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Jak należy postąpić w aplikacji Artykuł30 z danymi 

pochodzącymi z programu Płace Optivum, gdy szkoła 

uległa przekształceniu? 

Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego zależy, 
w  jaki sposób będą wprowadzane te zmiany.  

Porada ma na celu wspomóc użytkowników w ustaleniu czynności związanych z danymi pochodzącymi 
z programu Płace Optivum. Działania te uzależnione powinny być od przewidzianej uchwałą JST formy 
przekształcenia placówki.  

Poniżej opisujemy propozycje czynności, adekwatnie do charakteru zmiany. 

Przekształcenie gimnazjum w inną jednostkę, zmiana nazwy jednostki 

Szkoła, dla której w ramach uchwały JST przewidziano jedynie zmianę nazwy jednostki (np. gimnazjum 
zmienia swoją nazwę i typ na szkołę podstawową), podejmuje decyzję, czy: 

1. W ramach tej formy przekształcenia dane aktualne i historyczne mają być zgromadzone pod jedną, 
nową jednostką o zmienionej nazwie. 

Skutek 

Traci się w bazie historię zatrudnienia z rozróżnieniem na gimnazjum i szkołę podstawową, a cała hi-
storia byłaby związana tylko z tą jedną, nową jednostką (jeden PIT-11). 

2. Wszystkie aktualne umowy mają być opisane z dniem rozpoczęcia 01.09.2017 r. w jednostce powstałej 
w ramach przekształcenia, a historia zatrudnienia w gimnazjum ma być dostępna w dowolnym mo-
mencie zarządzania bazą z datą końca umów na dzień 31.08.2017 r.  

Skutek 

Wszystkie umowy z gimnazjum muszą być zakończone oraz wprowadzone nowe do nowej jednostki 
(dwa PIT-11 – z gimnazjum oraz z nowej jednostki i/lub tylko jeden PIT-11 z nowej jednostki).  

Niezależnie od tej decyzji dla aplikacji Artykuł 30 jest to ta sama jednostka, z której dane będą groma-
dzone od stycznia do grudnia 2017r. 

Działania na platformie z aplikacją Artykuł30 

Po podjęciu decyzji o gromadzeniu danych w jednostce tylko o zmienionej nazwie należy dokonać zmiany 
opisu jednostki. Powinna ona być dokonana zarówno przez pracownika JO w bazie programu Płace 
Optivum, jaki i po stronie administratora JST na platformie z aplikacją Artykuł30.  

Administrator JST powinien, o ile to konieczne, zaktualizować uprawnienia pracowników naliczających 
wynagrodzenia dla przekształcanej JO. 

Dzięki tym zmianom uprawniony pracownik JO będzie mógł przekazywać/pobierać dane z programu Płace 
Optivum za cały rok kalendarzowy od stycznia do grudnia 2017 w ramach tej samej bazy dla jednostki 
funkcjonującej na nowych zasadach. 

Dane z przekształconej jednostki gimnazjum w aplikacji Artykuł30 należy uwzględniać jedynie do roku 
2016. 
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Połączenie gimnazjum z inną szkołą lub zespołem szkół  

Szkoła, która w  ramach uchwały JST powstała w wyniku połączenia się dwóch (wielu) jednostek może 
upewnić się, czy wszystkie łączone jednostki korzystały z programów Kadry Optivum i Płace Optivum. 

Jeżeli tak, to w ramach przekształcenia należy upewnić się, czy wszystkie zapisy powinny/mogą być zgro-
madzone i kontynuowane w jednej bazie. 

Przekształcenie takie może odbyć się poprzez: 

1. Włączenie gimnazjum do już istniejącej jednostki (nie ma konieczności zakładania nowej jednostki na 
platformie z aplikacją Artykuł30)  

2. Utworzenie nowej jednostki w ramach przekształcenia bądź połączenia się dotychczas istniejących 
szkół. 

Włączenie gimnazjum do już istniejącej jednostki – działania na bazach płacowych a zapisy w Artykule 30 

Jeżeli w ramach reformy oświaty gimnazjum zostało włączone do jednostki już istniejącej lub powstała nowa 
jednostka po połączeniu kilku, to istotne są działania wykonane na bazach płacowych. Ważne jest, czy: 

1. Nastąpiło scalenie baz z przeniesieniem umów w ramach jednej jednostki – od stycznia do grudnia.  

Skutek takiego scalenia dla bazy płacowej  

Traci się w bazie historię zatrudnienia z rozróżnieniem na jednostki wygaszane i jednostkę powstałą w 
wyniku łączenia; cała historia jest związana tylko z tą jedną jednostką (jeden PIT-11). 

Skutek dla Artykułu30 

Należy ponownie wyeksportować z programu Płace Optivum wszystkie dane za cały rok kalendarzowy 
do aplikacji Artykuł30 w ramach jednostki funkcjonującej na nowych zasadach od nowego roku szkol-
nego, a dane z przekształconej jednostki gimnazjum w aplikacji Artykuł30 należy uwzględniać jedynie 
do roku 2016. 

2. Nastąpiło scalenie baz z kopiowaniem umów. 

Skutek takiego scalenia dla bazy płacowej 

Wszystkie umowy z jednostki wygaszanej zostały przeniesione do jednej bazy (od miesiąca stycznia do 
sierpnia), a następnie zostały zakończone i jako nowe przekopiowane (od miesiąca września) do jed-
nostki funkcjonującej na nowych zasadach (dwa PIT-11 – z gimnazjum oraz z jednostki już istniejącej 
i/lub tylko jeden PIT-11 z jednostki funkcjonującej na nowych zasadach).  

Skutek dla Artykułu30 

Eksport danych, z bazy w ten sposób przygotowanej, musi być przeprowadzony do jednostki funkcjo-
nującej na nowych zasadach po stronie Artykułu 30 dla wszystkich umów od stycznia do grudnia 2017. 

Dane z przekształconej jednostki gimnazjum (innych przekształconych jednostek) w aplikacji Artykuł30 
należy uwzględniać jedynie do roku 2016. 

Utworzenie nowej jednostki - działania na bazach płacowych, a zapisy w Artykule30 

Niezależnie od działań przeprowadzonych w bazie płacowej dane powinny być uzgodnione z Artykułem30 
na cały rok, od stycznia do grudnia 2017r. 


