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Nota redakcyjna 

Na potrzeby szkolenia treści zawarte w tej publikacji będą nazywane skryptem lub opracowaniem.  

W przygotowaniu tego skryptu oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści 

dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP 

(http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/) . 

Udostępnione na stronach tego opracowania teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim 

źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 

akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w tym skrypcie proszę traktować jedynie 

jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy wykorzystywany w czasie szkolenia. 

Opracowania własne zawarte w tym skrypcie (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są 

udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności 

z postanowieniami tego typu licencjonowaniem. 

Informacje o celach, zakresach, spełnionych warunkach oraz innych aspektach zgodnego z prawem 

przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności przetwarzania w związku z udziałem w szkoleniu „Analiza 

wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – 2020” 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie czynności organizowania i obsługi szkolenia polega na 

gromadzeniu, przechowywaniu i cyklicznym korzystaniu z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych 

w informacji szczegółowej kategorii na rzecz organizowania szkolenia, informowania uczestników o różnych 

aspektach organizowanego szkolenia, przygotowania i przekazania dokumentów poświadczających uczestnictwo 

w szkoleniu, przygotowania i przekazania dokumentów rozliczeniowych, monitorowania rozliczeń, ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i innych wzajemnych zobowiązań, rozwiązywania ewentualnych 

sporów, realizacji zobowiązań licencjodawcy wobec licencjobiorcy (w zakresie wartości dodanej do szkoleń jaką 

stanowi uzyskanie przez uczestnika licencji i aplikacji wspomagania dokonywania analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli) oraz realizacji przyszłych zamierzeń o ile uzyskano zgodę na przyszłe przekazywanie 

informacji w tym zakresie. 

Informacje szczegółowe są dostępne pod adresem: https://sites.egocki.pl/webinary/eprivacy  

http://www.sejm.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/
https://rcl.gov.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://sites.egocki.pl/webinary/eprivacy
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W roku 2020 szkolenia online organizowane w formacie webinarów 

Więcej informacji: https://sites.egocki.pl/webinary/art30a 

 

 

 

 

 

https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUXO6SX3YYoOOo2LxQRUBTfuQNtG-mgwmKXhdJ1okJ3zI0A/viewform
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Wiadomość dla Uczestników szkoleń 

Wiadomość podobnej treści zostanie wygenerowana poprzez program obsługi bazy danych zgłoszeń na 

szkolenia i zostanie przekazana na wskazane konta poczty elektronicznej. Wiadomość będzie zawierać 

dalej między innymi następujące informacje: 

 

[…] 

Szanowni Państwo, 

Dziękuję za udział w szkoleniu. 

Podmiot reprezentowany przez osobę biorącą udział w szkoleniu (w zgodności z warunkami 

uczestnictwa – str. 5) uzyskuje Licencję na użytkowanie Aplikacji wspomagania dokonania analizy 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Aplikacja Analiza2020, zastosowanie do: art. 30a, ustawa 

Karta Nauczyciela, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

[…] 

Aplikacja (przeznaczona dla Licencjobiorcy) jest dostępna do pobrania pod adresem: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip  

(lub alternatywnie: https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.exe, lub alternatywnie: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.7z)  

Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik Analiza2020.zip lub pobrany plik 

Analiza2020.exe, lub pobrany plik Analiza2020.7z („najbezpieczniejszym” do pobrania jest plik 

zapisany w formacie [*.zip]; zaleca się „ściągnięcie” pliku [*.zip]; plik w formacie [*.exe] jest 

najłatwiejszy do „rozpakowania”, ale jest to plik „wykonywalny” i na przykład Państwa system 

zabezpieczeń może go oznaczać jako „nie będący bezpiecznym”; plik zapisany w formacie [*.7z] jest 

najmniejszy...). W celu zainicjowania Licencji, po rozpakowaniu (rozkompresowaniu, wyodrębnieniu...) 

pobranego pliku Aplikacji, należy otworzyć (uruchomić, uaktywnić,…) skoroszyt (plik) Analizatora 

([Analizator2020_w0220.xlsm]) i w arkuszu oznaczonym nazwą [DanPar] przyciskiem oznaczonym 

napisem [Licencja] uaktywnić Licencję – proszę to zrobić przed dokonywaniem innych czynności. 

Brak uaktywnienia Licencji sprawi, że Aplikacja Analiza2020 będzie funkcjonować jako wersja 

demonstracyjna z losowymi ograniczeniami dostępnych funkcjonalności. 

Kod uaktywnienia Licencji: […] 

(uwaga: wielkość liter ma znaczenie...; jeżeli pobrano Aplikację przed wygenerowaniem Licencji (lub 

Aplikację w wersji demonstracyjnej, lub Aplikację przeznaczoną nie dla roku 2020), czyli przed 

otrzymaniem tej wiadomości, uaktywnienie Licencji nie będzie możliwe - proszę wtedy ponownie 

pobrać Aplikację z wykorzystaniem wskazanych wyżej adresów) 

W przypadku braku możliwości uaktywnienia Licencji (co może w szczególności wystąpić 

w konsekwencji braku pożądanych aktualizacji Excel'a w wersji na przykład 2007) może być 

przydatnym opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: 

http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184 (lub proszę 

kontaktować z Licencjodawcą: Krzysztof Sługocki, 501 091 995). Uwaga - pomoc techniczna dla pakietu 

Office 2007 świadczona przez Microsoft zakończyła się 10 października 2017.  Świadczenie pomocy 

technicznej dla pakietu Office 2010 zostanie zakończone 13 października 2020 roku. 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.exe
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.7z
http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184
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Aplikacja zawiera aktualną wersję pliku Analizatora [Analizator2020_w0818.xlsm] dostosowaną do 

aktualnych warunków obliczeniowych roku 2020 (aktualnych z perspektywy daty 18 sierpnia 2020) 

i jest analogiczna w zakresie funkcjonalności z ostatnią wersją z roku 2019. Więcej szczegółów 

dotyczących aktualnej wersji Aplikacji zawarto pod adresem 

http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9. W wersji na rok 2020 pojawiły się nowe 

funkcjonalności w konsekwencji (jak co roku) spostrzeżeń i uwag użytkowników (także osób 

reprezentujących podmioty uprawnione do czynienia kontroli). 

[…] 

Wiele przydatnych informacji z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli 

jest udostępnianych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/  

Dodatkowo mogą być przydatne...: 

Udostępniana jest wersja edytowalna skryptu szkoleniowego 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.docx oraz wersja w formacie PDF 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf (szkolenia dotyczące analizy w roku 

2020 są zaplanowane na październik; więcej informacji: 

http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8)  

Udostępniam także do Państwa dowolnej (w rozumieniu wskazań zawartych poniżej) dyspozycji: 

• https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf - opracowanie dotyczące struktury zatrudnienia i liczenia 

struktury zatrudnienia  w tym „ręcznego” policzenia struktury zatrudnienia; 

• https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf - opis czynności gromadzenia danych 

w plikach gromadzenia danych; 

• https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a2020.pdf - opis zakresu problematyki wynikającej z 

art. 30a KN; 

• https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf - skrypt 

szkoleniowy, w którym szerzej opisano problematykę art. 30a KN oraz narzędzia obliczeniowe; 

• https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2017-

2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z 

art. 30a ustawy Karta Nauczyciela; 

• https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2014-

2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających 

z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela; 

• pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, 

której tylko wybrane części były wykorzystane w czasie szkoleń (zawiera treści aktualne 

z perspektywy 30 września 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx; prezentacja 

właściwa dla szkoleń roku 2020 będzie udostępniana od października; 

• https://youtu.be/NjBGgubbvNw - Wybrane aspekty realizacji obowiązków wynikających z 

art. 30a w roku 2020 (jest to nagranie webinaru z 02 kwietnia; jest dostępne do obejrzenia 

i wysłuchania za darmo w dowolnym terminie); 

• pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/ jest dostępny 

krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... 

(prezentowana jest główna idea); 

• pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/ jest dostępny 

krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń; 

• opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: 

http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.   

http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9
http://art30a.ucoz.pl/
http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8
https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf
https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a2020.pdf
https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf
https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf
https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf
https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx
https://youtu.be/NjBGgubbvNw
https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/
https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/
http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184
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Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/,  

https://www.facebook.com/art30a, https://sites.google.com/view/art30a,  

https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie, https://sites.egocki.pl/webinary/art30a  

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2020 jest dostępnych pod adresem: 

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

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: 

http://art30a.ucoz.pl/load/.  

Będę na bieżąco informował Państwa o kwestiach istotnych dla użytkowania i funkcjonowania po 

Państwa stronie Aplikacji. 

Życzę satysfakcjonującego czerpania korzyści z zamówionej Aplikacji. 

Z poważaniem, 

Krzysztof Sługocki 

[…] 

  

http://art30a.ucoz.pl/
https://www.facebook.com/art30a
https://sites.google.com/view/art30a
https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9
http://art30a.ucoz.pl/load/
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Aktualne narzędzia wspomagania dokonania analizy 

Analizator 

Aplikacja składa się z dwóch części: z pliku Analizatora [Analizator2020_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 zmiany w prawie, 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.  

Pełna informacja o aktualnej wersji Analizatora (wraz z udostępnieniem) jest dostępna pod adresem 

http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17.  

Założenia dotyczące podstaw prawnych dla funkcjonalności narzędzi  

(z perspektywy 01.09.2020): 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 (wrzesień 2020), w rozumieniu deklarowanych zamierzeń po stronie 

MEN, trochę nieprzewidywalna – będę w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ odnotowywał na bieżąco 

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”...).  

Główne zasady gromadzenia danych i dokonywania analizy 

Streszczenie zasad gromadzenia danych (2020): jest dostępne w pliku dołączonym do pobranych 

narzędzi [Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt] 

Wszelkie szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. są przedmiotem 

szkoleń. Zgłoszenia na szkolenia: https://sites.egocki.pl/webinary/art30a  

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.  

Skrócona instrukcja obsługi aplikacji 

Uwaga główna:  

Szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pełny instruktaż obsługi i analizy przypadków są przedmiotem 

głównie szkoleń (zgłoszenia poprzez serwis: http://art30a.ucoz.pl) – najbliższe szkolenia w związku 

z analizą wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020 są planowane na 

październik. 

Zawartość aplikacji stanowią następujące pliki (są to niezbędne pliki Aplikacji tworzące funkcjonalną 

całość): 

http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17
http://art30a.ucoz.pl/
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
http://art30a.ucoz.pl/
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- [Analizator2020_w****.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie 

przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; aktualna wersja 

oznaczona znakiem „w0818” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 

18.08.2020; 

- [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 zmieniać lub 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…); 

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

gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia i wynagradzania 

nauczyciela…; 

- [sprawozdanie-art30a_2020.xlsx] – arkusz sprawozdania zgodny z tym publikowanym przez MEN, 

dopasowany do aktualnie znanych warunków obliczeniowych roku 2020; ostateczny arkusz 

sprawozdania i właściwy dla sprawozdawczości jest publikowany przez MEN (w ostatnich latach był 

publikowany zwykle w grudniu);  

[...] - kilka dodatkowych plików o pomocniczym charakterze; 

[…] – pliki gromadzenia danych (pliki [awn*.xlsx]) są generowane po stronie użytkownika w zadanej 

liczbie na podstawie wzorcowych plików gromadzenia danych; 

[…] – lista aktualnych plików Aplikacji jest dostępna pod adresem http://art30a.ucoz.pl/load/   

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2019_w****.xlsm] wymaga stosowania 

oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja co najmniej 2007 lub 

wyższa – zdecydowanie zalecana jest wersja 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 przetwarza dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli…  – przetwarzanie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie następuje 

poprzez aplikację „Analizatora”… 

Główne czynności obsługi (z poziomu pliku Analizatora): 

… 

• …zaakceptować (włączyć, uaktywnić) możliwość korzystania z Makr (programów) - arkusz [DanPar] 

http://art30a.ucoz.pl/load/
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• …dokonać czynności uaktywnienia Licencji (czynność jednorazowa) - arkusz [DanPar] - nie należy 

dokonywać innych czynności przed uaktywnieniem Licencji; uaktywnienia Licencji trzeba będzie także 

dokonywać po ewentualnym uaktualnieniu pliku Analizatora; 

• 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 jeżeli okoliczności zewnętrzne będą tego wymagać – 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 (wraz z weryfikacją poprawności…); obsługa arkusza [Pliki]; 

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

• pobranie danych (wraz z weryfikacją 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 

… 

01.09.2020 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com   

 

  

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
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Wybór przepisów prawa 

Licencja [wersja 0722] – postanowienia aktualne na dzień 01.09.2020 

Aktualna treść Licencji jest dostępna pod adresem http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf 

§ 1. 1. Przedmiotem tej Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2020” (zwanej dalej 

Aplikacją) wspomagania przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej 

dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215 ze zm.; zwanej dalej Ustawą) oraz właściwymi dla Analizy przepisami wykonawczymi. 

2. Licencją jest zakres unormowania, w jakim dokonano tu określenia warunków użytkowania i korzystania 

z Aplikacji. Słowo „Licencja” jest stosowane tu dalej w rozumieniu treści zdania pierwszego tego ustępu. 

3. W zakresie unormowań tej Licencji są przywoływane skojarzone z Aplikacją wybrane funkcjonalności dostępne 

w serwisach poświęconych różnym aspektom przeprowadzania Analizy  

a) pod adresem http://art30a.ucoz.pl/ - zwanym dalej Serwisem1 Art30a; 
b) pod adresem https://sites.google.com/view/art30a - zwanym dalej Serwisem2 Art30a; 
c) pod adresem https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie - zwanym dalej Serwisem3 Art30a; 
d) pod adresem https://sites.egocki.pl/webinary/art30a - zwanym dalej Serwisem4 Art30a. 

4. Licencja ta jest udzielana Podmiotowi:  

a) reprezentowanemu przez Uczestnika szkoleń z zakresu Analizy na podstawie i zgodnie z danymi 
uzyskanymi z formularza zgłoszeniowego (dostępnego jako jedna z funkcjonalności serwisów 
Serwis1 Art30a, Serwis3 Art30a oraz Serwis4 Art30a) na właściwe szkolenie. 

b) który dokonał zamówienia Aplikacji poprzez wypełnienie formularza zamówienia (dostępnego jako jedna 
z funkcjonalności serwisów Serwis Art30a oraz Serwis2 Art30a) z wyborem opcji dostępnej przez ten 
formularz, nazwanej: „bez zawierania Umowy Licencyjnej – akceptacja treści Licencji”. 

5. Przez Szkolenia z zakresu Analizy rozumie się także wszelkie aktywności podejmowane w ramach usług 

wskazywanych i udostępnianych poprzez Serwis4 Art30a. 

§ 2. Stronami Licencji są: 

a) Krzysztof Sługocki – autor Aplikacji, właściciel firmy: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, NIP 8821478149, Regon 
020167486, z siedzibą w Dzierżoniowie  – zwany dalej Licencjodawcą lub Stroną; 

b) Podmiot w rozumieniu § 1. ust. 4 lit. a) lub Podmiot w rozumieniu § 1. ust. 4 lit. b), któremu jest udzielana 
Licencja na użytkowanie Aplikacji)  – zwany dalej Licencjobiorcą lub Stroną. 

§ 3. Licencjobiorca jest zobowiązany i uprawniony do: 

a) zapoznania się z treścią tej Licencji; 
b) uzyskania pełnego prawa do korzystania z tej Licencji po zapoznaniu się z jej treścią; 
c) korzystania z tej Licencji bez naruszenia żadnej innej licencji w zakresie stosowania Aplikacji, żadnej 

umowy ani zobowiązania Strony, ani żadnej decyzji administracyjnej, wyroku sądowego, ani wyroku sądu 
arbitrażowego wiążącego dla Strony. 

§ 4. Licencjodawca zapewnia, że: 

a) jest autorem Aplikacji; 
b) Aplikacja jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz nie narusza 
praw własności intelektualnej osób trzecich; 

c) dysponuje wszelkimi niezbędnymi autorskimi prawami majątkowymi do Aplikacji; 
d) Aplikacja jest właściwa i oczekiwanie przydatna do przeprowadzenia Analizy; 
e) Aplikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym wynikającym z Ustawy oraz z rozporządzenia 

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 ze zm.; zwanego dalej Rozporządzeniem); 

f) na Aplikację składają się: wzorce plików gromadzenia danych (w tych plikach nie należy gromadzić 
danych); plik Analizatora, który umożliwia zebranie (konsolidację), weryfikację i przeliczenie danych 

http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf
http://art30a.ucoz.pl/
https://sites.google.com/view/art30a
https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
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zgromadzonych w plikach gromadzenia danych; pliki narzędzi pomocniczych; plik zawierający skrót 
instrukcji obsługi Aplikacji; pliki [awn*] gromadzenia danych generowane po stronie Licencjobiorcy ze 
wzorcowych plików gromadzenia danych; 

g) treści dotyczące różnych aspektów przeprowadzania analizy wraz z pełną i aktualizowaną instrukcją 
obsługi są dostępne w zasobach Serwisu1 Art30a;  

h) w Serwisie1 Art30a są także udostępniane aktualne pliki Aplikacji oraz narzędzia dodatkowe, które nie 
stanowią integralnej części Aplikacji i których pobranie i użytkowanie jest dowolne i bezpłatne: 
w szczególności narzędzia kontroli i raportowań poprawności gromadzenia danych oraz narzędzia 
wypełniania danymi właściwych formularzy zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia; 

i) korzystanie z aplikacji Analizatora wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego 
Microsoft Excel w wersji 2007 (z dodatkiem SP3) lub wersji wyższej; w przypadku stosowania wersji 
2007 lub 2010 niektóre funkcje (dodatkowe, nie mające wpływu na zgodność z prawem i poprawność 
przeprowadzenia Analizy) nie będą działać prawidłowo; zalecaną wersją (wszystkie funkcje Aplikacji są 
dostępne) jest wersja 2016 lub wyższa;  

j) opis potrzebnych szczegółów technicznych związanych z zakresem wskazywanym pkt i) jest dostępny pod 
adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184;   

k) gromadzenie danych w plikach gromadzenia danych może być obsłużone poprzez zastosowanie 
oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny – zalecany jest arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w wersji 
2007 lub wyższej; można także do gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych [awn*] użyć 
dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego 
z obsługą struktur kontroli poprawności danych właściwych dla Microsoft Excel oraz zgodnego z obsługą 
formatu XLSX (np. LibreOffice Calc w możliwe najbardziej aktualnej wersji); 

l) Licencjobiorca pobiera Aplikację z otrzymanego adresu zgodnego ze wzorcem: 
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip; Aplikacja jest pobierana w zalecanym formacie 
„ZIP” bez szyfrowania i bez opatrywania skompresowanego pliku hasłem; 

m) adres pobrania Aplikacji będzie pozostawał dostępny co najmniej przez trzy miesiące od dnia przekazania 
go Licencjobiorcy; 

n) wraz z adresem do pobrania Aplikacji Licencjobiorca otrzymuje kod Licencji i samodzielnie dokonuje po 
swojej stronie uaktywnienia (zainicjowania użytkowania Aplikacji) poprzez wprowadzenie w pliku 
Analizatora otrzymanego kodu Licencji. 

o) Licencjobiorca ma możliwość pobierania aktualizacji plików Aplikacji z Serwisu1 Art30a; 
p) informacje o ewentualnych aktualizacjach są podawane w Serwisie1 Art30a. 
q) możliwość pobierania aktualizacji dotyczy Aplikacji przeznaczonej do przeprowadzenia analizy 

w warunkach obliczeniowych danego roku, na który została przygotowana Aplikacja. 
r) Licencjodawca zapewnia możliwość skorzystania z wersji demonstracyjnej dostępnej z Serwisu1 Art30a 

w szczególności dla sprawdzenia funkcjonalności Aplikacji w środowisku właściwym dla Licencjobiorcy; 
w wersji demonstracyjnej są dostępne wszystkie funkcjonalności, ale w trakcie jej użytkowania ujawniają 
się ograniczenia o losowym charakterze. 

§ 5. 1. Licencjobiorca jest uprawniony do instalowania, używania, wyświetlania, kopiowania, rozpowszechniania 

lub w inny sposób korzystania z Aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń umożliwiających korzystanie z Aplikacji, 

ale tylko na obszarze właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy 

w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek przeprowadzania Analizy. 

2. Uprawnienie do korzystania z Aplikacji wskazane w ust. 1 dotyczy także części składowych Aplikacji oraz 

w szczególności plików gromadzenia danych wygenerowanych po stronie Licencjobiorcy na podstawie plików 

wzorcowych. 

3. Dowolność, o której się stwierdza w ust. 1, dotyczy także w szczególności plików gromadzenia danych 

wygenerowanych na podstawie plików wzorcowych. 

§ 6. 1. Aplikacja nie podlega: 

a) odsprzedaniu, wynajęciu, wydzierżawieniu, użyczeniu, kopiowaniu lub przekazaniu ani w części, ani 
w całości, osobom trzecim, które nie są właściwe dla jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla 
Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek przeprowadzania Analizy, zarówno 
odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej lub w jakikolwiek inny sposób; 

b) dekompilowaniu, zmienianiu lub w jakikolwiek inny sposób ingerowaniu w strukturę skoroszytów 
i arkuszy tworzących pliki Aplikacji oraz wewnętrznych formuł, kodów i skryptów (VBA, SQL, python); 

c) tworzeniu aplikacji pochodnych; 

http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip
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d) wykorzystywaniu w zakresie szkoleń dla osób, które nie są właściwe dla jednostki samorządu 
terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek 
przeprowadzania Analizy, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej lub 
w jakikolwiek inny sposób; 

2. Licencjobiorca nie może dokonać usunięcia lub zasłonięcia, lub innej formy rugowania znaków towarowych 

i innych oznaczeń charakterystycznych dla Licencjodawcy umieszczonych w Aplikacji. 

3. Wszelkie dokonywanie zmian w Aplikacji, w tym także zmiany dokonywane w celu poprawienia lub usunięcia 

ewentualnych obiektów, formuł, kodów lub skryptów postrzeganych po stronie Licencjobiorcy lub 

interpretowanych jako błędne jest zabronione. 

4. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji na użytkowanie dowolnej liczby kopii Aplikacji osobom fizycznym 

i prawnym, które są właściwe dla jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy w rozumieniu 

przepisów regulujących obowiązek przeprowadzania Analizy. Licencjodawca zezwala na korzystanie z Aplikacji 

wielu osobom równocześnie, które nie muszą dysponować żadną formą zezwolenia na to korzystanie 

w rozumieniu ewentualnych oczekiwań w tym zakresie po stronie Licencjodawcy, co nie wyklucza możliwych 

stosownych działań po stronie Licencjobiorcy adekwatnych do własnych potrzeb i postanowień. 

5. Nazwa Licencjobiorcy zawarta w Aplikacji oraz nazwa właściwej dla Licencjobiorcy jednostki samorządu 

terytorialnego są pobierane z formularza zgłoszenia na szkolenie lub z formularza zamówienia Aplikacji i są 

wprowadzane bezpośrednio do Aplikacji na etapie generowania wersji przeznaczonej do pobrania. Wskazane 

nazwy ujawniają się po uaktywnieniu Aplikacji przyznanym kodem Licencji. Dopuszczalna jest możliwość 

wprowadzenia zmiany w nazwie Licencjobiorcy zawartej w Aplikacji na pisemny umotywowany wniosek 

Licencjobiorcy. Dopuszcza się rezygnację z pisemności wniosku na rzecz ustnego wyrażenia, poprzez 

w szczególności rozmowę telefoniczną, potrzeby wskazanej tu w zdaniu poprzednim, po wyrażeniu zgody na 

nagranie treści rozmowy telefonicznej lub dopuszcza się rezygnację z pisemności wniosku na rzecz stosownego 

w tym zakresie wyrażenia w drodze wymiany wiadomości elektronicznych. 

6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. Zdanie pierwsze tego ustępu nie 

dotyczy tych wszystkich przypadków organizacyjnych, w których Licencjobiorca dokonuje zbiorczego 

zgromadzenia danych w Aplikacji poprzez ich wcześniejsze jednostkowe zgromadzenia w podmiotach właściwych 

dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących 

obowiązek przeprowadzenia Analizy. 

7. W zakresie obowiązywania tej Licencji nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami 

i oznaczeniami właściwymi dla Licencjodawcy. 

§ 7. 1. Aplikacja jest chroniona prawem autorskim, postanowieniami międzynarodowymi oraz innymi prawami 

o ochronie własności intelektualnej. 

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem użytkowania bądź niemożliwości 

użytkowania Aplikacji z winy Licencjobiorcy. 

3. Licencjobiorcy przysługuje Ograniczona Gwarancja na czas udzielenia Licencji zdefiniowany w § 8.  

4. Zasada Ograniczonej Gwarancji oznacza, że Licencjodawca nie gwarantuje, że Aplikacja będzie działać bez 

żadnych wad w konsekwencji używanego po stronie Licencjobiorcy środowiska (platforma systemowa oraz 

środowisko aplikacyjne arkusza kalkulacyjnego w połączeniu z lokalnym dla użytkownika systemem zabezpieczeń 

i ochrony) lub nieprzerwanie, zwłaszcza po ewentualnych aktualizacjach środowiska Windows lub aktualizacjach 

oprogramowania arkusza kalkulacyjnego właściwych dla Licencjobiorcy, lub aktualizacjach systemu zabezpieczeń 

i ochrony.  

5. Zasada Ograniczonej Gwarancji w przypadkach wskazanych w ust. 4 nie wyklucza w szczególności udzielenia 

porady związanej z obsługą Aplikacji. Porada może być udzielona poprzez rozmowę telefoniczną lub usługę 

poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej właściwy dla Licencjodawcy jest dostępny w Serwisie1 Art30a 

oraz w przekazywanych treściach i materiałach. 
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6. Zasada Ograniczonej Gwarancji oznacza także, że Licencjodawca poprawi ewentualne nieprawidłowości 

zgłaszane przez Licencjodawcę oraz dołoży wszelkich dostępnych starań na rzecz niwelowania ewentualnych 

nieprawidłowości, ale – w rozumieniu właśnie zasady Ograniczonej Gwarancji wyrażonej w ust. 4 – nie 

gwarantuje, że poprawi wszelkie ewentualnie postrzegane nieprawidłowości, które mogą zaistnieć 

w przypadkach wskazywanych w ust. 4.  

7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, wskazywane tu gwarancje są wyłączne i nie istnieją żadne inne 

gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje lub warunki przydatności handlowej oraz przydatności 

do określonego celu. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Aplikacji, a zarazem 

zamierzone lub uzyskane wyniki pozostają wyłącznie domenie aktywności Licencjobiorcy. W szczególności Strony 

wyłączają zastosowanie do tej Licencji przepisów kodeksu cywilnego regulującego odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi. 

8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek dalej tu wymienione szkody pozostające 

w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z powodem ich wystąpienia – za szkody specjalne, szkody na 

osobie, jak również za utracone korzyści lub utratę danych, bądź możliwości korzystania z danych. Całkowita 

odpowiedzialność Licencjodawcy oraz Licencjobiorcy za wszelkie szkody powstałe w związku z obowiązywaniem 

tej Licencji, bądź wynikające z tej Licencji (niezależnie od tego czy kontraktowa, czy deliktowa), będzie 

ograniczona do wysokości opłat uiszczanych z tytułu udzielenia Licencji z wyłączeniem szkód wskazywanych 

brzmieniem § 12, których naprawienie nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych. 

9. Ograniczona Gwarancja (w rozumieniu ust. 5 i 6) nie ma zastosowania, jeśli wada Aplikacji jest rezultatem 

wypadku, niewłaściwego użytkowania, dekompilacji, zmieniania lub jakiejkolwiek ingerencji w strukturę 

skoroszytów i arkuszy lub wewnętrznych formuł, kodów i skryptów (VBA, SQL, python), lub zastosowania oraz 

instalowania Aplikacji na wadliwym sprzęcie komputerowym, lub w przypadku błędów wynikających 

z nieprawidłowej instalacji systemów operacyjnych i środowiska funkcjonalnego dla arkusza kalkulacyjnego, lub 

przypadku tworzenia aplikacji pochodnych. 

10. Ograniczona Gwarancja (w rozumieniu ust. 5 i 6) nie ma zastosowania, jeśli zmienią się właściwe warunki 

prawne związane z obowiązkiem przeprowadzenia Analizy poprzez nowelizację Ustawy lub Rozporządzenia.  

11. Ostateczne i oczekiwane efekty działania Aplikacji nie zwalniają Licencjobiorcy z potrzeby ich weryfikacji 

(w szczególności danych zgromadzonych w plikach gromadzenia danych) i ewentualnej korekty po przeniesieniu 

ostatecznych danych do właściwych formularzy udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 8. Licencja udzielana jest na czas jednego roku, licząc od dnia dokonania zamówienia Aplikacji lub odpowiednio 

licząc od dnia wzięcia udziału w szkoleniu i obowiązuje w odniesieniu do roku, w którym (za który) należy 

przeprowadzić Analizę z użyciem Aplikacji. Wskazane ograniczenie czasowe nie jest obowiązującym 

w przypadkach związanych z kontrolą dokonywaną w ramach czynności wewnętrznych właściwych dla 

Licencjobiorcy lub kontrolą uprawnionych podmiotów zewnętrznych. 

§ 9. 1. Licencjodawca umożliwia pobranie przez Licencjobiorcę Aplikacji w stanie kompletnym (właściwym dla 

warunków prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych wynikających ze stanu prawnego w dniu pobrania), 

gotowym do użycia, bez dodatkowej pomocy technicznej podczas inicjowania użytkowania po stronie 

Licencjobiorcy. Licencjodawca dostarcza Licencjobiorcy treści i wiadomości wystarczających do zainicjowania 

użytkowania Aplikacji oraz w drodze odrębnych ustaleń może wspomagać pracę Licencjobiorcy z Aplikacją. 

2. Licencjodawca może na wniosek Licencjobiorcy zapewnić ewentualne szkolenia i pomoc techniczną w zakresie 

wskazywanym we wniosku. Wskazywana w zdaniu pierwszym pomoc techniczna jest udzielana na warunkach 

objętych odrębnymi ustaleniami. 

3. Licencjodawca zapewnia możliwość uaktualniania Aplikacji, o ile zaistnieje taka konieczność w rozumieniu 

uwarunkowań wskazanych w § 8. Uaktualnienie nie podlega żadnym dodatkowym opłatom z tytułu 

uaktualnienia. Uaktualnienie Aplikacji czyni ją ponownie tą samą Aplikacją w rozumieniu tej Licencji, ale nie 

zmienia uwarunkowań wynikających z § 8. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji. 

Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji wyłącznie w sposób określony w tej Licencji. 

Informacje dotyczące uaktualniania są publikowane w Serwisie1 Art30a. 
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4. Po stronie Licencjobiorcy istnieje możliwość uaktualniania, uzupełniania, zmieniania skrótu instrukcji obsługi 

Aplikacji oraz udostępnianej pełnej instrukcji i prezentacji, zgodnie z własną wolą co do bieżących potrzeb, 

zamiarów, celów i treści w szczególności bez zgody, wiedzy i autoryzacji Licencjodawcy. Licencjodawca nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za dokonywane zmiany wskazywane w zdaniu pierwszym. 

§ 10. 1. Aplikacja jest spójna i analogiczna funkcjonalnie do aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy 

wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w latach 2014-2019 w zakresie formy i czynności 

wynikających ze stosowanych przepisów prawa. 

2. Poza udostępnianą pełną instrukcją, bardziej ewentualnie pożądane po stronie Licencjobiorcy, szczegółowe 

wyjaśnienia, prezentacje, pogłębiony instruktaż obsługi i analizy przypadków mogą być przedmiotem szkoleń. 

Warunki zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń są przedmiotem oddzielnych ustaleń. 

§ 11. Wykorzystywane w Aplikacji oraz w narzędziach dodatkowych formuły obliczeniowe i strukturalne oraz 

kody i skrypty VBA, SQL i python mogą być przekazane wraz z dokumentacją Licencjobiorcy na warunkach i 

w trybie wskazywanych w odrębnych ustaleniach. 

§ 12. Licencja traci ważność przed upływem terminu określonego w § 8 w przypadku: 

a) naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień tej Licencji; 
b) naruszenia autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy; 
c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Strony jakichkolwiek postanowień tej Licencji; 

§ 13. 1. Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę tej Licencji, Licencjobiorca, który brał udział we właściwym 

szkoleniu nie jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy. 

2. Licencja jest udzielana w ramach kosztu udziału w szkoleniu poniesionego przez Licencjobiorcę. 

3. Udzielenie Licencji następuje z dniem wzięcia udziału we właściwym dla Licencjobiorcy szkoleniu. 

§ 14. 1. Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę Licencji w wyniku dokonania zamówienia, Licencjobiorca 

zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy. 

2. Cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych (dalej zwaną „Liczbą [awn*]”) zgodnie 

z liczbą podmiotów (szkół) gromadzenia danych dla potrzeby dokonania Analizy zgodnie z aktualną zawartą 

poniżej tabelą, dostępną także w Serwisie1 Art30a  

(w części dostępnej pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20).  

Zakres Liczby [awn*] Cena [zł] (plus VAT) 

1 do   3  359,00 

4 do   9 379,00  

10 do 19 409,00 

20 do 49 449,00 

powyżej 50 499,00 

3. Liczba [awn*] jest deklarowana przez Licencjobiorcę w formularzu zamówienia. Ograniczenie „od góry” Liczby 

[awn*] dla danego zakresu jest nieedytowalną własnością Aplikacji – nie będzie można dokonać analizy danych 

z plików przekraczających górną granicę zakresu deklarowanego przez Licencjobiorcę w formularzu zamówienia. 

4. Zapłaty wskazywanej w ust. 1 i 2 należy dokonać na konto firmy eGocki.pl Krzysztof Sługocki w banku: mBank 

nr 21 1140 2004 0000 3502 7955 5874, podane także w dokumencie sprzedaży – faktura. Faktura będzie 

wystawiona w terminie do 7 dni od dnia udzielenia licencji z 21 dniowym terminem płatności. 

§ 15. 1. Licencja ta podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą interpretowane zgodnie 

z prawem Polski. 

2. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle 

tej Licencji bądź w związku z nią lub jej interpretacją. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego 

rozwiązywania problemów i powikłań towarzyszących korzystaniu z tej Licencji. 

http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
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3. Spory między Stronami, których nie da się rozwiązać polubownie, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Licencjodawcy. Postępowanie sądowe będzie prowadzone w języku 

polskim. 

§ 16. 1. Licencjodawca oświadcza, że informacje przez niego przekazywane są przeznaczone wyłącznie do użytku 

służbowego Licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do korzystania z tej Licencji. 

2. W sprawach nieuregulowanych tą Licencją mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. 

------------------------- 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com 

Aktualna treść Licencji obowiązuje od 22.07.2020. 

  

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
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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. 

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: 
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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. 
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Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania 
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Ustawa budżetowa – kwoty bazowe 

(Dz. U. 2020 poz. 571) 

Art. 9. [Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej]  

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: 

1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł; 

2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.  
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Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 

Od 1 stycznia 2020 

 

Od 1 września 2020 
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Zmiana ustawy Karta Nauczyciela - wybór zmian 

Dz. U. 2019 poz. 1287  

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 

z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany: 

11) w art. 30: 

a) w ust. 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, 

o którym mowa w art. 54 ust. 5.”, 

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33–34a,”, 

c) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie: 

„8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz 

z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na 

świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są 

zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na wynagrodzenia 

nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, 

środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są 

zagwarantowane w budżetach tych ministrów.”, 

d) ust. 10 i 10a otrzymują brzmienie: 

„10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki 

na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1, oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy określoną w art. 34a ust. 2. Organy prowadzące mogą 

ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego 

planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej 

przez organ prowadzący. 
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10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości 

dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 następuje 

w trybie określonym w ust. 6.”; 

12) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

„Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje 

dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”; 

14) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje 

jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, 

w którym nauczyciel rozpoczął staż. 

3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, 

o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

4. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać 

świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. 

5. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na 

średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”; 

 

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta 

Nauczyciela 

źródło: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-

znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html  

W związku z okresem konstruowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uprzejmie 

przypominamy, że od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta 

Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na 

mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. 

pensum) będzie ustalany jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych 

w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych 

godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

Powyższy przepis należy stosować  do ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w sytuacji gdy ustalony wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy będzie inny niż jego dotychczasowe stanowisko (dotychczasowe pensum), dyrektor 

przenosi nauczyciela na inne stanowisko, na podstawie art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela. Przeniesienie może 

nastąpić pod warunkiem pisemnej zgody nauczyciela. 

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html
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Przykład I. Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i polonisty. 

Dyrektor przydzielił mu 16 godzin języka polskiego, 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy, 1 godzinę zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, 6 godzin biblioteki i 4 godziny wychowawcy świetlicy. Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: 

(18+6+4) : (18/18 + 6/30 + 4/26) =  28 : (1+ 0,2+ 0,15) = 28 :1,35= 20,7 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 21 godzin, zatem nauczyciel ma 

7 godzin ponadwymiarowych. 

Przykład II. Nauczyciel  jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty 

i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 9 godzin języka polskiego, 15 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: 

(9+15+4) : (9/18+15/30+4/22) = 28 : (0,5+0,5+0,18) = 28 : 1,18 = 23,7 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 24 godziny, zatem nauczyciel ma 

4 godziny ponadwymiarowe. 

Przykład III. Nauczyciel  jest zatrudniony w  0,5 wymiaru czasu pracy  na czas nieokreślony i ma kwalifikacje 

bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 5 godzin języka polskiego, 5 godzin biblioteki 

i 4 godziny zajęć logopedy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: 

(5+5+4) :  (5/18+5/30+4/22) = 14 : 0,64 = 21, 87 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (po 

zaokrągleniu) wynosi 22 godziny. 

22 x 0,5 = 11 

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu powinien realizować 11 godzin, skoro przydzielono mu o 3 godziny 

więcej, dyrektor powinien zrobić aneks do umowy o pracę. 
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Przyczyny nieprowadzenia zajęć (nieobecności - ustawa o systemie informacji 

oświatowej) 

(Dz.U. 2017.2159) 

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 w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie 

informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu 

informacji oświatowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 628)   

§ 27. 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 2019 r. poz. 263);  

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 realizacji 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;  

13) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy;  

14) 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 2019 r. poz. 645 i 1590);  

15) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela  
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Kalendarz 2020 
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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: W, Ajm, 

ejm, zjm, em, zm)  

• oraz obliczenie prawem ustanowionych wartości (oznaczone na rysunku barwą 

niebieską: nm, Nj8, Nj4, N, R, Sjm, Dj).  

Istnieją jeszcze dodatkowo (nie są symbolizowane na rysunku) dwa zakresy czynności:  

• ewentualne wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających  

• oraz sporządzenie sprawozdania. 

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 
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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. 

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

2020 "za pierwsze 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 w zależności od potrzeb raporty z dokonanej analizy. 

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

proponowane narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli. 

Kolejne etapy obsługi Aplikacji 

Pobranie Aplikacji 

1. Proszę utworzyć nowy folder, np.: 

 

2. Proszę do utworzonego nowego folderu pobrać skompresowany plik Aplikacji. 

Aplikacja jest dostępna do pobrania pod adresem: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip  

(lub alternatywnie: https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.exe, lub alternatywnie: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.7z)  

 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.zip
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.exe
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020.7z
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…"najbezpieczniejszym" do ściągnięcia jest plik zapisany w formacie "zip"; zaleca się "ściągnięcie" pliku 

zapisanego w formacie "exe" - najłatwiejszy do "rozpakowania", ale jest to plik "wykonywalny" i na 

przykład Państwa system zabezpieczeń może go oznaczać jako "nie będący bezpiecznym"; plik 

zapisany w formacie "7z" jest najmniejszy...  

W celu zainicjowania Licencji, po rozpakowaniu (rozkompresowaniu, wyodrębnieniu...) pobranego 

pliku Aplikacji, należy otworzyć skoroszyt (plik) Analizatora ([Analizator2020_w*.xlsm]) i w arkuszu 

[DanPar] przyciskiem symbolizowanym napisem [„Licencja”] uaktywnić Licencję przed dokonywaniem 

innych czynności. 

ZIP 
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3. Proszę rozkompresować (rozpakować, wyodrębnić) pobrany plik [Analiza2019.zip] 

 



Strona | 45  
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EXE (tu na przykładzie wersji z roku 2019 – w roku 2020 jest analogicznie) 
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Efekt rozpakowania (wyodrębnienia, rozkompresowania) plików ZIP, EXE, 7z – jest taki sam: 

 

Uruchomienie (uaktywnienie, włączenie Aplikacji) 

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2020_w****.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 obsługą kontroli poprawności danych (np. 

LibreOffice Calc – zalecana możliwie najnowsza wersja).  

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) 
 

1. Uruchomienie Aplikacji rozpoczyna się od otwarcia (uaktywnienia, włączenia) pliku 

(skoroszytu) [Analizator2020_w*.xlsm]. Plików gromadzenia danych [awn*.xlsx] jeszcze nie 

ma. Pliki [Form_awn*.xlsx] są plikami wzorcowymi – nie należy ich używać do gromadzenia 

danych. 
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Lista plików Aplikacji 

 

Analizator 

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

[Analizator2020_w*.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…” 
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…lub (w starszych wersjach) 

 

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

 

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

Aplikacja jest gotowa do pracy. 

Właściwa praca z Analizatorem rozpoczyna się od uaktywnienia arkusza [DanPar] (pierwsza zakładka 

od lewej na dole okna). 

 

Rozpoczęcie pracy – parametryzowanie (ustawianie, konfigurowanie) przyszłego 

działania 

Uaktywnienie licencji 

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

aspekty użytkowania Aplikacji. 

Górna część arkusza ma charakter informacyjno-identyfikacyjny. Po pobraniu i pierwszym 

uruchomieniu Aplikacji arkusz zawiera informację: „Brak licencji. Aplikacja funkcjonuje jako wersja 

demonstracyjna z określonymi ograniczeniami”. Ograniczenia mają charakter losowy na poziomie 

dokonywania analizy – nie ma ograniczeń na poziomie gromadzenia danych. Przed dalszym 
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użytkowaniem pole [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. 

 

W wersji bez licencji będą się także pojawiać okna informacyjne… 

 

W przypadku uzyskania Licencji poprzez udział w szkoleniu (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a)  

lub nabycie Aplikacji (http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20) należy użyć 

przycisku opatrzonego napisem [Licencja]… 

 

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

w zamówieniu 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. 

 

https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
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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 indywidualną 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 opisane. 

 

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 ma 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 ewentualne zmiany w prawie oraz 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. 
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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. 

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 
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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 bez udziału w szkoleniu więcej 

oczekiwanie stosownych informacji można uzyskać poprzez kontakt z autorem rozwiązania: 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com (tel. 501 09 995) Warto również sięgnąć do zasobów zgromadzonych 

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

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 bez udziału w szkoleniu więcej 

oczekiwanie stosownych informacji można uzyskać poprzez kontakt z autorem rozwiązania: 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com (tel. 501 091 995). 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 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 (do czasu ewentualnej zmiany tego przepisu prawa) pozostawić w tym polu wartość 

domyślną [2]. 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
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Pole: [Czy generować pliki tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów (LNID)?] – znaczenie, 

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

opracowania dostępnego pod adresem  

http://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf; Strona 61, Problematyka 

art. 30a KN; narzędzia obliczeniowe, Wrocław, 18.04.2014; Praca z opcjonalnym skoroszytem 

tworzenia list nauczycieli LNID*.xls - strona 80).  

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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych – RODO/GDPR) ich imion i nazwisk, ale tylko w przypadku stosowania rozwiązania w takiej 

strukturze organizacyjnej, w której dane są 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 (więcej: 

http://art30a.ucoz.pl/news/narzedzie_pseudonimizacji_danych_osobowych/2019-08-21-178).  

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 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 we wskazanej wyżej 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 wskazaną jako 

domyślną [4] – jeżeli rzecz „nie zadziała” – „zmniejszyć” nr metody…; w przypadku spostrzeżenia 

możliwych tu nieprawidłowości wskazany jest kontakt z autorem rozwiązania 

Krzysztof.Slugocki@gmail.com. W latach 2016-2018 na całkowitą liczbę niemal tysiąca 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 2020 – 

w tych pozostałych polach nie należy tymczasem (02.09.2020) dokonywać żadnych zmian (tu prawo 

„może jeszcze ulec zmianie”, choć jest to obecnie bardzo mało prawdopodobne.  

 

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 września 2020 – jest obecnie bardzo małe) i przyszłe potrzeby funkcjonalne. 

http://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf
http://art30a.ucoz.pl/news/narzedzie_pseudonimizacji_danych_osobowych/2019-08-21-178
mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
http://art30a.ucoz.pl/
mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
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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 czas od ułamka sekundy do kilku sekund (w zależności o własności środowiska). 

W trakcie generowania plików może być widoczny ekran… 

 

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

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 należy zgodzić się na zapisanie zmian. W przypadku 

zamknięcia – po nowym kolejnym otwarciu będzie widoczna zawartość arkusza, który był widoczny 

w chwili zamykania. Zamknięcie pliku Analizatora bez zapisania zmian zrodzi w szczególności przy 

kolejnym uruchomieniu konieczność ponownego uaktywnienia Licencji. 

Poniżej przykładowa zawartość dedykowanego dla Aplikacji folderu po wygenerowaniu siedmiu plików 

gromadzenia danych. 
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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 wygenerowano 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. 

Zmiana nazwy pliku gromadzenia danych 

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 arkusze 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…” 

 



Strona | 59  
 

[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. 

Gromadzenie danych 

W tej części skryptu kolejne strony proszę traktować jako kolejne „ekrany” obsługi koniecznych 

wypełnień danymi. Gromadzenie danych stanowi najważniejszą część szkolenia – wszystkie aspekty 

i niuanse gromadzenia danych zostaną omówione, wytłumaczone i przećwiczone poprzez stosowanie 

zawartych arkuszy. 

Istotnym uzupełnieniem tego skryptu w aspekcie gromadzenia danych może być pierwsza część 

opracowania dostępnego pod adresem https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/CalStr.pdf  - opis 

korzystania z pliku pomocniczego kalkulatora obliczania struktury zatrudnienia (zawiera 

w szczególności szczegółową analizę pewnego przypadku gromadzenia danych najbardziej 

reprezentatywnego dla wybranych problemów – zalecane do przestudiowania…). 

Aktualna lista wybranych udostępnianych obecnie (01.09.2020) dodatkowych plików 

pomocniczych dotyczących gromadzenia danych 

https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf  - struktura zatrudnienia i liczenie struktury zatrudnienia  w tym „ręczne” 

policzenie struktury zatrudnienia; 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf  - czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia 

danych; 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf  - skrypt szkoleniowy; problematyka 

art. 30a KN; narzędzia obliczeniowe; 

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf   - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) 

dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta 

Nauczyciela; 

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf   - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) 

dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta 

Nauczyciela; 

pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja wstępnie przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, której 

tylko wybrane części były wykorzystane w czasie mocno praktycznych szkoleń (zawiera treści aktualne 

z perspektywy 24 czerwca 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_9.pptx;  

opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: 

http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.   

…więcej: http://art30a.ucoz.pl/load/  

 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com?subject=Art.%2030a%20-%20kody%20VBA
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/CalStr.pdf
https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf
https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf
https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf
https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf
https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_9.pptx
http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184
http://art30a.ucoz.pl/load/
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Arkusz [Podmiot] – konieczna identyfikacja podmiotu gromadzenia danych jako pierwszy krok 

w gromadzeniu danych w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx]. 

 

  



Strona | 61  
 

Arkusze [ns], [nk], [nm], [nd] – arkusze gromadzenia danych o minimalnych stawkach wynagrodzenia 

zasadniczego, wymiarach etatu oraz okresach i typach nieprowadzenia zajęć. 
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Arkusze [nsW], [nkW], [nmW], [ndW] – arkusze gromadzenia danych o wydatkach 
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Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego; wymiar etatu – tabele tu zawarte przygotowano na 

potrzebę realizacji ćwiczeń w czasie szkolenia 
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Typ i okres nieprowadzenia zajęć – przygotowano na potrzebę realizacji ćwiczeń 
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Elementy pomocnicze 
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Gromadzenie danych o wydatkach 
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Arkusze Analizy 

1. Arkusz [Pliki] 

 

 

 

 

 

 

2. Arkusz [a_N*] 
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3. Arkusz [jdu_N*] 

 

 

 

Arkusz pomocniczy [Pulpit] 
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Arkusz Sprawozdania 
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Raporty 
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Strona | 74  
 

Narzędzie pomocnicze: Kalkulator struktury zatrudnienia 
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Narzędzie pomocnicze: „Agresywny” analizator poprawności gromadzonych danych 

 

Narzędzie pomocnicze: Analizator sprawdzania poprawności gromadzenia danych 
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Arkusz sprawozdania 

…taki będzie prawdopodobnie arkusz sprawozdania za rok 2020 (zwykle MEN publikuje arkusz 

sprawozdania właściwy dla danego roku z końcem danego roku. 
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Notatki ze szkolenia 
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Notatki ze szkolenia 
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Notatki ze szkolenia 
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