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Zgodnie z postanowieniami Licencji (Umowy Licencyjnej) w związku z konsekwencjami wynikającymi z 

Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.2117; 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2117) informuję niżej o kilku koniecznych czynnościach, 

których należy dokonać w ramach używania Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli. 

Wyrażam przykrość, że nie byłem w stanie przewidzieć zaistnienia wskazanego wyżej ustanowienia. 

Aplikacja jest jednak przygotowana na różne „niespodzianki” – zatem to, co trzeba zrobić winno się wydać 

Państwu konieczną tu drobnostką – rzecz opisuję i ilustruję w sposób konieczny i wystarczający parę 

akapitów niżej. Proszę jednak zachować „nawykłą już tradycyjną tu czujność” – MEN „waha się” nad 

nowymi wynalazkami dotyczącymi rozporządzenia (do art. 30a) i zmiany arkusza sprawozdania (i lada 

chwila coś „postanowi”).  

Przypominam (przepraszam, że pozwalam sobie wobec Państwa na to przypominanie – robię to jednak na wszelki 

wypadek), że w związku z opublikowanym (data publikacji projektu: 18.10.2018) projektem rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208) należy oczekiwać w 

szczególności nowego formularza arkusza sprawozdania (za rok 2018). Dołączany obecnie plik zawierający arkusz 

sprawozdania [sprawozdanie-art30a_2018.xlsx] nie jest tym, który MEN dopiero opublikuje (chyba jeszcze w 

listopadzie?). Po zakończeniu procedowania zmiany rozporządzenia oraz po opublikowaniu przez MEN nowego 

wzorca arkusza sprawozdania będzie udostępniona nowa wersja Analizatora (plik: [Analizator2018_w0625.xlsm]), 

która będzie "czuła" nowy arkusza sprawozdania (więcej informacji: 

http://art30a.ucoz.pl/news/komentarz_do_projektu_rozporzadzenia/2018-10-18-131 oraz 

http://art30a.ucoz.pl/news/chyba_jednak_o_pewnych_rzeczach_nalezy_pisac_wprost_i_dosadniej/2018-10-31-

134). 

Stosowna informacja w tym zakresie będzie do Państwa wysłana we właściwym czasie oraz będzie 

udostępniana pod adresem http://art30a.ucoz.pl/  
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Aplikacja (Analiza2018) wspomagania realizacji obowiązków wynikających 

z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w odniesieniu do konsekwencji 

ustanowienia 12 listopada dniem Święta Narodowego 

Wskazany niżej opis koniecznych czynności nie dotyczy tych z Państwa, którzy dokonali nabycia 

Aplikacji (Licencji) 08 listopada i w dniach następnych po tym dniu. 

Rzecz związana jest z koniecznością zmiany liczby dni roboczych w listopadzie z 21 na 20 – czynność 

zalecana. Dotyczy to głównie tych użytkowników (większość), którzy gromadzą dane z przyjętą metodą 

obliczania struktury zatrudnienia: [wybór „Metoda dni roboczych”). 

Jeżeli dane są już gromadzone to w plikach gromadzenia danych ([awn*.xlsx]) należy 

dokonać następującej parametryzacji: 

Krok 1. 
…proszę wskazać kursorem myszy zakładkę jednego z arkuszy danego skoroszytu [awn*.xlsx]; na przykład 

zakładkę arkusza [Podmiot] (na dole ekranu)…  

 

 

Krok 2. 
…proszę nacisnąć prawy klawisz myszy i w ofercie, która się pojawi – proszę skorzystać (uaktywnić, 

kliknąć, włączyć,…) funkcję (opcję) [Odkryj…]… 
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Krok 3. 
…w ofercie wyboru arkusza „do odkrycia” [Odkrywanie] proszę skorzystać (uaktywnić, kliknąć, włączyć,…) 

arkusz [Tablice]… 

 

 

Krok 4. 
…arkusz [Tablice] zostanie „odkryty” i będzie arkuszem aktywnym (bieżącym); w tabeli liczby dni w 

poszczególnych miesiącach, w kolumnie [dni robocze] proszę dla [listopada] wpisać liczbę 20… 
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Krok 5. 
…proszę wskazać kursorem myszy zakładkę arkusza [Tablice] (tu koniecznie teraz zakładkę tego właśnie 

arkusza; na dole ekranu) i nacisnąć (kliknąć) prawy klawisz myszy; w ofercie, która się pojawi – proszę 

skorzystać (uaktywnić, kliknąć, włączyć,…) funkcję (opcję) [Ukryj…]…  

 

 

 

Krok 6. 
Proszę zapisać skoroszyt (plik [awn*.xlsx]) i zamknąć (bez zmiany nazwy) okno aplikacji lub zamknąć okno i 

komunikacie związanym z czynnością zamykania okna skorzystać z funkcji (opcji) [Zapisz] 

 

 

Krok 7. 
Proszę postąpić analogicznie z każdym plikiem gromadzenia danych. 
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Jeżeli dane nie są jeszcze gromadzone  

Wskazany niżej opis koniecznych czynności nie dotyczy tych z Państwa, którzy dokonali nabycia Aplikacji 

(Licencji) 08 listopada i w dniach następnych po tym dniu. 

Jeżeli dane nie są jeszcze gromadzone to ewentualnie wygenerowane już pliki gromadzenia danych 

([awn*.xlsx]) należy usunąć i wygenerować je na nowo; przed wygenerowaniem plików należy pobrać i 

uaktualnić pliki wzorcowe gromadzenia danych [Form_awn*.xlsx] (na miejsce tych istniejących należy 

pobrać i nadpisać niżej wskazywane) – odpowiednio korzystając z następujących adresów:  

http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/Form_awn1.xlsx  

http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/Form_awn2.xlsx  

http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/Form_awn3.xlsx  

Proszę także dokonać analogicznej aktualizacji kalkulatora „egzotycznych wyliczeń” (kalkulator struktury 

zatrudnienia i ustalania łączonego pensum): 

http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/EuklidesC.xlsx  

Plik Analizatora 

Tu nie trzeba tymczasem nic robić – po opublikowaniu nowego rozporządzenia i arkusza sprawozdania (o 

czym było wyżej) będzie opublikowana i udostępniana nowa wersja Analizatora. 

Stosowna informacja w tym zakresie będzie do Państwa wysłana we właściwym czasie oraz będzie 

udostępniana pod adresem http://art30a.ucoz.pl/  

Uwagi dodatkowe – kolejne „dodatkowe obowiązki” 

Za kilka (może kilkanaście) dni będę Państwa informował także o „dojrzewającej” konieczności wykazywania, że 

analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli po Państwa stronie (a i także po mojej stronie) w zakresie 

koniecznego tu przetwarzania danych osobowych pozostaje zgodna z nowa ideą pojmowania prawa ochrony danych 

osobowych. 

Wiele osób zobowiązanych, co do kwestii wynikających z art. 30a, dostrzega  problematykę ochrony danych 

osobowych przetwarzanych w realizacji obowiązków art. 30a (pojawiają się także mocne sygnały z innych źródeł - nie 

warto tu jeszcze o nich wspominać); ponieważ dla mnie ta problematyka nie stanowi żadnego specjalnego 

wyzwania... – jestem w trakcie kończenia przygotowywania i dostarczenia Państwu i innym (w ramach chęci 

udzielania skutecznej i aktywnej pomocy Licencjobiorcom – czyli bez żadnych dodatkowych kosztów) gotowych 

rozwiązań dotyczących w szczególności (łącznie z narzędziami do dokonywania własnych ocen i ich 

dokumentowania): wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym rejestrze 

czynności przetwarzania (podmiotów zobowiązanych) czynności przetwarzania danych osobowych w związku z 

wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych,...); oceny 

skutków dla ochrony danych,…; oceny ryzyka; podejmowania działań minimalizujących ryzyko; ewentualnego 

powierzania przetwarzania danych osobowych; ewentualnych przyszłych działań kodeksowych;... - no troszkę tego 

jest – nie będę tym Państwa "zaśmiecał"; rzecz będzie do wykorzystania wedle Państwa wyboru, woli, rozwagi i 

uznania. 

 

Krzysztof Sługocki, k.slugocki@egocki.p, 08.11.2018 
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