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Konieczne uaktualnienia po zmianie rozporządzenia 

Uaktualnienie Analizatora 

Zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

Uaktualnienie wzorcowych plików gromadzenia danych  

Uaktualnienie narzędzi kontroli poprawności danych 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli […] 

(https://legislacja.gov.pl/projekt/12336704; data ostatniej modyfikacji z perspektywy 14.08.2020: 04-

08-2020 - stan procedowania "Opiniowanie") wskazuje na konieczność dokonania zmian w tablicach 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] w 

arkuszach [Tablice]. Można tego dokonać „ręcznie” (metoda 1 – opis niżej) lub można skorzystać z 

narzędzia szybkiej zmiany w wybranych plikach (metoda 2 – opis niżej). 

Uwaga 1: konieczność wskazanej wyżej zmiany dotyczy tych użytkowników Aplikacji Analiza2020, 

którzy nabyli aplikację i zaczęli gromadzić dane przed 18 sierpnia 2020 – należy w takim przypadku 

pobrać aktualną wersję pliku Analizatora [Analizator2020_w0818.xlsm]: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analizator2020_w0818.xlsm; plik nowej wersji należy zapisać w 

tym samym folderze, w którym znajduje się Aplikacja; należy uaktywnić (włączyć, uruchomić) nową 

wersję i ponownie wprowadzić kod Licencji (postępując w zgodności ze wskazywanymi 

komunikatami). 

Uwaga 2: zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego należy dokonać u tych 

użytkowników Aplikacji Analiza2020, którzy nabyli aplikację i zaczęli gromadzić dane przed 18 

sierpnia 2020 – pliki udostępniane po wskazanej dacie są już zgodne z załącznikiem do przywołanego 

wyżej rozporządzenia (nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od września: 

https://legislacja.gov.pl/docs//501/12336704/12704483/12704484/dokument457705.docx). 

Uwaga 3: rzecz jest tymczasem (17.08.2020) oparta o projekt rozporządzenia – czyli jeżeli po 

opublikowaniu rozporządzenia dane zawarte w załączniku będą inne od tych obecnie zawartych w 

załączniku do projektu rozporządzenia, trzeba będzie wówczas (ponownie) skorzystać z opisanych 

niżej metod (metoda 1 lub metoda 2). 

Uwaga 4: użytkownicy, którzy nabyli aplikację i zaczęli gromadzić dane przed 18 sierpnia 2020, 

powinni także pobrać aktualne wersje wzorcowych plików gromadzenia danych oraz plików kontroli 

poprawności danych; aktualne pliki są dostępne do pobrania odpowiednio pod adresami: 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn1.xlsx   

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn2.xlsx 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn3.xlsx 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/AgrX.xlsm 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsm 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsx  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336704
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analizator2020_w0818.xlsm
https://legislacja.gov.pl/docs/501/12336704/12704483/12704484/dokument457705.docx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn1.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn2.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Form_awn3.xlsx
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/AgrX.xlsm
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsm
https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/sprAWNX.xlsx
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Metoda 1 – „ręczna” zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

W załączniku do projektu rozporządzenia (17.08.2020; 

https://legislacja.gov.pl/docs//501/12336704/12704483/12704484/dokument457705.docx) 

zdefiniowano wartości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które będą obowiązywać 

od 01 września 2020. 

 

 

W danym pliku gromadzenia danych [awn*.xlsx] należy skorzystać z arkusza [Tablice]. 

 

 

W związku z projektem rozporządzenia zmian należy dokonać w tablicach dotyczących września, 

października, listopada i grudnia. 

 

https://legislacja.gov.pl/docs/501/12336704/12704483/12704484/dokument457705.docx
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Zmiany dotyczą wartości oznaczonych na rysunku niżej szarą barwą tła. 

 

W miejsce istniejących tam wartości należy wpisać wartości zgodne z załącznikiem do rozporządzenia 

(w tablicy września, października, listopada i grudnia). 
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Metoda 2 – można skorzystać z narzędzia szybkiej zmiany w wybranych plikach 

Narzędzie obsługi szybkiej zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest dostępne w 

pliku dostępnym pod adresem https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/mswz.xlsm  

Plik [mswz.xlsm] należy zapisać w tym samym folderze, w którym są pliki gromadzenia danych 

[awn*.xlsx]. 

Po uaktywnieniu (włączeniu, otwarciu) pliku narzędzia… 

 

…będą widoczne dwie tabele (Tabela 01 i Tabela 02); na prawo od każdej z tych tabel jest oferta 

wyboru tych miesięcy, dla których należy dokonać zmiany w zgodności z wartościami minimalnych 

stawek, które można edytować w Tabeli 01 i/lub w Tabeli 02; w związku z projektem rozporządzenia 

– wykorzystano już Tabelę 02, w której zostały wprowadzone wartości zgodne z załącznikiem do 

projektu rozporządzenia oraz wybrano miesiące dla których ma nastąpić pożądana zmiana. 

Wystarczy teraz skorzystać z przycisku [Zmień minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w 

wybranym pliku]. W wyniku użycia wskazanego przycisku pojawi się okno dialogowe wyboru pliku do 

dokonania pożądanej zmiany (poniżej przykład zawartości takiego okna). 

https://egocki.pl/art30a/UmLic2020/mswz.xlsm
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Należy dokonać wyboru jednego pliku i skorzystać z przycisku [OK]. Pojawi się okno komunikatu…  

 

 

[OK]…; ekran może przez chwilę nieco „migotać” – pojawi się kolejny komunikat…  

 

- [OK]…; zgodnie z komunikatem – należy zapisać i zamknąć zmieniony plik. 
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Wskazane wyżej czynności należy powtórzyć dla kolejnych plików gromadzenia danych (o ile takie 

są). 

 

 

Krzysztof Sługocki, 14.08.2020 

k.slugocki@egocki.pl 
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