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INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH 
 
 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu (drugiej edycji) 

 ŚREDNIE  WYNAGRODZENIA  NAUCZYCIELI  I  DOPŁATY.  Jak liczyć? 
 

TERMIN I MIEJSCE  SZKOLENIA:  podane na stronie internetowej www.iar.pl 
 

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO: 
1. Skarbników – Wydziałów Finansów i Analiz Budżetowych, 
2. Wydziałów Oświaty, 
3. Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół, 
4. Dyrektorów i Księgowych szkół/placówek oświatowych. 

 

CENA ZA SZKOLENIE: 
- 225 zł za 1 zgłoszoną osobę, 400 zł za 2 osoby, 540 zł za 3 osoby, 660 zł za 4 osoby,  
- upusty kumulują się dla całej jst: np. skarbnik + dyrektor ZEAS + dyrektor szkoły = 3 osoby. 
- cena zawiera: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, płytę CD 
z aplikacją SWN do kalkulacji średnich i współczynników opłat oraz  konsultacje z wykładowcą.  

 

SZKOLENIE POPROWADZI DR BOGDAN STĘPIEŃ AUTOR: 
- szeregu opracowań z zakresu optymalizacji kosztów oświatowych w jst, 
- przeprowadził już 18 szkoleń na temat średnich wynagrodzeń i dopłat, 
- przeprowadził ponad 50 szkoleń na temat analizy kosztów oświatowych. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1.    Teoria – podstawa prawna oraz metody kalkulacji średnich i dopłat: 
−         Podstawa prawna, niejasności zapisów art. 30a KN. 
− Metody kalkulacji (na rok 2009) minimalnych wartości średnich wynagrodzeń nauczycieli: 

                   • Metoda SMO,  • Metoda SME. 

     • Kiedy i która metoda jest najkorzystniejsza w stosowaniu. 

− Metody kalkulacji średnich rzeczywistych wynagrodzeń nauczycieli: 
                   • Metoda SRP,  • Metoda SRL. 

     • Korzyści wynikające ze stosowania metody SRL. 

−         Metody sprawdzania osiągania rzeczywistych średnich wynagrodzeń poziomów minimalnych: 
                   • Metoda SPO, • Metoda SLO, 

                   • Metoda SPE, • Metoda SLE. 

     • Kiedy i która metoda wyznacza najmniejsze dopłaty. 

−         Kalkulacja dopłat uzupełniających dla nauczycieli.  

2.    Praktyka - prezentacja programu SWN: 
−       Omówienie głównych funkcjonalności programu. 
−       Prezentacja wprowadzania do programu przykładowych danych symulujących rzeczywistą jst. 
−   Program kalkuluje średnie oraz współczynniki dopłat wg wszystkich metod omówionych w pkt 1. 

3.    Dyskusja: Sesja pytań i indywidualne konsultacje. 
 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:  
1.   Nabycie wiedzy z zakresu metod kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
2.   Zrozumienie, że polecane przez MEN wartości minimalnych średnich wynagrodzeń na rok 2009 mają nie 

mają żadnej podstawy prawnej ani matematycznej. 
3.   Poznanie nowej metody, którą powinno się stosować do wyznaczania minimalnych wynagrodzeń. 
4.   Zapoznanie się z głównymi możliwościami aplikacji SWN. 
5.   Otrzymanie bezpłatnie programu SWN do kalkulacji średnich wynagrodzeń oraz współczynników dopłat. 

 

APLIKACJA SWN MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU GMINNEGO, POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO JAK 

RÓWNIEŻ PRZEZ PODLEGŁE IM ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ. 

Serdecznie zapraszamy 

Zgłoszenie na w/w szkolenie oraz szczegóły na jego temat: 
Tel.:  (15) 868 6161  Faks: (41) 241 2343   iar@iar.pl 
 505 797 698 

G R A T I S 
aplikacja SWN 

do liczenia średnich 


