10-23-15
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kolejnych stopni awansu zawodowego.”. 

W „określeniu” „wzoru formularza sprawozdania” ma być uwzględniony okres obowiązywania 
kwoty bazowej. W roku np. 2012 były dwie kwoty bazowe, które obowiązywały odpowiednio od 
stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. W roku 2013 była już jedna kwota bazowa (w 
roku 2014 także obowiązuje tylko jedna kwota bazowa), a okresem jej obowiązywania był okres 
od stycznia do grudnia. Wzór formularza sprawozdania określony przez MEN za rok 2013 był 
analogiczny ze wzorem formularza sprawozdania określonym za rok 2012 – w szczególności 
kolumny 4 i 5 oraz 6 i 7 (kolumny zawarte w tabeli we wzorze formularza sprawozdania). 

W roku 2012 były dwie kwoty bazowe. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 (rozporządzenia 
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego) „w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota 
bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia 
nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.”. Dlatego np. 
owe kolumny 6 i 7, zawarte w tabeli we wzorze formularza sprawozdania, miały wspólny 
nagłówek: „średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych 
kwot bazowych”. Dwie kwoty bazowe – dwa okresy obowiązywania kwot bazowych – dwie 
kolumny w tabeli. 

W roku 2013 (a także w 2014) jest jedna kwota bazowa. Czy art. 30a ust. 7 dalej obowiązuje? 
Tak! Kogo, czego dotyczy? MEN! A § 3 ust. 2 rozporządzenia? …ze względu na brzmienie 
„w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa…” – czy 
w przypadku roku 2013 (jak i 2014) obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa? Nie! - § 3 ust. 2 
rozporządzenia nie stosuje się do roku 2013 i 2014. W roku 2013 i 2014: jedna kwota bazowa – 
jeden okres obowiązywania kwoty bazowej – jedna kolumna w tabeli pod nagłówkiem 
„średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 
bazowych”. 

…a tym, którzy (i pewnie wiadomo kim są owi „którzy”) dalej nie pojmują lub udają, że nie 
pojmują logiki wskazanej wyżej dedykuję pytanie: a gdyby w danym roku były trzy kwoty 
bazowe, to wzorzec formularza sprawozdania z roku 2012 w danym roku dalej będzie uznawany 
za prawidłowy? 

Czy sprawozdania (oparte o wzorzec formularza sprawozdania) za rok 2013 są prawidłowe? 
W roku 2013 (za rok 2013) MEN nie dokonało zmiany rozporządzenia – nie zmieniło załącznika 
zawierającego wzorzec formularza sprawozdania. W tekście wyżej wykazano, że wzorzec 
formularza sprawozdania w odniesieniu do roku 2013 nie był zgodny z zapisami ustawy 
i rozporządzenia – ale był wzorcem obowiązującym. Czy przygotowanie sprawozdania w oparciu 
o obowiązujący formularz sprawozdania, który będąc elementem obowiązującego prawa, nie 
jest jednocześnie zgodny z obowiązującym prawem – …czy sprawozdanie pozostaje zgodne 
z prawem? Logika pojmowania rzeczy każe stwierdzić: nie! A jeśli logika nie musi tu 
obowiązywać, to może za poprawne należy uznać i „tak” i „nie”. A może jednak „tak”? 

MEN raczy milczeć w tej kwestii – ciekawe jaki będzie wzorzec formularza sprawozdania za rok 
2014? Jeśli się zmieni, czy będzie to znaczyło, że MEN przyznaje się do błędu za rok 2013? 
A jeżeli się nie zmieni? – warto chyba wniknąć jeszcze głębiej w naturę rzeczy… A co na to 
przedstawiciele RIO? 

A może to nie ma znaczenia? Może jest wszystko jedno ile będzie kolumn pod hasłem 
„średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 
bazowych”? W kolumnie 8 w tabeli we wzorcu formularza sprawozdania należy obliczyć „sumę 
iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 
Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych: 8 x 
(kol. 4 x kol. 6) + 4 x (kol. 5 x kol. 7)”. A może ta suma iloczynów w obu przypadkach (jedna lub 
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dwie kolumny, odpowiednio 4, 5 oraz 6, 7) jest taka sama? 

I tu porażka!? Okazuje się, że suma iloczynów… w obu przypadkach jest taka sama – jednak tak 
długo, jak długo liczenie będzie odbywać w zgodności z prawidłami matematyki. Ale oto w tym 
samym rozporządzeniu stanowi się (w części dotyczącej objaśnień do wzorca formularza 
sprawozdania): „Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą 
dokładnością.”. Owe dwa miejsca po przecinku powodują, że suma iloczynów… staje się różna 
w obu opisywanych tu przypadkach! …i nie jest to wcale trudne do policzenia i spostrzeżenia. 
Będę sarkastyczny wobec pomysłodawców  – ze zrozumiałych względów nie będę rozszyfrowywał 
skrótu „men”. 

Co zrobi „men” w roku 2014? Czy arkusz sprawozdania się zmieni? Podpowiedź dla „men”: proszę 
nie zmieniać, bo wyjdzie na to, że było źle za rok 2013 i kłopot taki pewien będą mieli 
wszyscy…; proszę zmienić tekst dotyczący zaokrąglania…; wtedy co prawda pojawią się inne 
problemiki, ale przynajmniej arkusz sprawozdania będzie ok. 

Wygląda na to, że uprawnieni do kontrolowania jakości realizacji obowiązków wynikających z 
art. 30a KN będą musieli być jeszcze bardziej tolerancyjni  wobec przedmiotu kontroli za rok 
2013 i 2014. A Ci nietolerancyjni – szkoda, że nie zdają sobie sprawy z tego, czego dowodzi 
w tym przypadku brak tolerancji. 

Art. 30a KN przyczynia się najbardziej znacząco do narodzin nowej kategorii prawa: lex jocosum 
tolerantia. 

 

 

Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego 

http://art30a.ucoz.pl/news/osobista_stawka_wynagrodzenia_zasadniczego/2014-11-12-20 

 

Co to jest i jak się to liczy? W załączniku nr 1 do rozporządzenia (…w sprawie sposobu 
opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego) zatytułowanym „Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku 
uzupełniającego”, z podtytułem „Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego”, w pkt. 1 
zatytułowanym „Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia” zdefiniowano sposób wyliczania osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego. 

Tekst zdefiniowanego sposobu wyliczania rozpoczyna się od zdania: „Dla każdego nauczyciela 
oddzielnie należy wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia…”. Dzięki temu zdaniu wiadomym się staje, że „ustalić” znaczy po prostu 
„wyliczyć”. Założyć jeszcze chyba należy, że „ustalić wysokość” to tyle, co „wyliczyć wartość”. 

Ważnym jeszcze spostrzeżeniem jest to, że osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego należy 
wyliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Spostrzeżenie to będzie istotne w związku 
z brzmieniem ust. 3 art. 30a ustawy Karata nauczyciela: „Kwota różnicy, o której mowa 
w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie […] 
i wypłacana […] w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie 
do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela […].” 
Wychodzi więc chyba na to, że skoro osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (w dalszej 

http://art30a.ucoz.pl/news/osobista_stawka_wynagrodzenia_zasadniczego/2014-11-12-20
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części tego tekstu będzie oznaczana symbolem „oswz”) zostanie wyliczona proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia, to jednorazowy dodatek uzupełniający (dalej: „jdu”), który będzie ustalany 
(wyliczany!? – czy twórcy tych przepisów nie wiedzą, że liczby się liczy, a nie ustala?) będzie 
istotnie wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, skoro ma być wyliczany także 
proporcjonalnie do „oswz”. 

Kolejnym bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że „oswz” nie jest „wynagrodzeniem 
zasadniczym”; podobnie nie jest także „minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego” ani 
„podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego”. W wielu miejscach w kraju 
w wyniku czynności kontrolnych czyniono zarzut, że osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego 
została źle ustalona (wyliczona) bo jest inna od wartości wynagrodzenia zasadniczego. Pisząc 
najprościej zarzut jest chybiony, ale dyskusyjną staje się rzeczą to, czy nie świadczy to dobrze 
o czyniącym taki zarzut. Oto dowód, który należy uznać za konieczny i wystarczający na 
okoliczność twierdzenia, że „osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego” nie jest 
„wynagrodzeniem zasadniczym”: w rozporządzeniu w sprawie techniki prawodawczej, w § 10 
załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” stwierdza się: „Do 
oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się 
tymi samymi określeniami.”. Ze względu na oczywistość zacytowanego przepisu prawa 
komentarz wydaje się być zbędny. 

No to jak policzyć wartość osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego? Dalej w rozporządzeniu 
stwierdza się, że wylicza się „oswz” według następującego wzoru: Sj = A x B x C. Równanie tak 
zapisane jest sprzeczne z poprzedzającym to równanie zdaniem: „Dla każdego nauczyciela 
oddzielnie należy wyliczyć…”. Skoro dla każdego nauczyciela „oddzielnie”, to równanie powinno 
chyba mieć formę następującą: Sj = Aj x Bj x Cj (albo przynajmniej S=A*B*C). Chyba, że chodzi 
o to, że dla każdego nauczyciela (j) wartość Sj ma być taka sama, ze względu na identyczne dla 
każdego nauczyciela wartości A, B i C. Ale w takim razie dlaczego „oddzielnie”? Jednak 
z wyjaśnień dotyczących wartości A, B i C wynika, że jednak mogą to być wartości różne dla 
poszczególnych nauczycieli – no cóż… taka malutka, kolejna, (jedna z licznych) niekonsekwencja 
w rozporządzeniu… 

No to jak policzyć wartość osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego? …„A” to jest „stawka 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie”; „B” to jest „tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat”; „C” to jest „okres 
zatrudnienia - czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego 
i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku 
podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 
miesięcy, wówczas C wynosi 5/12)”. Rzecz sprowadza się więc do konieczności zrozumienia co to 
jest owe „A”, „B” i „C”. 

„C” jest okresem zatrudnienia. Ale z wyjaśnienia nie bardzo wynika to, czy jest to wartość 
odnoszona do roku, czy też może do innego niż rok okresu czasu. Aby równanie miało sens, to 
„B” (…i „A”) powinno się odnosić do takiego samego okresu czasu, jak „C”. „B” jest jednak 
wyjaśniane jako „tygodniowy” obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przeliczeniu na pełny etat – 
czyli jakiś iloraz, ale czy na pewno w odniesieniu do tygodnia? Ponieważ „C” i „B” są dyskusyjne, 
to kluczem do zrozumienia iloczynu „A*B*C” będzie chyba wartość „A”. „A” jest definiowane 
jako stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie. Czyli „A” nie jest 
wynagrodzeniem zasadniczym (wynagrodzenie zasadnicze nie jest w prawie określane mianem 
„stawki”). „Stawką” wynagrodzenia zasadniczego jest „minimalna stawka wynagrodzenia 
zasadniczego” oraz „podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego”. Chodzi więc 
chyba o to, że „A” jest generalnie „minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego”, ale „w 
paru” miejscach w kraju nie stosuje się owych „minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego”, lecz (w związku z art. 30 ust. 10 ustawy KN) właśnie „podwyższone minimalne 
stawki wynagrodzenia zasadniczego” i one wówczas stają się „stawkami wynagrodzenia 
zasadniczego”. No, jest to logicznie „pokrętne”, ale jednak …logiczne! 
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Na czym polega kluczowość wartości „A”? „A” jako minimalna stawka wynagrodzenia 
zasadniczego lub podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego jest zawsze 
odnoszona do okresu miesiąca. Aby więc równanie „Sj = Aj x Bj x Cj” było sensowne, to wartość 
„B” oraz wartość „C” także muszą być odnoszone do okresu miesiąca – wówczas (Eureka!) iloczyn 
„B*C” staje się niczym innym, jak liczoną w odniesieniu do każdego kolejnego miesiąca: 
„strukturą zatrudnienia” w rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu 
opracowywania sprawozdania…. 

Wyjaśnienia tego, że iloczyn „tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 
w przeliczeniu na pełny etat” oraz „okres zatrudnienia” w odniesieniu do miesiąca (w 
rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania…) 
jest miesięczną strukturą zatrudnienia liczoną na potrzeby policzenia „średniorocznej struktury 
zatrudnienia”, liczoną na potrzeby policzenia „średniorocznej liczby etatów” – wyjaśnienia tego 
dotyczące – wymagają osobnego kolejnego opracowania… 

Okazuje się więc, że: 

 osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nie jest wynagrodzeniem zasadniczym; 
 osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego wylicza się dla każdego nauczyciela 

w każdym miesiącu; 
 osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego jest iloczynem minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego w danym miesiącu (lub podwyższonej minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego) i struktury zatrudnienia w tym miesiącu – jest jednak 
definiowana jednocześnie jako iloczyn trzech wartości „A*B*C” (w przykładzie poniżej 
zostaną wskazane konsekwencje takiej definicji). 

Skoro jednak jednorazowy dodatek uzupełniający ma być wyliczany proporcjonalnie do osobistej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego, a nie proporcjonalnie do osobistych (np. dwunastu) stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, to znaczy, że po policzeniu w każdym miesiącu osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego należy policzyć ich sumę lub wartość średnią (arytmetyczną) – ze 
względu na określenie zasady proporcjonalności w liczeniu jednorazowego dodatku 
uzupełniającego nie ma znaczenia to, czy będzie to suma, czy wartość średnia. 

Przykład: nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym; minimalna stawka 
wynagrodzenia zasadniczego („A”) – 3109,00 zł; w danym miesiącu pracuje na 16/18 etatu („B”); 
okres zatrudnienia („C”) w rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu 
opracowywania sprawozdania… - jest równy 1. Struktura zatrudnienia („B*C”) jest równa 
16/18*1, po koniecznym wskazanym w rozporządzeniu zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku – 0,89. W błędnym rozumieniu wyliczenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
rozumianej jako iloczyn stawki wynagrodzenia zasadniczego (tu minimalna… 3109,00) i struktury 
zatrudnienia (0,89) wylicza się 3109*0,89=2767,01; prawidłowe wyliczenie („A*B*C”): 
3109*16/18*1=2763,56. 

Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego jest jednym z trudniejszych pojęć analizy 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Sposób zdefiniowania tego pojęcia w ustawie 
i rozporządzeniu skłania do myślenia, że ten, kto to wymyślił i opisał treścią zwłaszcza owego 
rozporządzenia – chyba bardzo „nie lubi” tych, którzy muszą to prawo stosować. 

 

 

Problem ze strukturą zatrudnienia 

http://art30a.ucoz.pl/news/problem_ze_struktura_zatrudnienia/2014-12-09-22 

http://art30a.ucoz.pl/news/problem_ze_struktura_zatrudnienia/2014-12-09-22


 Strona 100 

 

Podobnie do lat poprzednich otrzymuję zwłaszcza w grudniu dość dużo różnych pytań. Jednym z częstszych 
pytań są pytania dotyczące struktury zatrudnienia. Pozwolę sobie zacytować tekst z pewnej otrzymanej ostatnio 
wiadomości, dotyczący właśnie problematyki liczenia struktury zatrudnienia – pytanie zostało zadane 
w konsekwencji kontroli RIO. W zdecydowanej większości przypadków kontroli dokonywanych obecnie w Polsce 
nie wskazuje się już poniżej opisanego problemu. 
 
"[...] Mam problem. Problem dotyczy ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia. […] Obecnie jestem 
w trakcie kontroli. Pani Inspektor zarzuciła, że jest błędem liczenie struktury zatrudnienia według metody <<dni 
30>>, powołując się na Kodeks Pracy art. 297 oraz Rozporządzenie MPiPS - Dz.U. nr 62 poz., 289 z 1996 roku. 
Bardzo proszę o wskazanie przepisu, w którym się mówi o wyliczaniu średniorocznej struktury zatrudnienia 
metodą <<dni 30>> [...]" 
 
Odpowiedź (podobne odpowiedzi piszę/kopiuję od trzech lat): 
 
"[...] Przepraszam, że mogę odpowiedzieć w tej dość krótkiej formie, punktując jedynie węzłowe 
zagadnienia – formie nacechowanej jednocześnie pożądaną w tym przypadku lekką ironią. Mam 
nadzieję, że poniższe treści będą po Państwa stronie przydatne. Z konieczności różnych obecnych 
zobowiązań dokonam tu streszczenia możliwej szerszej odpowiedzi. Nie wszystkie punkty mają 
charakter merytoryczny - ale taka jest tu natura rzeczy; proszę mi także wybaczyć tę odrobinę 
sympatycznego sarkazmu kierowanego chyba głównie w stronę sympatycznych kontrolujących (jeśli 
coś takiego da się zauważyć). [...]. 
•    1) jedynym przepisem prawa dotyczącym liczenia struktury zatrudnienia – podkreślam „jedynym” 
– jest rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z 2010 r.); 
•    2) wskazane wyżej rozporządzenie definiuje liczenie struktury zatrudnienia w sposób wysoce 
niejednoznaczny i nacechowany dużym stopniem uznaniowości; streszczając: w rozporządzeniu 
wskazuje się na konieczność liczenia średniorocznej struktury zatrudnienia definiowanej jako średniej 
arytmetycznej; stąd wniosek, że aby móc policzyć średnią arytmetyczną, to trzeba mieć do policzenia 
tej średniej dane; danymi owymi mogą być jedynie miesięczne wartości właśnie struktur 
zatrudnienia; wskazuje się w rozporządzeniu jednocześnie, że w przypadku nauczyciela, który przez 
część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to za 
miesiąc przyjmuje się 30 dni (trzeba więc w takim przypadku twierdzić, że nawet luty na tej 
szerokości i długości geograficznej ma dni 30! takie „prawo” tu jest i już!); 
•    3) pani inspektor „zarzuciła, że błędem jest jednak stosowanie metody liczenia opartej 
o twierdzenie, że „każdy” miesiąc ma dni 30 w każdym innym przypadku, niż wskazany wyżej, 
powołując się na Kodeks Pracy art. 297 oraz Rozporządzenie MPiPS - Dz.U. nr 62 poz., 289 z 1996 
roku” – (tu wykrzyczeć jednak należy) – ależ owo rozporządzenie dotyczy liczenia wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy! - Nie dotyczy ono (wykrzyczeć to także należy) liczenia struktury 
zatrudnienia! W całym owym rozporządzeniu nie ma ani jednego przepisu, ani cienia nawet przepisu, 
w którym jest mowa o liczeniu struktury zatrudnienia! - Tu jednak milcząco zakładam, że naturalną 
i dość trywialną rzeczą jest twierdzić, że struktura zatrudnienia nie jest tożsama 
z wynagrodzeniem; stwierdza się także w owym rozporządzeniu o liczeniu dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia – wygląda i na to, że oto jest kolejne miejsce w Polsce, gdzie jednorazowy dodatek 
uzupełniający zostaje uznany za dodatek wyrównawczy – ciekawość, co stanowi podstawę takiego 
uznania? Dodatkowo warto także zauważyć, że wśród „innych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy” brak określenia „jednorazowy dodatek uzupełniający”. 
•    4) …warto dodać, że oto podobnie w paru innych miejscach w Polsce pan/pani inspektor wskazuje 
także na pewną opinię MEN („Opis Sposobu Wykonania Przepisów Art.30a  i 30b Ustawy – Karta 
Nauczyciela”), w której wskazuje się na to samo rozporządzenie (które, powtarzam, dotyczy liczenia 
wynagrodzenia...! – nie dotyczy liczenia struktury zatrudnienia!); powtarzam dalej: w całym owym 
rozporządzeniu nie ma ani jednego przepisu, w którym jest mowa o liczeniu struktury zatrudnienia, 
a już na pewno nie ma tego w § 12 ust. 1 i 2 – na ten przepis wskazywano w opinii MEN („opinia MEN” 
bywa nazywana „stanowiskiem” lub „obowiązującą wykładnią”, a czasami „interpretacją” – w latach 
pięćdziesiątych minionego wieku owo nazywano prościej: „wytyczne z góry”; a w języku potocznym 
mówi się „klapki na oczach”); 
•    5) pisząc nieco poważniej: przywoływanie niestosownych przepisów prawa (w dyskusyjny 
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sposób zbieżnych z danym problemem) jest akademickim przykładem złej sztuki interpretowania 
prawa; 
•    6) to przykre, ale źródłem tej złej sztuki jest przede wszystkim MEN; 
•    7) MEN w swych opiniach raczy dodawać uwagę: "...nie stanowi to wiążącej wykładni prawa..." - 
istotnie, opinia lub wytyczne nie stanowią ani prawa, ani wiążącej wykładni prawa - sięganie po 
wytyczne jest kolejnym przykładem - pisząc dość delikatnie - złej sztuki stosowania prawa (istotnie – 
czego dowodzi się w historii prawa –  mającym podobno swe źródła w trudnych, ale już mocno 
archaicznych latach 50-tych minionego wieku); 
•    8) brak, więc, właściwego przepisu prawa poza odniesieniami wskazanymi w pkt. 1 i 2; 
•    9) rzecz pozostaje w swej istocie uznaniowa; 
•    10) Pani, jako kontrolowana, uznała, że zastosuje "metodę dni 30": bo tak jest najprościej; bo 
w ten sposób potrzebuje Pani możliwie najmniej czasu na dokonanie żmudnych i trudnych obliczeń 
(przy założeniu ręcznego wyliczania struktury zatrudnienia – w nowym rozwiązaniu jest inaczej); bo 
będzie możliwe, że popełni Pani możliwie najmniej nieświadomych błędów z racji stosowania metody 
najprostszej - możliwe, że i właśnie taka idea "przyświecała" rozporządzeniodawcy w rozumieniu 
intencjonalnym (tego jednak nie wiem, to tylko zbyt daleko idące życzeniowe przypuszczenie); bo 
konieczność liczenia struktury zatrudnienia nie determinuje myślenia prowadzącego do 
twierdzenia, że w soboty i niedziele nauczyciel nie jest w stanie zatrudnienia - tu nie należy 
liczyć "struktury świadczenia pracy", lecz jest potrzeba właśnie policzenia "struktury 
zatrudnienia" – a to jest jedno z najistotniejszych tu spostrzeżeń – to pewnie dlatego jedną 
z proponowanych zmian w KN jest właśnie wskazanie przyszłej (no, nie wiadomo dziś od kiedy) 
potrzeby liczenia „struktury świadczenia pracy”; 
•    11) Napiszę jeszcze raz – o czym jest tu mowa? O konieczności liczenia struktury zatrudnienia! Czy 
w soboty, niedziele i święta, nauczyciel pozostaje w stanie zatrudnienia! Odpowiedź (dla niektórych 
trudna jak widać do zaakceptowania): tak, ów pozostaje w stanie zatrudnienia w soboty, niedziele 
i święta! A czy w soboty i niedziele, świadczy pracę? Nie! Po ewentualnej zmianie prawa (?) trzeba 
będzie być może liczyć w szczególności „strukturę świadczenia pracy” – no to wtedy właściwą metodą 
będzie np. „metoda dni roboczych”; będzie bardzo „zabawnie” – bo trzeba będzie chyba obok 
struktury zatrudnienia liczyć także strukturę świadczenia pracy – co to będzie po stronie tych, którzy 
już dziś nie za bardzo umieją to rozróżniać? 
•    12) Inspektor jednak uznaje za stosowne zadać pytanie: "dlaczego, na jakiej podstawie..." lub 
uznaje stwierdzić "...to jest błędem..." - wyjaśnienie problemu zawarte jest w powyższych punktach, 
a dopełniającym uzupełnieniem odpowiedzi jest punkt kolejny; 
•    13) ...co jest celem liczenia miesięcznych wartości struktur zatrudnienia? - celem jest liczenie 
wartości średnich (średnioroczna struktura zatrudnienia) - a dość łatwo jest zauważyć, że średnia (w 
mocno zdecydowanej większości możliwych układów dat co do okresów prowadzenia i okresów 
nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela i przyczyn tych okresów) jest niezależna od wyboru 
metody liczenia, ale tylko do drugiego miejsca po przecinku – w konsekwencji zapisu 
w rozporządzeniu właśnie o konieczności liczenia do dwóch miejsc po przecinku; dość niezwykłym 
spostrzeżeniem jest to, że to właśnie rada krajowa RIO spowodowała swoimi działaniami to, że taki 
zapis w rozporządzeniu się pojawił; 
•    ...dodam jeszcze... 
•    14) jednak z bardzo dziś już licznych źródeł (głównie wnioski pokontrolne) wiem, że opisywany tu 
problem, już od dość dawna (w relacjach kontrolowany kontrolujący) nie jest już problemem 
w rozumieniu punktów zawartych wyżej - przykro mi, że trafiacie Państwo na kontrolującego 
z "dyskusyjnym poczuciem troski o kontrolowany przedmiot" – mam jednak nadzieję, że dyskusja jest 
możliwa; kontrolujący dziś już doskonale rozumieją, z czym mają do czynienia – rozumieją potrzebę 
bycia ostrożnym i tolerancyjnym w przedmiocie tak wysoce uznaniowego prawa; dobre prawo 
powinno rzecz rozstrzygać jednoznacznie, zawężając pola uznaniowości najlepiej do zera. Ale tak nie 
jest – po ostatnich publikacjach MEN poziom ostrożności i tolerancji po stronie kontrolujących raczej 
chyba jeszcze bardziej wzrośnie; 
•    15) …dominuje jednak przekonanie o domniemaniu wyższości i słuszności twierdzeń czynionych po 
stronie kontrolujących i pokorności wobec tych twierdzeń po stronie kontrolowanych, a tekst taki, jak 
ten wyżej, w obliczu owego domniemania jest tak trochę, jak puch marny tylko… 

 

Aplikacja „nowego sio” a analiza wydatków za rok 2015 
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http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_nowego_sio_a_analiza_wydatkow_za_rok_2015/2015-

03-23-26 

 

Otrzymałem ostatnio kilka pytań mających jeden wspólny wątek: czy aplikacja „nowego sio” 
pozwoli dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w/za rok 2015? Nie wiem, co 
jest przyczyną pojawiania się właśnie teraz takich pytań. 

Istotnie w art.  61. ust. 1. Ustawy o systemie informacji oświatowej stanowi się, że: „Regionalne 
izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy danych SIO, pozyskiwać dane objęte 
sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta 
Nauczyciela.”. Mało znaczące dla kontekstu pytania nawiązanie do art. 30a ustawy KN pojawia 
się także w § 27 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych 
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. 

Istotnie ostatnio w sferze pojmowania istnienia i funkcjonowania systemu informacji oświatowej 
(tu właśnie z akcentem na znaczenia zwrotu „nowy sio”) dominują dwie przeciwstawne 
tendencje. Z jednej strony jest czyniona dość abstrakcyjna w odniesieniu do prawa (choć mocno 
wyolbrzymiana „na dole”) presja ze strony MEN i instytucji podległych/zależnych na uprawianie 
„klikologii” „również” w „nowym sio”. Z drugiej strony zdecydowanie rośnie świadomość tego, 
że z tym „nowym sio” wyraźnie jest coś nie tak oraz że wypełnienie celów wpisanych w art. 1 
ustawy o sio jest realizowane przez kolejne lata poprzez gromadzenie danych w „starym sio” (o 
czym MEN i CIE dość jasno i dość „zabawnie” komunikują). Rodzi się pytanie zasadnicze: jeżeli 
istotnie wypełnianie celów istnienia systemu informacji oświatowej osiąga się poprzez 
gromadzenie danych w „starym sio”, to po co jest używany także „nowy sio”? Jedna z bardziej 
zrozumiałych odpowiedzi (nie jest to, jak się okazuje, jedyna odpowiedź) brzmi: po to, żeby się 
go nauczyć (w znaczeniu obsługi aplikacji), bo jest mocno skomplikowany w użytkowaniu i ciągle 
ewoluuje („udostępniane są kolejne funkcjonalności”), a być może od 2017 roku to właśnie ów 
„nowy sio” będzie decydował w szczególności o finansowaniu zadań oświatowych... i wszystko 
może być uznawane za Ok., gdyby nie fakt, że desperacko rośnie przepaść pomiędzy tym, jak 
program („nowego sio”) działa, a tym co prawo stanowi – zwłaszcza w odniesieniu do tego, że 
poprzez ów program „nowego sio” są gromadzone ogromne zasoby danych osobowych, na skalę 
chyba nie mającą precedensu we współczesnej Europie. 

Pełne, bardzo krytyczne opracowanie dotyczące „nowego sio” w kontekście 
wskazanym wyżej udostępniam pod adresem: 
eGocki.pl/nosio/uwagananowysio.pdf. Opracowanie jest także dostępne w serwisie 
sites.google.com/site/KrzysztofSlugocki 

Czy aplikacja „nowego sio” pozwoli dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
w/za rok 2015? Oczywiście, że nie będzie takiej możliwości. 

 

 

O co chodzi w art. 30a KN? 

http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/o_co_chodzi_w_art_30a_kn/2-1-0-1 

 

O co chodzi w art. 30a KN? 

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_nowego_sio_a_analiza_wydatkow_za_rok_2015/2015-03-23-26
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_nowego_sio_a_analiza_wydatkow_za_rok_2015/2015-03-23-26
http://egocki.pl/nosio/uwagananowysio.pdf
https://sites.google.com/site/krzysztofslugocki/
http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/o_co_chodzi_w_art_30a_kn/2-1-0-1
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przygotowanie do pojmowania istoty rzeczy 

 Art. 30a. 1. 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, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Określenie obowiązku: 

Przeprowadzić analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; 

Warunki wykonania obowiązku: 

 wydatków poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym; 

 w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, („w odniesieniu” – tu oznacza 

konieczność dokonania uwzględnienia i porównania);  

o wydatków o których mowa w art. 30 ust. 3, (wskazanie miejsca zdefiniowania pojęcia 

średniego wynagrodzenia); 

 w odniesieniu do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli („w odniesieniu” – tu 

oznacza konieczność uwzględnienia w liczeniu średniorocznej struktury zatrudnienia); 

 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (oznacza konieczność liczenia 

średniorocznej struktury zatrudnienia osobno dla każdej z grup awansu zawodowego); 

Ważne wyjaśnienie wstępne (1): 

Ponieważ obowiązek dotyczy jednostki samorządu terytorialnego, więc owa musi zorganizować 

mechanizm zgromadzenia danych adekwatny do realizowanego modelu zarządzania podmiotami 

oświatowymi  tak, aby uzyskać wynik porównania wartości średnich wynagrodzeń (w rozumieniu 

art. 30 ust. 3) z wartościami średnich wynagrodzeń faktycznych; porównanie ma być dokonane osobno 

w każdej z grup awansu zawodowego; aby uzyskać to porównanie będzie konieczne uwzględnienie – 

obliczenie wartości średniorocznych struktur zatrudnienia. 

Pojęcia, których prawidłowe rozumienie umożliwi wykonanie obowiązku: 

 przeprowadzić analizę – ponieważ analiza ma dotyczyć wartości wyrażanych liczbami, użyte 

określenie (będące chyba rodzajem „eufemizmu prawnego”) będzie się sprowadzać do 

konieczności dokonywania obliczeń; 

 wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli – przepis zawarty w ustawie nie definiuje 

wystarczająco jednoznacznie czym one są; ponieważ obowiązek dotyczy jednostki samorządu 

terytorialnego, należy założyć, że chodzi o wydatki tego podmiotu; to będzie rodzić 

konsekwencję konieczności rozstrzygnięcia, które składniki wynagrodzenia nauczyciela są 

wydatkiem jst, a które nimi nie są; można jednak tu postawić tezę, że skoro trzeba policzyć 

wydatki (a nie wynagrodzenia), to wydatek poniesiony na wynagrodzenie nie jest tym 

wynagrodzeniem; 

 średnie wynagrodzenie – jest zdefiniowane w art. 30 ust. 3 KN poprzez iloczyn wyrażonego 

procentowo współczynnika i kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie 

budżetowej; 

 średnioroczna struktura zatrudnienia – przepis zawarty w ustawie nie definiuje tego 
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pojęcia; będzie musiał być zdefiniowany w przepisach wykonawczych; 

 Konieczne do określenia w przepisach wykonawczych lub do samodzielnego zdefiniowania: 

 średnioroczna struktura zatrudnienia; 

Pogodzić się należy z „urodą” brzmień: 

 „wysokość średnich wynagrodzeń” – wynagrodzenie, także średnie, jest liczbą; liczba nie 

bardzo ma wysokość, ale na pewno ma wartość; 

 „na poszczególnych stopniach awansu zawodowego” – awans zawodowy się np. „ma” lub 

„posiada”; nie można być „na awansie zawodowym” lub być „w awansie zawodowym”; 

Art. 30a. 2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 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, 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. 

Określenie obowiązku: 

Ustalić kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a pewnym iloczynem; 

Warunki wykonania obowiązku: 

 wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli;  

o w danym roku; 

o w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 (ustawowe uszczegółowienie pojęcia 

„wydatków poniesionych na wynagrodzenie” – wskazanie, że należy przez owe wydatki 

rozumieć składniki wynagrodzenia nauczyciela definiowane art. 30 ust. 1 KN; 

w przepisach wykonawczych nastąpiło dalej idące uszczegółowienie); 

 iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń (przepis precyzuje 

więc pojęcie dokonania analizy, w odniesieniu do obliczania różnicy z przepisu wcześniejszego, 

jako konieczność policzenia iloczynu dwóch czynników: (1) średnioroczna liczba etatów 

nauczycieli, (2) średnie wynagrodzenie);  

o średniorocznej liczby etatów na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego (obliczanie iloczynu będzie osobne dla każdej z grup awansu 

zawodowego); 

o średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3;  

 ustalonych w danym roku; 

 w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń (obowiązek ustalania kwoty 

różnicy nie jest więc chyba konieczny do wykonania w przypadku osiągnięcia wysokości 

średnich wynagrodzeń, tzn. w przypadku gdy iloczyn definiowany tym przepisem jest równy 

wydatkom poniesionym na wynagrodzenia; w przypadku zaistnienia wartości różnicy różnej od 

zera, kwota różnicy ma być policzona; ale aby wiedzieć, że kwota różnicy jest np. równa zeru, 

to przecież i tak należy to wcześniej wyliczyć – inaczej pisząc – kwota różnicy musi być 

policzona nawet w przypadku osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń);  

o w roku podlegającym analizie; 
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o średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3; 

o nieosiągnięcia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1; 

 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (wskazanie podmiotu 

dokonującego obliczeń); 

Ważne wyjaśnienie wstępne (2): 

(1.    Istotą dokonania analizy określonej w ust. 1 ma być obliczenie kwoty różnicy określonej 

w ust. 2; z perspektywy analizy jest mowa o średniorocznej strukturze zatrudnienia na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z perspektywy obliczania kwoty różnicy – 

o średniorocznej liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 

skoro dokonanie analizy do 20 stycznia sprowadza się do policzenia różnicy, to sugeruje to, że 

pojęcie średniorocznej struktura zatrudnienia jest bardzo bliskim pojęciu średniorocznej liczby 

etatów nauczycieli – nie jest jednak tym samym, zgodnie z brzmieniem paragrafu 10 

rozporządzenia w sprawie techniki prawodawczej: „do oznaczenia jednakowych pojęć używa 

się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”; to i tak 

jednak nie wyjaśnia z perspektywy ustawy, czym są owe dwa pojęcia); 

(2.    Wyraźna jednak jest następująca sugestia: w obliczaniu wydatków na wynagrodzenia 

jednym z wyrazów działań obliczeniowych będzie średnioroczna struktura zatrudnienia; aby 

policzyć w danym roku wydatki na wynagrodzenia w danej grupie awansu zawodowego należy 

zsumować wydatki miesięczne wszystkich nauczycieli w danej grupie; przepis ust. 1 każe 

uwzględniać w tym liczeniu średnioroczną strukturę zatrudnienia; tę da się uwzględniać 

z odniesieniem do każdego miesiąca dla każdego nauczyciela – w zależności od struktury 

zatrudnienia danego nauczyciela w danym miesiącu jest ponoszony na jego wynagrodzenie 

różny wydatek; w danym miesiącu dla danego nauczyciela daje się więc określić struktura 

zatrudnienia; licząc wartość średnią tych struktur dla danego nauczyciela w danym roku 

otrzyma się więc wartość średniomiesięczną, którą jednak ustawodawca każe nazywać 

średnioroczną, czyli średnioroczną strukturę zatrudnienia); 

(3.    Przepis ust. 2 każe policzyć różnicę dla danego roku nie dla jednego nauczyciela, lecz dla 

wszystkich nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego; jednym z wyrazów działania 

obliczeniowego ma być średnioroczna liczba etatów nauczycieli; jeżeli średnioroczne struktury 

zatrudnienia danych nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego zostaną zsumowane, to 

wynik będzie średnioroczną strukturą zatrudnienia danej grupy awansu zawodowego, który 

w zgodzie ze wskazanym wyżej brzmieniem par. 10 techniki prawodawczej, nie może się już 

nazywać średnioroczną strukturą zatrudnienia – niech więc się nazywa średnioroczną liczbą 

etatów nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego); 

(4.    Aby policzyć w danej grupie awansu zawodowego średnioroczną liczbę etatów 

nauczycieli, czyli średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli w tej grupie, należy 

najpierw policzyć średnioroczną strukturę zatrudnienia dla każdego nauczyciela; aby policzyć 

średnioroczną strukturę zatrudnienia, należy policzyć strukturę zatrudnienia dla danego 

nauczyciela w danym miesiącu); 

(5.    Należy więc umieć liczyć strukturę zatrudnienia – przepisy wskazane wyżej nie tłumaczą, 

jak liczyć strukturę zatrudnienia); 

Pojęcia (kolejne), których prawidłowe rozumienie umożliwi wykonanie obowiązku: 
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 średnioroczna liczba etatów nauczycieli; 

 przypadek nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń; 

Konieczne do określenia w przepisach wykonawczych lub do samodzielnego zdefiniowania: 

 średnioroczna liczba etatów nauczycieli; 

Pogodzić się należy z „urodą” brzmień: 

 „kwota różnicy” – chodzi oczywiście o wartość kwoty różnicy; 

 „ustala kwotę różnicy” – ustalać może np. oznaczać „zgadywać”, „wymyślać”, „przewidywać” 

itp.; wartość kwoty różnicy, jako że jest liczbą, to się „wylicza” lub „oblicza”; 

Art. 30a. 3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, 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 ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, 

w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. 

Określenie obowiązku: 

Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli i wypłacić; 

Warunki wykonania obowiązku: 

 podzielić i wypłacić nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie (skutkiem 

dalszej treści brzmiącej „w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy”, przepis oznacza, że 

chodzi o podzielenie kwoty różnicy na wszystkich nauczycieli, którzy byli zatrudnieni 

i pobierali wynagrodzenie – te dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie – także więc 

chodzi i o tych nauczycieli, którzy byli zatrudnieni i pobierali wynagrodzenie w dowolnym 

okresie roku, dla którego wyliczono wartość kwoty różnicy; chodzi oczywiście także 

o wypłacenie owym wszystkim nauczycielom);  

o w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy; 

o w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obowiązek nie 

dotyczy szkół, które nie są prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

podobnie z dwoma poprzednimi obowiązkami); 

 wypłacić w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego;  

o następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy; 

 wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego (wynikiem podziału wartości 

kwoty różnicy będą produkty tego podziału, nazwane w tym przepisie „jednorazowymi 

dodatkami uzupełniającymi”; w wielu publikacjach można się spotkać z określeniem „dodatek 

wyrównawczy” – stosowanie takiego określenia stanowi naruszenie rozumienia tego przepisu 

prawa);  

o ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (wskazanie warunku formułowania 

algorytmu obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego); 

o ustalanego proporcjonalnie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela (wskazanie warunku formułowania algorytmu obliczania jednorazowego 
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dodatku uzupełniającego; oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie; 

przepis nie wyjaśnia, jak obliczać osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego; okres 

zatrudnienia ze względu na pojęcie „proporcjonalności” także musi być liczbą – jak 

obliczać taką liczbę, przepisy ustawy tego nie wyjaśniają); 

 zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń (odnosząc ten zapis do poprzedniego: „w 

przypadku nieosiągnięcia” – należy rzecz rozumieć następująco: analizę poniesionych 

wydatków i wyliczanie kwoty wartości kwoty różnicy należy dokonać w dowolnie rozumianym 

„przypadku nieosiągnięcia”, ale wyliczeń jednorazowych dodatków uzupełniających należy 

dokonać wtedy, gdy nie jest w danej grupie awansu zawodowego osiągnięta wartość średniego 

wynagrodzenia tej grupy – w znaczeniu: średnie wynagrodzenie faktycznie osiągnięte jest 

mniejsze od wynagrodzenia średniego; co więcej wyliczenie wartości jednorazowych dodatków 

uzupełniających ma być dokonane w taki sposób, aby po ponownym dokonaniu analizy, czyli 

po ponownym wyliczeniu różnicy –  ale teraz już z uwzględnieniem dodatków uzupełniających 

– aby różnica owa była co najmniej równa zeru lub większa od zera);  

o na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (stosownych wyliczeń należy 

dokonać osobno dla każdej z grup awansu zawodowego);  

 których mowa w art. 30 ust. 3; 

o w danej jednostce samorządu terytorialnego (stosownych wyliczeń dokonuje się osobno 

na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od 

innych jednostek samorządu terytorialnego); 

o w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy; 

Ważne wyjaśnienie wstępne (3): 

Przepis ustawy  formułuje przede wszystkim sposób liczenia jednorazowych dodatków 

uzupełniających: ma być spełniona matematyczna zasada proporcjonalności wyliczania do wartości 

liczbowych wyrażających okresy zatrudnienia i osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego; tak 

sformułowana zasada proporcjonalności w tym przypadku musi oznaczać, że jednorazowy dodatek 

uzupełniający jest proporcjonalny do iloczynu wartości osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

i bezwymiarowego współczynnika proporcjonalności wyrażającego okres zatrudnienia; okres 

zatrudnienia określony pewnym współczynnikiem staje się kolejną wielkością o podobnym znaczeniu, 

w szeregu następujących: struktura zatrudnienia, średnioroczna struktura zatrudnienia, średnioroczna 

liczba etatów; jednorazowy dodatek uzupełniający będzie musiał być wyliczany dla każdego 

nauczyciela osobno – dla każdego nauczyciela osobno należy więc wyznaczyć osobista stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego i współczynnik okresu zatrudnienia; 

Pojęcia (kolejne), których prawidłowe rozumienie umożliwi wykonanie obowiązku: 

 okres zatrudnienia – będzie musiał być określany jako współczynnik proporcjonalności 

w obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego; 

 osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego – ma być obliczana dla każdego nauczyciela; 

nie jest ona tym samym, czym jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego (patrz: 

rozporządzenie w sprawie techniki prawodawczej, par. 10); osobista stawka wynagrodzenia 

zasadniczego będzie jednak zależeć od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

Konieczne do określenia w przepisach wykonawczych lub do samodzielnego zdefiniowania: 

 osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego – określenie sposobu jej wyliczania; 
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Pogodzić się należy z „urodą” brzmień: 

 „w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego…” - ma być oczywiście nie 

„ustalany”, lecz obliczany; 

4. 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 której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła. 

Określenie obowiązku: 

Sporządzić sprawozdanie; 

Warunki wykonania obowiązku: 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (ustawa nie określa formy 

i wzorca sprawozdania);  

o na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 

o w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego; 

o z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (w sprawozdaniu mają być podane 

wartości kwot wyliczonych różnic);  

 której mowa w ust. 2; 

 o ile wystąpiła (to, że wystąpi różnica, nie oznacza, że różnica ma być kojarzona 

tylko z wartością ujemną tu rozumianą jako nieosiągnięcie wartości średnich 

wynagrodzeń; różnica może mieć także wartość dodatnią jak i zerową – zawsze 

więc wystąpi „jakaś” różnica; użycie więc zwrotu „o ile wystąpiła” niczego nie 

wnosi do rozumienia tego przepisu); 

 w terminie do dnia 10 lutego;  

o roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie; 

 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego; 

Ważne wyjaśnienie wstępne (4): 

Brak określenia wzorca i formy sprawozdania oznaczał by całkowitą dowolność definiowania takiego 

sprawozdania. 

Konieczne do określenia w przepisach wykonawczych lub do samodzielnego zdefiniowania: 

 wzorzec sprawozdania; 

Pogodzić się należy z „urodą” brzmień: 

 „o ile wystąpiła” – wyjaśnienie zawarto wyżej; 
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Przykład („trudny”) zgromadzenia danych z użyciem nowych narzędzi 

AWN2015 

Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 2015 

Krzysztof Sługocki, 18.03.2015 

 
Dane przykładowe (przykład jest dość skrajny) 
 
1) nauczyciel dyplomowany, mgr z przygotowaniem pedagogicznym; 
2) pracuje na 12/18 etatu oraz jednocześnie w styczniu na 5/30; 
3) od 24.02 do 05.03 - urlop bezpłatny; 
4) od 30.03 do 03.04 - zwolnienie lekarskie (wynagrodzenie chorobowe); 
5) od 13.04 do 15.05 - zasiłek opiekuńczy; 
6) od 18.05 - 16/18 etatu; 
7) od 28.05 do 03.06 - urlop bezpłatny; 
8) od września - cały etat; 
9) od 19.10 – ponownie 12/18 etatu; 
10) od 16.11 – nie jest w stanie zatrudnienia 
 

1. 

Zgromadzenie danych o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego i wymiarach etatu 

w kolejnych miesiącach. 

      

    rys. 1                                                                                                   rys. 2                        rys. 3 

Wymiar etatu w styczniu i październiku (rys. 1) został wyznaczony z użyciem wewnętrznego kalkulatora 

Euklidesa (rys. 2 i rys. 3).  
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Wymiar etatu w maju został wyznaczony z użyciem zewnętrznego kalkulatora Euklidesa zawartego 

w pliku Euklides.xls (rys. 4). 

 rys. 4 

 

2. 

Zgromadzenie danych o okresach nieprowadzenia zajęć i typach przyczyn (rys. 5). 

 rys. 5 

Okres nieprowadzenia zajęć z pkt 5)danych przykładowych (od 13.04 do 15.05 - zasiłek opiekuńczy) 
został wprowadzony w części za kwiecień (od 13.04 do 30.04) z typem nr 3 oraz w części za maj (od 
01.05 do 15.05) z typem nr 1 – część majowa wzięła już udział w wyznaczeniu wymiaru etatu za maj. 
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3. 

Sprawdzenie poprawności działania analizatora. 

Na rys. 6 widoczne są miesięczne struktury zatrudnienia wyliczone przez narzędzie analizy (zawarte 

w arkuszu „a_ND” w pliku „Analiza2015_w0302.xlsm”). 

 

rys. 6 

Poniżej przedstawiono formuły „ręcznego” wyliczenia struktur zatrudnienia dla każdego z miesięcy: 

 styczeń  =12/18+5/30     =0,83 

 luty  =12/18*16/20     =0,53 

 marzec  =12/18*16/22     =0,55 

 kwiecień =12/18*12/30     =0,27 

 maj  =12/18*(10/20-15/30)+16/18*(10/20-2/20) =0,36 

 czerwiec =16/18*18/21     =0,76 

 lipiec  =16/18      =0,89 

 sierpień =16/18      =0,89 

 wrzesień =18/18      =1 

 październik =18/18*12/22+12/18*10/22   =0,85 

 listopad =12/18*9/20     =0,30 

 grudzień =0      =0 

Identyczne wyniki można uznać za jeden z możliwych dowodów poprawności funkcjonowania 

narzędzi analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (AWN2015). 
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4. 
 

Narzędzia (arkusze) wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
(2015) zostały udostępnione w pełnej wersji w dniu 16 marca 2015. Narzędzia są zgodne z 
warunkami obliczeniowymi 2015 roku. Narzędzia są analogiczne do proponowanych w roku 2014. 

Narzędzia zostały opracowane w roku 2014. W obecnej wersji zostały uwzględnione przede 
wszystkim wybrane istotne uwagi dotychczasowych użytkowników oraz kolejne spostrzeżenia 
wynikające z lektury wniosków pokontrolnych. Narzędzia są proste w użyciu. Proponowana 
metodologia została gruntownie przetestowana w analizach wydatków za rok 2014 w wielu 
jednostkach samorządu terytorialnego. Szczegółowe wyjaśnienia w szczególności dotyczące 
użytkowania proponowanych narzędzi są przedmiotem szkoleń. 

Za najważniejsze korzyści związane ze stosowaniem proponowanych narzędzi uznaje się: 

 narzędzia mogą być wykorzystywane w różnych strukturach organizacyjnych; 
 wprowadzanie danych nie wymaga dokonywania obliczeń na poziomie ich gromadzenia; 
 nie jest wymagana szczegółowa wiedza z zakresu obowiązywania i stosowania art. 30 a 

KN oraz właściwych przepisów wykonawczych; 
 dołączony jest rozbudowany system raportowania wyników analizy; 
 gromadzenie danych jest odporne na ewentualne "nieoczekiwane/oczekiwane" zmiany w 

art. 30a KN i/lub rozporządzenia, i/lub menowskiego arkusza sprawozdania; 
 uwzględniono spostrzeżenia wynikające z wybranych wniosków pokontrolnych; 
 na bieżąco jest możliwe uwzględnianie szczególnych wymagań i oczekiwań 

użytkowników; 
 nie ma ograniczeń co do liczby nauczycieli i podmiotów; 
 narzędzia są dołączane do szkoleń (szkolenia obejmują bardzo szczegółowe omówienie 

zagadnień praktycznych wynikających z art. 30a oraz równie szczegółowy instruktaż 
wykorzystania narzędzi; 

 przewiduje się także możliwość przeprowadzenia szkoleń zamawianych na potrzeby 
danej jednostki samorządu terytorialnego; 

 narzędzia są udostępnione w zasobach sieci w pełnej wersji. 

Możliwość skorzystania z narzędzi zostanie także przekazana regionalnym izbom 
obrachunkowym. 

Aktualne pliki do pobrania (Analiza2015) 

 Aktualna wersja instalacyjna narzędzi eGocki.pl/art30a/Analiza2015.exe (plik 
rozpakowujący się z możliwością wyboru miejsca rozpakowania/rozkompresowania): 
zawiera analizator w wersji w0302 (z 02 marca) oraz kalkulator Euklidesa w wersji 
w.2.03.09; 

 Aktualna wersja narzędzi eGocki.pl/art30a/Analiza2015.zip (plik wymagający 
rozpakowania/rozkompresowania w wybranym miejscu): zawiera analizator w wersji 
w0302 (z 02 marca) oraz kalkulator Euklidesa w wersji w.2.03.09; 

Skrypty zawierające treści szkoleniowe, prezentacje oraz dokumentacja użytkowa będą 
udostępniane w czasie szkoleń. Planowane jest także ich przyszłe udostępnienie w zasobach 
sieci. Ewentualne wyjaśnienia, szczegółowe instrukcje, demonstracje, analizy przykładów, 
omawianie wybranych problemów itp. – są przedmiotem szkoleń.  

Proszę całkowicie swobodnie i dowolnie, w rozumieniu uwag zawartych dalej w tej treści, 
wykorzystać narzędzia/arkusze wspomagania wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN. 
Narzędzia są dołączane do szkoleń oraz obecnie są udostępnione ze wskazanych wyżej źródeł; 

http://egocki.pl/art30a/Analiza2015.exe
http://egocki.pl/art30a/Analiza2015.zip
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nie są przedmiotem sprzedaży; mogą być rozpowszechniane w zakresie objętym tematyką 
szkoleń na terenie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla podmiotu, 
którego przedstawiciel brał udział w szkoleniu (co powinno dać się ewentualnie w miarę takiej 
potrzeby wykazać stosownym dokumentem w stosownym postępowaniu), bez żadnych 
zobowiązań wobec autora przedmiotu rozpowszechnienia (autorem rozwiązania jest autor tej 
wiadomości). Narzędzia są aplikacjami oprogramowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel 
(pożądaną wersją arkusza jest wersja 2007 i wyższa). Wynikająca ze wskazanych wyżej definicji 
możliwość dowolnego wykorzystania po Państwa stronie tych narzędzi, nie rodzi żadnej 
konieczności wykazania się dowodem zakupu lub licencji (oczywiście licencja dotycząca MS 
Office/MS Excel pozostaje koniecznością). 

Rozwiązanie rozpowszechniam deklarując zgodność z typem licencjowania: 
creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl 

Proszę jednocześnie o zachowanie ciągłej "czujności" – podobnie do lat ubiegłych są możliwe 
pewne działania po stronie MEN modyfikujące wybrane etapy analizy wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w obecnym modelu obliczeniowym; zapowiadane od dawna zmiany w 
ustawie Karta Nauczyciela oraz w ustawie o systemie oświaty będą być może wymagać realizacji 
innych modeli obliczeniowych, ale pewnie w analizie za rok 2016 - prawdopodobieństwo 
realizacji innych modeli obliczeniowych w analizie za rok 2015 jest obecnie bardzo małe. 

Krzysztof Sługocki 

sites.google.com/site/krzysztofslugocki 

prezi.com/user/egocki/ 

www.slideshare.net/egocki 

art30a.ucoz.pl 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
http://sites.google.com/site/krzysztofslugocki
http://prezi.com/user/egocki/
http://www.slideshare.net/egocki
http://art30a.ucoz.pl/
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