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W ramach zamykania przygotowywania optymalnego scenariusza planowanego szkolenia (cyklu 

webinarów https://sites.egocki.pl/webinary/art30a), organizator szkolenia zaprosił osoby zgłoszone 

do skorzystania z ankiety dotyczącej szerokiego zakresu tematyki związanej z analizą wydatków 

poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 w kontekście organizowanego szkolenia 

(formularz elektroniczny dostępny pod adresem https://forms.gle/dfqmUhnS1zScENvN9).  

Z ankiety skorzystało ponad 60% osób zapisanych na szkolenie. Faktyczna liczba osób, które 

skorzystały z ankiety jest na tyle duża, że uzyskane wyniki mogą być uznawane za mocno 

reprezentatywne w szczególności w odniesieniu do oceny wyobrażenia charakteru szkolenia, zakresu 

poruszanych zagadnień oraz swego w nim udziału. 

Proszę zapoznać się z przedstawianymi niżej uzyskanymi wynikami. 

Niektóre z uzyskanych wyników zostaną wykorzystane i skomentowane w trakcie szkolenia. 

Uzyskane wyniki potwierdzają słuszność przyjętych założeń – pisząc prościej: Potencjalny Uczestniku 

szkolenia (cyklu webinarów – szkoleń online) – Twoje oczekiwania związane z udziałem w szkoleniu 

będą spełnione. 

Brzmienie pełnych odpowiedzi jest dostępne pod adresem https://forms.gle/dfqmUhnS1zScENvN9 

Pytanie 01 
Określ swój poziom znajomości problematyki związanej z zakresem konieczności stosowania art. 30a 

ustawy Karta Nauczyciela. 

 

 

 

 

mailto:Krzysztof.Slugocki@gmail.com
https://sites.egocki.pl/webinary/art30a
https://forms.gle/dfqmUhnS1zScENvN9
https://forms.gle/dfqmUhnS1zScENvN9


2 
 

Pytanie 02 
W ilu plikach gromadzenia danych (adekwatnej do liczby podmiotów gromadzenia danych) będą przez 

Ciebie gromadzone dane w roku 2020 na rzecz przeprowadzenia analizy? 

 

Pytanie 03 
Czy dane w plikach gromadzenia danych (zwłaszcza w przypadku mnogiej ich liczby) będą gromadzone 

w jednym miejscu (przez Ciebie Uczestniku szkolenia), czy też może w strukturze rozproszonej? 

 

Pytanie 04 
Czy reprezentujesz w ramach szkolenia organ prowadzący, czy jednostkę organizacyjną? 
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Pytanie 05 
Jaki jest planowany sposób gromadzenia danych o wydatkach? 

 

Pytanie 06 
Jaka zostanie zastosowana metoda obliczania struktury zatrudnienia? 

 

Pytanie 07 
Czy w przypadku rozproszonego gromadzenia danych, wszystkie podmioty gromadzące będą spójnie 

stosowały te sama metodę gromadzenia danych o wydatkach oraz metodę liczenia struktury 

zatrudnienia? 
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Pytanie 08 
Nauczyciel w gromadzeniu danych o nim jest (będzie) oznaczany 

 

Pytanie 09 
Zalecane narzędzia na poziomie gromadzenia danych będą funkcjonować jako aplikacja 

 

Pytanie 10 
Jeżeli w wyniku analizy w jednym z miesięcy dla jednego z nauczycieli zostanie wyliczona struktura 

zatrudnienia równa na przykład -0,03 (wartość ujemna), to uznam to za 
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Pytanie 11 
Jaki zostanie zastosowany algorytm „zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku”? 

 

Pytanie 12 
Tekst dostępny pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/trudne_pytania_i_odpowiedzi/2020-09-11-

251 jest dla mnie 

 

Pytanie 13 
Tekst dostępny pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/obliczanie_struktury_zatrudnienia/2020-09-

07-248 jest dla mnie 
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Pytanie 14 
Tekst dostępny pod adresem 

http://art30a.ucoz.pl/news/jak_na_przyklad_kontrolowani_i_kontrolujacy_traca_czas/2020-08-13-

242 jest dla mnie 

 

Pytanie 15 
Tekst dostępny pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/czy_to_jest_dobrze_policzone/2019-01-05-

153 jest dla mnie 

 

Pytanie 16 
Z wielu obecnie dostępnych mi źródeł „problem” obowiązywania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 

w roku 2020 przyjmie, uważam, ostatecznie jedną ze niżej form. Który ze wskazanych wariantów 

zajdzie według Ciebie? 
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Odpowiedzi do pytania 16 
Wariant 1. Nic się nie zmieni i jak co roku trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na 

wynagrodzenia nauczycieli (prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 90%); zalecana aplikacja w bieżącym stanie 

funkcjonalności pozostaje taką jaka jest i spełni potrzeby i oczekiwania. 

Wariant 2. Trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, ale 

z wyłączeniem okresu „zarazy” (prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 70%) – następuje komplikacja realizacji 

analizy zależnie od charakteru i warunków wyłączenia; aplikacja będzie musiała ulec zależnym zmianom, 

nastąpią zmiany na poziomie gromadzenia danych (także tych już zgromadzonych); w tym przypadku 

najprawdopodobniej „wszystko na ostatnią chwilę”, co jeszcze bardziej skomplikuje rzecz już wystarczająco 

skomplikowaną. 

Wariant 3. Trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, ale bez 

podziału na grupy awansu zawodowego (w wielu symulacjach następuje znaczne obniżenie kwot jednorazowych 

dodatków uzupełniających lub ich brak; prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 40%) – następuje komplikacja 

realizacji analizy zależnie od charakteru i warunków zaniku podziału; aplikacja będzie musiała ulec zależnym 

zmianom, nie nastąpią zmiany na poziomie gromadzenia danych; w tym przypadku najprawdopodobniej także 

„wszystko na ostatnią chwilę”, co nieznacznie skomplikuje rzecz już wystarczająco skomplikowaną. 

Wariant 4. Obowiązywanie art. 30a zostanie uchylone – nie mam pojęcia jak to może być możliwe; owszem 

można sobie wyobrażać, że rzecz zostanie na przykład uchylona z dniem 01 listopada 2020 – to by oznaczało, że 

w analizie za rok 2020 mogą być z tej analizy wyłączone dwa ostatnie miesiące roku 2020 (mało sensowne). Jeżeli 

jednak komuś przychodzi do głowy myśl, że zaistnienie uchylenia art. 30a wyłącza możliwość uchylenia 

ustawowego uprawnienia i obowiązku do dokonania analizy za miesiące roku 2020 już minione, to znaczy, że jest 

także w pojmowaniu prawa przez takiego osobnika, no, może i nawet możliwość na przykład uchylenia 

przepisów dotyczących naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) w roku 2021 za rok 

2020 – jakoś, myślę, że przeciętny „znawca” prawa i chęci bycia i życia w państwie prawa pojmuje (a wystarczy 

nawet, że jedynie wyczuwa), że gdyby na przykład za jakiś miesiąc uchylono przepisy dotyczące dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego („13”) to ewentualnie mogło by to oznaczać, że nie będzie „13” w roku 2022 za rok 

2021… - zapytam się retorycznie – czy naprawdę wypada mi już myśleć, że żyję w tak zacofanym mentalnie kraju 

z zerowym, a może i nawet ujemnym już poczuciem praworządności? – Nie daję jeszcze temu wiary… Wiele 

jednak wskazuje już na to, że prawdopodobieństwo zaistnienia tej sytuacji sięga obecnie już 30% i regularnie się 

zwiększa. 

Wariant 5. Obowiązywanie art. 30a zostanie uchylone z całym bagażem właściwym dla kraju z zanikiem 

praworządności i… wybucha „bunt” nauczycieli…; prawdopodobieństwo takiej sytuacji dziś oceniam na 10% 

z najbardziej dynamicznie rosnącym trendem. 

Żaden ze wskazanych wyżej wariantów się nie ziści – stanie się coś nieprzewidywalnego. 


