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Jak należy postąpić z danymi aplikacji Kadry Optivum 

i Płace Optivum, gdy szkoła ulega przekształceniu? 

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

Porada ma na celu wspomóc pracowników jednostki w ustaleniu czynności związanych z danymi pocho-
dzącymi z programów Kadry Optivum oraz Płace Optivum. Działania te uzależnione powinny być od prze-
widzianej 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) powinna podjąć decyzję, czy: 

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

Skutek: traci się w bazie historię zatrudnienia z rozróżnieniem na gimnazjum i szkołę podstawową, 
a cała historia 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 jed-
nostki (dwa PIT-11 – z gimnazjum oraz z nowej jednostki i/lub tylko jeden PIT-11 z nowej jednostki).  

Decyzję można podjąć np. po upewnieniu się, jaka jest interpretacja lokalnych urzędów skarbowych/ 
ZUS w zakresie gromadzenia danych jednostki przekształcanej w tej formie. 

Działania na bazach 

Po podjęciu decyzji o gromadzeniu danych  bez historii zatrudnienia w rozbiciu na gimnazjum i nową jed-
nostkę oświatową, należy podjąć działania wspierające: 

1. Wykonać kopię zapasową danych na dzień 31.08.2017 r. Dane z tej kopii będą stanowić źródło infor-
macji o danych powiązanych z jednostką wygaszoną (gimnazjum). 

2. Zmienić w bazie danych nazwę jednostki (wraz z wszystkimi innymi danymi jednostki) z gimnazjum na 
docelową. 

3. Dodatkowo można zainstalować odrębną instancję serwera SQL na tym lub innym komputerze z od-
tworzeniem danych pochodzących z ww. kopii tak, aby w okresie przejściowym dostęp do danych opi-
sanych jednostką wygaszoną był stały. 

Reforma oświaty  
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Po podjęciu decyzji o gromadzeniu danych z historią zatrudnienia, w rozbiciu na gimnazjum i nową jed-
nostkę oświatową, należy: 

1. Wykonać kopię zapasową danych na dzień 31.08.2017 r., sprzed działań związanych ze zmianą.  

2. Dopisać do bazy danych nową jednostkę. 

3. Umowy wszystkich pracowników związanych z gimnazjum zakończyć z datą 31.08.2017 r. W nowej 
jednostce wprowadzić umowy wszystkich pracowników z datą od 01.09.2017 r.  

Działania z pkt. 3 użytkownik może wykonać sam lub może złożyć zamówienie na płatną usługę kopiowa-
nia umów pracowników pomiędzy jednostkami opisanymi w bazie. 

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. 

Działania na bazach 

Jeżeli w związku z reformą oświaty w ramach łączenia się jednostek mają być również połączone bazy 
kadrowo-płacowe tych jednostek, to można złożyć zamówienie na płatną usługę: 

1. Scalenie baz z przeniesieniem umów 

Skutek: traci się w bazie historię zatrudnienia z rozróżnieniem na jednostki wygaszane i jednostkę po-
wstałą w wyniku łączenia; cała historia byłaby związana tylko z tą jedną jednostką (jeden PIT-11) 

2. Scalenie baz z kopiowaniem umów 

Skutek: wszystkie umowy z jednostek wygaszanych muszą być zakończone oraz jako nowe wprowa-
dzone do jednostki, która powstała w wyniku łączenia (dwa PIT-11 – z gimnazjum oraz z nowej jed-
nostki i/lub tylko jeden PIT-11 z nowej jednostki).  

Decyzję można podjąć np. po upewnieniu się, jaka jest interpretacja lokalnych urzędów skarbowych/ ZUS 
w zakresie gromadzenia danych jednostki przekształcanej w tej formie. 


