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Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Jednorazowy dodatek uzupełniający”. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych sa-
morządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik: 

• pozna schemat działań w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający, 

• nabędzie umiejętność do samodzielnego korzystania z aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający, 

• nabędzie umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania danych płacowych. 

 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

 

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Schemat działań w aplikacji Jednorazowy dodatek 

uzupełniający 

 

Jednorazowy dodatek uzupełniający to aplikacja przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów 
terytorialnych. Powstała z myślą ułatwienia przygotowania i wypłacenia na koniec roku dodatków nauczy-
cielskich, wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela. Kwoty tych dodatków przygotowane będą dla nauczy-
cieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, a także w podziale na poszczególne jednostki oświatowe. 
Aby poprawnie wyznaczyć kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz wypłacić je, niezbędne 
jest zaangażowanie pracowników naliczających wynagrodzenia, którzy przygotują odpowiednie dane pła-
cowe do naliczeń oraz wypłacą wyznaczone przez organ prowadzący kwoty jednorazowego dodatku uzu-
pełniającego dla nauczycieli.  

Aplikacja Jednorazowy dodatek uzupełniający uruchamiania jest z poziomu platformy systemu vEdukacja, 
z którą jest zsynchronizowana. 

Aplikacja Jednorazowy dodatek uzupełniający często zamiennie nazywana jest Artykułem30 . Taką nazwę 
posiada również przycisk na pasku narzędzi platformy systemu vEdukacja, za pomocą którego będzie ona 
uruchamiana. 

Materiały szkoleniowe składają się z ćwiczeń, które są pogrupowane w działach tematycznych. 
Zostały one przygotowane dla tych pracowników naliczających wynagrodzenia, którzy będą wprowadzali 
dane płacowe do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający ręcznie. 

Życzymy Państwu sukcesów w samodzielnej pracy z aplikacją Jednorazowy dodatek uzupełniający. 
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W aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający inne działania są przypisane pracownikom JST a inne pra-
cownikom naliczającym wynagrodzenia. 

Poniżej przedstawiony został schemat działań mających na celu przygotowanie i wypłacenie nauczycielom 
jednostek oświatowych jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

 

 

 

Z powyższego schematu można wyodrębnić: 

1. Działania pracowników organu prowadzącego (użytkownik aplikacji Artykuł30 zalogowany w roli 
Administrator JST): 

• przygotowanie aplikacji do gromadzenia danych; 

• kontrolowanie kompletności dostarczanych danych; 
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• zamknięcie dostępu do gromadzenia i modyfikowania danych płacowych (parametr Gromadze-

nie danych = Nieaktywne); 

• analizowanie zgromadzonych danych; 

• wyznaczenie i opublikowanie kwot podziału (Publikowanie danych = Aktywne). 

2. Działania pracowników naliczających wynagrodzenia (użytkownik aplikacji Artykuł30 zalogowany 
w roli Pracownik naliczający wynagrodzenia): 

• zapoznanie się z ustalonymi przez organ prowadzący zasadami naliczania; 

• przygotowanie wymaganych danych płacowych (np. za pomocą programu Płace Optivum); 

• wprowadzenie danych płacowych do aplikacji Artykuł30 (np. z programu Płace Optivum lub ręcznie); 

• pobranie ustalonych przez organ prowadzących kwot podziału; 

• przygotowanie i wypłacenie nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego (np. za po-
mocą programu Płace Optivum). 

Materiały te opisują czynności wykonywane przez pracowników naliczających wynagrodzenia, którym po-
wierzony został obowiązek przygotowania wyrównań nauczycielskich wynikających z Art.30KN. 
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Zapoznanie z aplikacją ułatwiającą naliczanie 

jednorazowych dodatków uzupełniających 

Jednorazowy dodatek uzupełniający jest programem komputerowym przeznaczonym do sprawnego i bez-
problemowego przygotowania wyrównań dla nauczycieli, wynikających z artykułu 30 Karty Nauczyciela. 
Na terenie danej gminy zaangażowane w to zadanie będą zarówno władze organów prowadzących, jak i 
pracownicy naliczający płace w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

Ćwiczenie 1. Zapoznanie z artykułem 30 Karty Nauczyciela 

Przed przystąpieniem do działań w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający zapoznaj się z artykułem 
30 Karty Nauczyciela, który przybliży problem wyrównań dla nauczycieli. 

1. Otwórz plik 30KN.pdf (lokalizację poda Ci prowadzący). 

2. Zapoznaj się z treścią artykułu 30 Karty Nauczyciela. W razie potrzeby sporządź notatki. 

3. Zamknij dokument. 

Ćwiczenie 2. Uruchamianie aplikacji 

Aplikacja Artykuł30 uruchamiana jest z platformy systemu vEdukacja. 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych. 

2. W pasku adresu wpisz adres dostępu do swojej platformy. 

3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zaloguj się. 

4. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, np. 

 użytkownik: sp1_place, 

 hasło: sp1place 

5. Kliknij przycisk Zaloguj. W ten sposób zalogujesz się do platformy jako pracownik naliczający wynagro-
dzenia z możliwością dostępu do aplikacji Artykuł30 (Jednorazowego dodatku uzupełniającego). 

6. Na pasku kliknij przycisk . Zwróć uwagę, że aplikacja uruchomi się automatycznie bez koniecz-
ności ponownego logowania. 

Aplikacje zsynchronizowane z platformą systemu vEdukacja mogą być uruchamiane w tym samym lub no-
wym oknie przeglądarki internetowej. Wszystko zależy od ustawień, jakie zostały wprowadzone w mo-
mencie podłączania danej aplikacji do platformy. 

Ćwiczenie 3. Budowa okna aplikacji 

Po uruchomieniu aplikacji Artykuł30 (Jednorazowego dodatku uzupełniającego) uruchamia się ona za po-
mocą przeglądarki internetowej, dlatego będzie posiadała pewne stałe elementy charakterystyczne dla 
tej właśnie przeglądarki. Zapoznaj się z budową okna aplikacji. 
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Górna część okna ma wygląd charakterystyczny dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkow-
nik. Poniżej znajduje się pasek główny platformy systemu vEdukacja. W prawym górnym rogu paska wyświe-
tlane są dane zalogowanego użytkownika oraz przycisk umożliwiający wylogowanie z aplikacji (Wyloguj się). 
Centralną część ekranu stanowi aplikacja Jednorazowy dodatek uzupełniający. Moduł przeznaczony dla 
pracownika naliczającego płace składa się z kart. 

1. Klikaj poszczególne karty: Reguły, Wprowadzanie danych, Zestawienie danych, Zestawienie wydatków, Wyniki. 

2. Zwróć uwagę, jakie dane i informacje są lub będą na nich zgromadzone: 

 Reguły – stąd pobierać można będzie zasady naliczeń ustalone przez organ prowadzący. 

 Wprowadzanie danych – na tej karcie wprowadzane będą dane płacowe (importowane z pro-
gramu Płace Optivum lub wprowadzane ręcznie). Tutaj również możliwy będzie wgląd do da-
nych płacowych swojej jednostki (lub jednostek) i ich edycja aż do momentu zablokowania 
dostępu przez organ prowadzący. 

 Zestawienie danych – na tej karcie wygenerować można i zapisać do pliku PDF zestawienie wprowadza-

nych danych. Taki plik lub wydruk przekazać można do organu prowadzącego. 

 Zestawienie wydatków – na tej karcie w każdym miesiącu będzie można monitorować faktycznie ponie-

sione wydatki na wynagrodzenia oraz odpowiadające mu wynagrodzenie należne (w rozumieniu art. 30 

Karty Nauczyciela) w poszczególnych grupach awansu zawodowego, a także różnicę między tymi kwo-

tami. Dodatkowo na wydruku zestawienia wydatków są podane liczby etatów w miesiącu, wyliczone z do-

kładnością do pięciu miejsc po przecinku (dla prostoty na wydruku pokazano tylko dwa miejsca po 

przecinku). 

 Wyniki – na tej karcie, po opublikowaniu przez organ prowadzący, dostępne będą kwoty jed-
norazowego dodatku uzupełniającego wyznaczone dla danej jednostki w podziale na stopnie 
awansu zawodowego nauczycieli. 

Pracownicy naliczający płace mają dostęp tylko do tych danych, które są publikowane dla ich jednostek (do 
tych, które zostały przypisane użytkownikowi w momencie definiowania uprawnień). 
Czynności wykonywane przez pracowników naliczających płace na poszczególnych kartach powinny mieć 
taką kolejność, jak ich układ (czyli od pobrania reguł, poprzez dostarczenie danych płacowych do pobrania 
kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego). W sytuacji, gdy na którejś z kart nie są dostępne dane, 
oznacza to, że nie zostały one jeszcze udostępnione przez organ prowadzący. 
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Gromadzenie danych płacowych 

Przepisy zawarte w art. 30a Karty Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące szkoły (szkoły w rozumie-
niu art. 3 pkt 2 KN), będące jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. 

Jeśli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie, za-
gwarantowane w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkoły wyznacza różnicę kwotę nie-
dopłaty tego wynagrodzenia w podziale na stopnie awansu zawodowego. 

Kwota różnicy niedopłaty, o której mowa wyżej, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do końca danego roku 
w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela. 

Temat 1. Przygotowanie do gromadzenia danych 

Operacja gromadzenia danych płacowych w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający jest obowiąz-
kiem pracowników naliczających płace w jednostkach oświatowych. Dane płacowe powinny być przygo-
towywane według zasad naliczeń, jakie otrzymali od organu prowadzącego. 

Ćwiczenie 1. Etapy przygotowania danych płacowych 

Operacja przygotowania danych płacowych składa się z kilku etapów: 

• pobrania zasad naliczeń; 

• przygotowania danych płacowych według wytycznych otrzymanych z organu prowadzącego; 

• zapisania danych płacowych w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

W sytuacji, gdy pracownicy naliczający wynagrodzenia nie korzystają z programu Płace Optivum, powinni 
dane płacowe do aplikacji wprowadzić ręcznie. 

W kolejnych ćwiczeniach omówimy sposób wyznaczania: 

• liczby etatów oraz średniego zatrudnienia; 

• średniego wynagrodzenia (wydatków minimalnych na wynagrodzenia nauczycieli); 

• faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; 

• różnicy między wynagrodzeniem należnym a faktycznie wypłaconym; 

• współczynników podziału dodatku uzupełniającego (stawki wynagrodzenia zasadniczego); 

• podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

Dla uproszczenia rozważania zostały zawężone do wybranego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela 
mianowanego. Dla pozostałych stopni wszystkie wyliczenia wykonuje się analogicznie. 

 

Ćwiczenie 2. Zasady naliczeń (*) 

Zasady naliczania zostały ustalone w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający programie zgodnie z ak-
tualnymi przepisami. 
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Uprawniony pracownik organu prowadzącego nie musi wobec tego sam wprowadzać obowiązujących za-
sad. Jedynym parametrem, który można modyfikować jest zasada: Wypłaty uwzględniać zgodnie z datami list 

wypłat. Ustawienie "nie" oznacza uwzględnianie wypłat wg miesiąca kosztów podatkowych. 

Użytkownik o uprawnieniach ART30KN/ Administrator JST może zmienić domyślny parametr - usunąć znacz-
nik. 

Znacznik ten można usunąć jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy na terenie JST nadal utrzymuje się 
zwyczaj wypłacania wynagrodzeń za np. maj w kwietniu (ze względu na okres świąteczny). Nie wydaje się, 
żeby tego typu praktyki były częste ze względu na perturbacje związane z rozliczeniami z ZUS. 

 

Ustalone przez organ prowadzący zasady należy uwzględnić przy przygotowywaniu odpowiednich danych 
płacowych. 

Temat 2. Wyznaczenie struktury zatrudnienia 

W celu wyznaczenia struktury zatrudnienia na terenie JST, każda jednostka sprawozdawcza, powinna przy-
gotować zestawienie struktury zatrudnienia w przeliczeniu na etaty. 

Zestawienie to powinno być wykonane w podziale na stopnie awansu zawodowego oraz w podziale na co 
najmniej dwa okresy – od stycznia do sierpnia i od września do grudnia. Taki podział wynika z różnych 
kwot bazowych, określonych w ustawie budżetowej dla tych okresów. 

W celu wyznaczenia struktury zatrudnienia najwygodniej jest ustalić strukturę zatrudnienia dla każdego z 
miesięcy osobno. 

Ćwiczenie 1. Liczba etatów w każdym miesiącu 

W poniższej tabeli zestawiono przykładowe liczby etatów wyznaczone dla nauczycieli mianowanych. 
Przedstawione wartości zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Takie dane należy wpisywać 
do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

Przykładowe liczby etatów dla nauczycieli mianowanych wpisywane do aplikacji Jednorazowy dodatek 
uzupełniający : 

Miesiąc Liczba etatów 

styczeń 21,43 

luty 21,25 

marzec 22,12 

kwiecień 23,00 

maj 23,03 

czerwiec 22,87 

lipiec 23,00 

sierpień 23,00 

wrzesień 24,00 
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październik 23,34 

listopad 23,05 

grudzień 22,15 

Ogólna zasada: 

Dla każdego zatrudnionego nauczyciela (uwzględnianego w strukturze zatrudnienia) w każdym miesiącu 
wyznacza się „średniomiesięczny etat” według wzoru: 

średniomiesięczny etat = wymiar etatu *(Lru/Lrob) - wymiar etatu*(Laz/30)  

- Lru – liczba dni roboczych uwzględnianych  

- Lrob – liczba dni roboczych w miesiącu  

- Laz – liczba dni kalendarzowych nieuwzględnianych (absencje ZUS):  

- Sumując tak wyznaczone średniomiesięczne etaty wszystkich nauczycieli danego stopnia awansu 
zawodowego otrzymamy średniomiesięczne zatrudnienie.  

Do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający wprowadzamy wartości zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. Dla każdego nauczyciela warto jednak wyznaczyć liczbę etatu do pięciu miejsc po przecinku, 
ponieważ taka wartość jest uwzględniana do dalszych naliczeń, np. do wyznaczenia osobistej stawki wyna-
grodzenia zasadniczego każdego nauczyciela. 

Przykład: 

W styczniu 2014 było 22 dni roboczych. Pewien nauczyciel zatrudniony w wymiarze etatu 18/18 wykorzy-
stał 1 dzień urlopu bezpłatnego, a w dniach 20-25 stycznia chorował i przebywał na zwolnieniu płatnym 
przez ZUS (tj. 6 dni kalendarzowych). Etat z uwzględnieniem 1 dnia urlopu bezpłatnego, tj. absencji obni-
żanej w dniach roboczych, tego nauczyciela wynosi 18/18*21/22. Od tego etatu odejmowane są dni nie-
obecności płatnej przez ZUS (liczone w dniach kalendarzowych, obniżanej zaś według współczynnika 1/30 
za każdy dzień absencji).  

Czyli etat tego nauczyciela w styczniu 2012 wynosi:  

- 18/18*(21/22) - 18/18*(6/30) = 0,95455 - 0,2 = 0,75455 ….taka wartość jest niezbędna do 
wyznaczenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego (ta wartość stanowi podstawę do dal-
szych obliczeń) 

- 0,75455 po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku to 0,75 …taką wartość należy wpi-
sać do aplikacji Artykuł30 (ta wartość służy jedynie jako informacja dotycząca zatrudnienia – liczby 
etatów) 

Warto zaznaczyć, że ustalając liczbę dni roboczych w danym miesiącu, nie zmniejszamy jej o liczbę świąt 
przypadających w sobotę, o których mowa w art. 130 § 2 Kodeksu pracy, gdyż nauczycieli zatrudnionych 
na podstawie Karty Nauczyciela ten zapis nie dotyczy. 

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie średniomiesięcznych etatów dla nauczycieli 

Korzystając z zasady dotyczącej średniomiesięcznego etatu, podanej w poprzednim ćwiczeniu, spróbuj 
wyznaczyć średniomiesięczny etat dla następujących nauczycieli mianowanych. Wszystkie wartości zao-
krąglij do pięciu miejsc po przecinku. W razie problemów skorzystaj z odpowiedzi zawartych w kluczu 
(Załącznik, str. 26) 

1. Przykład 1: 
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Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w wymiarze ¾ etatu. 

2. Przykład 2: 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego od 15 września 2014 r. na pełnym etacie 
(18/18).  

3. Przykład 3: 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r: 

 Od 1 do 10 września na ¼ etatu, 

 Od 11 do 15 września na ½ etatu, 

 Od 16 do 30 września na pełny etat (18/18). 

W tym przypadku trzeba policzyć osobno średniomiesięczny etat dla każdego wymiaru etatu i otrzy-
mane wyniki dodać. 

4. Przykład 4: 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w wymiarze ¼ etatu, który 
od 24 do 27 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS. 

5. Przykład 5: 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w różnych wymiarach 
etatu: od 1 do 15 września na ¼ etatu, a od 16 do 30 września na ¾ etatu.  

6. Przykład 6: 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2012 r. w różnych wymiarach 
etatu. 

 od 1 do 15 września na ¼ etatu, 

 od 16 do 30 września na ½ etatu, 

 który od 14 do 18 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS, 

 dodatkowo 21 września pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego. 

Ćwiczenie 3. Wprowadzanie liczby etatów do aplikacji Jednorazowy dodatek 
uzupełniający 

1. Zaokrąglij poszczególne wyniki otrzymane w poprzednim ćwiczeniu do dwóch miejsc po przecinku (bo 
taką wartość wprowadza się do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający, ale do obliczeń brana 
jest wartość zaokrąglana do pięciu miejsc). 

2. Zsumuj wyniki otrzymane z sześciu przykładów w poprzednim ćwiczeniu. 

3. Porównaj wynik z odpowiedzią zawartą w kluczu (Załącznik, str. 26) 

4. Uruchom aplikację Jednorazowy dodatek uzupełniający i zaloguj się. 

5. Przejdź na kartę Wprowadzanie danych. 

6. W sekcji Nazwa jednostki zaznacz jednostkę, której dane płacowe mają być wprowadzane, np. 
SP1_Widliszki. 

7. Kliknij przycisk Edytuj. 

8. W kolumnie Etaty znajdź komórkę. 
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9. Wpisz liczbę etatów nauczycieli mianowanych w miesiącu wrześniu. 

 

10. Kliknij przycisk Zapisz. 

Temat 3. Wyznaczenie faktycznie poniesionych wydatków 

Ćwiczenie 1. Jakie wynagrodzenia uwzględniać? 

Ogólnie należy uwzględniać wszystkie wypłacone składniki, które są wynagrodzeniem nauczycieli. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z:  

 wynagrodzenia zasadniczego; 

 dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 53 KN) i dodatków socjalnych (art. 54 KN) 

W stanowisku MEN znajdujemy następujące rozwinięcie wspominanego artykułu.  

Świadczenia wynikające ze stosunku pracy: 

 dodatki za warunki pracy, 

 odprawy emerytalne, 

 nagrody jubileuszowe, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) 

 wynagrodzenie za pracę w nocy, 

 zasiłek na zagospodarowanie, 

 nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 

Wydaje się być oczywistym, że to rozwinięcie nie jest wykazem wszystkich świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy – ale przykładowym ich wykazem. 
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Za takim spojrzeniem przemawia fakt, że wśród wymienionych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nie ma choćby ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu – a nie ma wątpliwości, że jest to wynagro-
dzenie, które składa się na wydatki poniesione przez JST na wynagrodzenia nauczycieli. 

W tej sytuacji – tym bardziej, że stanowisko MEN zaleca wliczanie do struktury zatrudnienia okresów prze-
bywania na zwolnieniu lekarskim, za czas którego przysługuje wynagrodzenie (do 14, do 33 dni) – również 
należałoby zakwalifikować do świadczeń wynikających ze stosunku pracy wynagrodzenie za czas nieobec-
ności spowodowanej chorobą (do 14, do 33 dni). Nie ma wątpliwości, że to świadczenie wynika ze sto-
sunku pracy. 

W dużym więc uproszczeniu można uznać, że wynagrodzeniami są wszystkie elementy płatności z para-
grafów 4010 i 4040. W pewnych wariantach księgowania zdarza się, że pewne elementy wynagrodzenia 
(np. nagroda dla nauczyciela za olimpiady) księguje się również w innych paragrafach (np. 3020). 

Ćwiczenie 2. Sposób przypisania wydatków do stopni awansu zawodowego 

Wydatki przypisuje się do stopnia awansu właściwego dla daty wypłaty wynagrodzeń. Innymi słowy wy-
nagrodzenie wypłacone we wrześniu nauczycielowi, który w tym miesiącu jest nauczycielem mianowa-
nym, zalicza się do stopnia nauczyciela mianowanego. 

Istnieją szczególne sytuacje, w których następuje wypłata wynagrodzenia nauczycielowi, który w dniu wy-
płaty wynagrodzenia nie jest już zatrudniony – a zatem trudno mówić o jego stopniu awansu w dniu otrzy-
mania wynagrodzenia. Taką szczególną sytuacją jest np. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
(13-ki) nauczycielowi, który odszedł na emeryturę w ubiegłym roku. W takim przypadku należy uwzględnić 
poniesiony wydatek na to wynagrodzenie w stopniu awansu zawodowego, który był właściwy dla ostatniego 
dnia zatrudnienia tego nauczyciela (również wtedy, gdy był to poprzedni rok). 

Ćwiczenie 3. Wydatki w przykładowej jednostce 

Przygotowywana propozycja wzoru sprawozdania przygotowywanego przez jednostki sprawozdawcze 
w celu przekazania JST danych o wydatkach, zawiera dane w rozbiciu większym niż jest to wymagane do 
samej realizacji zadania wynikającego z art. 30a KN. 

Poniżej przykład fragmentu sprawozdania dla przykładowej jednostki. 
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Warto zauważyć, że takie rozbicie informacji o wydatkach na miesiące, jak i na szczegółowe rodzaje wyna-
grodzeń ma znaczenie jedynie kontrolne. 
To czego potrzebuje JST w celu realizacji zadania wynikającego z art. 30a KN, to jedynie sumaryczna kwota 
wszystkich wydatków w całym roku. 

Ćwiczenie 4. Wyliczenie kwoty wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
mianowanych w miesiącu wrześniu 

1. Skorzystaj z danych zawartych w przykładowym (poniżej umieszczonym) zestawieniu do księgowości 
i wyznacz kwotę poniesioną na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych w miesiącu wrze-
śniu 2014. 

2. Sprawdź, czy kwota na wydatki wyznaczona przez Ciebie jest taka sama, jak w kluczu odpowiedzi 
(patrz: Załącznik, str.26) 

 

3. Wprowadź otrzymaną kwotę do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający: 

 Uruchom aplikację Jednorazowy dodatek uzupełniający i zaloguj się. 

 Przejdź na kartę Wprowadzanie danych. 

 W sekcji Nazwa jednostki zaznacz jednostkę, której dane płacowe mają być wprowadzane, np. 
SP1_Widliszki. 

 Kliknij przycisk Edytuj. 

 W kolumnie Wynagrodzenia znajdź odpowiednią komórkę i wpisz kwotę wypłaconych wyna-
grodzeń nauczycieli mianowanych w miesiącu wrześniu (wyznaczoną w pkt.1) 

Należy pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo wpisywanych danych ustawiony jest krótki czas sesji 
aktywności formularza. W sytuacji, gdy użytkownik przez dłuższy czas nie wykona żadnej operacji w aktyw-
nym formularzu, zostanie zerwane połączenie z serwerem. W trakcie wprowadzania danych do formularza 
edycyjnego będzie pojawiał się komunikat informujący o tym, ile czasu aktywności sesji jeszcze pozostało. 
W sytuacji, gdy dana sesja wygaśnie, należy ponownie zalogować się do programu i wznowić edycję da-
nych. Zaleca się ,aby przed każdą przerwą w operacji wprowadzania danych klikać w formularzu edycyjnym 
przycisk Zapisz. 
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Temat 4. Sposób ustalenia współczynnika wynagrodzenia 

zasadniczego 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego (osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego) w danym mie-
siącu wyznacza się niezwykle prosto. Jest to: 

wynagrodzenie zasadnicze za pełny etat * średniomiesięczny etat danego pracownika. 

Należy jedynie pamiętać, że wynagrodzenie zasadnicze za pełny etat, to nie musi być to samo, co stawka 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w „tabeli ministerialnej”. Spowodowane jest to 
tym, że: 

• JST lub dyrektor może zwiększyć nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ponad mini-
mum; 

• wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela „o zwiększonym pensum” (art. 42 pkt. 4a KN) jest propor-
cjonalnie (z dokładnością do zaokrągleń) wyższe od minimalnej stawki określonej w tabeli. 

Ponadto należy pamiętać, że dwaj nauczyciele o tym samym stopniu awansu, zatrudnieni na pełny etat mogą 
mieć różne stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikające m.in. z różnych poziomów wykształcenia. 

Według współczynnika wynagrodzenia zasadniczego kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego bę-
dzie rozdzielana na poszczególne jednostki oświatowe. 

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

Korzystając z zasady dotyczącej sposobu ustalenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego podanej 
powyżej, spróbuj wyznaczyć osobiste stawki dla następujących nauczycieli mianowanych z wykształce-
niem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym (stawka wynagrodzenia zasadniczego wy-
nosi dla nich 2647,00 zł). 

W razie problemów skorzystaj z odpowiedzi zawartych w kluczu (Załącznik, str. 26) 

Możesz skorzystać z wyników dotyczących średniomiesięcznych wymiarów etatów tych nauczycieli wyli-
czonych w: Temat 2.Ćwiczenie 2 Wyznaczanie średniomiesięcznych etatów dla nauczycieli str. 15 

 

1. Przykład 1 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego we wrześniu 
2014 r. w wymiarze ¾ etatu i stawką 2647,00 zł 

2. Przykład 2 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego od 13 września 
2012 r. w wymiarze 1 etatu i stawką 2647,00 zł 

3. Przykład 3 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stawką 2647,00 zł zatrud-
nionego we wrześniu 2012 r: 

 od 1 do 10 września na ¼ etatu 

 od 11 do 15 września na ½ etatu 

 od 16 do 30 września na pełny etat 
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4. Przykład 4.  

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stawką 2647,00 zł zatrud-
nionego we wrześniu 2012 r. w wymiarze ¼ etatu, który od 24 do 27 września przebywał na zwolnieniu 
lekarskim płatnym przez ZUS. 

5. Przykład 5 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stawką 2647,00 zł zatrud-
nionego we wrześniu 2012 r. w różnych wymiarach etatu:  

 od 1 do 15 września na ¼  etatu 

 od 16 do 30 września na ¾ etatu 

6. Przykład 6  

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego ze stawką 2647,00 zł za-
trudnionego we wrześniu 2012 r. w różnych wymiarach etatu: 

 od 1 do 15 września na ¼ etatu 

 od 16 do 30 września na ½ etatu 

 który od 14 do 18 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS 

 dnia 21 września przebywał na urlopie bezpłatnym 

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie współczynnika wynagrodzenia zasadniczego 

Współczynniki podziału (wynagrodzenia zasadniczego) warto zebrać w jednostce sprawozdawczej w taki 
sam sposób, jak liczbę etatów – sumując osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego, wyliczone dla wszyst-
kich nauczycieli danego stopnia awansu. Sumę należy wpisać do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełnia-
jący jako wartość zaokrągloną do pięciu miejsc po przecinku. 

Oblicz współczynnik wynagrodzenia zasadniczego sumując osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego 
wyznaczone w poprzednim ćwiczeniu (w sześciu przykładach). Porównaj swój wynik z wynikiem podanym 
w kluczu odpowiedzi: Załącznik str. 26 

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie współczynników zasadniczego do aplikacji 

1. Uruchom aplikację Jednorazowy dodatek uzupełniający i zaloguj się. 

2. Przejdź na kartę Wprowadzanie danych. 

3. W sekcji Nazwa jednostki zaznacz jednostkę, której dane płacowe mają być wprowadzane, np. 
SP1_Widliszki. 

4. Kliknij przycisk Edytuj. 

5. W kolumnie Współczynnik zasadniczej znajdź komórkę, gdzie wpiszesz zsumowaną liczbę współczynni-
ków wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych w miesiącu wrześniu (wyliczona w po-
przednim ćwiczeniu). 

6. Wpisz sumę współczynników wynagrodzenia zasadniczego wyznaczoną dla nauczycieli mianowanych 
w miesiącu wrześniu jako wartość zaokrągloną do pięciu miejsc po przecinku. 

7. Kliknij przycisk Zapisz 



22 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

Należy pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo wpisywanych danych ustawiony jest krótki czas sesji 
aktywności formularza. W sytuacji, gdy użytkownik przez dłuższy czas nie wykona żadnej operacji w aktyw-
nym formularzu, zostanie zerwane połączenie z serwerem. W trakcie wprowadzania danych do formularza 
edycyjnego będzie pojawiał się komunikat informujący o tym, ile czasu aktywności sesji jeszcze pozostało. 
W sytuacji, gdy dana sesja wygaśnie, należy ponownie zalogować się do programu i wznowić edycję da-
nych. Zaleca się ,aby przed każdą przerwą w operacji wprowadzania danych klikać w formularzu edycyjnym 
przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 4. Przygotowanie zestawienia danych dla organu prowadzącego 

Po wprowadzeniu danych do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający danych dotyczących struktury 
zatrudnienia oraz wypłaconych wynagrodzeń pracownik naliczający wynagrodzenia może sporządzić do-
kument, w którym zestawi zgromadzone dane. Takie sprawozdanie można zapisać w formacie PDF oraz 
wydrukować i przekazać w formie papierowej do organu prowadzącego. 

1. Przejdź na kartę Zestawienie danych. 

2. Postaw znacznik w pozycji Dla wybranej jednostki lub Dla wszystkich jednostek jeśli wprowadzałeś dane 
kilku jednostek (naliczasz wynagrodzenia w kilku jednostkach oświatowych, które są podległe danemu 
organowi prowadzącemu). 

3. Kliknij przycisk Pobierz zestawienie (PDF). 

4. Zapisz sprawozdanie w formacie pliku PDF, wskazując wybrana przez Ciebie lokalizację. 

Temat 5. Modyfikowanie danych wprowadzonych do aplikacji 

Wprowadzone do aplikacji dane płacowe każdy uprawniony pracownik naliczający wynagrodzenia może 
edytować. Wszelkie modyfikacje we wprowadzonych do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający da-
nych można wykonywać do momentu, gdy pracownik organu prowadzącego nie zamknie do nich dostęp. 

W sytuacji, gdy w organie prowadzącym zostanie zamknięty dostęp do danych placowych pracownik nali-
czający wynagrodzenia w jednostkach oświatowych po zalogowaniu do aplikacji Jednorazowy dodatek uzu-
pełniający na karcie Wprowadzanie danych zobaczy komunikat: Wprowadzenie danych nie jest obecnie 

uaktywnione przez JST. 
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Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego 

W momencie, gdy dane zostaną zebrane pracownik organu prowadzącego sprawdza kompletności do-
starczonych danych, zamyka pracownikom naliczającym płace w poszczególnych jednostkach dostęp do 
gromadzenia danych oraz ich edycji.  

Od tego momentu zaczyna się etap dokonywania analiz wyników i wyznaczania kwot wyrównań w po-
dziale na stopnie awansu zawodowego w odniesieniu do poszczególnych jednostek. 

Ćwiczenie 1. Pobranie wyników opublikowanych przez organ prowadzący 

Po wprowadzeniu danych do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający, dotyczących struktury zatrud-
nienia, wypłaconych wynagrodzeń oraz wyznaczonych współczynników wynagrodzenia zasadniczego dla 
każdego stopnia awansu nauczycieli w poszczególnych miesiącach, automatycznie zostaną wyznaczone 
kwoty podziału. Jednorazowy dodatek uzupełniający wyznaczony zostanie dla każdego stopnia awansu 
zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych.  

Gdy wyniki podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego zostały już opublikowane przez organ pro-
wadzący, pracownicy naliczający wynagrodzenia mogą pobrać kwoty wyznaczone dla jednostek oświato-
wych, w których prowadzą ewidencję płacową.  

1. W sytuacji, gdy zostałeś automatycznie wylogowany zaloguj się do platformy systemu vEdukacja i uru-
chom aplikację Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

2. Przejdź na kartę Wyniki. 

3. Zanotuj lub wydrukuj, jakie kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego zostały wyznaczone dla 
nauczycieli Twojej jednostki oświatowej. 

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie średniej z osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego 

Pomimo tego, że do organu prowadzącego podajemy współczynnik wynagrodzenia zasadniczego jako 
sumę osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyznaczonych dla nauczycieli (w podziale na stop-
nie awansu zawodowego), warto zanotować sobie informację o osobistej stawce wynagrodzenia zasadni-
czego każdego nauczyciela. Będzie ona niezbędna do wyznaczenia kwot jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla poszczególnych nauczycieli, zatrudnionych w danej jednostce sprawozdawczej. 
Osobista stawka zaszeregowania liczona jest dla poszczególnych nauczycieli w poszczególnych miesiącach. 
Wartości z poszczególnych miesięcy są sumowane i dzielone przez 12 (wynik jest zaokrąglany do 5 miejsc 
po przecinku). Tak wyznaczona średnia ze osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego będzie po-
trzebna do podziału kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanej nauczycielom o wybra-
nym stopniu awansu zawodowego w danej jednostce. 

Ćwiczenie 3. Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego między 
nauczycieli – przykład 

Kwoty wyrównań wyznaczone przez organ prowadzący zostały podzielone na stopnie awansu zawodo-
wego nauczycieli poszczególnych podległych jednostek oświatowych.  
Pracownicy naliczający wynagrodzenia po pobraniu kwot wyznaczonych dla jednostek, w których 
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prowadzą ewidencje płacową, powinni dokonać dalszego podziału i wyznaczyć odpowiednie kwoty dla 
poszczególnych nauczycieli. 

Współczynnikami, według których pracownicy naliczający płace rozdzielą te kwoty dla poszczególnych na-
uczycieli, będą średnie z osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego. (patrz: Temat 4.Ćwiczenie 2 Wy-
znaczanie współczynnika wynagrodzenia zasadniczego str. 21)  

1. Załóżmy, że w Jednostce nr 1 uprawnieni są nauczyciele: 

 nauczyciel 1: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 2: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 3: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 4: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 5: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 6: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 7: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 8: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 9: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 10: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 11: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 12: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 2083,33333 

 nauczyciel 13: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1666,66667 

 nauczyciel 14: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1666,66667 

 nauczyciel 15: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1666,66667 

 nauczyciel 16: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1666,66667 

 nauczyciel 17: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1666,66667 

 nauczyciel 18: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1500  

 nauczyciel 19: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1500 

 nauczyciel 20: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1500 

 nauczyciel 21: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1500 

 nauczyciel 22: średnia z osobistej stawki wynagr. zasadn. ze wszystkich miesięcy: 1265,24 

2. Dla tych nauczycieli na jednorazowy dodatek uzupełniający przeznaczona została kwota 50 317,22 zł. 

3. Suma wszystkich średnich wyliczonych z osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 22 nau-
czycieli wynosi: 40598,57331 

bo: 

 nauczyciel 1 – nauczyciel 12: 12* 2083,33333 = 24999,99996 

 nauczyciel 13 – nauczyciel 17: 5 * 1666,66667 = 8333,33335 

 nauczyciel 18 – nauczyciel 21: 4 * 1500 = 6000 

 nauczyciel 22: 1265,24 

4. Przy takich danych, kwoty jednorazowego dodatku będą następujące: 

 nauczyciel 1 otrzyma: 50 317,22 zł * (2083,33333/ 40598,57331) = 50 317,22 zł *0,05132 = 
2582,28 zł 
taka sama kwota należy się nauczycielom 2 – 12 
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 nauczyciel 13 otrzyma: 50 317,22 zł * (1666,66667/ 40598,57331) = 50 317,22 zł * 0,04105 = 
2065,52 zł 
taka sama kwota należy się nauczycielom 14 – 17 

 nauczyciel 18 otrzyma: 50 317,22 zł * (1500 / 40598,57331) = 50 317,22 zł * 0,03695 = 1859,22 
zł 
taka sama kwota należy się nauczycielom 19 – 21 

 nauczyciel 22 otrzyma: 50 317,22 zł * (1265,24/ 40598,57331) = 50 317,22 zł * 0,03116 = 
1567,88 zł 
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Załączniki 

Załącznik 1 

Klucz odpowiedzi 

1. Temat 2.Ćwiczenie 2Wyznaczanie średniomiesięcznych etatów dla nauczycieli, str. 15 

 Przykład 1. 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w wymiarze ¾ etatu. 

- wymiar etatu = ¾ ;  

- Lrob= 22,    Lru = 22 

- średniomiesięczny etat = ¾ * 22/22 = 0,75 

 Przykład 2.  

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego od 15 września 2014 r. na pełnym etacie. 

- wymiar etatu = 1; 

- Lrob = 22,    Lru = 22 - 10 = 12 

- średniomiesięczny etat = 1 * 12/22 = 0,54545 

 Przykład 3. 

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r: 

- Od 1 do 10 września na ¼ etatu, 

- Od 11 do 15 września na ½ etatu, 

- Od 16 do 30 września na pełen etat. 

W tym wypadku trzeba policzyć osobno średniomiesięczny etat dla każdego wymiaru etatu i otrzymane 
wyniki dodać. 

- Od 1 do 10 września:  
8 dni roboczych do przepracowania w wymiarze ¼ etatu 

o wymiar etatu = ¼ ; 

o Lrob = 22,    Lru = 8 

o średniomiesięczny etat (1)  = ¼ * 8/22 = 0,09 

- Od 11 do 15 września:  
3 dni robocze do przepracowania w wymiarze ½ etatu 

o wymiar etatu = ½ ; 

o Lrob = 22,    Lru = 3 

o średniomiesięczny etat (2)  = ½ * 3/22 = 0,07 

- Od 16 do 30 września:  
11 dni roboczych do przepracowania w wymiarze 1 etat 

o wymiar etatu = 1; 

o Lrob = 22,    Lru = 11 

o średniomiesięczny etat (3)  = 1 * 11/22 = 0,5 

Dla tego nauczyciela średniomiesięczny etat we wrześniu wynosi 0,09+0,07+0,5 = 0,66 

 

 Przykład 4.  
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Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w wymiarze ¼ etatu, który od 
24 do 27 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS. 

o wymiar etatu = ¼ ; 

o Lrob = 22;   Laz = 4 

o średniomiesięczny etat = ¼ * 22/22 – ¼ * 4/30  = 0,25 – 0,03333 = 0,21667 

 Przykład 5  

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w różnych wymiarach etatu: 
od 1 do 15 września na ¼ etatu, a od 16 do 30 września na ¾ etatu. 

- Od 1 do 15 września:  
11 dni roboczych do przepracowania w wymiarze ¼ etatu  

o wymiar etatu = ¼ ; 

o Lrob = 22,    Lru = 11 

o średniomiesięczny etat (1)  = ¼ * 11/22 = 0,125 

- Od 16 do 30 września:  
11 dni roboczych do przepracowania w wymiarze ¾ etatu 

o wymiar etatu = ¾ ; 

o Lrob = 22,    Lru = 11 

o średniomiesięczny etat (2) = ¾ * 11/22 = 0,375 

Dla tego nauczyciela średniomiesięczny etat we wrześniu wynosi 0,125 + 0,375 = 0,5. 

 Przykład 6  

Średniomiesięczny etat dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. w różnych wymiarach etatu: 

od 1 do 15 września na ¼ etatu, 

o od 16 do 30 września na ½ etatu, 

o który od 14 do 18 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS, 

o dnia 21 września korzystał z urlopu bezpłatnego. 

- Od 1 do 15 września:  

o 11 dni roboczych do przepracowania w wymiarze ¼ etatu,  

o 2 dni kalendarzowe na zwolnieniu lekarskim,  

o wymiar etatu = ¼ ; 

o Lrob = 22,    Lru = 11 , Laz = 2  

o średniomiesięczny etat (1) = ¼ * 11/22  - ¼ *2/30= 0,125 – 0,01667 = 0,10833 

- Od 16 do 30 września:  

o 10 dni roboczych do przepracowania w wymiarze ½ etatu, bo 1 dzień urlopu bezpłat-
nego 

o 3 dni kalendarzowe na zwolnieniu lekarskim,  

o wymiar etatu = ½ ;  Lrob = 22,    Lru = 10, … Laz = 3  

o średniomiesięczny etat (2) = ½ * 10/22 - ½ *3/30=  0,227 – 0,05 =0,177 

Dla tego nauczyciela średniomiesięczny etat we wrześniu wynosi 0,10833 + 0,177 = 0,28533 

2. Temat 2.Ćwiczenie 3 Wprowadzanie liczby etatów do aplikacji , str. 16 

0,75 + 0,55 + 0,66 + 0,22 + 0,5 + 0,29 = 2,97 

3. Ćwiczenie 4 Wyliczenie kwoty wydatków na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych w miesiącu 
wrześniu, str. 19 
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Kwota poniesiona na wydatki nauczycieli mianowanych w miesiącu wrześniu 2014 w SP1, którą należy 
uwzględnić do wynagrodzeń w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający - 5790,25 zł 

4. Temat 4.Ćwiczenie 1Wyznaczanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego str. 20 

 Przykład 1 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego we wrze-
śniu 2014 r. w wymiarze ¾ etatu i stawką 2647,00 zł  

- wymiar etatu = ¾ ;  Lrob = 22,    Lru = 22 

- średniomiesięczny etat = ¾ * 22/22 = 0,75 

- współczynnik wynagrodzenia zasadniczego: 2647,00 zł * 0,75 = 1985,25  

 Przykład 2 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego od 15 wrze-
śnia 2014 r. w wymiarze 1 etatu i stawką 2647,00 zł 

- wymiar etatu = 1;  Lrob = 22,    Lu = 22 - 10 = 12 

- średniomiesięczny etat = 1 * 12/22 = 0,54545 

- współczynnik wynagrodzenia zasadniczego: 2647,00 zł * 0,54545= 1443,80615 

 Przykład 3 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego we wrze-
śniu 2014 r: 

- Od 1 do 10 września na ¼ etatu, 

- Od 11 do 15 września na ½ etatu, 

- Od 16 do 30 września na pełen etat. 

- Stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2647,00 zł 

- Średniomiesięczny wymiar etatu dla tego nauczyciela to: 0,66 (patrz: Temat 2.Ćwiczenie 2 Przy-
kład 3: str. 16) 

- Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla tego nauczyciela: 2647,00 zł * 0,66 = 1747,02 

 Przykład 4.  

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego we wrze-
śniu 2014r. w wymiarze ¼ etatu, który od 24 do 27 września przebywał na zwolnieniu lekarskim 
płatnym przez ZUS. 

- wymiar etatu = ¼ ;  Lrob = 22,    Laz =  4  

- średniomiesięczny etat = 0,21667 

- współczynnik wynagrodzenia zasadniczego: 2647,00 zł * 0,21667= 573,52549 

 Przykład 5.  

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zatrudnionego we wrze-
śniu 2014 r. w różnych wymiarach etatu:  

- od 1 do 15 września na ¼  etatu,  

- od 16 do 30 września na ¾ etatu 

Stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2647,00 zł 

Średniomiesięczny wymiar etatu dla tego nauczyciela to: 0,5 (patrz: Temat 2.Ćwiczenie 2 Przykład 
5: str. 16) 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla tego nauczyciela: 2647,00 zł * 0,5 = 1323,5 

 Przykład 6  
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Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2014 r. 
w różnych wymiarach etatu: 

- od 1 do 15 września na ¼ etatu, 

- od 16 do 30 września na ½ etatu, 

- który od 14 do 18 września przebywał na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS, 

- w dniu 21 września przebywał na urlopie bezpłatnym 

Stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2647,00 zł 

Średniomiesięczny wymiar etatu dla tego nauczyciela to: 0,28533 (Temat 2.Ćwiczenie 2 Przykład 
6: str. 16) 

Współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla tego nauczyciela: 2647,00 zł * 0,28333= 749,97451  

5. Temat 4.Ćwiczenie 2 Wyznaczanie współczynnika wynagrodzenia zasadniczego , str. 21 

Łączny współczynnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych w Szkole Podstawowej 
nr 1 wynosi: 1985,25 + 1443,80615+ 1747,02+ 573,52549+ 1323,5+ 749,97451 zł = 7823,07615. 
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Załącznik 2 

Przydatne czynności wykonywane na platformie systemu vEdukacja. 

Pierwsze logowanie użytkownika 

Aby nowy użytkownik uzyskał hasło do Platformy systemu vEdukacja, powinien podjąć próbę logowania. 
W tym celu należy: 

•  w oknie logowania wpisać w polu Użytkownik swój e-mail (przypisany do profilu użytkownika przez 
administrator 

• następnie kliknąć odnośnik Przypomnij hasło.  

 

W efekcie użytkownik otrzyma e-maila z linkiem.  

 

Po kliknięciu linka pojawi się okno, w którym należy wpisać i potwierdzić nowe hasło: w tym przypadku 
pierwsze hasło tego użytkownika. 
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Po powrocie na stronę logowania użytkownik loguje się do platformy, wpisując swój e-mail oraz nowo 
utworzone hasło. 

Przypomnienie hasła użytkownika 

W sytuacji, gdy użytkownik zapomniał hasła dostępu do systemu vEdukacja, a pamięta jaki adres mailowy 
został zarejestrowany w systemie, może skorzystać z funkcji Przypomnij hasło.  

Aby przypomnieć sobie hasło: 

1. Uruchom przeglądarkę internetową i w polu adres wpisz właściwy adres systemu vEdukacja. 

2. Kliknij odnośnik w prawym górnym rogu Zaloguj się. 

3. W oknie logowania kliknij odnośnik Przywróć dostęp. 

Na ekranie pojawi się okno Przywracanie dostępu.  

4. Wpisz adres e-mail jaki wpisany został do platformy systemu vEdukacja podczas nadawania dostępu. 

Mechanizm zabezpieczający przeciwko robotom i robakom internetowym może poprosić Cię o dodat-
kowe potwierdzenie.  

 

5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. 
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