
Gromadzenie danych 
Prezentacja i opis metodologii gromadzenia danych w plikach gromadzenia 
danych [awn*.xlsx] w odniesieniu do narzędzi wspomagania dokonania 
analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach 
obliczeniowych roku 2019 

Wyjaśnienia wybranych kwestii prawnych. Przykładowe obliczenia „ręczne”. Przykład zastosowania 

arkusza gromadzenia danych. Gromadzenie danych na potrzebę dokonania analizy, w tym obliczania 

struktury zatrudnienia. Narzędzia sprawdzania poprawności zgromadzenia danych. Analiza wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w aspekcie analizy struktur zatrudnienia. Raportowanie 

zgromadzonych danych i raportowanie analizy. 

Celem tych treści jest wyjaśnienie wybranych praktycznych aspektów korzystania z plików 

gromadzenia danych w celu ich zgromadzenia na rzecz dokonania analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli. Zostanie zaprezentowany sposób gromadzenia danych na przykładzie 

o „dość egzotycznej naturze” – w celu pokazania wybranych istotnych „niuansów” gromadzenia 

danych. Na zakończenie zostanie także (bardzo skrótowo) zaprezentowany cykl czynności 

prowadzący do dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wspomagany użyciem 

zalecanej Aplikacji Analiza2019. 

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

Proponowane tu dane są celowo „nieco” przesadzone, ale to i tak nie jest jeszcze szczególnie 

„pokręcony” przypadek – rzeczywistość dostarcza dalej idącej egzotyki; bardziej „egzotyczne” 

przykłady bywają przedmiotem szkoleń. Zakłada się, że jest dość mało prawdopodobne zaistnienie 

w rzeczywistości wskazanych niżej przykładowych danych, ale jednocześnie dzięki takiemu jednemu 

przykładowi zostanie wyjaśniona metodologia postępowania w gromadzeniu danych na rzecz 

dokonania analizy – wykorzystania zalecanych narzędzi obliczeniowych, sprawdzających 

i analitycznych. Dane zostały celowo dobrane w taki (nieco przesadzony) sposób, aby można było 

ujawnić liczne „niuanse” związane z koniecznymi tu czynnościami. 

Przykład 1 

Nauczycielka Anna Kowalska; jest nauczycielką dyplomowaną z przygotowaniem pedagogicznym, 

pozostającą w stanie zatrudnienia w roku 2019 (od 01 stycznia) na cały etat (tu: 18/18). 

07 marca – nauczycielka jest nieobecna – w odniesieniu do analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli należy używać pojęcia: „ma okres nieprowadzenia zajęć”; tu 07 marca jest na zwolnieniu 

lekarskim (otrzymała wynagrodzenie chorobowe). 

Od 11 marca do 28 marca nauczycielka ma okres nieprowadzenia zajęć; przebywa na świadczeniu 

ZUS’owskim (pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, lub zasiłek opiekuńczy). 

29 marca – …urlop bezpłatny. 

Od 14 maja do 21 października – …świadczenie ZUS. 

22 października - …macierzyńskie… 

Od 12 listopada następuje zmiana wymiaru etatu z 18/18 na 16/18. 

Od 18 listopada do 20 listopada – zwolnienie lekarskie… 

21 listopada – urlop bezpłatny. 

Od 09 grudnia – nauczycielka przestaje być w stanie zatrudnienia. 
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Plik gromadzenia danych 

Czynności poprzedzające 

Z użyciem pliku Analizatora [Analizator2019_w*.xlsm] wygenerowano pożądaną (tu 18) liczbę plików 

gromadzenia danych. 

 

Przed wygenerowaniem plików (rysunek wyżej) zdecydowano dokonując koniecznych ustawień 

(parametry, konfiguracja,…), że sposobem gromadzenia danych o wydatkach będzie sposób 

oznaczony parametrem [1 - …z podziałem na nauczycieli] oraz że metodą obliczania struktury 

zatrudnienia będzie [2 – wybór metody „dni roboczych”]. To są dwa najważniejsze parametry 

dokonywania gromadzenia danych i realizacji analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

z użyciem zalecanej (tu: http://art30a.ucoz.pl/) Aplikacji wspomagania dokonania tej analizy. 

W konsekwencji dokonanych ustawień w plikach gromadzenia danych… 

…zaistniały arkusze gromadzenia danych: [ns], [nsW], [nk], [nkW], [nm], [nmW], [nd], [ndW], arkusz 

identyfikacji podmiotu [Podmiot] oraz arkusze pomocnicze [Tablice] i [Kalend]. 

W arkuszach [ns], [nk], [nm], [nd] (na rysunku poniżej widoczny jest najbardziej reprezentatywny 

fragment arkusza [nd]) są gromadzone dane dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego w odniesieniu do kolejnych miesięcy bycia w stanie zatrudnienia (pola: [Min. stawka 

wynagr. zasadan.]), dane dotyczące wymiaru etatu (pola: [Wymiar etatu]) oraz dane dotyczące 

okresów nieprowadzenia zajęć (pola: [Typ], [od], [do]). Jednocześnie dostępnymi pozostają obszary 

„podpowiedzi i wyjaśnień” (lewa strona ekranu) oznaczone zwykle nazwą [pomocnik *]; w obszarze 

oznaczonym nazwą [pomocnik 1] w polu [metoda] jest widoczna wartość [2], co odpowiada wybranej 

metodzie obliczania struktury zatrudnienia – wybrano: [2 – wybór metody „dni roboczych”]. Do czego 

mogą być przydatne obszary oznaczone mianem [pomocnik *] – zostanie to wyjaśnione w kolejnych 

częściach tego opracowania w odniesieniu do zdefiniowanego przykładu. 

http://art30a.ucoz.pl/
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W arkuszach [nsW], [nkW], [nmW], [ndW]… 

 

…będą gromadzone dane dotyczące wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli 

z możliwym tu podziałem na nauczycieli (w konsekwencji wybranego w Analizatorze parametru [1 - 

…z podziałem na nauczycieli]) oraz podziałem na kolejne miesiące. Kolumny pól oznaczone mianem 

[Korekta] nie będą w roku 2019 wypełniane – pola nie będą w żaden sposób używane. 
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Gromadzenie danych (1) – minimalne stawki i wymiary etatu 

W zdecydowanej większości koniecznych czynności gromadzenie danych polega na wpisaniu 

odpowiednich wartości w odpowiednie pola. Poniżej (na rysunku) widoczny jest już efekt 

zgromadzenia danych dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wymiarów 

etatu w odniesieniu do kolejnych miesięcy (w nawiązaniu do zdefiniowanego na str. 3 przykładu). 

 

Dane dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego są „podpowiadane”… 

 

   

…oczywiście od września są „podpowiadane” już zmienione minimalne stawki wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Pola dotyczące wymiaru etatu w listopadzie pozostały na razie nie wypełnione. W przyjętym 

przykładzie: „Od 12 listopada następuje zmiana wymiaru etatu z 18/18 na 16/18; Od 18 listopada do 

20 listopada – zwolnienie lekarskie…; 21 listopada – urlop bezpłatny”. To, jakimi wartościami należy 

wypełnić pola dotyczące wymiaru etatu w listopadzie, zostanie wytłumaczone nieco dalej. 

Tymczasem – można w równie prosty sposób dokonać wypełnień kolejnych. 
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Gromadzenie danych (2) – okresy nieprowadzenia zajęć 

Z przykładu: 

• 07 marca – nauczycielka jest nieobecna – w odniesieniu do analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli należy używać pojęcia: „ma okres nieprowadzenia zajęć”; tu 

07 marca jest na zwolnieniu lekarskim (otrzymała wynagrodzenie chorobowe). 

• Od 11 marca do 28 marca nauczycielka ma okres nieprowadzenia zajęć; przebywa na 

świadczeniu ZUS’owskim (pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, lub 

zasiłek opiekuńczy). 

• 29 marca – …urlop bezpłatny. 

• Od 14 maja do 21 października – …świadczenie ZUS. 

• 22 października - …macierzyńskie… 

• Od 18 listopada do 20 listopada – zwolnienie lekarskie… 

• 21 listopada – urlop bezpłatny. 

• Od 09 grudnia – nauczycielka przestaje być w stanie zatrudnienia. 

 

Odpowiednio do tych danych wypełniono pola [Typ], [Od] i [Do]. 

 

07 marca nauczyciela „nie ma”, ale za ten okres otrzymał wynagrodzenie (wynagrodzenie 

chorobowe) „z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”; „rządzi” tu opisany w częściach 

dalszych tego opracowania § 3 ust. 6 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. 2010 r. 

nr 6 poz. 35; ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 2361; dalej: Rozporządzenie)  – a tu na potrzeby 

zastosowania opisywanego narzędzia należy w takim przypadku zastosować [Typ] oznaczony cyfrą 

[1].  

Analogicznie należy postępować wobec kolejnych okresów nieprowadzenia zajęć – pomocną będzie 

zawarta niżej Tabela oraz [pomocnik 4]. Zawartość Tabeli należy „przestudiować ze szczególną 

troską” i odnaleźć dla siebie możliwie najprostszy sposób postrzegania relacji: „charakter okresu 

nieprowadzenia zajęć” – „wybór Typu”. 
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Dodatkowy opis stosowanej symboliki i jej znaczenia zawarty jest w obszarze [pomocnik 4]. 

Analizowany 
okres 

Pytanie 
nr 1 

Pytanie 
nr 2 

Typ 
zastosowanie 

ma charakter czynności analitycznej 
"Czy ma 
pieniądze?" "Skąd?" 

07.03 Tak b.JST 1 § 3 ust. 6 
nie bierze udziału w liczeniu struktury 
zatrudnienia; 

11.03-28.03 Tak ZUS 3 § 3 ust. 7 

bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia, za każdy miesiąc przyjmuje 
się 30 dni 

29.03 Nie - 2 § 3 ust. 8 
bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia; 

14.05-21.10 Tak ZUS 3 § 3 ust. 7 

bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia, za każdy miesiąc przyjmuje 
się 30 dni 

22.10 Tak ZUS 3 § 3 ust. 7 

bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia, za każdy miesiąc przyjmuje 
się 30 dni 

18.11-20.11 Tak b.JST 1 § 3 ust. 6 
nie bierze udziału w liczeniu struktury 
zatrudnienia; 

21.11 Nie - 2 § 3 ust. 8 
bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia; 

09.12-31.12 Nie - 2 § 3 ust. 8 
bierze udział w liczeniu struktury 
zatrudnienia; 
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Gromadzenie danych (3) – zmiana etatu w trakcie trwania miesiąca 

Pola dotyczące wymiaru etatu w listopadzie pozostały na razie nie wypełnione. W przyjętym 

przykładzie: „Od 12 listopada następuje zmiana wymiaru etatu z 18/18 na 16/18; Od 18 listopada do 

20 listopada – zwolnienie lekarskie…; 21 listopada – urlop bezpłatny”. Okaże się za chwilę, że na 

wyliczenie wymiaru etatu będą także miały określony wpływ ewentualne okresy nieprowadzenia 

zajęć w tym okresie (miesiącu), w którym następuje zmiana wymiaru etatu. 

Sposób pierwszy – ten nie jest zalecany 

W przypadku zmiany etatu (w danym miesiącu w trakcie jego trwania – tu od 12 listopada…) należy 

wspomóc się narzędziem (kalkulatorem) reprezentowanym (po lewej stronie ekranu) obszarem 

oznaczonym jako [pomocnik 1]. 

Nauczyciel jest w stanie zatrudnienia w listopadzie; pracuje na 

18/18 etatu od 1 listopada do 11 listopada; stąd w polu [Let1] (Licznik 

etatu 1) liczba [18], w polu [Met1] (Mianownik etatu 1) [18], w polu 

[Lok1] (Licznik okresu 1) [11]; pole [Mok1] (mianownik okresu 1) samo 

wypełnia się liczbą [19] – skutkiem wyboru miesiąca w polu [miesiąc] [11] 

oraz wyboru metody w polu [metoda] – [2] (metoda „Dni roboczych” 

obliczania struktury zatrudnienia). Analogicznie dla „etatu drugiego” 

16/18… Przeliczony dla listopada [Wymiar etatu] wynosi [157]/[171] (w 

wielu przypadkach będą to liczby dwucyfrowe, ale i równie często mogą 

to być liczby takie jak w tym przypadku). I takie też wymiar etatu zostaje 

wpisany w odpowiednich polach gromadzenia danych dotyczących 

listopada. 
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Sposób drugi – ten jest zalecany 

Arytmetyka koniecznych tu działań jest taka, że – rzecz tu streszczając – „poprawniejszy” wynik 

osiągnie się, jeżeli występujące okresy nieprowadzenia zajęć (o ile takie występują w miesiącu zmiany 

etatu w trakcie jego trwania) zostaną już uwzględnione w przeliczeniu wymiaru etatu. Czyli tego, co 

jest opisane niżej nie trzeba stosować gdy następuje zmiana etatu w trakcie trwania miesiąca i nie ma 

w tym miesiącu okresów nieprowadzenia zajęć. 

Czyli… na potrzebę policzenia wymiaru etatu w tym dość egzotycznym przypadku (tu w listopadzie) 

należy użyć narzędzia zewnętrznego zawartego w pliku [EuklidesC.xlsx] – „Kalkulator struktury 

zatrudnienia”… 

 

Z prezentowanego tu narzędzia 

należy także korzystać w równie 

„egzotycznych” przypadkach 

polegających na tym, że zmiana 

wymiaru etatu następuje kilka razy 

w miesiącu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dla opisywanego tu „przypadku listopada”… 
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Metoda [2] – „metoda dni roboczych”; miesiąc [11] – listopada; pierwszy wymiar etatu (wpis do 

pierwszego poziomu (1) danych) – 18/18 trwa przez 5 dni roboczych z 19 (0/30 – oznacza, że w tym 

okresie nie było żadnych okresów nieprowadzenia zajęć – „0” w liczniku w takim przypadku). Wpis do 

drugiego (2) poziomu danych: wymiar etatu – 16/18; trwa przez 14 dni roboczych z 19; „21 listopada 

– urlop bezpłatny” – stąd zapis 1/19; 1 – bo jeden dzień, 19 – bo ma tu zastosowanie metoda „dni 

roboczych”; gdyby w tym przypadku był okres nieprowadzenia zajęć przez jeden dzień „o charakterze 

ZUS’owskim (wyjaśnienia w dalszych częściach tego opracowania), to należało by wpisać 1/30…; „Od 

18 listopada do 20 listopada – zwolnienie lekarskie…” – ten okres jest typu [1] („rządzi tu ustęp 

6 w paragrafie 3 Rozporządzenia), czyli – nie bierze udziału w przeliczeniach analizy. 

Zera [0] widoczne w trzecim (3) poziomie gromadzenia (i w kolejnych) danych są konieczne 

i oznaczają, że w danym miesiącu nie wystąpiły kolejne wymiary etatu… 

Ostatecznie w tym przypadku należy w arkuszu gromadzenia danych wpisać… 

 

Wymiar etatu w listopadzie – [87] [100] oraz okres nieprowadzenia zajęć trwający [od] [lis.21] [do] 

[lis.21] oznaczyć typem [1] – nie może po raz drugi ten okres brać udział w wyliczaniu dla listopada 

struktury zatrudnienia na poziomie analizy (okres ten został już uwzględniony w przeliczeniu wymiaru 

etatu; struktura zatrudnienia (co zostało tu dalej wyjaśnione) jest iloczynem wymiaru etatu i okresu 

zatrudnienia (okresu w rozumieniu Rozporządzenia). 
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Gromadzenie danych (4) – wydatki poniesione na wynagrodzenia 

 

W arkuszu [ndW] zgromadzono (tu przykładowe dane – tak trochę „z sufitu”) dane dotyczące 

wydatków na wynagrodzenia w podziale na kolejne miesiące. 
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Analiza 

Plik gromadzenia danych należy zapisać i zamknąć (nie należy dokonywać analizy przy otwartych 

plikach gromadzenia danych). Analizy można dokonywać wielokrotnie tak w trakcie gromadzenia 

danych, jak i po zgromadzeniu danych. 

W celu dokonania analizy należy skorzystać z pliku Analizatora. 

 

W arkuszu [DanPar] nie należy już dokonywać żadnych zmian – rzecz została odpowiednio, zgodnie 

z oczekiwaniami sparametryzowana (ustawiona, skonfigurowana,…) przed wygenerowaniem plików 

gromadzenia danych. 

Krok (1) analizy – arkusz [Pliki] 

W pierwszym kroku analizy (od tego należy najlepiej zaczynać w każdym przypadku dokonywania 

kolejnych analiz) należy skorzystać z arkusza [Pliki]…. 

 

…i skorzystać z przycisku [Twórz listę plików do pobrania danych]. 
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W efekcie… - pojawi się lista z wyróżnionymi tymi plikami, w których system wykryje fakt 

zgromadzenia danych na potrzebę dokonania analizy. W tym przykładzie na liście „plików do 

pobrania danych” zawarty jest plik [awn101.xlsx], w którym to pliku zgromadzono dane dotyczące 

jednego nauczyciela dyplomowanego.  

 

Czyli w tym tu konkretnym (bardzo ograniczonym przykładzie) nie będzie się dokonywać analizy dla 

nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych, lecz tylko dla przypadku zgromadzenia danych 

dla nauczycieli dyplomowanych, czyli nie będzie się w pliku Analizatora korzystać z arkuszy [a_NS], 

[jdu_NS], [a_NK], [jdu_NK], [a_NM], [jdu_NM] – wykorzystane natomiast zostaną arkusz [a_ND], 

[jdu_ND] i kilka kolejnych. 

Krok (2) analizy – arkusz [a_N*] 

Po przełączeniu się do arkusza (w przykładzie) [a_ND]… 

 

Należy skorzystać z przycisku oznaczonego nazwą [Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń]. 

W efekcie zostaną w szczególności policzone (dokona się analiza dla wszystkich nauczycieli, dla 

których zgromadzono dane ze wszystkich plików gromadzenia danych) miesięczne struktury 

zatrudnienia, średnioroczne struktury zatrudnienia, osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego 

oraz zostaną zebrane dane dotyczące wydatków poniesionych na wynagrodzenia.  
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Dane będące wynikiem analizy 

 sty lut mar kwi maj cze lip się wrz paź lis gru 

struktura 
zarudnienia 1,00 1,00 0,35 1,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,87 0,22 

osobista stawka 
wynagrodzenia 
zasadniczego 3483,00 3483,00 1227,34 3483,00 2554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,87 3320,79 848,22 

wydatki 
poniesione na 
wynagrodzenia 5319,00 5319,00 2260,00 5319,00 2634,00 234,00 0,00 0,00 0,00 1459,00 3878,00 1345,00 

 

Szczególnie interesujący jest tu przypadek wartości struktury zatrudnienia w listopadzie =0,87 

Okazuje się, że taki sam wynik otrzyma się w przypadku opisanym na str. 9 (proszę jednak uznać, że 

sposób opisany na str. 10 jest bardziej zasadny; nie w każdym przypadku rozkładu możliwych 

okresów nieprowadzenia zajęć wynik będzie przy tych dwóch możliwych podejściach identyczny – 

dowiedzenie tego przekracza ramy tego opracowania). 

Krok (3) – Różnica i ewentualne jednorazowe dodatki uzupełniające 

…należy skorzystać z arkuszy [jdu_N*]; w przedstawianym przykładzie skorzystano z arkusza [jdu_ND] 

 

Oczywiście w przypadku rzeczywistym, czyli większej niż jeden liczbie nauczycieli zostaną tu policzone 

jednorazowe dodatki uzupełniające z proporcji do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

(tak się stanie w przypadku, gdy policzona różnica będzie miała wartość mniejszą od zera). 

W kolejnych krokach analizy dostępny jest rozbudowany system raportowania, 

który będzie w szczególności przedmiotem kolejnego opracowania (jest także 

przedmiotem szkoleń). 

W celu lepszego wyjaśnienia dokonywanych wyżej opisanych czynności, w kolejnej części tego 

opracowania zostaną zarysowane efekty „ręcznego podejścia” do opisywanych zagadnień 
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„Ręczne” policzenie struktury zatrudnienia. 

Konieczne przywołania prawne i ich powszechnie akceptowalne konieczne 
interpretacje 

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. 2010 r. nr 6 poz. 35; ostatnia zmiana 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2361; dalej: Rozporządzenie) określa się „sposób ustalania średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli”. Przyjmuje się powszechnie, że z treści Rozporządzenia wynika, że 

należy policzyć „średnioroczną liczbę etatów nauczycieli” osobno w każdej grupie awansu 

zawodowego na trenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego. Aby policzyć 

„średnioroczną liczbę etatów nauczycieli” należy wcześniej dla każdego nauczyciela policzyć jego 

„średnioroczną strukturę zatrudnienia” (to nie jest takie oczywiste co do treści Rozporządzenia; suma 

„średniorocznych struktur zatrudnienia” nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego jest 

„średnioroczną liczbą etatów nauczycieli”, czyli w swej istocie średnioroczną strukturą zatrudnienia 

dla danej grupy awansu zawodowego na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu 

terytorialnego). Ale aby policzyć „średnioroczną strukturę zatrudnienia” nauczyciela, należy wcześniej 

policzyć „strukturę zatrudnienia” dla tego nauczyciela w każdym miesiącu roku podlegającego 

analizie (to nie jest takie oczywiste co do treści Rozporządzenia; średnia arytmetyczna tych 

„miesięcznych struktur zatrudnienia” jest „średnioroczną strukturą zatrudnienia” – ale…  

„średnioroczną liczbę etatów” „należy obliczyć [...] dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot 

bazowych”. W roku 2019 obowiązuje jedna kwota bazowa, ale obowiązują jednocześnie (tego jeszcze 

nie było) dwa okresy obowiązywania różnych kwot średniego wynagrodzenia. Tu rzecz nie została 

jeszcze zmieniona na poziomie Rozporządzenia (zwykle pożądane zmiany w tym zakresie następują 

„na ostatnią chwilę”), ale mimo obowiązywania jednej kwoty bazowej trzeba będzie obliczać w roku 

2019 „średnioroczną liczbę etatów” „[...] dla okresów obowiązywania poszczególnych” kwot 

średniego wynagrodzenia (rzecz najprawdopodobniej tak zostanie zmieniona w Rozporządzeniu – 

jest to jednak teraz jedynie najbardziej prawdopodobne przypuszczenie – autor tych treści dokonał 

w okresie od maja do czerwca 2019 różnych symulacji obliczeń i ich konsekwencji, z których wynika 

takie przypuszczenie). 

Więcej: http://art30a.ucoz.pl/news/sprawozdanie_na_za_rok_2019/2019-07-21-172  

Pogodzić się jeszcze należy z powszechnie już nie krytykowaną „urodą brzmień” różnorodnych 

terminów zastosowanych w odniesieniu do art. 30a oraz właściwych tu przepisów wykonawczych; 

w szczególności na przykład z tym, że powtarzające się w różnych odmianach gramatycznych 

określenie wartości „średniorocznych” oznacza (aby to całe liczenie miało sens) – wartości 

„średniomiesięczne”, czyli – poprawniej – wartości średnie (tu średnie arytmetyczne) liczone 

odpowiednio z 8, 4 lub 12 miesięcy (średnia arytmetyczna nie jest tu najtrafniejszym wyborem – 

kolejne miesiące obliczeniowe nie są sobie równoważne; ale tak ustanowiono w przepisie prawa). 

Więcej: http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/o_co_chodzi_w_art_30a_kn/2-1-0-1  

 

http://art30a.ucoz.pl/news/sprawozdanie_na_za_rok_2019/2019-07-21-172
http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/o_co_chodzi_w_art_30a_kn/2-1-0-1
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„Ręczne” (czyli ołówkiem na papierze i z kalkulatorem) obliczenia „struktur 
zatrudnienia” dla kolejnych miesięcy 

Styczeń 

=18/18*31/31=1  

…w styczniu nauczyciel ma wymiar etatu 18/18 i jest w stanie zatrudnienia przez 31 dni stycznia, 

który ma dni 31; warto tu podkreślić, że prawodawca „karze” policzyć nie na przykład „strukturę 

świadczenia pracy” lub „strukturę bycia w pracy”, lecz właśnie „strukturę zatrudnienia”, czyli tyle, co 

„strukturę bycia w stanie zatrudnienia”; gdzie w najbardziej tu „pomocnym” przepisie 

Rozporządzenia stanowi się, że „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.”. Czyli (korzystając tu z pewnej koniecznej swobody interpretacyjnej 

wobec przepisów o bardzo małym stopniu komunikatywności i biorąc pod uwagę cel analizy – czyli 

korzystając z uznaniowej swobody powszechnie i koniecznie akceptowanej od 2010 roku) można 

twierdzić, że jeżeli „jeden” nauczyciel pracuje na „jeden” etat przez „jeden” miesiąc, to… – to 

najpragmatyczniej jest przyjąć, że wtedy jego struktura zatrudnienia w takim miesiącu będzie równa 

„1”… Algebraicznie daje się to pogodzić z wyliczeniem (tu dla stycznia) w przedstawionej wyżej 

postaci: =18/18*31/31=1. 

Czyli – przy okazji – ogólna formuła na liczenie „struktury zatrudnienia 

w danym miesiącu jest następująca:  

=[wymiar etatu]*[okres bycia w stanie zatrudnienia w danym miesiącu]. 

Luty 

=18/18*28/28=1 (wytłumaczenie analogiczne do stycznia). 

Marzec 

=18/18*31/31=1 

…co prawda, w marcu nauczyciel z Przykładu 1 ma trzy różne okresy nieprowadzenia zajęć, ale 

w każdym z tych okresów pozostaje w stanie zatrudnienia. 

Ale (1): …w Rozporządzeniu w § 3 stanowi się, że: 

„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.”. 

…czyli (korzystając tu ponownie z koniecznej swobody interpretacyjnej – powszechnie i koniecznie 

akceptowanej od 2010 roku) można chyba bardziej komunikatywnie napisać, że jeżeli nauczyciel 

w danym miesiącu ma okres nieprowadzenia zajęć, ale „wypłacono” mu „wynagrodzenie ze środków 

ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie 

o pracę lub w akcie mianowania”, to taki okres „uwzględnia się” w „liczbie etatów nauczycieli”, czyli 

mimo tego, że nauczyciela „nie ma” (czyli ma okres nieprowadzenia zajęć), tu 07 marca (jest na 

zwolnieniu lekarskim; otrzymał wynagrodzenie chorobowe, czyli otrzymał pieniądze „ze środków 

ujętych w planie finansowym szkoły”, czyli otrzymał pieniądze „z budżetu jednostki samorządu 
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terytorialnego (b.JST)”, czyli otrzymał pieniądze „od pracodawcy”) – to ów 07 marca nie zmniejsza 

okresu 31 dni bycia w stanie zatrudnienia, czyli „uwzględnia się” ten 07 marca w liczeniu struktury 

zatrudnienia, czyli =18/18*31/31 (i nie jest ten przepis specjalnie odkrywczy – nauczyciel będąc na 

zwolnieniu lekarskim pozostaje przecież w stanie zatrudnienia…). 

Ale (2): …w Rozporządzeniu w § 3 stanowi się, że: 

„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.”. 

…czyli (korzystając tu ponownie z koniecznej swobody interpretacyjnej – powszechnie akceptowanej 

od 2010 roku) można chyba bardziej komunikatywnie napisać, że jeżeli nauczyciel w danym miesiącu 

ma okres nieprowadzenia zajęć, w którym (za który) „pobierał zasiłek chorobowy, świadczenie 

rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy”, to taki okres „nie uwzględnia się” w „liczbie etatów 

nauczycieli”, czyli nauczyciela „nie ma” (czyli ma okres nieprowadzenia zajęć), tu od 11 do 28 marca 

(przebywa na świadczeniu ZUS’owskim; „pobierał zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub 

zasiłek opiekuńczy”, czyli otrzymał pieniądze „z ZUS”, czyli otrzymał pieniądze, ale nie „z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego (b.JST)”, czyli otrzymał pieniądze nie od „od pracodawcy”) – to 

ów okres, tu od 11 do 28 marca zmniejsza okres 31 dni bycia w stanie zatrudnienia, czyli „nie 

uwzględnia się” tego okresu w liczeniu struktury zatrudnienia, czyli =18/18*(31/31-18/31) – i ten 

przepis jest dość „odkrywczy” – nauczyciel będąc tu przecież w stanie zatrudnienia ma być w liczeniu 

potraktowany tak, jakby nie był w stanie zatrudnienia w takim przypadku („przypadku o ZUS’owskim 

charakterze”)… 

Ale (3): …w Rozporządzeniu w § 3 stanowi się także, że: 

„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.”. 

…czyli (korzystając tu ponownie z koniecznej swobody interpretacyjnej) można chyba bardziej 

komunikatywnie napisać, że jeżeli nauczyciel w danym miesiącu ma okres nieprowadzenia zajęć, 

w którym (za który) „nie wypłacono” mu „wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym 

szkoły” za okres „w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie”, 

to taki okres także „nie uwzględnia się” w „liczbie etatów nauczycieli”, czyli nauczyciela „nie ma” 

(czyli ma okres nieprowadzenia zajęć), tu 29 marca (urlop bezpłatny; „nie wypłacono” mu 

„wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły” za okres „w okresach nieobecności 

w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie”, czyli nie otrzymał żadnych pieniędzy) – to 

ów okres 29 marca zmniejsza okres 31 dni marca bycia w stanie zatrudnienia, czyli „nie uwzględnia 

się” tego okresu w liczeniu struktury zatrudnienia, czyli =18/18*(31/31-18/31-1/31) – i ten przepis 

jest także dość „odkrywczy” – nauczyciel będąc tu także w stanie zatrudnienia ma być w liczeniu 

potraktowany tak, jakby nie był w stanie zatrudnienia w takim przypadku (tu „przypadku urlopu 

bezpłatnego”)… 

Czyli w marcu: 

=18/18*(31/31-18/31-1/31)=0,3870968…  
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Czyli – przy okazji – ogólna formuła na liczenie struktury zatrudnienia 

w danym miesiącu jest teraz następująca: = [wymiar etatu] * ([możliwy 

maksymalny okres bycia w stanie zatrudnienia w danym miesiącu] – [okres 

nieprowadzenia zajęć w rozumieniu § 3 ust. 7 lub ust. 8 Rozporządzenia]). 

 

Ale (4) 

W Rozporządzeniu stanowi się jednocześnie, że „Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez 

część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc 

przyjmuje się 30 dni.”. Oraz, że „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.”. 

Trudna sprawa, ale prawodawca (tu reprezentowany przez MEN) uznaje, że te 18 dni, kiedy 

nauczyciel w analizowanym tu przykładzie „ma świadczenie z ZUS”, to i owszem zgodnie z § 3 ust. 

7 „nie uwzględnia się” w wyżej wytłumaczony sposób tego okresu, ale tak „się nie uwzględnia”, że 

należy oto w tym liczeniu twierdzić, że marzec (dla tego okresu 18 dni) to ma w liczeniu struktury dni 

30 (czemu nie na przykład 44?... – bo tak!). 

Czyli w marcu: 

=18/18*(31/31-18/30-1/31)=0,3677419…  

Czyli – przy okazji – przedstawiona wyżej ogólna formuła na liczenie 

struktury zatrudnienia w danym miesiącu w odniesieniu do ułamków 

reprezentujących kolejne czynniki musi być uzupełniona o twierdzenie, że 

„w mianowniku ma być to, co MEN twierdzi, że ma być” a „w liczniku ma 

być to, co jest zgodne z posiadanym dowodem”.  

 

W Przykładzie 1 w marcu nauczyciela „nie ma” (w rozumieniu takim, że ów ma okres nieprowadzenia 

zajęć) dni 18, ale te dni 18 („kwit”/dowód jest tu na dni 18) stanowi 18/30 część marca; 30! – bo tak 

ustanowiono w przepisie prawa, bo jest to okres „o charakterze ZUS’owskim”, czyli rzecz podlega pod 

§ 3 ust. 7 Rozporządzenia…; ale potem w marcu nauczyciela „nie ma” (ma okres nieprowadzenia 

zajęć) 1 dzień (29 marca), ale tu MEN nie stanowi o tym, jak należy traktować tu marzec, czyli marzec 

musi być potraktowany zgodnie z kalendarzem, czyli 29 marca stanowi 1/31 marca… 

Jednocześnie w latach 2010-2012 „narodziła się tradycja” powszechnego stosowania dwóch innych 

modeli liczenia struktury zatrudnienia (głównym źródłem tych „narodzin” były efekty czynności 

kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontrolowania). I tak stwierdzono (tu nawet przy pewnym 

„aplauzie” ze strony zobowiązanych), że „skoro MEN uznaje”, że w niektórych przypadkach nie tylko 

marzec ma być traktowany w obliczeniach jako miesiąc, który ma dni 30, ale nawet i luty (o kwietniu 

na przykład nie wspominając), to chyba nic złego się nie stanie dla natury, porządku, poprawności 

i celowości dokonywanych tu obliczeń, jeżeli przyjmie się, że „w każdym przypadku” zaistnienia 

okresów nieprowadzenia zajęć będzie się przyjmować (głównym argumentem stało się tu ułatwienie 

sobie tych żmudnych obliczeń), że każdy miesiąc w każdym obliczeniowym przypadku ma dni 30… 
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Czyli w marcu – w drugim modelu obliczeniowym, który można uznawać za poprawny: 

=18/18*(30/30-18/30-1/30)=0,366666(6) 

Bardzo szybko (w latach 2010-2012) zadomowiła się w powszechnej świadomości owa „metoda dni 

30” (tak się to umownie określa dziś) liczenia struktury zatrudnienia. Metoda poprzednia (zwana 

potocznie „metodą kalendarzową”) traciła bardzo szybko na znaczeniu także z powodu pojawienia się 

trzeciej konkurencyjnej metody (dość mocno w wielu miejscach „promowanej” przez 

reprezentujących podmioty uprawnione do kontrolowania) – „metody dni roboczych”, w której to się 

zakłada, że każdy miesiąc w tych obliczeniach ma być traktowany jako ten, który ma tyle dni, ile jest 

w nim w danym roku dni roboczych (ta metoda ma bardzo wiele zagadkowych niuansów – ale o tym 

tu nie będzie – tu więcej informacji można znaleźć w serwisie http://art30a.ucoz.pl/).  

Czyli w marcu – w trzecim modelu obliczeniowym, który można uznawać za poprawny: 

=18/18*(21/21-18/30-1/21)=0,352381 

…czyli w odniesieniu do ułamków 21/21 i 1/21 górę bierze wybór uznaniowej metody liczenia; ale 

w odniesieniu do ułamka 18/30 – górą nad wyborem uznaniowej metody liczenia są tu wskazywane 

wyżej przepisy prawa.  

Chodzi o to, że na okoliczność okresów nieprowadzenia zajęć „o charakterze 

ZUS’owskim” przepisy prawa są, a w pozostałych przypadkach trzeba 

zdecydować się na jakiś model obliczeniowy! 

 

W początkowym okresie obowiązywania art. 30a około 2/3 zobowiązanych stosowało powszechnie 

„metodę dni 30”, około 1/3 – „metodę dni roboczych” i bardzo niewiele jednostek samorządu 

terytorialnego – „metodę kalendarzową”. Obecnie te relacje zdecydowanie się zmieniły: około 2/3 – 

„metoda dni roboczych”, około 1/3 – „metoda dni 30”, …autor dziś już nie wie, czy jeszcze gdzieś 

bywa stosowana „metoda kalendarzowa”. Do swoistego rodzaju „ciekawostek” należało 

obserwowanie tego, jak w jednych regionach w wyniku kontroli stwierdzano, że jedna z tych metod 

nie jest poprawna, gdzie w innych regionach stwierdzano z kolei o poprawności tejże metody… Dziś 

chyba większość zobowiązanych/zainteresowanych dokonała jakiś czas temu (autor także mocno tu 

do tego się przyczynił) „odkrycia” pewnych dodatkowych niuansów, z powodu których w zasadzie 

uznaje się nie to, że jedna z tych metod jest „słuszniejsza” od pozostałych, lecz uznaje się to (i to jest 

najważniejsze zdanie w tym opracowaniu), że:  

„w stosowaniu prawa o uznaniowym charakterze, należy być spójnym 

i konsekwentnym” lub pisząc inaczej: „dziś czyń tak, jak czyniłeś wczoraj, 

a wszyscy na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu 

terytorialnego niech czynią tak samo”. 

Ostatnim tu koniecznym „odkryciem” jest kolejne „ale”… 

 

 

http://art30a.ucoz.pl/
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Ale (5) 

W Rozporządzeniu stanowi się jednocześnie, że „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.”. Co prawda w zależności od wybranej metody liczenia dla tych 

samych miesięcy mogą wychodzić nieco różniące się wartości struktur zatrudnienia, ale sensem ich 

liczenia jest policzenie wartości średnich arytmetycznych (na przykład z 12 miesięcy). Okazuje się, że 

w mocno przeważającej ilości koniecznych tu wyliczeń wartości średnich arytmetycznych 

(„średnioroczne struktury zatrudnienia”) nie są one – przy konieczności liczenia i wpisywania 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – zależne od wyboru jednej z trzech przedstawionych 

tu metod liczenia. 

Pytanie czytelnika tych treści: …to którą mam u siebie stosować metodę liczenia? 

Odpowiedź: …po pierwsze – ze względu na konieczność zaokrąglania do 

dwóch miejsc po przecinku (a może dzięki tej konieczności), to wszystko 

jedno, którą metodę się zastosuje; ale po drugie, to (i to jest ważniejsze) „w 

stosowaniu prawa o uznaniowym charakterze, należy być spójnym 

i konsekwentnym” lub pisząc inaczej: „dziś czyń tak, jak czyniłeś wczoraj, 

a wszyscy na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu 

terytorialnego niech czynią tak samo”. 

Czyli 

Styczeń 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*31/31=1=1,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*22/22=1=1,00 

„metoda dni 30”: =18/18*30/30=1=1,00 

Luty 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*28/28=1=1,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*20/20=1=1,00 

„metoda dni 30”: =18/18*30/30=1=1,00 

Marzec 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-18/30-1/31)= 0,3677419…=0,37 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(21/21-18/30-1/21)= 0,352381=0,35 

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-18/30-1/30)= 0,366666(6)=0,37 

Kwiecień 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*30/30= 1=1,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*21/21= 1=1,00 

„metoda dni 30”: =18/18*30/30= 1=1,00 
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Maj 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-18/30)=0,4=0,40 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(21/21-18/30)= 0,4=0,40  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-18/30)= 0,4=0,40 

…powtarzający się tu ułamek 18/30 jest konieczny mimo wyboru kolejnych metod – niezależnie od 

wybranej metody MEN ustanawia, że maj ma tu dni 30 (świadczenie z ZUS), a w odniesieniu do 

takiego ustanowienia nauczyciela „nie ma” (i na to jest „kwit”) dni 18 (od 14 maja nauczyciela „nie 

ma” do 30 maja, ale jest i „dowód” na to, że nauczyciela „nie ma” także 31 maja; 31 maja nie można 

wyrugować z zakresu posiadanego dowodu w takim samym sensie i znaczeniu jak nie można tego 

uczynić na przykład tu wobec 25 maja…). 

Czerwiec 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(30/30-30/30)=0=0,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(19/19-30/30)=0=0,00  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-30/30)=0=0,00 

Lipiec 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-31/30)= -0,0333333(3)= -0,03 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(23/23-31/30)= -0,0333333(3)= -0,03 

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-31/30)= -0,0333333(3)= -0,03 

…tu konieczność traktowania lipca jako miesiąca, który „ma dni 30” ujawnia się w szczególnie 

„dramatyczny” sposób i (nie wnikając niepotrzebnie tu zbyt głęboko) swoista pokora w konsekwencji 

wpisania w prawo „oczywistych chyba jednak głupot” sprowadza się do twierdzenia, że jednak, tu 

cały miesiąc nauczyciel „ma okres nieprowadzenia zajęć” (z drugiej strony przecież jest to okres 

wakacji)… - lepiej w to nie wnikać… - przyjmuje się (jednak nie jest to powszechne), że tu – nie tyle, że 

tak wychodzi z liczenia opartego o prawo – struktura zatrudnienia jest jednak równa „0,00” 

(konieczne uznanie bierze górę nad koniecznością algebraiczną – bo i niby jak tłumaczyć to, że w lipcu 

nauczyciela nie tylko „nie ma”, ale chyba „nie ma go = - 0,03 bardziej?...”) – tu się osiąga poziom 

„bełkotu”, czyli musi być, że…  

Lipiec 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-31/30)= -0,0333333(3)=0,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(23/23-31/30)= -0,0333333(3)=0,00  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-31/30)= -0,0333333(3)=0,00 

Sierpień 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(23/23-31/30)= -0,0333333(3)=-0,03 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(21/21-31/30)= -0,0333333(3)=-0,03 

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-31/30)= -0,0333333(3)=-0,03 

…tu analogicznie do lipca konieczność traktowania sierpnia jako miesiąca, który „ma dni 30” ujawnia 

się w szczególnie „dramatyczny” sposób i (nie wnikając niepotrzebnie tu zbyt głęboko) swoista 

pokora w konsekwencji wpisania w prawo „oczywistych chyba jednak głupot” sprowadza się do 
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twierdzenia, że jednak, tu cały miesiąc nauczyciel „ma okres nieprowadzenia zajęć” – przyjmuje się 

(jednak nie jest to powszechne), że tu – nie tyle, że tak wychodzi z liczenia opartego o prawo – 

struktura zatrudnienia jest równa „0,00”, czyli  

Sierpień  

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-31/30)= -0,0333333(3)=0,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(21/21-31/30)= -0,0333333(3)=0,00  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-31/30)= -0,0333333(3)=0,00 

Wrzesień 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(30/30-30/30)=0=0,00 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(21/21-30/30)=0=0,00  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-30/30)=0=0,00 

Październik 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(31/31-21/30-1/30)= 0,266666(7)=0,27 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(23/23-21/30-1/30)= 0,266666(7)=0,27  

„metoda dni 30”: =18/18*(30/30-21/30-1/30)= 0,266666(7)=0,27 

Listopad 

„metoda kalendarzowa”: =18/18*(11/30)+16/18*(19/30-1/30)= 0,9=0,90 

„metoda dni roboczych”: =18/18*(5/19)+16/18*(14/19-1/19)= 0,871345…=0,87  

„metoda dni 30”: =18/18*(11/30)+16/18*(19/30-1/30)= 0,9=0,90 

…za poprawne mogą być w przypadku listopada także uznane następujące formuły:  

„metoda kalendarzowa”: =251/270*(30/30-1/30)= 0,898642= 0,90 

„metoda dni roboczych”: =157/171*(22/22-1/22)= 0,8763955…= 0,87 

„metoda dni 30”: =251/270*(30/30-1/30)= 0,898642…=0,90 

…wcześniejsze obliczenia dla listopada wydają się być – w świetle dotychczasowych wyjaśnień – 

wystarczająco zrozumiałe; jednak te ostatnie obliczenia w głębokim przekonaniu autora są 

poprawniejsze – tu jednak jeszcze jest za wcześnie wyjaśniać to, skąd się biorą ułamki w postaci 

157/171 i 251/270 (to nie jest proste)? Rzecz wystarczająco komunikatywnie zostanie wyjaśniona 

nieco dalej.  

Grudzień 

„metoda kalendarzowa”: =16/18*(31/31-23/31)= 0,2293907…=0,23 

„metoda dni roboczych”: =16/18*(20/20-15/20)= 0,222222(2)=0,22  

„metoda dni 30”: =16/18*(30/30-23/30)= 0,2074074…=0,21 
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Zestawienie zbiorcze 

zestawienie zbiorcze  
miesiąc met. Kal. met. Dni Rob. met. Dni 30  

styczeń 1,00 1,00 1,00  
luty 1,00 1,00 1,00  

marzec 0,37 0,35 0,37  
kwiecień 1,00 1,00 1,00  

maj 0,40 0,40 0,40  
czerwiec 0,00 0,00 0,00  

lipiec 0,00 0,00 0,00  
sierpień 0,00 0,00 0,00  

wrzesień 0,00 0,00 0,00  
październik 0,27 0,27 0,27  

listopad 0,90 0,87 0,90  
grudzień 0,23 0,22 0,21  

     

śr.(8) 0,47 0,47 0,47  
śr.(4) 0,35 0,34 0,35  

śr.(12) 0,43 0,43 0,43  
Tabela 1 Zestawienia zbiorcze obliczonych „ręcznie” struktur zatrudnienia dla przykładu 1 

Proszę zauważyć, że autor „mocno” się postarał dobrać takie dane tu do Przykładu 1, aby wartości 

średnie (stanowiące cel obliczeń i decydujące o kolejnych etapach obliczeniowych analizy w zakresie 

kwot pieniędzy) przynajmniej odrobinę się od siebie różniły w zależności od przyjętej metody liczenia. 

W zdecydowanej większości przypadków – co jest dość proste (chyba) do wykazania – wartości 

średnie (w związku z koniecznością zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku) nie są zależne od 

przyjętej metody liczenia. 

W tym miejscu zasadnicze pytanie brzmi: czytelniku, czy na pewno chcesz 

(czy masz na to czas, chęci, siły i umiejętności) „bawić się” w takie żmudne 

„ręczne” obliczenia dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu?  

Nie?... to zaczynamy rzecz sobie ułatwiać. 

Ułatwianie „żmudnych obliczeń” – zaleca się zastosowania plików gromadzenia 

danych i Analizatora, czyli Aplikacji Analiza2019. 

Aplikacja Analiza2019 jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego. Zakres możliwości 

dostępu i korzystania z aplikacji jest opisywany pod adresem 

http://art30a.ucoz.pl/.  

  

http://art30a.ucoz.pl/
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Skrót instrukcji stosowania Aplikacji Analiza2019 

Pełna wersja instrukcji jest dostępna w skrypcie szkoleniowym; udostępniam tymczasem 

(01.08.2019) do dowolnej dyspozycji pierwszą wersję skryptu przygotowywanego do szkoleń 

realizowanych w roku 2018 (skrypt adekwatny do roku 2019 będzie udostępniany od września) - 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf   

Uwagi główne w odniesieniu do zawartych tu dalej treści:  

(1) szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pełny instruktaż obsługi i analizy przypadków są 

przedmiotem szkoleń otwartych i zamkniętych (zgłoszenia na szkolenia otwarte: 

http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zgloszeniowy/0-5; więcej informacji: 

http://art30a.ucoz.pl/ oraz https://sites.google.com/view/art30a2019szkolenie; adres poczty 

elektronicznej do kontaktu: k.slugocki@egocki.pl);  

(2) naturalną konsekwencją posiadania umiejętności „ręcznego” liczenia jest dążenie do 

ułatwienia sobie tych żmudnych obliczeń – na przykład poprzez zastosowanie opisanego 

wyżej kalkulatora obliczeń struktury zatrudnienia; naturalną tu dalej idąca konsekwencją jest 

oczekiwanie możliwości zastosowania pełnego narzędzia wspomagania dokonania analizy; 

(3) poniżej zawarto krótki przeglądowy („fotograficzny”) opis Aplikacji Analiza2019, który to opis 

ma w tym opracowaniu stanowić jedynie tło dla zawartego w części pierwszej opisu 

umiejętności „ręcznego” liczenia i zawartego w części drugiej opisu możliwości zastosowania 

kalkulatora obliczania struktur zatrudnienia. 

(4) Zawarty tu niżej przeglądowy opis Aplikacji Analiza2019 nie należy chcieć postrzegać 

w kategoriach instrukcji stosowania tego zalecanego narzędzia analizy – realizacji 

obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. 

Wersja demonstracyjna Aplikacji Analiza2019 jest dostępna pod adresem 

http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip  

Zawartość aplikacji stanowią pliki (niezbędne pliki składające się na całość 
Aplikacji Analiza2019): 

- [Analizator2019_w****.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 [awn*.xlsx]) - wybór metody 

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

przedmiotem szkoleń); aktualna wersja (według stanu na 01.08.2019) oznaczona znakiem „w0722” 

reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 22.07.2019; kolejne wersje 

„Analizatora” są udostępniane w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ (np. jeżeli powstanie nowa wersja, 

to będzie dostępny plik np. „Analizator2019_w0930.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 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 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zgloszeniowy/0-5
http://art30a.ucoz.pl/
https://sites.google.com/view/art30a2019szkolenie
mailto:k.slugocki@egocki.pl
http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip
http://art30a.ucoz.pl/
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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…); 

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

gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…; 

- [sprawozdanie-art30a_2019.xlsx] – arkusz wzorowany na tym publikowanym przez MEN 

dopasowany do aktualnie znanych warunków obliczeniowych roku 2019; arkusz sprawozdania 

opublikowany przez MEN (ostatnio opublikowany 28.12.2018 roku 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wzor-formularza-sprawozdania-z-wysokosci-srednich-

wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-w-szkolach-

prowadzonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-2018-r - dostosowany do warunków 

obliczeniowych roku 2018). Nie jest wiadome obecnie (22.07.2019) kiedy MEN opublikuje arkusz 

sprawozdania właściwy dla roku 2019 (więcej o tym: 

http://art30a.ucoz.pl/news/sprawozdanie_na_za_rok_2019/2019-07-21-172).  

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

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2019_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” koniecznie jednak zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obsługą 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”… 

Główne czynności obsługi (z poziomu pliku Analizatora): 

… 

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

(o ile ujawni się taka konieczność); 

• …dokonać czynności uaktywnienia Licencji (czynność jednorazowa) - arkusz [DanPar] - nie należy 

dokonywać innych czynności przed uaktywnieniem Licencji; uaktywnienia Licencji trzeba będzie 

dokonywać po ewentualnym uaktualnieniu pliku Analizatora; 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wzor-formularza-sprawozdania-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-w-szkolach-prowadzonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-2018-r
https://www.gov.pl/web/edukacja/wzor-formularza-sprawozdania-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-w-szkolach-prowadzonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-2018-r
https://www.gov.pl/web/edukacja/wzor-formularza-sprawozdania-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-w-szkolach-prowadzonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-2018-r
http://art30a.ucoz.pl/news/sprawozdanie_na_za_rok_2019/2019-07-21-172
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• 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 

… 

Gromadzenie danych i analiza 

Zostanie tu zaprezentowany (tylko na zasadzie zobrazowania kolejnych czynności) etap gromadzenia 

danych w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] oraz dalszej ich analizy poprzez wykorzystanie 

pliku Analizatora. 

Plik gromadzenia danych 

 

Rysunek 1 Arkusz identyfikacji podmiotu gromadzenia danych i wybranej metody obliczania struktury 
zatrudnienia 
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Rysunek 2 Arkusze gromadzenia danych o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego, wymiarach 
etatów oraz okresach nieprowadzenia zajęć dla każdej z grup awansu zawodowego 

 

 

Rysunek 3 Arkusz gromadzenia danych dotyczących wydatków dla każdej z grup awansu zawodowego 
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Rysunek 4 Arkusz definicji minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (na dzień 01.08.2019 - jest 
dostępny projekt zmian w tym zakresie 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322577/katalog/12607111#12607111  

 

 

Rysunek 5 Arkusz pomocniczy zawierający kalendarze 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322577/katalog/12607111#12607111
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Gromadzenie danych i analiza z użyciem zalecanych narzędzi 

Nauczyciel z Przykładu 1 jest jednym z kilkudziesięciu nauczycieli dyplomowanych (pracujących 

w danym podmiocie gromadzenia danych). W zgromadzeniu danych (Rysunek 17) w pliku 

gromadzenia danych został oznaczony symbolem [EIPAS1] (pozycja [NrID] – [1]). 

 

Rysunek 6 Fragment arkusza gromadzenia danych o nauczycielach dyplomowanych w zakresie minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego, wymiarów etatu oraz okresów nieprowadzenia zajęć 

 

Rysunek 7 Dane (minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, wymiary etatu, okresy nieprowadzenia 
zajęć) nauczyciela z Przykładu 1 
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Po zgromadzeniu danych następuje ich analiza w rozumieniu art. 30a ustawy KN 
i właściwych przepisów wykonawczych. 

 

 

Rysunek 8 Fragment arkusza wyników analizy 

 

 

Rysunek 9 Fragment arkusza analizy z wynikami analizy dla nauczyciela oznaczonego symbolem [EIPAS1] - 
nauczyciel z Przykładu 1 

 

Analiza jest dokonywana dla wszystkich nauczycieli z danej grupy awansu zawodowego na terenie 

funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli dokonano poprawnego 

zgromadzenia danych – analiza trwa dosłownie „krótką chwilę”. 

W tej samej „krótkiej chwili” wyliczana jest różnica 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. Wyliczane są 

także – jeżeli spełnione będą warunki tego wyliczania – jednorazowe dodatki uzupełniające. 

Następnie generowany jest arkusz sprawozdania. 
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Rysunek 10 Arkusz obliczania różnicy i ewentualnego jej podziału na jednorazowe dodatki uzupełniające 

 

 

Rysunek 11 Arkusz sprawozdania 
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Dalej jest możliwe raportowanie otrzymanych wyników 

 

Rysunek 12 Raport: Miesięczne wydatki (W) poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych 
podmiotach 

 

 

Rysunek 13 Raport: Porównanie wydatków faktycznie poniesionych w poszczególnych podmiotach 
z wydatkami jakie powinny być poniesione 

 

 

Rysunek 14 Raport: Porównanie nr 2 wydatków faktycznie poniesionych w poszczególnych podmiotach 
z wydatkami jakie powinny być poniesione 

 

 

Rysunek 15 Raport: Miesięczne struktury zatrudnienia (S) nauczycieli w poszczególnych podmiotach 
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Rysunek 16 Raport: Miesięczne struktury zatrudnienia (S) nauczycieli w poszczególnych podmiotach 
z wyszczególnieniem kolejnych nauczycieli 

 

 

 

Rysunek 17 Raport: Osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego (Sj) i Jednorazowy dodatek uzupełniający 
(Dj) 
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Dalej jest możliwe sprawdzenie poprawności zgromadzonych danych 
i ewentualna poprawa danych źródłowych 

W wyniku raportowania mogą być ujawnione różne nieprawidłowości w zakresie gromadzenia 

danych. Tu kolejnym przydatnym narzędziem mogą się okazać arkusze sprawdzania poprawności 

gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych oraz „agresywny” analizator poprawności 

danych. 

 

Rysunek 18 Sprawdzenie poprawności gromadzenia danych dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego 

 

 

Rysunek 19 Sprawdzenie poprawności gromadzenia danych dotyczących wymiaru etatu 
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Rysunek 20 Sprawdzenie poprawności gromadzenia danych dotyczących spójności danych w zakresie 
minimalnych stawek i wymiaru etatu 

 

 

Rysunek 21Sprawdzenie poprawności gromadzenia danych dotyczących okresów nieprowadzenia zajęć 

 

 

Rysunek 22 Sprawdzenie poprawności gromadzenia danych dotyczących wydatków poniesionych na 
wynagrodzenia 
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Rysunek 23 Przykładowy raport - efekt działania "agresywnego" sprawdzania poprawności zgromadzonych 
danych 

W analizie mogą być wykorzystywane także inne dodatkowe narzędzia. Celem zaprezentowanego 

skrótowo wyżej systemu dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest 

osiągnięcie możliwie najdalej idącej pewności co do poprawności osiągniętych wyników i zgodności 

z przepisami prawa. 
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Aktualna lista udostępnianych obecnie (01.08.2019) plików 

    aktualna wersja pliku Analizatora (niezbędny składnik Aplikacji Analiza2019); 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analizator2019_w0722.xlsm;  

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt  - krótki opis obsługi Aplikacji; 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/EuklidesC.xlsx  - kalkulator „egzotycznych nauczycieli” 

(niezbędny składnik Aplikacji Analiza2019); 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn2.xlsx  - nie wolno w tym pliku gromadzić danych! - 

wzorcowy plik gromadzenia danych (niezbędny składnik Aplikacji Analiza2019); 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn1.xlsx  - nie wolno w tym pliku gromadzić danych! - 

wzorcowy plik gromadzenia danych (niezbędny składnik Aplikacji Analiza2019); 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn3.xlsx  - ten plik podlega szczególniejszej ochronie; 

nie wolno w tym pliku gromadzić danych! - wzorcowy plik gromadzenia danych (niezbędny składnik 

Aplikacji Analiza2019); 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_LNID.xlsx - wzorcowy plik generowania list nauczycieli 

(używany opcjonalnie w przypadku niektórych struktur organizacyjnych) (niezbędny składnik Aplikacji 

Analiza2019); 

    plik kontroli Licencji: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/lic.men (niezbędny składnik Aplikacji 

Analiza2019); 

    MENowski arkusz sprawozdania 2018 (kopia oryginału): 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprawozdanie-art30a_2018v4.xls;  

    MENowski arkusz sprawozdania 2018 (kopia oryginału zapisana w formacie XLSX): 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprawozdanie-art30a_2018v4.xlsx;  

    „agresywny analizator poprawności gromadzonych danych”: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/AgrX.xlsm;  

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/raport.txt  - plik pomocniczy do przygotowywania niektórych 

raportów; 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprAWN.xlsx  - plik pomocniczy do sprawdzania poprawności 

zgromadzonych danych; 

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/CalStr.xlsx  - plik pomocniczy kalkulator obliczania struktury 

zatrudnienia; 

    narzędzie pseudonimizacji danych (w przypadku przekazywania danych w szczególności w celach 

serwisowych): (narzędzie będzie dostępne od października); 

    arkusz sprawozdania 2019 (wzorowany na dotychczasowych): 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/sprawozdanie-art30a_2019.xlsx.  

Dodatkowo mogą być przydatne...: 

    https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf  - udostępniam do Państwa 

dowolnej dyspozycji pierwszą wersję skryptu przygotowywanego do szkoleń realizowanych w roku 

2018 (skrypt adekwatny do roku 2019 będzie udostępniany od września); 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analizator2019_w0722.xlsm
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/EuklidesC.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn2.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn1.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Form_awn3.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/lic.men
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprawozdanie-art30a_2018v4.xls
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprawozdanie-art30a_2018v4.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/AgrX.xlsm
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/raport.txt
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/sprAWN.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2018/CalStr.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/sprawozdanie-art30a_2019.xlsx
https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf
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    http://egocki.pl/art30a/Analiza2018_9.pptx  - plik zawierający pełną (w wersji edytowalnej) 

prezentację, której wybrane części były wykorzystane w czasie szkoleń w roku 2018 (prezentacja 

adekwatna do roku 2019 będzie udostępniana od września); 

    http://egocki.pl/art30a/ZestawieniePublikacji.pdf  - zestawienie autorskich publikacji (z okresu 

2013-2017; uaktualnienie zestawienia nastąpi w ostatnim kwartale roku 2019) dotyczących 

najróżniejszych „niuansów” i problemów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a: 

    jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu 

analizy... (prezentowana jest główna idea) - 

https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/  

    jest dostępny także krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń - 

https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/  

    opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: 

http://art30a.ucoz.pl/news/dzialanie_aplikacji_zauwazane_problemy/2017-11-17-106  

Udostępniam plik zawierający pełną (w wersji edytowalnej) prezentację wstępnie 

przygotowywaną już na potrzeby roku 2019, której tylko wybrane części będą wykorzystane 

w szczególności w czasie mocno praktycznych szkoleń w roku 2019 (zawiera treści aktualne 

z perspektywy 24 czerwca 2019): http://egocki.pl/art30a/Analiza2019_6.pptx (więcej: 

http://art30a.ucoz.pl/news/udostepniam_wstepnie_przygotowywana_prezentacje_na_potrzeby_rok

u_2019/2019-07-26-174)  

Propozycja treści Licencji: http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf  

Propozycja treści Umowy Licencyjnej: http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Sługocki, 16.09.2019, k.slugocki@egocki.pl  
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