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Krzysztof Sługocki  

Zestawienie przygotowano 11.09.2020 

Wszystkie udostępniane tu treści mogą być dowolnie po Państwa stronie wykorzystane co do celów, 
chęci, możliwości i potrzeb. Udostępniane treści zgromadzono w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ 
w okresie od stycznia 2019 do stycznia 2020 – we wskazywanym okresie stan prawny co do zasady 
i głównych celów istnienia art. 30 pozostaje bez zmian, ewoluuje jednak bieżący stan pojmowania 
bieżącego stanu prawnego w konsekwencji bardzo licznych dokonanych już w kraju kontroli oraz 
w wyniku prowadzonych prac natury legislacyjnej generowanych głównie po stronie MEN. 
Udostępniane treści nie obejmują najnowszych (2020) zmian. 

http://art30a.ucoz.pl/
http://art30a.ucoz.pl/
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Najczęściej udzielana odpowiedź w tym „gorącym” tygodniu 

(15.01.2020)  

http://art30a.ucoz.pl/news/najczesciej_udzielana_odpowiedz_w_tym_goracym_tygodniu/2020-01-

15-222  

Pytanie (tu treść „uśredniona”): „[…] różnica (żółte pole w arkuszu [jdu_ND]) została wyliczona jako 

wartość ujemna = -12 984,47; zatem zostały policzone jednorazowe dodatki uzupełniające 

proporcjonalnie do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego (w tym samym arkuszu), ale ich 

suma (także widoczna w tym samym arkuszu) jest równa = 12 984,35; czyli jest mniejsza o 12 gr; 

jednocześnie w arkuszu sprawozdania zapisuje się -12 984,47; a w raporcie „do wypłacenia” [Rjdu] 

jest 12 984,35. Czy to jest prawidłowe? […]” 

... 

Co będzie najpoważniejszym problemem roku 2020? 

(11.01.2020)  

http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219  

Możliwe są następujące trzy scenariusze: 

(1) awanturniczymi metodami „profesjonalnie” pozorowanymi jako w pełni i powszechnie pożądane, 

akceptowalne i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym ruguje się ustawę Karta Nauczyciela 

i zastępuje ustawą „Karta Nauczyciela”, ale już bez art. 30a – od 01 stycznia 2021; 

(2) „uchyla się art. 30a i art. 30b” – od 01 stycznia 2021; czyli ustawa Karta Nauczyciela pozostaje 

w „mocno odmienionym stanie”, ale znika art. 30a z zastosowaniem mechanizmu analogicznego 

(stąd znaki cudzysłów) dla blankietowych metod z roku 2016 (każdy, kto się czuje dotknięty zwrotem 

„blankietowych metod” to i słusznie czuje się dotknięty – mnie na przykład blankietowe metody pani 

Zalewskiej wzruszyły i dotknęły…); 

(3) rzecz jest odkładana na bliżej niedookreśloną przyszłość i art. 30a sobie dalej pozostaje… 

... 

Najczęstsze i najskuteczniejsze ostanie porady 

(10.10.2020)  

http://art30a.ucoz.pl/news/najczestsze_i_najskuteczniejsze_ostanie_porady/2020-01-10-218  

Dominującym problemem obecnie jest następująca kwestia: „…chcę skorzystać z proponowanej 

Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 

nauczycieli, ale…” 

(1) …ale waham się, bo się waham! Skuteczna porada: szkoda czasu na wahanie – wszyscy, którzy 

przestali się wahać, wydają się być zadowoleni z tego powodu, że przestali się wahać. 

... 

http://art30a.ucoz.pl/news/najczesciej_udzielana_odpowiedz_w_tym_goracym_tygodniu/2020-01-15-222
http://art30a.ucoz.pl/news/najczesciej_udzielana_odpowiedz_w_tym_goracym_tygodniu/2020-01-15-222
http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219
http://art30a.ucoz.pl/news/najczestsze_i_najskuteczniejsze_ostanie_porady/2020-01-10-218
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Nauczyciela nie ma w grudniu... – problem w analizie 

(02.01.2020)  

http://art30a.ucoz.pl/news/nauczyciela_nie_ma_w_grudniu_problem_w_analizie/2020-01-02-215  

Problem dość błahy, jak sądzę, w swej naturze – a budzi jednak rok w rok te same „emocje 

i wątpliwości”. A problem jest następujący: nauczyciel ma okres nieprowadzenia zajęć w grudniu, 

a okres nieprowadzenia zajęć ma charakter taki, że należy wobec niego zastosować przepis zawarty 

w § 3. ust 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […]. § 3. ust 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.”. Analogiczny problem występuje w przypadku konieczności zastosowania § 3. ust 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.”. 

Jak tu należy postąpić (policzyć) i dlaczego właśnie tak? 

... 

Komu się należy jdu, a komu nie? 

(31.12.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/komu_sie_nalezy_jdu_a_komu_nie/2019-12-31-214  

Pytanie (padają podobne w różnych odmianach): „Czy należy wyliczać j.d.u. dla nauczyciela 

zatrudnionego od 01.01.2019 do 31.08.2019? Program (Aplikacja Analiza2019) wyliczył nauczycielowi 

ten dodatek - mam tu jednak wątpliwości, czy należy go wypłacić?”. Jak się mają minione i obecne 

ruchy kadrowe, zwolnienia i przeniesienia do uprawnienia do ewentualnego otrzymania 

jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2019? Powraca obecnie z dużą intensywnością grupa 

podobnych pytań. Wiele z nich na przykład dotyczy tego: „czy nauczyciela zwolnionego 

(przeniesionego,…) należy uwzględniać w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 

2019?”; „czy nauczycielowi zwolnionemu (przeniesionemu,…) trzeba będzie wyliczać jednorazowy 

dodatek uzupełniający, jeżeli takie się pojawią w danej grupie awansu zawodowego?”;… 

Odpowiedź (a niżej jej wystarczające uzasadnienie): Za okres, w którym nauczyciel w roku 

analizowanym był w stanie zatrudnienia i pobierał wynagrodzenie, należy wyliczać i wypłacać 

jednorazowy dodatek uzupełniający, a za okres, w którym jeden ze wskazywanych warunków lub oba 

jednocześnie nie zachodziły - nie należy wyliczać i wypłacać jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

... 

 

 

http://art30a.ucoz.pl/news/nauczyciela_nie_ma_w_grudniu_problem_w_analizie/2020-01-02-215
http://art30a.ucoz.pl/news/komu_sie_nalezy_jdu_a_komu_nie/2019-12-31-214
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Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego 

(27.12.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/osobista_stawka_wynagrodzenia_zasadniczego/2019-12-27-213  

Co to jest i jak się to liczy? W każdym roku jest z tym problem, ale regularnie jest on coraz mniejszy. 

Czasami doświadczam tego, że w krótkiej rozmowie nie jestem dostatecznie komunikatywny 

z powodu założenia, jak sądzę, że rozmówca pojęcie „osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego” 

rozumie tak samo jak ja – a się okazuje, że bywa inaczej. Zatem na wszelki wypadek ponownie rzecz 

wyjaśnię (wyjaśnienie zawarte niżej wydaje się być już powszechnie akceptowane) - a jest to o tyle 

ważne, że w zgodności z tym wyjaśnieniem funkcjonują udostępniane tu narzędzia… 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia (…tego ostatnio zmienionego „w sprawie sposobu 

opracowywania sprawozdania […]) zatytułowanym „Sposób ustalania wysokości jednorazowego 

dodatku uzupełniającego”, z podtytułem „Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku 

uzupełniającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego”, w pkt 1 zatytułowanym 

„Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia” 

zdefiniowano sposób wyliczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

... 

Trudne odpowiedzi na trudne pytania 

(28.11.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/trudne_odpowiedzi_na_trudne_pytania/2019-11-28-206  

Czy przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w 

art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, uwzględnia się odprawy pośmiertne? 

Po pierwsze 

Analogiczne pytania można formułować w odniesieniu do całego (?) katalogu wydatków osobowych 

niezaliczonych do wynagrodzeń w rozumieniu klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (paragraf 

302 – paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do 

wynagrodzeń; kopia treści tego paragrafu zawarta jest poniżej w załączniku do tego artykułu). 

... 

Czy „1000,00 zł na start” jest wydatkiem poniesionym na 
wynagrodzenia? 

(28.11.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_1000_00_zl_na_start_jest_wydatkiem_poniesionym_na_wynagrodz

enia/2019-11-28-205  

Zostałem ostatnio troszkę „zasypany” pytaniami. Po raz pierwszy liczba pytań „technicznych” 

dotyczących funkcjonowania Aplikacji jest mniejsza od liczby pytań dotyczących natury prawnej 

i organizacyjnej analizy. Na podstawie zadawanych mi pytań przypuszczam, że przyszły rok zapowiada 

http://art30a.ucoz.pl/news/osobista_stawka_wynagrodzenia_zasadniczego/2019-12-27-213
http://art30a.ucoz.pl/news/trudne_odpowiedzi_na_trudne_pytania/2019-11-28-206
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_1000_00_zl_na_start_jest_wydatkiem_poniesionym_na_wynagrodzenia/2019-11-28-205
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_1000_00_zl_na_start_jest_wydatkiem_poniesionym_na_wynagrodzenia/2019-11-28-205
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się jako rok wyjątkowo dynamiczny dla znaczenia słów „analiza wydatków poniesionych na 

wynagrodzenia nauczycieli”. Najwięcej pytań obecnie dotyczy tego, które „złotówki” należy uznawać 

za „wydatki poniesione na wynagrodzenia”, a które za takie uznawać nie należy? W tym tygodniu 

najwięcej pytań dotyczyło „1000,00 zł na start”. 

... 

„Program źle liczy” 

(30.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/program_zle_liczy/2019-10-30-204  

Otrzymałem po raz kolejny wiadomość z tekstem: „[…] kontrolujący stwierdził, że program liczy źle 

[…]”. Szczerze pisząc, to nie za bardzo daję wiarę temu, że „Kontrolujący” mógł to stwierdzić – raczej 

zauważam (z bardzo drobnymi wyjątkami) od kilku lat po stronie uprawnionych do kontrolowania 

postawy zgoła odmienne. 

Przypadek tym razem opisywany był podobno następujący: osiem wartości policzonych struktur 

zatrudnienia za osiem kolejnych miesięcy wynosiła odpowiednio 0,47; 1,00; 0,65; 1,00; 0,88; 0,93; 

0,99; 1,00. „Program” (czyli zalecana tu Aplikacja na poziomie obliczeń realizowanych w pliku 

analizatora oraz na poziomie raportowania obliczeń) „wylicza średnią z tych ośmiu miesięcy równą 

0,86”; „[…] kontrolujący natomiast stwierdza, że poprawny wynik obliczenia średniej jest równy 

0,87 […]”; „[…] faktycznie […] jak obliczam średnią kalkulatorem to wychodzi 0,865, czyli po 

koniecznym zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku daje to 0,87 […]”; „Czy program działa 

poprawnie?”. 

… 

Otrzymuję coraz więcej pytań bardzo szczegółowych 

(26.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/otrzymuje_coraz_wiecej_pytan_bardzo_szczegolowych/2019-10-26-203  

Dużo pytań. Bywało tak zwykle w ostatnich latach raczej w okresie grudzień/styczeń. Dlaczego już 

teraz jest tych pytań tak wiele? Czego to jest zapowiedź? Nie wiem. Wiem jednak, że już za chwilę 

moje moce oraz chęci odpowiadania na zadawane mi pytania zostaną wyczerpane – potrzebuję czasu 

także na inne liczne zobowiązania. Wybrałem tu ważne trzy pytania (mocno charakterystyczne dla 

większości pytań jakie otrzymuję) zadane jednocześnie przez jedną osobę. Pytania są bardzo 

konkretne i bardzo wartościowe dla pojmowania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych 

na wynagrodzenia nauczycieli. Udzielanie odpowiedzi na liczne podobne pytania ma bardzo podobny 

przebieg, argumentację, bardzo podobne przywołania przepisów prawa i bardzo podobne 

wątpliwości. Oto te pytania: 

1) Czy do wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli (w celu obliczenia jednorazowego dodatku 

uzupełniającego) wlicza się odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty 

Nauczyciela, które zostały wypłacone z paragrafu 3020 - "Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń"? 

http://art30a.ucoz.pl/news/program_zle_liczy/2019-10-30-204
http://art30a.ucoz.pl/news/otrzymuje_coraz_wiecej_pytan_bardzo_szczegolowych/2019-10-26-203
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2) Czy do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego należy ująć […] pracowników do 

prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 15 Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) i po uzyskaniu zgody Starosty […], a ich 

wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie Karty Nauczyciela? 

3) Jak w strukturze zatrudnienia wykazać dzień usprawiedliwionej nieobecności Nauczyciela w pracy 

z tytułu obowiązkowego osobistego stawiennictwa w Sądzie, za które Nauczyciel nie otrzymuje 

wynagrodzenia od pracodawcy (nauczyciel występuje do sądu o zwrot utraconego zarobku)? 

... 

„Chcę skorzystać z zalecanych narzędzi, jeszcze z nich nie korzystałam, 
ale nie biorę udziału w szkoleniach…?” 

(23.10.2019)  

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

m_ale_nie_biore_udzialu_w_szkoleniach/2019-10-23-202  

„Chcę skorzystać z zalecanych narzędzi, jeszcze z nich nie korzystałam, ale nie biorę udziału 

w szkoleniach…?” - otrzymałem ostatnio wiele podobnie brzmiących pytań. Oto poniżej możliwa 

odpowiedź. 

„[…] Proszę smiało rozważyć ewentualność nabycia narzędzi (Aplikacji, programu,…) w pełni już 

dostosowanej do warunków obliczeniowych roku 2019 - narzędzia te są w ocenie dotychczasowych 

użytkowników proste, skuteczne i efektywne... (narzędzia w obecnej wersji są w powszechnym użyciu 

od roku 2015); możliwe jednak, że pierwsze „spojrzenie” na sposób ich użytkowania nie wyda się 

oczekiwanie przyjazne... 

Aplikacja do przetestowania (przeznaczona dla potencjalnego Licencjobiorcy - w wersji 

z ograniczeniami) jest dostępna do pobrania pod adresem: 

http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip. Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać 

w nim pobrany plik Analiza2019T.zip. Po rozpakowaniu jeden z plików zawiera skróconą instrukcję 

obsługi. Tymczasem będzie to wersja bez licencji, czyli jej działanie będzie losowo ograniczane 

w różnych aspektach funkcjonalnych. 

... 

Konkretnie o okresie strajku? – To jest zależne od konkretnych 
okoliczności! 

(13.10.2019)  

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

nosci/2019-10-13-200  

Strajk nauczycieli z perspektywy analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli ma 

dwa istotne aspekty: „wynagrodzenie za czas strajku” oraz „sposób ujęcia okresu strajku w realizacji 

obowiązków wynikających z art. 30a”. Pierwszy z tych problemów mieści się w wymowie, 

znaczeniach i emocjonalnych akcentach tytułów najznaczniejszych publikacji dotyczących tego 

http://art30a.ucoz.pl/news/chce_skorzystac_z_zalecanych_narzedzi_jeszcze_z_nich_nie_korzystalam_ale_nie_biore_udzialu_w_szkoleniach/2019-10-23-202
http://art30a.ucoz.pl/news/chce_skorzystac_z_zalecanych_narzedzi_jeszcze_z_nich_nie_korzystalam_ale_nie_biore_udzialu_w_szkoleniach/2019-10-23-202
http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip
http://art30a.ucoz.pl/news/konkretnie_o_okresie_strajku_to_jest_zalezne_od_konkretnych_okolicznosci/2019-10-13-200
http://art30a.ucoz.pl/news/konkretnie_o_okresie_strajku_to_jest_zalezne_od_konkretnych_okolicznosci/2019-10-13-200
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zagadnienia (zestawienie adresów dostępowych do tych publikacji zawarto tu poniżej) – 

„najznaczniejszych” nie znaczy „najwartościowszych” (są też oczywiście wśród nich bardzo 

wartościowe treści – zdaniem autora), lecz mających największy wpływ na realne czynności jakie już 

zaszły i jakie jeszcze zajdą (w kontekście analizy i jej kontroli). Drugi problem – „jak ten okres strajku 

ująć w analizie?” – praktycznie nie jest we wskazywanych publikacjach poruszany. Wydaje się być 

jedynie dość oczywiste to, że odpowiedź na pytanie związane z drugim problemem jest konsekwencją 

rozwiązania problemu pierwszego. 

... 

Udział w szkoleniu nie jest koniecznym dla nabycia Aplikacji 

(11.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/udzial_w_szkoleniu_nie_jest_koniecznym_dla_nabycia_aplikacji/2019-

10-11-199  

Wiele osób komunikuje, że nie mogło uczestniczyć w szkoleniu lub że nie będzie mogło uczestniczyć 

w szkoleniu (z różnych powodów), ale jednocześnie wyrażane są zwykle prośby o udostępnienie 

treści zastępujących udział w szkoleniu. Treści i materiały szkoleniowe są udostępniane. 

Poniżej wskazuję adresy do pobrania dostępnych treści i materiałów szkoleniowych. Rozumiem 

jednak, że głównym tu celem jest najczęściej oczekiwanie możliwości skorzystania z Aplikacji 

(narzędzia, programu,...) wspomagania dokonania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 

nauczycieli w warunkach prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych roku 2019. 

... 

Kontrole - pojmowanie art. 30a tu i ówdzie zmienia się o „+” 

(06.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/kontrole_pojmowanie_art_30a_tu_i_owdzie_zmienia_sie_o/2019-10-

06-198  

Nie wiem z czego to wynika, ale analogicznie do tego, co było kilka lat temu, otrzymuję więcej 

sygnałów o „problematycznych kontrolach” – więcej niż podpowiada mi analiza bieżącego stanu 

i trendów w pojmowaniu obowiązków wynikających z art. 30a (w powiązaniu z właściwymi tu 

przepisami wykonawczymi). Mogę jedynie przypuszczać (nie będę tego sprawdzał), że może jest to 

wynikiem „ruchów kadrowych” po stronie podmiotów uprawnionych do kontrolowania lub może 

zwiększaniem stanu zatrudnienia (ale z jakich powodów?) – czyli w konsekwencji zaistnienia stanu 

konieczności zrozumienia trudnych kontekstów, aspektów i niuansów analizy wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli? 

Pojmuję potrzebę dokonywania tu kontroli. Poznałem już tu nawet różne skrajności (bardzo rzadkie 

jest obecnie „zjawisko skrajności”). Od kompletnie chybionych (pisząc najukładniej) wskazań 

pokontrolnych do całkowicie „z kosmosu chyba wziętej” analiz o dość twórczym i natchnionym 

charakterze, ale uznawanej za poprawną. Dlaczego tak trudno przebija się ta prosta myśl, że 

„Kontrolujący także może albo czegoś nie wiedzieć, albo paru rzeczy nie być świadomym, albo nawet 

zwyczajnie może się pomylić – a w skrajnych przypadkach wszystkie te składowe mogą zajść nawet 

jednocześnie”? 

http://art30a.ucoz.pl/news/udzial_w_szkoleniu_nie_jest_koniecznym_dla_nabycia_aplikacji/2019-10-11-199
http://art30a.ucoz.pl/news/udzial_w_szkoleniu_nie_jest_koniecznym_dla_nabycia_aplikacji/2019-10-11-199
http://art30a.ucoz.pl/news/kontrole_pojmowanie_art_30a_tu_i_owdzie_zmienia_sie_o/2019-10-06-198
http://art30a.ucoz.pl/news/kontrole_pojmowanie_art_30a_tu_i_owdzie_zmienia_sie_o/2019-10-06-198
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Obliczenia struktury zatrudnienia 

(04.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-10-04-196  

Spotykam się z zarzutami, że niektóre kwestie zostawiam „tylko dla siebie”, najczęściej chodzi tu 

o liczenie „struktury zatrudnienia”. Owszem, niektóre informacje (raczej o bardzo szczegółowym 

charakterze) zostawiam „tylko dla siebie”, ale w znaczeniu twierdzenia jak świat starego: „nihil ne in 

totum quidem diem certi est…”. Dotykają mnie także inne zarzuty. No, nie ma tu we mnie 

entuzjazmu – raczej doświadczam przygnębienia, kiedy od czasu do czasu zajmuję się tematyką 

art. 30a (chyba zawsze przychodzi ten czas, kiedy czegoś ma się dość). I pewnie stąd sięgam czasami 

do ironii, a jak nie wystarcza – to i do sarkazmu, ale granicy, od której zaczyna się szyderstwo – nie 

przekraczam. 

Prezentuję tu zatem opis „ręcznej” metodologii obliczania struktury zatrudnienia. A jak komuś starczy 

siły, czasu i cierpliwości żeby się z tym zapoznać, to sam zrozumie, że między bajki można włożyć 

myślenie, że tej analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli można dobrze „dokonać ręcznie” 

(cokolwiek by to znaczyło), albo że można skutecznie „ręcznie” to skontrolować. Dlatego w naturalny 

sposób sugeruję skorzystanie z zalecanych poprzez ten serwis narzędzi – i oczywiście całkowicie 

zgadzam się z tezą, że stosowanie zalecanej tu Aplikacji nie wyzwala z umiejętności ręcznego 

policzenia; bo przecież „jakiemuś tam programowi” ufać z definicji nie należy i skąd wiedzieć, że 

„dobrze liczy” – sprawdzić to umieć trzeba; a i z zarzutem o nieprawidłowości policzenia przez 

„program” spotkać się można – wykazać wtedy umieć trzeba, że jednak „durny program” policzył 

dobrze. 

... 

Nowe aspekty rozstrzygania tego, co uznawać za wydatki 

(03.10.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_aspekty_rozstrzygania_tego_co_uznawac_za_wydatki/2019-10-

03-195  

Już w tytule pojawia się tu dość znaczący akcent – „uznawać” – tak, niektóre kwestie tu niżej 

przedstawione w wybranych okolicznościach będą raczej wyrazem „uznania” niż wyrazem 

twierdzenia, że zastosowano we właściwy sposób właściwe przepisy prawa. I niech tu nad wszystkim, 

co niżej, góruje zasada: „postępować w interesie jednostki samorządu terytorialnego”. Tekst zawarty 

poniżej nie będzie łatwy dla osób nie będących „weteranami" pojmowania i stosowania art. 30a. 

Jest już chyba dość powszechnie wiadome i wystarczająco uświadomione to, że w analizie wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli nie dokonuje się analizy wynagrodzeń nauczycieli 

w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, lecz dokonuje się analizy wydatków poniesionych na 

wynagrodzenia w odniesieniu do średnich wynagrodzeń – średnich wynagrodzeń definiowanych 

obecnie poprzez art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 

z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287). Pewnie jest już także powszechnie wiadome 

i wystarczająco uświadomione i to, że wydatek poniesiony na wynagrodzenie nauczyciela nie jest 

tożsamy z wynagrodzeniem nauczyciela. 

http://art30a.ucoz.pl/news/obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-10-04-196
http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_aspekty_rozstrzygania_tego_co_uznawac_za_wydatki/2019-10-03-195
http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_aspekty_rozstrzygania_tego_co_uznawac_za_wydatki/2019-10-03-195
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O co chodzi w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w roku 2019? 

(21.09.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2019/2019

-09-22-187  

Odpowiedź: chodzi oczywiście o dokonanie analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 

nauczycieli w unikalnych warunkach obliczeniowych roku 2019. Ale co to znaczy? 

Udostępniam kompletne opracowanie dotyczące odpowiedzi na zadane w tytule pytanie. Celem 

zawartych tam treści jest wyjaśnienie zawiłości art. 30a na tle warunków obliczeniowych roku 

2019 (warunków odmiennych od tych jakie były od początku istnienia tej problematyki) ze 

wskazaniem tego, że odpowiedź na pytanie zawarte w tytule staje się znacznie prostsza, jeżeli 

w ramach udzielania odpowiedzi można dysponować adekwatnym do problemu narzędziem. Czyli 

odpowiedź na pytanie zostanie tu owszem udzielona i przy okazji będzie promowane pomocne 

i skuteczne narzędzie dokonania tejże analizy. Dodatkowo w intencji autora tekst zawarty 

w udostępnianej publikacji miał być napisany z pewnym dystansem do problemu oraz z właściwym 

dla poruszanej tu tematyki „poczuciem humoru” – a dystans do „głupot” wpisanych w art. 30a jest 

wielce pożądany (takie tam jest właśnie „poczucie humoru”). 

Publikacja jest dostępna pod adresem https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf  

... 

Wadliwy "Opis [...]" MEN dalej w użyciu? 

(19.09.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/wadliwy_opis_men_dalej_w_uzyciu/2019-09-19-185  

W czerwcu 2009 roku została udostępniona treść zatytułowana „Opis sposobu wykonania przepisów 

art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela” (org.: „OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a 

i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA” – dlaczego literki „a” i „b” jakoś tak niekonsekwentnie 

napisano jako małe literki? – To najmniejsza wada tego „opisu”. „Opis” ten - jak się dowiaduję - jest 

ciągle wykorzystywany, przywoływany, wskazywany,… – i to jest jego druga wada, a ta jest jego wadą 

największą. 

W tymże roku 2009 w dostępnych wówczas komunikatach wzorowanych na komunikacie MEN 

pisano, że „[…] w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi art. 30a KN, na stronie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej został zamieszczony - wypracowany wspólnie z RIO - opis sposobu wykonania 

tego przepisu m.in. w zakresie: wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego, ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, 

ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie, podziału jednorazowego dodatku 

uzupełniającego […]”. Bardzo możliwe, że w roku 2019 zostaną ponownie zastosowane tego „opisu” 

różne wadliwe niektóre zapisy. A rok 2019 – z perspektywy wiedzy o tym, że jest jeden okres 

obowiązywania jednej kwoty bazowej i jednocześnie dwa okresy obowiązywania dwóch różnych 

kwot średniego wynagrodzenia – staje się rokiem szczególnie podatnym na zastosowania wadliwych 

zapisów wskazywanego „opisu”. Spośród wielu wadliwych zapisów tu chcę zwrócić uwagę tylko na 

jeden z nich – inne, jeśli zajdzie taka potrzeba, opiszę w przyszłych wiadomościach (choć już dawno 

http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2019/2019-09-22-187
http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2019/2019-09-22-187
https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf
http://art30a.ucoz.pl/news/wadliwy_opis_men_dalej_w_uzyciu/2019-09-19-185
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wszystkie zostały stosownie w wielu publikacjach wystarczająco krytycznie opisane – może i dlatego 

na stronach MEN tego „opisu” już się nie znajdzie…). 

... 

Typ i wersja arkusza a działanie Aplikacji 

(17.09.2019)  

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

Dostępność funkcjonalności Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do stosowanego oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny (w świetle 

aktualnych możliwości i polityki rozwojowej Aplikacji). 

Korzystanie z Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

wymaga czynności zgromadzenia danych w plikach gromadzenia danych (pliki [awn*.xlsx]) oraz 

czynności dokonania analizy zgromadzonych danych (plik analizatora [Analizator2019_w*.xlsm]) 

w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Gromadzenie danych w plikach gromadzenia danych 

może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 

lub dowolnego innego (w szczególności także bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz 

kalkulacyjny”, ale (proszę na to zwracać uwagę!) koniecznie zgodnego z obsługą formatu XLSX, 

dostępnością funkcji (formuł) zgodnych z biblioteką funkcji Microsoft Excel oraz zgodnego z obsługą 

kontroli poprawności danych  - obecnie żaden pakiet takiego oprogramowania nie spełnia w 100% 

wskazanych konieczności (nie jest to jednocześnie tymczasem przeszkodą w wypełnieniu potrzeby 

gromadzenia danych). 

... 

Opis czynności gromadzenia danych (Aplikacja Analiza2019) 

(16.09.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/opis_czynnosci_gromadzenia_danych_aplikacja_analiza2019/2019-09-

16-183  

Udostępniam opracowanie zawierająec prezentację 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. 

Celem udostępnianych treści jest wyjaśnienie wybranych praktycznych aspektów korzystania z plików 

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

wynagrodzenia nauczycieli. Zaprezentowano sposób gromadzenia danych na przykładzie o „dość 

egzotycznej naturze” – w celu pokazania wybranych istotnych „niuansów” gromadzenia danych. Na 

zakończenie został także (bardzo skrótowo) zaprezentowany cykl czynności prowadzący do 

dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wspomagany użyciem zalecanej Aplikacji 

Analiza2019 w zakresie użytkowania Analizatora. Autora zakłada także, że udostępniane opracowanie 

pozwoli lepiej wypełnić oczekiwane cele szkolenia. 

Więcej: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf  

... 

http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184
http://art30a.ucoz.pl/news/opis_czynnosci_gromadzenia_danych_aplikacja_analiza2019/2019-09-16-183
http://art30a.ucoz.pl/news/opis_czynnosci_gromadzenia_danych_aplikacja_analiza2019/2019-09-16-183
https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf
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Możliwa jest „optymalizacja” efektów analizy 

(11.09.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/mozliwa_jest_optymalizacja_efektow_analizy/2019-09-11-182  

W rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […] stanowi się, 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.”. Zawarte jest to w części 

tego rozporządzenia zatytułowanej „Objaśnienia”. A objaśnienia te dotyczą tego, co jest zawarte 

w „Załączniku nr 2” do rozporządzenia, czyli dotyczą „WZORU – Sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”. Dotyczą wprowadzania danych do „pól 

w poszczególnych kolumnach formularza”. Wzór sprawozdania nazywany jest tu już formularzem 

a wiążące zdanie – w chęci twierdzenia, że zapis ów dotyczy li tylko tego formularza – brzmi:  

„Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie 

dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1–4) według podanej metodologii.”. Do 

koniecznego już pominięcia (niestety) jest to, że „Objaśnienia” napisano z pominięciem zasad techniki 

prawodawczej. 

... 

Przydatne wyjaśnienia i wskazania 

(03.09.2019)  

http://art30a.ucoz.pl/news/przydatne_wyjasnienia_i_wskazania/2019-09-03-180  

Bywam zapraszany do składania ofert w związku z rozważaniem w niektórych jednostkach samorządu 

terytorialnego możliwości zorganizowania szkoleń wewnętrznych dotyczących obowiązków 

wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w połączeniu z nabywaniem zalecanej tu Aplikacji 

wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nabywanie Aplikacji jest 

realizowane w ramach szkolenia. Głównym wątkiem szkolenia są praktyczne aspekty możliwości 

korzystania z Aplikacji w celu skutecznego i oczekiwanego co do efektów wypełnienia obowiązków 

wynikających z art. 30a KN. 

Bywa jednak dość często, że zaproszenie do składania oferty nie jest w mojej ocenie adekwatne do 

celów jakie zapewne w intencjach zapraszających mają być spełnione. Chcę w ramach tego tekstu być 

oczekiwanie i optymalnie pomocny w przypadku formułowania zaproszenia do złożenia oferty, 

wyrażenia oczekiwanych celów i czytelności samej oferty. Nie mam tu żadnych innych intencji – chcę 

jedynie być skutecznie pomocny, a na podstawie zaistniałych już relacji i poszczególnych przypadków, 

zdaję sobie w zupełności sprawę z zawiłości tematyki i powszechnego braku obiektywnej jasności 

rzeczy, co w konsekwencji, bywa, że prowadzi do pewnych nieporozumień. 

... 

 

http://art30a.ucoz.pl/news/mozliwa_jest_optymalizacja_efektow_analizy/2019-09-11-182
http://art30a.ucoz.pl/news/przydatne_wyjasnienia_i_wskazania/2019-09-03-180
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Narzędzie pseudonimizacji danych osobowych 

(21.08.2019)  

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

Realizacja obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela  wymaga przetwarzania 

danych, które w swej istocie są danymi osobowymi. Istnieje zatem konieczność stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych. 

Na tle problematyki ochrony danych osobowych w odniesieniu do analizy wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli opisano (tu: https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.pdf) możliwość 

skorzystania z narzędzia dokonania pseudonimizacji danych osobowych. Narzędzie jest dostępne pod 

adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm.  

... 

Kalkulator obliczania struktur zatrudnienia i opracowanie "Obliczenia 
struktury zatrudnienia" 

(02.08.2019)  

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

struktury_zatrudnienia/2019-08-02-176  

Udostępniam dodatkowe narzędzie – arkusz (kalkulator) obliczania struktur zatrudnienia, który może 

być dowolnie wykorzystany - może stanowić znaczące ułatwienie „żmudnych obliczeń” 

w szczególności w przypadkach, w których nie używa się zalecanej tu aplikacji wspomagania 

dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Aplikacja Analiza2019). 

Narzędzie to nie było dotąd udostępniane. Było wykorzystywane dotąd w czasie niektórych szkoleń 

dla ziulustrowania problematyki liczenia struktury zatrudnienia. Ze względu na bardzo liczne prośby 

kierowane do autora – „kalkulator” ten jest teraz dostępny; nie jest on częścią zalecanej Aplikacji 

wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Analiza2019); może być 

dowolnie, wedle potrzeb i możliwości, użytkowany; nie podlega czynnościom serwisowym; będą 

udostępniane jego kolejne wersje (jeżeli zaistnieje taka potrzeba). Narzędzie to „preferuje” tylko 

jeden z możliwych algorytmów (nie chodzi tu o metodę obliczania struktury zatrudnienia) czynności 

obliczeniowych („najsłuszniejszy” według autora). Narzędzie nie może być uznawane za „miernik” 

poprawności analogicznych obliczeń dokonywanych innymi sposobami – w szczególności z użyciem 

zalecanej tu aplikacji wspomagania realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN 

(Aplikacja Analiza2019). 

... 

 

http://art30a.ucoz.pl/news/narzedzie_pseudonimizacji_danych_osobowych/2019-08-21-178
https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.pdf
https://egocki.pl/rodo/art30a/awnCryptos.xlsm
http://art30a.ucoz.pl/news/kalkulator_obliczania_struktur_zatrudnienia_i_opracowanie_obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-08-02-176
http://art30a.ucoz.pl/news/kalkulator_obliczania_struktur_zatrudnienia_i_opracowanie_obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-08-02-176
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Niuanse (głupoty) analizy – zalecana Aplikacja liczy „dobrze” (bo liczy 
zgodnie z prawem) 

(16.01.2019)  

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

dnie_z_prawem/2019-01-16-161  

Przypadek jest następujący: nauczyciel dyplomowany (etat 18/18) ma „ZUSowski” okres 

nieprowadzenia zajęć od 03 lutego 2018 roku do na przykład końca roku. Jaka będzie struktura 

zatrudnienia tego nauczyciela w kolejnych miesiącach? Jak to liczyć? Jak to policzy Aplikacja 

Analiza2018? Rzecz zostanie zilustrowana niżej przykładem liczenia dla lutego. 

W rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […] w § 3 w ust. 7 MEN 

ustanowiło: „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 ten właśnie przepis należy uwzględnić 

w obliczaniu struktury zatrudnienia wskazywanego w przykładzie nauczyciela. 

... 

 

Dodatkowe zalecane opracowania 

Opis metodologii gromadzenia danych: https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf    

Opis metodologii obliczania struktury zatrudnienia: https://egocki.pl/art30a/DataColl.pdf    

Skrypcie pomocy: https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf   

„O co chodzi w art. 30a?”: https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a2020.pdf  

Więcej o zalecanej aplikacji: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9  

  

http://art30a.ucoz.pl/news/niuanse_glupoty_analizy_zalecana_aplikacja_liczy_dobrze_bo_liczy_zgodnie_z_prawem/2019-01-16-161
http://art30a.ucoz.pl/news/niuanse_glupoty_analizy_zalecana_aplikacja_liczy_dobrze_bo_liczy_zgodnie_z_prawem/2019-01-16-161
https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf
https://egocki.pl/art30a/DataColl.pdf
https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf
https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a2020.pdf
http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9
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Proszę rozważyć udział w szkoleniu. 

 

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

 

 

 

 

 

https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUXO6SX3YYoOOo2LxQRUBTfuQNtG-mgwmKXhdJ1okJ3zI0A/viewform
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUXO6SX3YYoOOo2LxQRUBTfuQNtG-mgwmKXhdJ1okJ3zI0A/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUXO6SX3YYoOOo2LxQRUBTfuQNtG-mgwmKXhdJ1okJ3zI0A/viewform
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Skrót instrukcji stosowania Aplikacji Analiza2020 

Pełna wersja instrukcji jest dostępna w skrypcie szkoleniowym; udostępniam tymczasem 
(01.09.2020) do dowolnej dyspozycji pierwszą wersję skryptu przygotowywanego do szkoleń 
realizowanych w roku 2020 https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_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 (zgłoszenia na szkolenia: 

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

http://art30a.ucoz.pl/ oraz https://sites.egocki.pl/webinary/art30a; adres poczty 

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

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

ułatwienia sobie tych żmudnych obliczeń; naturalną tu dalej idąca konsekwencją jest 

oczekiwanie możliwości zastosowania pełnego narzędzia wspomagania dokonania analizy; 

(3) poniżej zawarto krótki przeglądowy („fotograficzny”) opis Aplikacji Analiza2020, który to opis 

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

umiejętności „ręcznego” liczenia. 

(4) Zawarty tu niżej przeglądowy opis Aplikacji Analiza2020 nie należy chcieć postrzegać w 

kategoriach instrukcji stosowania tego zalecanego narzędzia analizy – realizacji obowiązków 

wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. 

Wersja demonstracyjna Aplikacji Analiza2020 jest dostępna pod adresem 
http://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020T.zip  

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

- [Analizator2020_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 18.08.2020) oznaczona znakiem „w0818” 
reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 18.08.2020; kolejne wersje 
„Analizatora” są udostępniane w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ (np. jeżeli powstanie nowa wersja, 
to będzie dostępny plik np. „Analizator2020_w1130.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 
gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub 
bez…); nie należy w tych plikach gromadzić danych; nie należy ich usuwać. 

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zgloszeniowy/0-5
http://art30a.ucoz.pl/
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
mailto:k.slugocki@egocki.pl
http://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020T.zip
http://art30a.ucoz.pl/


18 

 

- [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_2020.xlsx] – arkusz wzorowany na tym publikowanym przez MEN 
dopasowany do aktualnie znanych warunków obliczeniowych roku 2020;  

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

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” 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; 

• 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 
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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 

… 
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Aktualna lista udostępnianych obecnie (08.09.2020) plików 

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/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.    

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/.   

http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8
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
http://art30a.ucoz.pl/
https://www.facebook.com/art30a
https://sites.google.com/view/art30a
https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie
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/

