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Słownik kont bankowych
Słownik wykształcenia
Słownik grup zaszeregowania
Słownik dodatku stażowego
Słownik dodatkowych dni wolnych i roboczych
Słownik budynków
Słownik rodzajów szkoleń
Słownik rodzajów nieobecności
Słownik umów o pracę
Słownik grup do zestawień

Rozliczanie PIT dla grupy do zestawień
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Wybór składnika
Edycja składnika

Słownik stałych wartości składników
Słownik funkcji dla składników
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Kontekst pracy
Stałe parametry systemu

Parametry
Zaokrąglanie
Składki ZUS
Funkcje systemu
Wydruki
Wygląd



Powiązania
• Zaawansowane

Przygotowanie danych na kolejny rok
Aktualizacja ustawień on-line
Funkcje pomocnicze

Kalkulator
Ustawienia drukarki
Infórmacje o środowisku
Zrni~ri~ pIac.ując~gci uleiatoIa
Zmiana hasła pracującego operatora
Zmiana bazy danych
Koniec

Pracownicy
Edycja danych kadrowych

Wybór pracownika do edycji
Wyszukiwanie wg cech
Wprowadzanie nowego pracownika
Dane osobowe pracownika

Nowe miejsce zatrudnienia
Dane pracownika - dodatkowe adresy
Dane pracownika - dokumenty
Dane pracownika - konta bankowe
Dane pracownika - wykształcenie
Dane pracownika - obowiązek obronny
Dane pracownika - badania lekarskie
Dane pracownika - szkolenia
Dane pracownika - angaże
Dane pracownika - zatrudnienie
Dane pracownika - podatek dochodowy
Dane pracownika - klasyfikacja dochodów
Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne
Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe
Dane pracownika - składki okresowe
Dane pracownika - nieobecności
Dane pracownika - nadgodziny
Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy
Dane pracownika - ewidencja wymiaru czasu pracy

Automatyczne zmiany godzin pracy oraz harmonogramów i grafików
Ewidencja czasu pracy

Dane pracownika - wymiar urlopów
Dane pracownika - ewidencja pożyczek
Dane pracownika - osoby na utrzymaniu
Dane pracownika - adnotacje
Usuwanie danych
tączenie danych pracowników
Zwolnienia pracownika
Zarządzanie danymi pracownika
Wykaz pracowników
Wykaz pracowników - eKadry
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Przykłady formatów plików wymiany danych
Konfiguracja
Zarządzanie danymi

Operacje do wyboru
Problemy zdanymi
Przygotowywanie plików zdanymi do eksportu

Przekaz~anie składek pracowników
Wykaz przekazanych składek PPK

Edycja danych płacowych
Wprowadzanie składników płacowych
Odwołanie do stałej wartości składnika
Odwołanie do innego składnika płacowego
Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika
Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby
Wynagrodzenie postojowe
Dodatek stażowy
Wprowadzanie nadgodzin
Wynagrodzenie nauczycieli
Wprowadzanie umów zleceń
Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu
Zasiłki macierzyńskie



Kalkulator średnich wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wprowadzanie trzynastki
Ryczałty
Świadczenia w naturze
Zwolnienia podatkowe
Edycja list płac
Wykorzystywanie wyróżnika
S7yhki~ rpłn~trowanio składników placowych
Zasiłki karty zasiłkowe
Przeliczanie składników placowych przez czas pracy

Wprowadzenie nieobecności
Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE

Konfiguracja
Rejestrowanie
Przeglądanie zwolnień w programie

Import danych RCP
Wnioski i plany urlopowe

Wnioski urlopowe
Rejestrowanie wniosków
Plany urlopowe
Drukowanie wniosków
Rejestrowanie wniosków przez pracowników z aplikacji eKadiy

Rejestrowanie trzynastki
Szybkie rejestrowanie składników
Szybka zmiana danych
Zmiana harmonogramów i gratików pracy
Usuwanie danych pracowników
Zarządzanie danymi pracownika
Wykaz pracowników
Wykaz ostatnich zwolnień ZUS

Listy płac
Przeglądanie list plac pracownika
Naliczanie list płac

Przygotowanie do naliczenia list płac
Naliczanie list - parametry naliczania
Listy płatne z góIy i z dołu
Numerowanie list płac
Wybór pracownika
Parametry mające wpł~iw na naliczanie list płac
Podatek dochodowy

Obliczanie kosztów uzyskania przychodu
Roczna ulga podatkowa dla osób do 26 roku życia

Obliczanie pomniejszenia zasiłku
Naliczanie i drukowanie list płac
Podsumowanie naliczenia - wykaz problemów
Korekty list płac
Rozliczanie sald podatkowych
Przygotowanie przelewów bankowych
Drukowanie pasków wypłat
Akceptacja list płac
Eksport danych do programu księgowego
Drukowanie list płac

Akceptacja list płac
Wykaz wprowadzonych składników płacowych
Kartoteka angaży
Wykaz naliczonych list płac
Edycja list plac
Przelewy wynagrodzenia

Ścieżka do pliku zdanymi
Przelewy potrąceń
Listy do wypłaty wynagrodzenia
Zestawienie nominałów do wypłaty
Zaawansowane

Zestawienia SOR

Zestawienia kadrowe
Listy pracowników
Listy obecności
Analiza zatrudnienia i etatów
Zestawienia kadrowe pracowników
Zestawienie wg różnych parametrów



Wykresy wg stanu kadrowego
Zestawienia umów o pracę
Szczegółowy wykaz nieobecności
Analiza nieobecności
Ewidencja czasu pracy
Zestawienia urlopowe
Zestawienia opieki nad dzieckiem
Przygotowanie danych do sprawozdań GUS
Zo~kwI~i ile usóti rIlepełnobprawiiyc~li
Karta pracownika
Drukowanie identyfikatorów
Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku
Drukowanie wg wzorca dokumentu

Zestawienia płacowe
Zestawienie list płac
Wykaz list płac pracownika
Zestawienie wg wydziałów
Zestawienie wg numerów list płac
Zestawienie wg kont i klasyfikacji
Zestawienie podatku dochodowego
Wykresy wg danych płacowych
Wykaz pracowników wg dochodów
Wykaz składek ubezpieczeniowych
Wykaz zasiłków
Karty zasiłkowe ZUS Z-17
Wykaz potrąceń
Zestawienie przekazanych składek pracownika
Zbiorcze zestawienie składników
Pracownicy składniki placowe
Imienny wykaz składników placowych
Wykaz pomniejszonych składek
Wykaz zwolnień podatkowych
Sumy składników w wybranych okresach
Deklaracje PIT

Deklaracje podatkowe
PIT-li
PIT-8C
PIT-R

Deklaracje podatkowe (zbiorcze)
Deklaracja podatkowa PIT-4
Zgłoszenie NIP 3

Przygotowanie danych do Programu Płatnika
Zgłoszenie ZUS ZLIA
Zgłoszenie ZUS ZZA
Zgłoszenie ZUS ZWUA
Raport imienny ZUS RCA
Raport imienny ZUS RSA
Raport imienny ZUS RZA
Raport imienny ZUS RPA
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Paski wypłat - RMUA
Karta płacowa pracownika
Sumy składników placowych wg kategorii
Zestawienie składek PPK

Pomoc
Instrukcja
Opis zmian
Pomoc zdalna - NTR
Pomoc zdalna - TeamViewer
Dziennik zdarzeń
Drukuj licencję
O programie

PPK w sektorze publicznym
Informacje dotyczące PPK dostępne są na stronie:

Płace—PPK w sektorze publicznym.



Wstęp
Og6lne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

o programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy program posiada swój opis zmian.

Opis zmian dla programu Place dostępny jest na stronie Płace o is zmian.

o programie Kadry I Płace

Zadaniem systemu Kadry i Płace jest prowadzenie kartoteki pracowników, w połączeniu z możliwością naliczania plac i sporządzania odpowiedniej
dokumentacji. System charakteryzuje się wyjątkowo prostą obslugą, z możliwością uzyskania natychmiastowej podpowiedzi podczas pracy. Program działa
w środowisku Windows, co pozwała na pełniejsze wykorzystanie jego możliwości.

Działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych lnterBase/ Firebird, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede
wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji zarządzania danymi oparliśmy się na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i

najpopularniejszych obecnie narzędzi.

Log zapytań
Po wpisaniu do pliku PLACE.INI:

program podczas pracy zapisuje w pliku ACFLOG.TXT wykonywane i otwierane zapytania, pozwała tow niektórych sytuacjach łatwo zorientować się, gdzie

i dlaczego występują problemy podczas pracy.

Konliguracja

Korzystanie z wielu rejestrów
Program pozwała na korzystanie z wielu rejestrów - oddzielnych baz danych, wybieranych do pracy podczas startu programu. Konfigurację opisuje się
według ogólnych zasad wpliku PLACE.XML.

Istnieje możliwość umieszczania nazwy rejestru w nagłówkach zestawień. Standardowo w nagłówku zestawień umieszczana jest jedynie nazwa właściciela
licencji, można ją jednak uzupełnić o nazwę bazy danych, z którą program pracuje. Dla uzyskania takiego efektu należy w Stałych parametrach systemu na
zakładce Wydruki ustawić opcję Drukowanie nazwy bazy danych na zestawieniach:

Stałe param7etry systemu
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<configuration „Konfiguracja standardowa” „GZEAS”



<link „d:\BAzA\IS PLACE GOB” protocol. Lokalny” ~5zkola podstawowa
<parameters />
chinin
<link „d:\BAZA\IS_PLACE_2,GDB protocoh Lokalny „Gimnazjtjni”
<parameters /)
</link>

we nagłówkach zestawień pojawią się tytuły odpowiednio:

k,nns I”?kon podctawowal

lub

kzEAs [Gimnazjum)

Podstawowe tabele i ich powiązania
Plik:Diagram.pdf

Słowniki
Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać szereg czynności organizacyjnych, porządkujących i systematyzujących wykonywane w przyszłości czynności
(szczegółowy opis poszczególnych ńinkcji znajduje się w dalszej części pomocy). Należy więc:

. wprowadzić stałe parametry systemu - miesiąc, rok, kwoty zaokrągleń,

. wprowadzić grupy do zestawień, ich adres, konta bankowe,

. założyć słownik wydziałów, slownik referatów, i słownik stanowisk, rozbudowane w zależności od indywidualnych potrzeb,

. założyć słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów,

. wprowadzić (skontrolować) stawki, sterujące naliczaniem podatku dochodowego,

. ustaliĆ niektóre parametry składników płacowych, i ew. zdefiniować nazwy dodatkowych składników,

Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do usprawnienia i przyśpieszenia pracy w programie. Opis
przycisk6w na oknie konkretnego słownika jest wspólny dla wszystkich słowników, ponieważ mechanizm edycji słowników jest identyczny.

Szybki dostęp do słowników zapewnia ikona znajdująca się na pasku ikon (rys. O głównego okna programu. Kliknięcie jej spowoduje rozwinięcie listy
dostępnych słowników. W środkowej lub dolnej części okna każdego słownika, znajdują się przyciski służące do nawigacji i edycji wyświetlonych danych.
Do nawigacji służą następujące przyciski (n”s. 2):

. Pierwszy/Ostatni rekord — przejście na pierwszy/ostatni rekord w tabeli,

. Następny/Poprzedni rekord — przejście na następny/poprzedni rekord.

. Do edycji rekordów służą przyciski: Dodaj, Edytuj, Usuń (rys. 3).

Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania rekordów, Wybranie jednego z przycisków edycyjnych spowoduje:

Dodaj— przejście do dodawania nowej pozycji,
. Edytuj—wybranie rekordu i naciśnięcia przycisku spowoduje przejście do edycji danych, czyli możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych,
. Usuń — usunięcie zaznaczonego rekordu (usunięty rekord można przywrócić pod warunkiem, że okno słownika nie zostało zamknięte. W tym celu

wystarczy nacisnąć przycisk Mu/uj (rys. 4), a skasowany rekord zostanie przywrócony).

Każdy ze słowników został opisany osobno w kolejnych sekcja.

rn v Dodaj Usuń ~ AnuIu~
Powzednij NastĘpny
rekord rekord

y 91 ! I Rys. 4. Przycisk
Rys. 1. Przycisk p~~j ~ssasni anulowania
otworzenia okna rekord rekord Ed wprowadzonych zmian
słownika

Rys. 2. Przyciski zmiany Rys. 3. Przyciski zmiany
rekordu rekordu

Słownik wydziałów

Założenie i korzystanie ze słownika wydziałów, referatów i stanowisk pozwała na dokładniejsze określenie miejsca pracy danej osoby, co jest szczególnie
ważne np. jeżeli pracują dwie osoby o tym samym nazwisku. Słownik umożliwia także wprowadzenie porządku w danych ewidencyjnych,
wykorzystywanego w przetwarzaniu danych.

Każdy wydział jest przypisany do pewnego kontekstu danych, pozwalając na ograniczenie dużego zakresu danych dostępnego podczas codziennej pracy -

opis poniżej.



Program umożliwia sporządzanie zestawień i wydruków, grupując i podsumowując dane według numerów wybranych wcześniej wydziałów. Słownik
wydziałów ma jeszcze jedno istotne znaczenie: pozwala on na zdefiniowanie różnego dła każdegg wydziału sposobu naliczania wysługi lat pracownika.
Sposób obłiczania wyslugi łat dla wydziału jest podawany poprzez slownik wysługi lat.

Podsumowując:

. Podział na wydziały umożliwia grupowanie pracowników na zestawieniach, łączy ich także poprzez jednakowy sposób obliczania wysługi lat.
Dodatkowo, dla każdego wydziału można podać dwa znaki, stanowiące początkowy fragment podparagrafu klasyt~kacji budżetowej, wykorzystywanej
do zostowioń i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Cksport danych do systemu księgowego)

. Pociskał „iii referaty - ~t podziałom czysto umownym. nb ma odzwlomiorilonin w rachowaniu progromti

. Podział na stanowiska - jest podziałem czysto umownym, nie ma odzwierciedlonia w zachowaniu programu.

Słownik referatów

Patrz: Siewnik wydzralów.

Słownik struktury organizacyjnej

Z różnych względów istniejące słowniki wydziałów i referatów nie zawsze odzwierciedlają strukturę organizacyjną jednostki. Wprowadzono więc możliwość
zdefiniowania nowego, hierarchicznego słownika struktui”y organizacyjnej, wykorzystywanego na razie jedynie przy obsłudze wniosków i płanów
urlopowych.

Struktura jednostki — D X

l UrządGni~
~ Kieiowri& Jedrsjstki

Sekretaiiat Jednostki
) Wy&iałl

b ~ Sekrekaóatwydziałul
~ AełeralAwydziałuł

L ~ ReferalBWydziałul
—•-.~ Wydzial”lł „

h ~ Sekretańał Wydziału II
~ Referat CWydzialu II

L. ~ P,i.ratflW,wl,i,k.,ii

Dodaj jednostkę na tym samym poziomie organazacy~nym
Dodaj jednostkę podległą
Edyi~a wybran~ jednostki

Pokażjukiyj dane pracowników

ZwiiVrozwiń drzewo struktury

Podgląd „.ydruku

5 Qodaj 5 Eode~łv Zrnjeii Usuń An&sj Zapisz

Podręczne menu, dostępne po przyciśnięciu prawego przycisku myszki, umożliwia m.in. podgłąd informacji o pracownikach przypisanych do każdego
elementu struktury organizacyjnej.

Słownik stanowisk

Patrz: Słownik wydziałów.

Słownik urzędów skarbowych

W słowniku mamy możliwość dodania urzędów skarbowych wraz z przypisanymi im kodami.

Słownik banków

Każdy bank, wykorzystywany wdanych zarządzanych przez program, musi zostać zdefiniowany w słowniku. Podać należy:

. Nazwę banku,

. Format przelewów bankowych, przygotowywanych dla pracownika, mających konta w tym banku,

. Ścieżkę do pliku dyskowego z zapisem danych przelewów - jeżeli zaznaczona została wcześniej forma przelewów elektronicznych.

Istnieje możliwość tworzenia unikalnych nazw plików z przelewami . jeżeli w nazwie pliku do przelewu zostanie umieszczona makrodefinicja feT, wówczas
przed przygotowaniem pliku zostaje ona zastąpiona ciągiem znaków, odpowiadającym aktualnej dacie i czasowi. Istniejące pliki z przelewami nie są
nadpisywane ani usuwane, o ich obsiugę musi zadbać użytkownik. :
Jeżeli jako formę przelewów wybrano drukowanie na blankietach, jako plik należy wskazać bazę NREJPRZL.DBF z programu PRZELEWY,
odpowiadającego za drukowanie przełewów na gotowych drukach.

. W celu dodania nowej pozycji do słownika, należy kliknąć przycisk „Dodaj” lub nacisnąć klawisz <Alt-D” - Dodaj,

. W celu zmiany danych wybranej (podświetlonej) pozycji słownika, należy kliknąć przycisk „Zmień” lub nacisnąć klawisz <Alt-Z” - Zmień,



• W celu usunięcia danych wybranej (podświetlonej) pozycji słownika, należy kliknąć przycisk „Usuń” lub nacisnąć klawisz <Alt-U> - Usuń. Jeżeli
wybrana do usunięcia pozycja słownika jest wykorzystyNana (występuje np. wdanych pracownika), program nie pozwoli na jej usunięcie.

Formaty

NetBank

ł”BK

Kowalski Jan 55-999 Pcim Dolny, zielona 1 n,1 12345678-1234557690123456 717,00
Nowak Piotr 99-555 Stolnica, Krzywa 1 5.1 34567890-98765432l0l23455 1375,00

ZORBA

12345678 1234s6769e12 e0000 000000a0000a e000e00007l7 ee
:34567890 987654321012 geese 000000a00000 Oeeaeoael37S oo

Pekao

l2345678123455789012345578l234567890l2717,00 Kowalski JanSS-999 Pcim Dolny, zielona i m.l wynagrodzenie za styczeń 2603, wszystkie listy płac
:34567e909a76s432le9g76s4329e765432le12l376,oe Nowak Piotr99-555 Stolnica, Krzywa 1 n,1 Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszystkie listy plac

Homecash

1zo,2004e31e,717ea,lnll2l3l,e,”1234s67s9g765432”, „12345678901234S6”, „szkoła Podstawowa nr 1”, „Kowalski Jan,55-999 Pcim Dolny, zielona 1 n.1”,e,
:12345678, „Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszystkie listy płac”,””, „„„„Sl
110,20040318,137600,10112131,0, „l234s67e9e765432”, „9676543210123456”, „szkoła Podstawowa nr 1”, „Nowak Piotr, 99-555 Stolnica, Krzywa 1 ml”, 0,
4567690, „Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszystkie listy plac”,””, „„„„Sl” :

VIdeoTEL .

~„„„Kowalski Jan???SS-999 Pcim Dolny, zielone 1 m,l” „12345678-12345678e012a456” 75 717.00 „„„„„1e1lzl3l-l234s67e9e76s432””s~snagrodzenie za
styczeń 2003, wszystkie listy plac” „PLN” „Kowalski Jan” „Kowalski Jan???55-999 „cis Dolny, zielona 1 n.l” „N”””
~„„„Nowak Piotr???99-sss stolnica, Krzywa 1 n. I” „34567g9e-9e7654321e123456” 75 1376.00 „„„„„10112131-123456789S765432””wynagrodzenie za styczeń
2003, wszystkie listy płac” „PLN” „Nowak Piotr” „Nowak Piotrfl?99-5SS stolnica, Krzywa 1 ml” „N” „„

TransDysk

l234s67eł121234se7e1234s67s9e1234s6l717,ooi Kowalski Jani iss-999 Pcin Dolny, zielone i n.h Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszystkie listy płaci iii :
:34567e9oil234s67e909s76s4321e1234ssi1376,oai Nowak Piotri i199-555 stolnica, Krzywa 1 n.h iWynagrodzenie za styczeń 2003, wszystkie listy płaci lii

Elixir-O

Podstawowa nr lii i”,”Kowalaki JanlSS.999 Pcin
Dolny, zielona 1 sIli i”,10112131,l234567e,”Wynagrodzenie za styczeń 2003,wszyłstkie listy płaci „„ „„„„„„„Sl”,”” :

Podstawowa nr ill i”,”Nowak Piotri99.SsS stolnica,
Krzywa 1 n.h l”,lall2l3l,34567e90, „wynagrodzenie za styczeń 2003, wszy~stkie listy płaci „„„„„„„„„sl”,”” :

V1deoTEL Il

„Bank Spółdzielczy” „Kowalski Jan???SS-999 Pcim Dolny, zielona 1 n,l???” „12i23456751234567690l23456” 75 717.00 „eank spółdzielczy” „Szkoła Podstawowa nr
1????? ?„„111011fl3l1234567e9e755432””wynagrodzenie za styczeń 2003,wszy???stkie listy płac?????? „PLN” „Kowalski Jan” „Kowalski Jan???55-999 Pcin
Dolny, zielona 1 ml???” „N”””
:„eank Spółdzielczy” „Nowak Piotr???99-ssS Stolnica, Krzywa 1 ml?? ?„„1234567890987654321012345e” 7s 1375.00 „Bank Spółdzielczy” „szkoła Podstawowa nr :
l??????” „1l101l2l311234567B9g765432””Wynagrodzenie za styczeń 2003, wszy???stkie listy płac??? ???„„PLN””Nowak Piotr””Nowak Piotr???99-Sss Stolnica,
Krzywa 1 n.l???””N””” .

ZORBA li

12123456761234567690l23456 7l700sowalski Jan ss-999 Pcim Dolny, zielona 1 m.l :
~ynagrodzenie ze sty
l234s678909876s4s21n123456 l37600Nowak Piotr gg-sss stolnica, Krzywa 1 s.l
Wynagrodzenie za sty . :

Minibank BZ WSK



:l,O,110n21311, IPL11I, 112345678987654321,łI,I I, 1l2345578ł,lP1121, 112345678901234561,lI,lI, ~Wynagrodzemia za styczeń 2003, wszystkie listy płacl,717.00,
IPŁNI,Iwowalski Jan, 55-999 Pcim Dolny) zielona i ml, „

:1,0, 101121311, JPLlll,112345678987654321, Il~ Il~ 134567890Ł IPL12I,l987e543210123456I, 11 II, Wynagrodzemie za styczeń 2003, wszystkie listy placl,1376.00,
IPLr1I,Iwowak Piotr, 99-555 Stolnica, Krz~a 1 ml, „ 1,0

BS-DEFCOM
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eą/l8/e4~lą76 moist 10157555 t7”4~ó78ms7BK4~~ Ił i4~6,8”~0 6444ł10L”4%eiwymagrod3omto zs „7tyczoń !0G”~, wszyętkio Lt~ty p(acl Lt~ti phs

PKO BP
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W tym formacie pierwsza linia pliku zawiera informację o wersji formatu danych. Dla poprawnego działania należy w pliku płace.fni, w sekcji

[USERCONFIG] dodać linię

0RPRZEL_LINIA1=41204141 1

Format definiowany przez użytkownika

Indywidualny format przelewu użytkownik może zde~niować poprzez wpisanie ty pliku PLACE.fl”ąI linii z de~nicją, wg poniższego opisu i przykładu.

Wszystkie dane Są wstawiane zgodnie ze specyflkacjami formatu Elixir-o.

{usERcoNFIGJ
F0RMPRZELEWU=fKODrYP,@OATA,@KWOTA,@NR8D,@NRBw, „gmAcHD”, „@RĄcHW”, „@NAZD”, „fNAZW”,fNRBD,gwtao, „@TYTuL”, „„ „fKoDEND”,”

Wykorzystywane ty opisie formatu makrodeónicje oznaczają:

~lKQDTYP - wstswia kod typu przelewu — 110 lub 120 (zUS),

@OATA - wstawie datę wykonania przelewu,

i~KwoTA - wstawie kwotę przelewu bez oddzielania części dziesiętnej,

~gmRao — wstawia mr banku dłużnika,

~?NR0W - watawia mr banku wierzyciela.

IRACHD - wstawia pełny nr rachunku dłużnika,

~R4cHW . wstawia pełny nr rachunku wierzyciela,

~N4zD . wstawia pełną nazwę dłużnika, podzieloną znakami J ma fragsiemty po max. 35 znaków,

~3NAzW - wstawia pełną nazwę wierzyciela, podzieloną znakami I ma tragmemty po max. 33 znaków,

~lTvTUL - wstawia tytuł przelewu, podzielony zmakami na -fragsenty Po sax. 35 zmaków,

~@K0DEND - wstawia kod końcowy przelewu, 51 lub 71 (podatki).

Wszystkie dane wstawiane dane są bez znaków specjalnych, np.”

Przykiadowe formaty wg tej specyńkacji:

Elixir-a — mowa wersja dla Ozniaanku:
F0RMPRzELE”u=@K0DTYp,@0ATA,@KWOTA,0,0, „@mAcHD”, „~R4CHW”, „~NAzD”, „@NAzW”,O, „ „~TYTUL”,„„ „fKoDEND”,”

ięillenet - Millenium:
F0RMPRz5LEWU=@K00TYP,@OATA,@KW0TA,@NReD,0, „~RAcHD”, „fRACHW”, „~NAzO”, „fNAZW”,O, „ „ąTyTUL”,„„ „~KooEND”, „

Słownik kont bankowych

Słownik wykształcenia



W słowniku definiujemy stopnie wykształcenia wraz z przypisanymi im kodami ZUS. Dla każdego rodzaju wykształcenia można podać inny, związany z nim

wymiar urlopu wypoczynkowego.

Słownik grup zaszeregowania

Słownik pozwala na zdefiniowanie grup zaszeregowania.

Słownik dodatku stażowego

Program pozwala na określenie sposobu obliczania wyslugi lat w różny sposób dla każdego wydrialu Podawany jest zakres lat pracy OD i DO (wlączni
oraz procent wyslugi odpowiadający temu zakresowi lat pracy. Dla każdego wydziału można podać dowolną liczbę zakresów, w zależności od potrzeb.

Przyklad: Dla jednego z wydziałów słownik można zdefiniować następująco:

Lata Od Lata Do Procent wysługi

5 5 5 diaS lal pracy-5%

6 6 6 dla6latpracy-6%

7 9 8 dla7,Bi9latpracy-8%

10 15 10 dialo,...l5latpracy-10%

16 20 20 dla 16, .20 lat pracy-20%

21 99 25 dla 21 ... lat pracy - 25%

Słownik dodatkowych dni wolnych i roboczych

Słownik dodatkowych dni wolnych i roboczych — zawiera wykaz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy w kolejnych latach. Może zostać uzupelniony
o dodatkowe dni — należy to zrobić wówczas, gdy dodatkowy dzień wolny lub roboczy dotyczy wszystkich pracowników. Dobry przyklad to wprowadzenie

dodatkowego dnia wolnego pomiędzy ii 3 maja, oraz pracującej soboty na odpracowanie tego dnia. Dla dni wolnych podajemy czas pracy 0:00 — 0:00, dla
dni roboczych — czas należny do przepracowania.

Słownik budynków

Slowi~ik w którym możemy dodać różne budynki.

Słownik rodzajów szkoleń

Slownik szkoleń i uprawnień.

Słownik rodzajów nieobecności

Słownik rodzaj6w nieobecności

Nazwa Skrót
IN~w~ !

Kategaia

o Nieobecność z~ązana z chorobą

o Niecbecmść usp”av”ie~wiona

o Urlop

o urlop k”~oczw&owy

Ourlopbezpław

o Urlop „ychowawczy
® Nieobecność rnprawie&~mna

o Spót*sie

o V44śóe

D Czas rtcbecności Iraklowany j&t ~wzepracowa~

~ Nieobecność ponviejsza v”~nniar nagrody rocznei 113)

D Zacbowme prawo do ~magrodzenia

D Nieobecność porrnelsza wymiar opieki nad dzieckiem

~ Nieobecność pormiejsza v~”mi~ przehczarą”ch składrików

. ~„sIL~z~szI

. Czas nieobecności Ira ktowany jak przepracowany — ustawienie tej opcji powoduje traktowanie czasu nieobecności jak przepracowanego podczas
rozliczania czasu pracy w ramach okresu rozliczeniowego,



. NieobecnośĆ pomniejsza wymiar nagrody rocznej (13) - ustawienie tej opcji powoduje zliczanie godzin nieobecności do pomniejszania wymiaru
nagrody rocznej, powinna być zaznaczona dla 2 dni opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego i szkoleniowego; nie zaznacza się tego
parametru dla zwolnień, ponieważ pomniejszają one wynagrodzenie w momencie wypłaty,

. Zachowane prawo do wynagrodzenia — podczas obliczania zasiłku chorobowego program sprawdza okresy, za jakie pracownik otrzym~ąvał
wynagrodzenie, jeżeli nie przepracował przynajmniej połowy obowiązującej normy, to wynagrodzenie za ten okres nie jest uwzględniane w podstawie
zasiłku,

. NieobecnośĆ pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem Opieka nad dzieckiem,

. NieobecnośĆ pomniejsza wymiar przeliczanych składników - jeżeli składniki płacowe są przeliczane przez dni i godziny pracy, ta nieobecność będzie
je pomniejszała - szczegółowy opis

Wnnryenie niechecnoki kategorią l4”i11(cie 4luibou”e „„„111”” Nucili uw”głęduiaiiht W nie Pl ~ y poi wala „1 „ejetti rwanie wyj”ć „lud.owyt Ii — nie iiiitją

one wpływu na rozliczenie czasu pracy, ich zapis ma charakter wyłącznie ewidencyjny.

Słownik umów O pracę

NAZWA

Urnowana p”óbr~i
Urnowa na czas olrje~lony
Urnowa na czas riieokiesb”y
Urnowa zlecane
Urnowaodzieło
Powołarae
Mianowanie
W)t&
łJinowa na zastępstwo

Urnowa na czas ol”se*iq, (PIJP)

~2odai ~Ęrnień L~Usui AnkĄ

W słowniku możemy dodać bądź edytować rodzaje umów o pracę.

Slownik grup do zostawień

Każdy pracownik należy dojednej z grup do zestawień. Grupa może być związana z oddzielnym płatnikiem podatku i ZUS, posiadać oddzielne dane banku.
Według grup do zestawień przygotowywane są dokumenty ZUS DRA. Grupy pozwalają także łatwiej wybierać pracowników podczas sporządzania
zestawień.

Sk,wn,~ unió”v o puce



Słownik grup do zestawień X

NazwadoFlT

Mikrorachunek podatkowy

H
Grupa przyjmowana do roziczeń PIT

LK NAB Numer konta bankowego

[LJH~ M
Temrdn dekiaraci Stopa ubezp. wypadkowego

EL I ODl~

Ście2ka dla dokumentów KEDU

Numer umowy PPK

Standardowo, wszyscy pracownicy należą do jednej, domyślnej grupy do zestawień. Wdanych każdej grupy można podać m.in.;

. Nazwę grupy I dane, wykorzystywane przy tworzeniu dokumentów ubezpieczeniowych,

. Konto do przelewów składek oraz mikrorachunek podatkowy, wykorzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego,

. Banki numer konta, z którego jest wypłacane wynagrodzenie dla pracowników, należących do grupy.

. Grupa przyjmowana do rozliczeń PIT - opis poniżej,

. Ścieżkę do dokumentów KEDU - plików zdanymi, tworzonych na potrzeby Programu Płatnika.

Każda grupa do zestawień może mieć oddzielny katalog na pliki, przy czym dane zapisywane są w tych katalogach tylko wówczas, jeżeli podczas tworzenia
dekleracji ZUS dane są wybierane wg grup do zestawień - w przeciwnym wypadku pliki zdanymi zapisywane są w podkatalogu KEDU katalogu aplikacji.

Wybór rodzaju osoby: standardowo zaznaczona jest osoba nieflzyczna, wylączenie tej opcji oznacza osobę iizyczną. Wedlug tego wyboru zaznaczane są
odpowiednie pola w deklaracjach PIT. Dla osoby lizycznej w polu „Nazwa do PIT” należy wprowadzić najpienv imię, a następnie - po spacji - nazwisko, do

pola REGON należy wprowadzić datę urodzenia w formacie „rrrr-mm-dd”.

Rozliczanie PIT dla grupy do zestawień

Parametr Grupo przyjmowano do rozliczeń PIT pozwała na rozliczanie pracowników z danej grupy lącznie z pracownikami innej grupy do zestawień

(sumowanie danych placowych w ramach danych kadrowych). Dzialanie różnych ustawień najlepiej zobrazuje przykład (zakładamy, że pracownicy mają

wspólne dane kadrowe i rozłączne zatrudnienia):

Grupy de zestawień:

U pa: Stol a Grup aPIT : ala :
ilrapa praudsar-ala Grupa i 1:2,1 :ruT „

„Pa liana: ata Grupa PIT: TrupIł
trupa: Zuapll Grupa PIT: Zespól

Przygotowanie PIT:

Jan Kowalski ma d”va miejsca zatrudnienia:

aT lal p:~upa : S:łurta Grupa iT IT: Sa pula :
Oral, ITSP Grup,T: Stola Grupa PIT: Salolu

Nazwa grupy do zestawień

Płatnik ZUS i podatku

Nazwa płatnika zus

D Osoba prawna

NIP REBOM

Ii

Numer krute bankowego do wpłat składek

H~~H

Telefon

li

Bank

Urząd skarbowy „

Dane adresowe

Woiewództwo

MiastoKod

[ [L

Powiat Gmina

[ LI
Ulica

lI

Poczta

Dora Lokal

I [ [

tj

D Grupa archiwalna

~ Anului ~„ M Zapisz



tanie zbiorczy Pll ma numer 647 dla grupy Szkoła

rac. 1148 Grupa: Przeds,kole Grupa PIT: Zespól
rac. 2843 Grupa: Gimnazjum Grupa PIT: Zespól

Prac. 708 Grupa Zespoi Grupa Pll: Zespól

rrzą8ot owamy zastanie zbit,rce ri~ na numer „OO dla gr up,

Słownik kategorii pracowników

Słownik kategorii pracowników ulatw~a ich k]asyńkację.

Słownik stawek podatku dochodowego

Dla określenia sposobu obliczania podatku dochodowego należy podać - oddzielnie dta każdego roku podatkowego:

. domyślną kwotę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów i miesięcznej ulgi podatkowej. Wartości te są podpowiadane przy wprowadzaniu
danych poszczególnych pracowników, ale mogą zostać dla każdego indywidualnie zmienione. Po dokonaniu zmiany domyślnych kwot kosztów i ulgi
program umożliwia ich zmianę wdanych szczegółowych pracowników - jednak zmiana jest dokonywana tylko dla tych pracowników. u których
wartość kosztów i ulgi była równa poprzednim wartościom domyślnym. Pracownik z indywidualnie zmienioną kwotą kosztów lub ulgi nie jest brany pod
uwagę przy takiej zamianie. Należy także podać kwotę rocznej ulgi podatkowej, wykorzyst~*anej przy przygotowywaniu rozliczeń rocznych (PIT-40) -

dwunastokrotność ulgi miesięcznej jest zwykle różna od ulgi rocznej, na skutek występowania zaokrągleń.
. skalę naliczania podatku - z zakresami kwot dochodów od i do, kwotą stałą podatku i procentem podatku od kwoty dochodów. Jako zakres do

ostatniego przedziału należy podać dowolną dużą wartość - np. 999999

Poprawne wprowadzenie dańych Po zmianach na rok 2017

Stawka podatku dochodowego X

Rok podadsov~y Koszty uzyskania Kwota zmniejszająca Kwoka zrineiszaląca
roczna miesięczna

I a 111,25 ~ „

~datk~~ _

Kwota OD Kwoka DO Kwoka stała Proce~

I OD) J 85528.00 J 0,00

85529.01 J9999~.oo 15395,04 .

Uaktualnienie kosztów i kwoty zrmiaiszaiącej wdanych pracowników

~ Tyko pracownkom z poprzednią wartością kosztó”~ i kwoty zmniejszającej

.nuaktuak~!~,j .

L BAn$jLMzatisz I



Stawka podatku dochodowego

Rok podatkowy Koszty uzyskana Kwoka zmniejszająca Kwota zmniejszająca
borna n~esięczna

111.45 556.02

Skałapodatkowa Kwoka zrrńejszająca

Art. Z/ust. Iopkt II

11 ~.0O da podsiewy cŁ4ozenia podatku n”ep”zek.acza1ące1 kwoty 6600.00

2)

I 1~,00 porm*jszcne ° kwotę obiczoną wg wzolu:

631 ~ x Ipodstawa ob&zen”a• 6600.00 ) 4400.00

dla podstawy powyżej 6 ~.OO iieprzelssaczającej 11 000.00

3)

556.02 da podstawy powyżej 11 (UL00 rteprzekiaczaiącej 85528.00

4)

556.02 porrv.eiszone o kwotę obiczoną wg wzc”u:

556.02 x (podstawa ot&zena- 65528.00 Ii 41 472,00

dla podstawy powyżej 85528.00 i nieprzełsaczającej 127000.00

Uaktuahenie kosztów I kwoty zardejszającej w datwch p”acow”~ów

„t Tyko p”acowtskom pop”zedrq wadoicią kosztów kwoty zrnepzającej

~ Uakiuatiq d&,e

@l~nM MZaoisz

Wartości z drugiego ekranu, dotyczące kwoty wolnej od podatku, są istotne dopiero przy rozliczeniu rocznym za rok 2017.

W przypadku zmiany stawek podatku dochodowego, należy dokonać ich zmiany przed pierwszym naliczeniem plac, sprawdzając dokladnie poprawność
dokonanych korekt. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób ńzycznycb powiększona kwota zaliczki podatku, wynikająca z
przekroczenia kolejnego progu progresji podatkowej pobierana jest dopiero w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpilo przekroczenie progu.

Słownik list płac

Wybór listy płac

Po rozwinięciu drzewa i dwukrotnym kliknięciu na wybranej liście plac otwierane jest okno do edycji tej listy. W górnej części okna znajdują się zakladki,
ulatwiające wyb6r list plac wg różnych kryteriów.

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy otwierane jest menu, pozwalające na rozwinięcie i zwinięcie całego drzewa z listami. Jeżeli zostanie wskazana
dowolna lista plac, w menu pojawia się możliwość powielenia listy - po potwierdzeniu zostanie dodana nowa lista, przepisane do niej wszystkie parametry
wskazanej (z w~ątkiem nazwy), oraz nastąpi przejście do edycji nowej listy plac. Opcja ta aktywna jest jedynie dla uporządkowania list wg rodzaju
(domyślne).

Uwaga: nowa lista plac jest dodawana niezależnie od zapisania lub anulowania wyników jej edycji!

Edycja listy



Definicja listy płac X

Nazwa listy pl-ac

Podatek dochodowy
D S tel-a stopa podatkowa

(~) Podatek od Brutto - ZUS

o Podatek od Brutto

Li Stal-e koszty uzyskania

Klasyflkacja hsty w deidaracjach PIT
FIT-li: Wynagrodzenia ze stosurtu pracy

D Lista uriów zleceń
Kwota brutto z r—~ . . .

listy jest rci Liwzgiędniac koszty uzyskania
uwzględniana ~ Uwzględniać tłgę podatkową
przy obliczaniu i~ u~~lęd~iać „igę < 26 lat

~Z~,rc~owego w D Ograniczać sktadki na ub. zdrowotne
części D Lista wyplacana zawsze w kasie
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f~. Anuluj :„ M Zapisz

. Nazwa listy płac - nazwa, drukowana na listach płaci slużąca do identyfikowania listy w programie

. Podatek dochodowy

. Stała stopa podatkowa - standardowo, podatek obliczany jest wg skali progresji podatkowej. zaznaczenie tej opcji umożliwia naliczanie podatku
wg statej, podanej przez użytkownika stopy podatkowej

. Stopa podatku - stopa podatku, np. 20% od kwoty podstawy,

. Ulga podatkowa - procent ulgi podatkowej (otyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku).
. Stałe koszty uzyskania przychodu - podczas naliczania ustawienie ma pierwszeństwo przed danymi dla poszczególnych pracowników. Można

wybrać:

* procent kosztów uzyskania (otyle procent jest pomniejszana podstawa podatku przed obliczeniem podatku)
. stalą kwotę kosztów uzyskania w ziotych

. Podstawa opodatkowania

. Podatek od (Brutto - Zus) - po zaznaczeniu tej opcji podstawa podatku jest przed obliczaniem kwoty podatku pomniejszana o kwoty składek ZUS

. Podatek od Brutto - podstawa podatku nie jest pomniejszana o kwoty składek ZUS
. Uwzględnianie kwoty brutto z listy w podstawie zasiłku chorobowego - należy podać, w jakiej części wynagrodzenie z listy ma być uwzględniane przy

obliczaniu podstawy zasiiku chorobowego (np. dla „trzynastki” jest to 1/12)
. Klasyfikacja listy w deklaracjach PIT- Wynagrodzenie z listy plac jest w całości zliczane do jednej z kategorii, wyszczególnianych w deklaracjach PIT -

nie ma możliwości podzielenia go pomiędzy różne kategorie.
. Podparagraf klasyfikacji budżetowej - Dwa znaki, stanowiące końcowy fragment podparagrafu klasyfikacji budżetowej, wykorzystywanej do zestawień

i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Eksport danych do systemu księgowego)
. Lista archiwalna - lista oznaczona jako archiwalna nie występuje na wykazie list dostępnych do edycji z poziomu słownika -jest dostępna jedynie

poprzez listy wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji listy piac jest ukrywanie jej na listach dostępnych do naliczania. W ten
sposób łatwo ukryć listy już nie wykorzyst~ane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Listy archiwalne wprowadzone i
naliczone wcześniej są normalnie dostępne do podglądu, wydruku i uwzględniane na zestawieniach.

. Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej wdanych pracownika - wykorzystywana jest
domyślna stawka ze Stałych parametrów systemu.

Inne parametzy

. Uwzględniać koszty uzyskania - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosował koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu
zaliczki podatku dochodowego,

. Uwzględniać ulgę podatkową - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosowai ulgę podatkową przy obliczaniu zaliczki
podatku dochodowego.



. Uwzględniać ulgę < 26- zaznaczenie opcji powoduje uwzględnianie przy naliczaniu listy rocznej ulgi podatkowej, przysiugującej osobom do 26
roku życia, oczywiście o ile wich danych została podana kwota rocznej ulgi,

. Ograniczać składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaznaczenie tej opcji powoduje, że oblłczana składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie
większa niż naliczona zaliczka na podatek dochodowy. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne jest
obliczana w pełnej należnej wysokości, niezależnie od zaliczki na podatek dochodowy.

. Lista wypłacana zawsze w kasie - zaznaczenie tej opcji sprawi, że wynagrodzenie z tej listy płac nigdy nie będzie uwzględniane na tworzonych
przez program przelewach bankowych

. Zaliczka podatku pomniejszona o ub. zdrowotne - zaznaczenie tej opcji powoduje, że zaliczka podatku dochodowego jest pomniejszana o kwotę
naliczonej składki na ubezpIeczenie zdrowotne. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, wówczas zaliczka podatku dochodowego i składka na
tiLe”liet”isiiis nlrowotniw ~ą nijdiczane ni~nlażnla, w pełnych nalotnych wysokościach.

. Format wydruku listy

. wydruk standardowy - pełne informacje dotyczące składników wynagrodzenia oraz rozliczenie składek i podatku,

. wydruk skrócony - lista ogólna, zawierająca jedynie łączne kwoty brutto, składek i podatku,

. stypendia - ustawienie typu wydruku jako „stypendium” powoduje zmianę niektórych tekstów w nagłówku listy, możliwe jest także umieszczenie na
podsumowaniu listy grafiki z pliku LISTLOGO.JPG (ok. 250 X 300 pix.) - jeżeli plik istnieje, jest drukowany automatycznie,

. wydruk wg wzorca - dla każdego pracownika drukowany jest indywidualny dokument, obrazujący jego wynagrodzenie. Format listy może być
przygotowywany przez użytkownika. Opcja ta jest przygotowana do drukowania np. rachunków za umowy zlecenia.

Słownik składników płacowych

Wybór składnika

Po rozwinięciu drzewa i dwukrotnym kliknięciu na wybranym składniku płacowym otwierane jest okno do edycji tego składnika. W górnej części okna
znajdują się zakładki, ułatwiające wybór składnika wg różnych kryteriów.

Słownik składników placowych — D X

„ Wedug iodz* • Wedtg ist płac • Wg cech składnita • Wg łdasy%acj
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Rozwiń wszystkie

Zwiń wszystkie

Powiel składniki 306. Wynagrodzenie za czas choroby [LIStA PODSTAWOWA]

U R ozwij wszystkie

~Qodai ~Znwń ~J!Jsul MGckowe

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy otwierane jest menu, pozwalające na rozwinięcie i zwinięcie calego drzewa ze skladnikami. Jeżeli zostanie

wskazany dowolny składnik, w menu pojawia się możliwość powielenia składnika - po potwierdzeniu zostanie dodany nowy składnik, przepisane do niego
wszystkie parametry wskazanego (z wyjątkiem nazwy), oraz nastąpi przejście do edycji nowego składnika. Opcja ta aktywna jest jedynie dla
uporządkowania skladnik6w wg rodzaju (domyślne).

Uwaga: nowy składnik jest dodawany niezależnie od zapisania lub anulowania wynik6w jego edycji!

Edycja składnika



Definicja składnika płacowego nr 126 X

Kategoria do zestawienia

[ A. Wynagrodzenie

Dla każdego skiadnika placowego należy podać szereg parametrów, mających wplyw na sposób obliczania wynagrodzenia.

nazwa pełna „skrócona - nazwa składnika placowego. Uwaga! Przyjęto założenie, że został zdefiniowany dokładnie jeden składnik o nazwie,

zawierającej znaki „ZASADNICZE” - odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu (wielkość znaków nie gra roli). Jeżeli takiego skiadnika nie ma, lub jest

ich kilka, wówczas nie dzialają poprawnie funkcje, obliczające wielkości wynagrodzenia, pochodne od zasadniczego.

. Lista plac - każdy składnik jest na stałe przypisany do wybranej listy płac,

. Rodzaj składnika: .

. potrącenie - składniki pomniejszające należne wynagrodzenie,

. zasiłek ZUS - zasiłki, wypłacane z funduszy ZUS,

. zasiłek - pozostałe zasiłki (np. chorobowy wypłacany przez pracodawcę),

. wynagrodzenie - pozostałe składniki wynagrodzenia (zasadnicze, premia, itp.).
. Parametry obliczeniowe składnika: współczynnik, procent, godziny/dni, wyróżnik. Ostateczna kwota składnika jest iloczynem kwoty, procentu,

współczynnika i godzin - umożliwia to np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i
liczby przepracowanych godzin,
Paragraf klasyfikacji budżetowej składnika, oraz konto księgowe Winien i Ma,
kod ZUS składnika - wykorzystywany np. przy tworzeniu wykazu wynagrodzeń na deklaracji ZUS RNA - wykazywane są tam tylko składniki płacowe z
podanym kodem,

. Kod świadczenia - kod dla np. zasiłku, wykazywany następnie na deklaracjach ZUS,

. Uwzględniane przy obliczaniu: dla każdego składnika należy podać, czy jest uwzględniany przy obliczaniu podstawy podatku, składek ZUS, itd.,

. Ograniczanie do min. wynagrodz. - podstawa podatku od składnika jest pomniejszana o kwotę, podaną w Stałych parametrach systemu, w punkcie
Kwota zwolniona z podatku dochodowego (Art 21 p. 17),

. Przeliczany przez dni: po zaznaczeniu, kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku
do liczby dni miesiąca, za który wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzgłędnia tylko dni
robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Po ustawieniu odpowiedniej funkcji systemu na zakladce Zaawansowane,
przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku.

. Przeliczany przez etat po zaznaczeniu, kwota składnika będzie przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na wprowadzania podstawowej kwoty
wynagrodzenia dla pełnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmodyfikowana w zależności od ich etatów. Uwaga! Jeżeli etat
jest równy O (lub połasą puste), przeliczenie nie jest wykonywane,

. Pomniejszanie ZUS przy chorobie: zaznaczenie tej opcji powoduje, że podstawa składek ubezpieczeniowych od tego składnika jest pomniejszana o
tę część składnika, która przypada za okres choroby. Np. dla składnika, obowiązującego od 1 do 10 września, kwota podstawy składek od składnika
zostanie pomniejszona o 1/3,

. Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do
liczby dni urlopu bezpłatnego wdanym miesiącu (dni nieobecności nieusprawiedliwionych są doliczane do dni urlopu bezpłatnego przy obliczaniu
łącznej liczby dni do pomniejszenia wynagrodzenia),

. Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku
do liczby dni urlopu wypoczynkowego, związanego ze składnikiem placowym,

. Algorytm składnika - sposób obliczania wartości składnika, a także podawania danych składnika. Program pozwala na algorytmy: chorobowy - dla
zasiłku chorobowego, nadgodziny - do obliczania nadgodzin dla nauczycieli% dodatek stażowy, ryczałt, trzynastka, stypendium, urlopowy
(wynagrodzenie za czas urlopu), świadczenie w naturze (naliczane są tylko odpowiednie składki, sam składnik nie jest wypłacany- patrz też Jak...)
oraz zwykły - dla pozostałych składników. Niektóre algorytmy - np. chorobowy, nadgodziny, urlopowy - pozwalają na wykorzystanie specjalnego
kalkulatora podczas wprowadzania składnika.
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. Sposób zaokrąglania składnika,
Stały składnik wynagrodzenia -jeżeli wartość jest większa od zera, wówczas składnik jesttraktowany jako stały składnikwynagrodzenia wyróżniany
kolorem na ekranie edycji składników. Dodatkowo, podawane wartości pozwalają na uszeregowanie składników na karcie placowej - W malejącej
kolejności wartości parametru.

. Kategoria do zestawień - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować.
Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub
cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych,
dowolnych kategorii -właśnie do uzyskania takich

zestawie””, alternatywnych „vohoQ np. knit” plneowoj. sluźą lmtogorio Po wprowadzeniu lub usupelnieniu wla~nyeli katr”got ii, trio im wykoturć zc~1riwicttie

placowe Sumy składntków płacowych wg kategorii, podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników.

. Składnik archiwalny- składnik oznaczony jako archiwalny nie występuje na liście składników dostępnych do edycji z poziomu słownika -jest dostępny
jedynie poprzez składniki wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji składnika jest ukrywanie go na liście składników dostępnych
do wprowadzenia pracownikom. W ten sposób łatwo ukryć składniki już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych
latach. Składniki archiwalne wprowadzone wcześniej są normalnie dostępne do edycji i uwzględniane przy naliczaniu list płac.

Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza DODATKOWO... - kilka dodatkowych opcji. Są to;

Zasiłki - dodatkowe opcje sldadnikćw X

Rodzai zasiłku Finansowanie świadczenia

o Inny O (nie dołyczyl® świadczenie z ubezpieczenia chorobowego
(~) Chorobowy Oświadczenie z ubezpieczenia wypadwrsrego

o Rodzirzy O świadczenie łk,ansowane 2 budżetu państwa

o Dodatek do rodzinnego Składki ZUS
E Składka EmiRa tylko naliczana

o Pietęgnacyiny E Składka Ub,Zdr. tylko naliczana

Podstawa n~czenia składek Em”Re
Owychowawcąr O Podstawą iest kwota zasiłku

o Macierzyński O Podstawą jest świadczenie pielęgnacyjne

E~] Pomnieizzać podstawę składki na ub. zdrowclne
gdy dla składniśa pomnieiszana iest podstawa ZUS

I~J Zapisywać Wormacie o zasiłku w karcie zasiłkowejZ”l 7

E Pomniejszaj kwoty składn~ów za dni zwolnienia

Ten składnik rozlicza nieobecność - wynagrodzenie chorobowe

a SzczegółowyrodzajzasJłku: macierzyński, wychowawczy, rodzinny, pielęgnacyjny, chorobowy, inny. Informacja ta jest wykorzystywana przy zliczaniu
kwot

poszczególnych zasiłków na dokumentach KEDIJ.

. Finansowanie świadczenia

. Składki ZUS - emerytalna i rentowa oraz składka na ub. zdrowotne mogą być tylko

naliczane (nie odprowadzane - tak jest dla zasiłku wychowawczego i macierzyńskiego~, wówczas nie są naliczane ani odprowadzane składki wypadkowa i

chorobowa. Można również podać, co jest podstawą naliczanych składek - kwota zasilku, lub kwota najniższego wynagrodzenia.

. Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS

. Dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwala na zwolnienie podatkowe można podać maksymalną, roczną
kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list plac z tym składnikiem program sprawdza wypłaty tego składnika w poprzednich miesiącach i
pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty.

. Pomniejszaj kwoty składników za dni zwolnienia - przy chorobowym wysługa jest dzielona na część z ZUS i bez ZUS, a dodatkowe zaznaczenie tej
opcji powoduje rozbicie tego składnika i nie wykazywanie wysługi bez ZUS w kwocie brutto. Opcja ta stosowana jest głównie przy urlopie
macierzyńskim i powoduje pomniejszenie wysługi za czas macierzyńskiego, w sytuacji gdy po przejściu pracownika z zasiłku ZUS na macierzyński
przeliczana jest podstawa zasiłku i uwzględniana jest w niej wysługa bez ZUS.

Słownik stałych wartości składników

Program utrzymuje tabelę stalych wartości dla składników, która pozwala na definiowanie w jednym miejscu kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych
następnie u wielu pracowników. Dla każdej stałej należy podać;

. nazwę opisową.

. kwotę.

Stale wartości mogą być wykorzystywane do wyplacania tych składników uposażenia, których wartość jest ustalana odgórnie i rzadko zmieniana - np.

stałych dodatków. Po wproWadzeniu stałej wartości i dodania składników placowych, odwolujących się do niej, uzyskujemy możliwość szybkiej
modyfikacji: wystarczy zmienić kwotę w jednym miejscu tabeli i przeliczyć listę plac, a nowa stała wartość zostanie uwzględniona przy naliczaniu u
poszczególnych pracowników.



Słownik funkcji dla składnik6w

Słownik funkcji dla składników pozwała na zdeliniowanie indywidualnego sposobu obliczania podstaw skladników placowych, jako sumy innych, wcześniej
obliczonych składników. W pozycjach slownika podajemy kolejno:

nazwa - opisowa nazwa funkcji,
. składniki - zaznaczamy składniki, których suma ma być podstawą kolejnego składnika,
• pomniejszenie o składki-zaznaczenie opcji powoduje pomniejszanie poszczególnych składników o należne od nich składki ubezpieczeniowe (o iłe

oc~nwi4cin podlegają oskładkowaniu)

Istnieje także możliwość dodania lub odjęcia (przez podanie liczby ujemnej) od składnika stałej podanej kwoty.

Przykład: Suma wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, pomniejszona o należne składki ubezpieczeniowe, z której 3% to potrącenie na z”viązki
zawodowe.

Warunkiem poprawnego obliczaniajest:

. wybieranie do sumowania tyłko składników, obli~zanych bezpośrednio z kwoty. wg stałej tabeli lub wg innego składnika - nie należy wybierać
składników obliczanych wg funkcji, ponieważ mogą one zostać pominięte przy obliczaniu,

. ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.

Obliczona poprzez funkcję odpowiednia podstawowa kwota składnika ~noże być dalej wykorzystywana do dalszych obliczeń, np. przeliczania przez etat lub
procent.

Tabele wynagrodzeń nauczycieli

Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list plac
program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych.

Miesiąc Rok
Tabela wynagrodzeń ważna od: [„7 [„9~W

Stopnie awansu zawodewego
nauczyciel nauczyciel nauczyciel nauczyciel

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

Tytuł zawodowy magislra 2 111 00 22200 333300 4
przygotowaniem padago~cznym . . . 44.

Tytuł” zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego 0.00 OD) 0,00 0.00

Tytuł” zasrodowy licencjata bez r
przygotowania pedagogicznego 0,00 0,00 0.00 0,00

PoĘostaFe „~&ształ”cenie 0.00 0.00 0,00 0,00

Kwoty bazowe służące do obliczenia pie wszy 270000 r~” dugi okres I 290000
średniego wynagrodzenia nauczyciei okres w roku „ do i w roku I „
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Jest też możliwość wprowadzenia ostatniego miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego dla średnich bazowych, wykorzystywany jest on przy obliczaniu

średnich na zestawieniu Irtformacja ° strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia.

Kontekst pracy
Program pozwala na ustalenie kontekstu pracy - ograniczenia liczby wydzialów, dostępnych do wyboru - co przy dużych bazach danych i rozbudowanych

jednostkach upraszcza pracę. -

Każdy wydział jest przypisany do pewnego kontekstu - domyślnie są to:

. Umowy o pracę

. Umowy c~ilno-prawne

. Radni i sołtysi

. Komitety wyborcze

. Stypendyści

Standardowo, uruchamiając program, dostępne są wszystkie dane, Zawężenia kontekstu można dokonać poprzez wybranie z menu funkcji Konfiguracja>

Kontekst pracy i wybranie odpowiedniego zakresu danych:



Ustawianie kontękstu pracy

Konteknacy

IWtzys&ie dane

Umov”!y O piacę
Unov~ cy”*sJ-plawne
Aadniisołtysi
Kom*eł9 ~torcze
SI~pen~jści
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Bieżący kontekst pracy jest zapamiętywany w pliku PLACE.INI i ustawiany przy ponowiwm uruchomieniu programu. Jeżeli plik lNl przechowywany jest
sieciowo, wówczas można opisać kontekst indywidualnie dla operatora (nazwa operatora i jego ID są pokazywane w Informacjach o środowisku w menu
Konfguracja).

kistawienie ogólne - domyślne dla wszystkich
[USERCONFIG)
Kontekst.S91

~Jstawienie dla operatora o ID 2
:(usERcoNFIG] :
Xontekst_2:—5el

Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany lub pracy kompletem danych, należy wykonać zmianę kontekstu opisaną wyżej.

Dla kontekstów innych ni~ umowa ° pracę ograniczany jest zakres dostępnych danych kadrowych - nie są one potrzebne i nie utrudniają pracy.

Stałe parametry systemu
Korzystając z opcji Stale parametry systemu możemy ustalić pewne zachowania programu, ustalić parametry pracy i powiązania z innymi programami.

Parametry

Wprowadzamy lub zmieniamy aktualny rok i miesiąc - na ten miesiąc będą naliczane listy plac. Podajemy także niektóre stałe kwoty i stawki składek:

. Kwota zwolniona z podatku dochodowego (Art 21 p. 17)- uzupełniamy lub aktualizujemy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego (zwolnienie jest
dokonywane dla tych składników, dla których w słowniku składników została zaznaczona opcja Ograniczanie do min. wynagrodz.),

. Stawka składki na Fundusz Pracy - uzupełniamy lub aktualizujemy wysokość składki na fundusz pracy (wyrażoną w procentach),

. Stawka składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uzupełniamy lub aktualizujemy wysokość składki na FGŚP (wyrażoną w
procentach),

. Kwota najniższego wynagrodzenia (do podstawy FP) - jest to kwota podstawy, od której naliczana jest składka na fundusz pracy - po zaznaczeniu
odpowiedniej opcji wdanych kadrowych pracownika,

. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego - jest to kwota, od której naliczane (a nie odprowadzane) są składki dla zasiłku wychowawczego i
macierzyńskiego,

. Kwota minimalnego wynagrodzenia netto - uzupełniamy lub aktualizujemy kwotę minimalnego wynagrodzenia netto,

. Prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (PIT-4) - ustalamy wysokość prowizji za terminowe opłacanie podatku,

. Stypendium - część finansowana z budżetu państwa (w %) - uzupełniamy lub aktualizujemy część <wyrażoną w procentach) stypendium finansowaną
z budżetu państwa,

. Stypendium - część zwolniona z podatku dochodowego - uzupełniamy lub aktualizujemy kwotę zwolnioną z podatku,

• Jako czas pracy w nocy liczone są godziny od ... do ... - definiujemy przedział czasowy pory nocnej.
. DługośĆ domyślnego dnia pracy - (zwykle Bh) wykorzystywana jest do przeliczania godzin pracy i urlopów na dni robocze,
. Początek dnia pracy o godzinie - możliwość podania początkowej godziny dnia pracy (domyślnie 8:00), wykorzystywanej do inicjowania nowo

wprowadzanych grafików pracy.

Zaokrąglanie

Podajemy, w jaki sposób powinny być zaokrąglane podstawy oraz kwoty podatków, składek ZUS, kwot brutto i netto wyilagrodzenia. Dodatkowo, można
podać sposób zaokrąglenia składki ubezpieczenia zdrowotnego, pomniejszanej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z ustawieniami
zaokrąglania (standardowo), łub tak jak zaokrąglana jest zaliczka podatku (po ustawieniu opcji), a także sposób zaokrąglania zaliczki podatku od zasiłku na
karcie zasiłkowej - doi grosza lub zgodnie z ustawieniami dla łącznej zaliczki podatku.

SkładkI ZUS

Podajemy stawki składek ZUS oraz inne parametry, konieczne do poprawnego naliczenia składek.



„ Parame~y Skl”adkiZUS
• Zaokrąglanie Stopy składek ubezpieczeniowych

: SkPadkiZUS I 976 - 350
. Emerytaba ubezp~eczonego Rentowa ubezpieczonego .

- Funkcie systerrr~

• Wydruki Emerytalna pracOdawcy 9,76 Rentowa pracodawcy 6,50
• Wvvłąd Ubezpieczenia 03”adhowe F”~”~ (lho~i”io”terio eliurokiwo I 245
„ Powlą~arila
„ Zaawansowane ___________

Prognozowane roczne wynagrodzenie (ogr. podstawy składek) 142 950.00

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale I 700.00

Maksymalna skkadka na III liar ubezpieczeń j 0.00

Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.00 w tym odliczana

Wynagrodzenie płatnika składek z ub. chorobowego (DRA V.02) 0,03 ~„

Wynagrodzenie płatnika składek na ub. zdrowc1ne (DRA Vll.03) 0,05 X

D Kcflwla drugoici miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie

~ Ograniczanie zdrowotnego do zaliczki podatku od ego podstaay
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. Wynagrodzenie płatnika składek z ub. chorobowego (DRA V02) - należy podać procentowo stopę wynagrodzenia płatnika składek z ubezpieczenia
chorobowego (wykorzystywane przy tworzeniu KEDU - DRA).

. Wynagrodzenie płatnika składek ńa ub. zdrowotne (DRA Vll.03) - należy podać procentowo stopę wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie
zdrowotne (wykorzystywane przy tworzeniu KEDU - DRA).

Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie - w sytuacji kiedy należy pomniejszyć podstawę sidadek ZUS za okres

choroby program standardowo prz~muje dlugość miesiąca jako 30 dni, zgodnie z przepisami. W lutym rodzi to problemy w związku z 28 dniami -

włączenie nowej opcji pozwala na wykorzystanie „lutowej” dlugości - 28 lub 29 dni. Uwaga: ustawienie opcji nie jest zapamiętywane na przyszlość.

Ograniczanie zdrowotnego do zaliczki podatku od jego podstawy - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, sygn. III UZP 18/15, „składka na

ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób „jlzycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu

stanowiącego podstowę wymiaru składki”. Po ustawieniu tej opcji program oblicza maksymalną kwotę ub. zdrowotnego jako podatek wyliczony wg

należnej skali od skiadników, od których naliczane jest ubezpieczenie zdrowotne

Funkcje systemu

Funkcje systemu sterują zachowaniem programu w pewnych szczególnych sytuacjach. Są to:

. Drukowanie nazwisk na listach płac - odznaczenie tej opcji powoduje drukowanie na listach plac wyłącznie numerów ewidencyjnych „

. Drukowanie list z zerowymi kwotami wypłat - poza możliwością wydrukowania zerowych list plac funkcja pozwala także na zapisanie list
skorygowanych na zero - w pelnej kwocie,

. Kontrola zatrudnienia przy obliczeniach - po włączeniu tej opcji program sprawdza, czy pracownik jest zatrudniony w bieżącym miesiącu -jeżeli nie,
wówczas program m.in. pomija pracownika na wydruku list płac,

. Edycja danych PIT przed drukowaniem - ustawienie tej opcji umożliwia kontrolę i edycję wartości, umieszczanych na drukowanych przez program
formularzach PIT,

. Pomniejszanie RNA o potrącenia nienależne,
„ . Obliczanie składek ZUS z uwzględnieniem całego miesiąca -jeżeli funkcja ta nie jestwłączona, składki ubezpieczeniowe obliczane są dla każdej listy

oddzielnie. Jeżeli funkcja jest włączona, program:

. oblicza łączną podstawę składek ze wszystkich list dla bieżącego miesiąca,

. oblicza kwoty należnych składek dla list z całego miesiąca,

. zlicza składki ze wszystkich naliczonych wcześniej list,

. różnica pomiędzy składkami należnymi za cały miesiąc a składkami już naliczonymi to kwota składek z liczonej właśnie listy. Uwaga! Jeżeli
obliczenie listy zostało zapisane jako korekta, to przy ponownym obliczeniu takiej listy należy skasować wcześniejsza korektę.

. Obliczanie rib, zdrowotnego z uwzględnieniem całego miesiąca - działa podobnie jak opcja poprzednia w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego,

. Obliczanie ZUS/zdrowotnego dla wszystkich miejsc zatrudnienia - opcja może być wykorzystana jedynie po ~lączeniu dwóch poprzednich -

powoduje, że składki ubezpieczeniowe są obliczane i zaokrąglane dla wszystkich list i wszystkich miejsc zatrudnienia wybranego pracownika razem,
. Kontrola wysokości zasadniczego wg zaszeregowania,
. Edycja dokumentów wg wzorca przed drukowaniem,
. Podpowiadanie daty OD dla nowych składników płacowych - po włączeniu tej funkcji, przy wprowadzaniu nowego składnika program podpowiada

jako datę OD pierwszy dzień bieżącego miesiąca, . .

. Podpowiadanie daty OD dla nowych składników placowych - po włączeniu tej funkcji, przy wprowadzaniu nowego składnika program podpowiada
jako datę DO ostatni dzień bieżącego miesiąca,

. Łączenie danych wynagrodzeń na KEDU - włączenie funkcji powoduje przygotowywanie zbiorczych deklaracji ZUS dla wszystkich miejsc pracy
pracownika (dokładne omówienie patrz Tworzenie deklaracji ZUS),



. Łączenie danych wynagrodzeń na PIT- włączenie funkcji powoduje przygotowywanie zbiorczych deklaracji PIT dla wszystkich miejsc pracy
pracownika,

. Ograniczaj lączenie do grup do zestawień - włączenie tej funkcji ogranicza wybór pracowników do tworzenia zbiorczych deklaracji ZUS i PIT do tych
samych grup do zestawień (wymaga włączenia dwóch poprzednich funkcji),

. Podstawa zasiłków z miejsc pracy w obrębie grupy do zestawień - włączenie jej powoduje, że podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego
uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika, wypłacone w ramach wszystkich miejsc zatrudnienia w bieżącej grupie do zestawień. W opisie
każdego składnika, wchodzącego do podstawy umieszczany jest nr pracownika z zatrudnienia którego pochodzi ten składnik, W celu uaktualnienia
podstawy zasiłku, należy w kalkulatorze do chorobowego kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać opcję Wyczyść historię zmian, zapisać dane, a
następnie ponownie otworzyń - program automatycznie przygotuje nowe dane,

. Kontrola wieku przy obliczaniu Funduszu Pracy - funkcja systemu, pozwalająca na automatyczne pomijanie naliczania składki na Fundusz I-ąac dla
kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

Edycja danych placowych:

. Składniki z całego roku,

. Składniki do końca roku,

. Składniki z miesiąca,

. Składniki z miesiąca i przyszłe.

Różnorodność co do sposobu obliczania potrąceń nienależnych przyc~”nila się do rozszerzenia możliwych ustawień w tym zakresie. Do wyboru w ramce
Obliczanie potrąceń nienależnych pozostaje:

. Miesiąc ma zawsze 30 dni - liczba dni zwolnienia jest dzielona przez 30,
Miesiąc zwolnienia - wg kalendarza - liczba dni zwolnienia dzielona jest przez faktyczną liczbę dni miesiąca, w którym zwolnienie się rozpoczęło,

. Miesiąc bieżący - wg kalendarza - liczba dni zwolnienia dzielona jest przez faktyczną liczbę dni bieżącego miesiąca (miesiąca wypłaty
wynagrodzenia).

Przez tak ustalony wspólczynnik mnożona jest kwota wynagrodzenia, itak powstaje kwota potrącenia nienależnego.

Wydruki

Stałe parametry systemu X

Parametry - Wydruki
„ Zaokrąglanie Drukuj na Istach plac W polu adresu na liście plac jest
„ Skl”adkiZUS 121 Inłormację o dniach zwolnienia O (p~e puste)

: Funkcje sysłernu 12) Informację o chiach urlopu bezpl”.lwypocz. ®
Wydruki . . . OPESEL

. 2] Informacię ° godznach nadliczbowych
„ Wygłąd . . „ ONI?

. . 121 lnforniac~ę o stopie dodatku stazowego .
: Powiązania . . 0 Nazwa wydziału

2] Informagę o stopie podatku dochodowego
„ Zaawansowane O Nazwa referatu

2] Sunę potrąceń .

. . . 0 Nazwa grupy do zesławien121 Inforinacię ° zmianie kwoty netto . .

OlKategoita nauczyciela
~ Kokznnę na podpis pracownika w nagłówku lisIy .

O Nazwa stanowiska
D Pozwalaj na e~rcję nagłówka isty plac O Nr dowodu osobistego

Dane osoby wysławiającej PIT

2] Cieniowanie nagJ”owkow na raportach
2] Drukowanie nazwy bazy danych na zestawieniach linię _______________________

El Drukowanie nazwy operatora na zestaaśeniach Nazwisko [
D Ukryj adresy pracowników na wydiukach

Przelew podatku dochodowego

Wierzyciel [Urząd SkambowoLegionowski [
Konło [99”I01010100161572223000000 „

Tytułem [/Tl/NIP/OKR/RPłAMMM/SF?/PIT.4l/TxT/podatek od płaci
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. Drukowanie dodatkowych informacji na listach plac - wybrane informacje drukowane są na listach plac obok imienia i nazwiska pracownika,

. kolumnę na podpis pracownika w naglówku listy - drukowanie nagłówka kolumny na listach plac,

. Możliwość wyboru tekstu, drukowanego w polu adresu na liście plac - może to być np. PESEL, NIP lub stopień awansu zawodowego nauczycieli. Na
listach płac drukowanych jako paski wypłat, w polu adresu standardowo umieszczana jest nazwa listy płac. Jeżeli jednak w Stalych parametrach
systemu na zakładce Wydruki zostanie wybrane drukowanie numeru PESEL, wówczas na pasku wypłat zostanie on umieszczony przed nazwą listy
(nazwa może zostać ucięta!),

. Cieniowanie naglówków na wydrukach - niektóre drukarki (w szczególności igłowe) drukują czytelniej, gdy funkcja ta jest wyłączona,

. Drukowanie nazwy bazy danych na zestawieniach - opcja przydatna wówczas, gdy wykorzystywanych jest kilka niezależnych baz danych,
szczegółowy opis tut,ąj.

. Drukowanie nazwy operatora na zestawieniach,

. Ukryj adresy pracowników na wydrukach - powoduje pomijanie na wybranych wydrukach (np. RMUA, karta płacowa) adresów pracowników,

. Dane osoby (imię i nazwisko), wypełniającej PITy - po wprowadzeniu odpowiednich makrodefinicji (@P_PLAT(PIM), @P_PLAT(PNA)) do wzorców lub
wykorzystaniu nowych wzorców są one drukowane na deklaracjach,

. Informacje, potrzebne do przygotowania przelewu na zaliczkę podatku dochodowego - szczegółowy opis przy funkcji przygotowania przelewów
potrąceń.

. Pozwalaj na edycję nag)ówka listy płac - przed wydrukiem listy płac pokazywane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji nagłówka
drukowanej listy płac. PoKazywany jest domyślny tytuł, można go zastąpić lub uzupełnić dowolnym tekstem.



Wygląd

. Podręczne menu na głównym ekranie - przyspiesza dostęp do najważniejszych funkcji programu,

. Zapamiętywanie niektórych ustawień wyboru zakresu danych - włączenie tej funkcji powoduje zapamiętywanie przez program wybranych do
zestawień wydziałów i list płac podpowiadanie tych danych podczas wykonywania kolejnych zestawień,

. Uporządkuj alfabetycznie wydziały i grupy do zestawień - parametr porządkowy,
• Uporządkuj alfabetycznie listy plac i składniki przy zestawieniach - parametr porządkowy,
. Zapamiętaj wybór zakresu danych podczas edycji - program zapamiętuje, jaki zakres danych był ostatnio edytowany (dane Icadrowo i płacowe), i u

kulca~riciqu praLuwiiłk”J utwiuru dur!u „a tyrs: iu:r:yrri okrui:io,

. Wybieranie składników placowych - podczas wprowadzania składników płacowych program umożilwia wybór składników wg Ich nazwy, wg list płac,
lub zgodnie z wybraną w parametrach opcją. Jeżeli składników płacowych jest dużo, uporządkowanie ich wg częstości występowania lub czasu
występowania może znacznie przyspieszyć ich wybór,

. Informacje o nieobecnościach i listach plac na głównym ekranie - program pozwala na pokazywanie na głównym ekranie pewnych informacji,
opisujących aktualne zmiany danych. Są to:

. informacje dotyczące osób z ostatnio wprowadzonymi zwolnieniami chorobowymi (ale bez składników płacowych im odpowiadających),

. informacje o osobach ostatnio zwolnionych lub zatrudnionych. Po wskazaniu takiej osoby możliwe jest - poprzez podwójne kliknięcie - przejście do
edycji danych kadrowych, zaś kliknięcie prawym klawiszem myszy przy”woluje dodatkowe menu,

. informacje ° naliczonych w aktualnym miesiącu listach płac,
. Przypomnienia - można ustawić liczbę dni w przód i wstecz, dla których program wyszukuje i umieszcza przypomnienia na glównym ekranie.

Program pozwała także na zdeflniowanie kolorów pozwalających na wyróżnienie:

. dla zmiennych składników wynagrodzenia,

. dla zasilków.

oodatkowo, na ekranie znajduje się przycisk umożliwiający usunięcie zapamiętanych ustawień rozmiaru i położenia ekranów poszczególnych funkcji - przy
kolejnym wywołaniu poszczególnych funkcji zostaną wykorzystana wartości domyślne, a przy zamykaniu zapamiętane nowe ustawinnia. Większość ustawień :
zapim~~anych w pliku pLAcE.INI jeat „dla operatora” - po nazwie opcji dodawany jest „0 operatora i znak „:„ (nazwa operatora i jego 10 są pokazywane w
~nfornacja~ O środowisku w menu Konfiguracja).

Powiązania

Wynagrodzenia, zasiłki, potrącenia

Konto WN/MA: Podawane przy składniku placowym

Dział, rozdział : Poda”ane wdanych pracownika, z możliwością procentowego rozbicia na różne działy” i rozdziały

Paragraf: Podawany przy składniku placowym

Podparagraf: Podawany przy danych wydziału oraz danych listy płac — ostateczny podparagrafjest połączeniem obu

Źródło, Zadanie,: Komórka org., W/Z/P Podawane podczas przesyłania danych do księgowoścł budżetowej

Pomniejszenia wynagrodzenia — składki ubezpieczeniowe, podatek
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Konfiguracja zdefiniowana jest schematami dekretac3jnymi, opisującymi sposób księgowania pomniejszeń. Każda lista plac związana jest z jednym ze
schemat6w, podawanym w slowniku list plac.

W przypadku dziab i rozdzialu umożliwiamy ich podanie lub pozwalamy na pobieranie z danych pracownika — w tym na podzial procentowy dla
poszczególnych zestawów danych. .

Jeżeli Żródlo, Zadanie, Komórka org., W/Z/P nie zostaną podane, zostają uzupelnione danymi wprowadzonymi w funkcji eksportu danych.

Jeżeli wartości paragrafu dla składek ub. spolecznych ubezpieczonego, zaliczki podatku lub ubezpieczenia zdrowotnego zostaną ustawione na wartość „o”
(zero), wówczas kwoty tych pomniejszeń zostaną rozliczone proporcjonalnie wedlug paragrafów, występujących w wynagrodzeniu pracownika.

Przygotowanie danych

Przygotowanie danych do eksportu do księgowości odbywa się podczas naliczania list plac — wówczas odpowiednie informacje są odszukiwane i
zapisywane. Sam eksport odbywa się na podstawie wcześniej przygotowanych danych. Dlatego też aby jakakolwiek zmian danych konflgurac~nych zostala
odzwierciedlona przy eksporcie, należy Po jej wykonaniu ponownie naliczyć listy plac.

Przeglądanie danych wg klasyfikacji

W zestawieniu wg klasyfikacji, Po wybraniu zakresu danych i kliknięciu przycisku Podgląd, otrzymujemy możliwość przeglądania danych zbiorczo w
postaci drzewa uporządkowanego wg rodzaju, lub w formie tabeli, pokazującej szczególowo wszystkie dane.

Dane można uporządkować wg wybranej kolumny, klikając w jej naglówek jest to zaznaczane niewielkim trójkątem, skierowanym zgodnie ze sposobem
uporządkowania. Po kliknięciu na ikonę po lewej stronie naglówka każdej kolumny otrzymujemy możliwość wyboru tylko części danych program
pokazuje wszystkie różne wartości, występujące w kolumnie, i umożliwia wybranie tylko tych potrzebnych.

Zaawansowane

Uwaga! Zmienianie poniższych opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!

. Rozszerzone dane kadrowe dla nauczycieli - zaznaczenie tej opcji umożliwia podanie niektórych danych kadrowych, mających zastosowanie jedynie
przy obliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli. Po zaznaczeniu możliwe jest także wykonanie dodatkowych zestawień kadrowych, wykorzystywanych w
oświacie,

. Automatyczne archiwizowanie zmienianych składników placowych - po zmianie danych składnika płacowego program sam proponuje zapisanie
dotychczasowego z odpowiednio zmodyfikowaną data końcową, i nowego - z nową datą początkową (zalecany sposób pracy),

. Pozwalaj na naliczenie korekt list plac - po włączeniu tej opcji program pozwala na przeliczanie list plac i rejestrowanie ich jako korekt do list już
istniejących,

. Prowadzenie kontroli naliczania list „z gór/I „z dołu”-,

. Pęze/kzanie skladników przez dni w oparciu o kalendarz i przepracowane godziny - przy jednocześnie włączonej opcji dla składnika płacowego
przeliczania przez dni pracy powoduje przeliczenie tego składnika przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku
(zamiast dni). Ustawienie dotyczy wszystkich składników z ustawioną opcją przeliczania przez dni,

5cLern~r ooir~a~”ow”
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. Pomnlejezenl. eldsdnlkówpłaco”iych o potrącenia przy chorobowym - program poeleda możilwoić pomniejszenia składników placowych o potrącenia
nienależne — wówczas potrącenia nienależne nie występują na listach płac. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy płac program wyznaczy
potrącenia nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych-w takim stopniu, wjakim bierze
on udział w łącznej kwocie potrąceń,

- kontroluj czas pracy przy ustalaniu podstawy zasiłków - włączenie jej powoduje sprawdzenie, czy w miesiącach uwzględnianych w podstawie zasiłku
chorobowego pracownik przepracował ponad połowę wymaganego czasu pracy. Czas pracy jest ustalany na podstawie grafiku pracy pracownika,
zatrudnienia oraz zarejestrowanych nieobecności. Przed włączeniem tej funkcji należy sprawdzić poprawność ustawień parametrów w słowniku
rodzajów zwolnień. Należy pamiętać, aby po zmianie ustawienia tej funkcji od nowa przygotować podstawy zasiłków-w kalkulatorze do chorobowego
należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście składników wchodzących dopodstawy, i wybrać z menu Wyczyść historię zmian - podstawy
składników znataną ohllcrone od nowa (Uwaga! Vvproweidrone wczeAnlej ręcznłe ~młany zostaną jednak utracone1),

- Pomniejszanie podstawy ZUS od wybranych składników ograniczone do zwolnień z naliczanej listy - opcja ta powoduje, że podstawy ZUS w
„ wybranych składnikach (np. dodatek stażowy) pomniejszane są o tylko o choroby z bieżącej listy. Nie uwzględniane są zwolnienia znajdujące się na

innych listach płac.

Podczas naliczania list płac program analizuje listę bieżącą oraz inne listy z tego samego miesiąca, i na podstawie naliczonych zasiłków ustala liczbę dni, za

które należy pomniejszyć podsta”vę sldadek ZUS od np. dodatku stażowego. W sytuacji, gdy pomniejszany składnik wypłacany jest na dwóch listach „

częściach (np. finansowanie z różnych źródeł), pomniejszenie jest podwajane - dni choroby zliczane są podwójnie. Wlączenie nowej funkcji poprawia

sytuację - podczas naliczenia uwzględnianajest tylko choroba z bieżącej listy. Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji wypłacania zasiłków” z innych list

plac niż podstaw”owa, składniki znajdujące się na liście podstawowej nie będą pomniejszane - wó”czas opisyw”ana hinkcja nie powinna być włączana. Jeżeli

listy plac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas — ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy—

nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach), i stąd numer nie jest

drukowany.

Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list plac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze — wówczas

numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach, Inna możliwość, to wydruk z poziomu

naliczania list płac — należy tam wybrać zakres wg numerów” pracowników, i nie podając numerów” wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego

miesiąca.

Pozwalaj na przygotowanie eDeklaracji PIT- po zaznaczeniu tej opcji program:

- przygotuje elektroniczną wersję każdej przygotowanej deklaracji PIT-Il,
zarejestruje informacje o przygotowaniu i wysłaniu deklaracji,

- możliwi przeglądanie informacji o wysłanych deklaracjach (klawisz F9 lub opcja z menu),

„ Zaznaczenie opcji Wysyłka do serwera testowego umożliwia sprawdzenie poprawności tworzenia eDeklaracji i ich
przesyłania. W celu rzeczywistego wysłania dokumentów do Urzędu skarbowego opcja nie powinna być zaznaczona.
Słownik urzędów skarbowych — należy wcześniej uzupełnić o kody urzędów skarbowych.

- Wymagaj akceptacji list plac - po zaznaczeniu tej opcji program pozwala na wykon~anie akceptacji list płac, kontroluje także akceptację list podczas
ich naliczania i ew. modyfikacji,

- Rozszerzona kontrola akceptacji przy zestawieniach - zaznaczenie tej opcji (wyłącznie Po wcześniejszym zaznaczeniu poprzedniej) sprawia, że
program kontroluje wykonanie akceptacji list płac przed przygotowaniem niektórych zestawień - jeżeli użytkownik zażąda wykonania zestawienia
dla list niezaakceptowanych, pokazany zostanie stosowny komunikat - zestawienie będzie mimo wszystko przygotowane. Funkcja pozwała na
kontrolę przygotowywania zestawień wyłącznie dla zaakceptowanych list płac,

- Powiązanie z księgowością-budżetową - przesyłanie danych -„

- Automatyczne numerowanie list plac-włączenie tej opcji powoduje automatyczne nadawania numerów naliczanym listom płac, począwszy od 1 w
obrębie każdego roku,

Przygotowanie danych na kolejny rok
Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwała mi. na aktualizację roku-obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania.

Aktualizacja ustawień on-line
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Opcja pozwala na aktualizację slowników w trybie online. Aktualizacje udostępniane są przez twórcę oprogramowania.

Funkcje pomocnicze

Kalkulator

Opcja uruchamia kalkulator, kt6iy umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Kadry i place.

Ustawienia drukarki
Funkcja Ustawienia drukarki wybieramy z menu kontekstowego i pozwala zdefiniować parametry drukarki używanej w momencie wydruku. W ramce
drukarka wybierana jest drukarka domyślna poprzez rozwinięcie listy spod pola Nazwa i wybrania odpowiedniego urządzenia. Przycisk WlaściwoścL..
sluży do wywołania okna wlaściwości charakterystycznych dla poszczególnych drukarek.

Pozostale ramki pozwalają zdefiniować rozmiar papieru, sposób jego pobierania i orientację wydruku.

Informacje o środowisku
Funkcji umożliwia podejrzenie informacje ° stanie programu i bazy danych. Jest to statystyka zawierające ważniejsze dane programu, takie jak lokalizację
pliku z bazą danych i jej wersję, aktualną wersję programu i inne informacje.

Zmiana pracującego operatora
W sytuacji gdy z programu korzysta wielu operatorów, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasla nowego operatora.

Uwaga!
Zmiana operatora następuje tylko na poziomie programu i bazy danych. W środowisku systemu operacyjnego i sieci
operator pozostaje niezmieniony, dla jego zmiany należy wykonać operację ponownego zalogowania w programie
Windows lub w sieci. Również w sytuacji, kiedy uwierzytelnienie w programie zostało poświadczone kontem Windows,
operator zalogowapy na konto Windows pozostaje bez mian, a operatora do programu zostaje zmieniony.

Zmiana hasła pracującego operatora
Funkcja sluży do zmienienia obecnego hasła aktualnie zalogowanego operatora na nowe. W tym celu należy:

1. WprowadziĆ dotychczasowe hasło,
2. WprowadziĆ nowe hasło,
3. Potwierdzić poprawność nowego hasła. .

W przypadku poprawnego przeprowadzenia operacji zmiany hasła wyświetli się stosowny komunikat. Błąd w wypełnianiu poszczególnych pól rów]~ież
zostanie zakomunikowany odpowiednim komunikatem.

Zmiana bazy danych
Okno przelogowuje użytkownika do innej bazy danych. Z okna wybieramy nową bazę.

Koniec
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Pracownicy

Edycja danych kadrowych
kdycja durach prueownlku przebiegu podobnie Juk wprowudzunle po wyborze pracownika poprzez jego numer lub nuzwisko (putrz Wybór praeowntka do

edycji) uzyskujemy dostęp do jego danych. Każdy pracownik może mieć podane jedno lob więcej miejsc zatrudnienia.

Każdy zestaw danych o zatrudnieniu zawiera informacje o etacie, miejscu pracy, wynagrodzeniu, stopniu awansu zawodowego nauczycieli, itd.

Umożliwiono także przygotowywanie PIT i deklaracji ZUS, zawierających dane z wielu miejsc zatrudni~nia pracownika.

po wybraniu pracownika do edycji można podać dla niego nowe miejsce zatrudnienia, klikając przycisk „Nowe miejsce zatrudnienia”. Program zamlrnie

wczytane wcześniej informacje o zatrudnieniu, i przygotuje miejsce na podanie nowych.

Wybór pracownika do edycji „

W celu wybrania danych pracownika do edycji najwygodniej jest:

Dane Kadrowe

Nazwisko/numer O fl fl EL
Iz~ew~ I E

E
Wybrani WydziaPy Grupy Cechy E
7 „Zalewska Barbara

t”S, 319: INFD-SYSTEM
ZALEWSICA MARZENA
~ 127: INFO-SYSTEM

. Wprowadzić jego numer i nacisnąć <Enter>, lub -

. Kliknąć w przycisk, pozwalający na wczytanie ostatnio przeglądanych danych (po najechaniu wskażnikiem myszy na przycisk ukaże się
podpowiedż zdanymi ostatnio przeglądanego pracownika)

. Wprowadzić początkowe litery nazwiska, a następnie wybrać pracownika z listy. Po wprowadzeniu pierwszych liter program wyświetla w oknie
poniżej pracowników z nazwiskami, rozpoczynającymi się od podanych liter. Wprowadzenie spacji pozwala na uzyskanie listy wszystkich
pracowników (uwaga - przy dużej liczbie danych może to spowodować pewna zwlokę, podczas odczytywania danych przez program). Dodatkowo,
klikając na jedną z zakiadek poniżej pola na podanie nazwiska, można wybrać pracownika z przygotowanej listy wydzialów lub grup do zestawień, a
także wg pewnych cech danych pracownika - grupowani są np. pracownicy z wieloma miejscami zatrudnienia lub wieloma kontami bankowymi,

. Wprowadzić numer PESEL - w standardowym oknie np. danych kadrowych, zamiast nazwiska lub numeru pracownika wpisujemy PESEL - po
wpisaniu czwartego znaku program szuka w bazie i pokazuje pracowników z PESELem podobnym do podanego, a jeżeli taki pracownik jest tylko
jeden -jego dane są od razu otwierane. Jeżeli istnieje potrzeba rozpoczęcia szukania dopiero po piątym lub szóstym znaku (np. duże bazy danych) -

wówczas należy w pliku place.ini dodać w odpowiedniej sekcji parametr:

(usencoriFlo)
rSee~r-es-~4

podana liczba mówi, poiło znakach podany identy~katorjest wyszukiwany.

. Wprowadzić literę „a” i pierwsze znaki numeru akt - aby wyszukiwanie bylo poprawne, pierwszym znakiem numeru akt nie może być litera, w
przeciwnym razie program traktuje ciąg znaków jako nazwisko

W każdym przypadku, pracownicy oznaczeni na liście czerwoną ikonką to pracownicy zwolnieni. Lista zawidra również wszystkie miejsca pracy

pracownika, oraz odpowiednie numery pracowników. Wskazując pracownika na liście, w lewej górnej części ekranu uzyskujemy szczególowe dane

podświetlonego pracownika, podwójne kliki~ięcie powoduje wybranie danych do edycji lub przeglądania.

Na ekranach edycji danych znajduje się informacja o wieku pracownika (w nawiasie po numerze i nazwisku).

Uwaga!

Na słabszym sprzęcie i przy dużej liczbie zgromadzonych danych, przygotowanie listy pracowników wg początkowych liter nazwiska może być dosyć wolne.

Możliwejest określenie po ilu wprowadzonych znakach program ma wyświetlać listę (standardowo po pierwszym znaku). W plikuplace.ini należy:

(USERCONFIOJ

Wówczas odczytywanie listy będzie się odbywało po trzech wpisanych znakach.



Menu dostępne Po naciśnięciu prawego klawisza myszy, pozwala na wybranie opcji ukrywania lub pokazywania osób zwolnionych. Ustawienie jest
zapamiętywane w pliku place.ini i może być indywidualne dla każdego użytkownika.

Podczas edycji danych pracownika z zarejestrowanymi wieloma miejscami zatrudnienia, nad zakladkarni do wyboru wydziału lub grupy umieszczona jest

kontrolka, na której można podejrzeć wszystkie miejsca zatrudnienia pracownika, a po kliknięciu na jedno z nich - przejść bezpośrednio do edycji danych,
związanych z tym miejscem zatrudnienia.

Wystukiwanie wg cech

Możliwe jest wyszukiwanie pracowników, wg specyficznych danych w części kadrowej lub placowej. Należy w tym celu wybrać zakładkę Cechy, przycisk

Wybierz, a następnie w pokazanym oknie wybrać odpowiedni warunek:

Nazwisko/metr Z O O
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Wybordan ch
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Skasowanie wyboru następuje po kliknięciu przycisku Wyczyść.

Na przykład: W celu wybrania pracowników, którzy w lipcu 2019 roku mają nie więcej niż 26 lat wybieramy:

~„bórdanych X

Zakres danych

Dane kadrowe pracownika

Warijiek

wiek pracownika jest mniejszy lub równy

Waiiość (kropka dziesięlna da ~czbJ
26
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Wprowadzanie nowego pracownika

Program prowadzi jedną kartotekę kadrowa i placową, jednak dostęp do nich jest rozdzielony. W celu wprowadzenia składników placowych dla
pracownika, należy wcześniej wprowadzić niezbędne dane kadrowe.



odpowiedni przycisk na pasku ikon), a następnie kliknąć znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu przycisk Nowy pracownik.

Nowy pracownik W celu wprowadzenia nowego pracownika, należy wybrać z menu Pracownicy funkcję Edycja danych kadrowych (lub kliknąć

Program automatycznie przygotuje nowy identyfikator pracownika (jest on niezmienny) i pozwoli na wprowadzenie pozostałych danych. W lewej części
ekranu znajduje się lista grup danych kadrowych, możliwych do wprowadzenia:

TypBB Okno dane kadrowe

W dalszej części opisano zawal (ość poszczególnych grup dattycli. WszysLkle pola o podkreślonyni LyLule są konieczne do podania - bez nich piogiatn

odmówi zapisania danych.

Zmiana danych Edycja danych pracownika przebiega podobnie jak wprowadzanie - po wyborze pracownika poprzez jego numer lub nazwisko (patrz

Wybór pracr~tvnika do edycji) uzyskujemy dostęp do jego danych. Każdy pracownik może mieć podane jedno lub więcej miejsc zatrudnienia, co obrazuje

poniższy rysunek:

pracownica dana o [_J
zahudmeniu
powiązane ze

danymi
—

Każdy zestaw danych o zatrudnieniu zawiera informacje o etacie, miejscu pracy, wynagrodzeniu, stopniu awansu zawodowego nauczycieli, itd.
Umożliwiono także przygotowywanie PIT i deklaracji ZUS, zawierających dane z wielu miejsc zatrudnienia pracownika. Struktura podstawowych tabel
bazy wiążących dane wygląda następująco:

Done osobowo I podstawowe dane ka*owe povownica, mie Done o
ni~ea”adad”. Woleniach, badaniach okreecv.ych

Identyfikator C KADR

N.

Dane o zatudnleniu
pracownica koltach
baalcowych. skJa&iml

—
Idflhilcator: C_P~C

Date o zawidnieniu
~wnaa, kontach
bankowych. akladt,ikl

—e
Idenlylkalor ID_PRAC

Lisiy plac Ja danego
miejsca ioliudmeśga

Listy plac dla danego
lr.eL%ca zamdiuen

sty płacdiodanego
nae~sca zatrudnienia

Po wybraniu pracownika do edycji można podać dla niego nowe miejsce zatrudnienia, klikając
wczytane wcześniej informacje o zatrudnieniu, i przygotuje miejsce na podanie nowych.

Dane osobowe pracownika

przycisk Nowe miejsce zatrudnienia. Program zamknie

Program pozwala na podanie wszystkich niezbędnych do poprawnego wykonywania zestawień danych osobowych pracownika. Należy zwrócić szczególną

uwagę na podanie NIP i PESEL - bez tych danych niemożliwajest poprawna wspólpraca z Programem Platnika.

Zmieniono znaczenie niewykorzystywanego pola NUSP (mialo odpowiadać numerowi ubezpieczenia spolecznego, wykorzystywany jest PESEL) - teraz
wykorzystywane jest jako numer akt pracownika. Użytkownik może wpisać tam dowolny identyfikator - numer czy sygnaturę akt,

Na ekranach wyszukiwania pracowników numer aktjest pokazywany w górnej prawej części ekranu, po nazwisku i wieku pracownika.

Dane ° zawidnieniu
pmcowiilca, kontach
bankowych, sittadrlld

placowe
ldentyśikator ID_PRAC

W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk, pozwalający na podejrzenie rejestru zmian danych osobowych wybranego pracownika.



Dane Kadrowe

Dane osobowe _______

Dodatkowe adresy
Dokumenty
Konta bankowe
Wyksztalcenie
Obowiązek obrony
Gadania lekarskie

Szkolenia
Zatrudniede
Podatek dochodov”~”
Klasyllkacja dochodów
Ubezpieczona społeczne
Nieobecności

Nadgodzi~ i wyjśca prywatne
Norma i grafik czaro pracy
Ewidencja czasu pracy

Wymiar wlopów
Osoby na ubzymanai
Nagrody I kary
Pożyczki _________

Adootacie
Wyciuki
Dziennk zdarzeń

~ Zapisz

Program pozwala na zapamiętanie zdjęcia pracownika Po kliknięciu przycisku Zdjęcie istnieje możliwość wyboru pliku ze zdjęciem. Plik ze zdjęciem
powinien być zapisany w formacie BMP, JPG lub OrF. Program zak]ada, że zdjęcie ma proporcje boków 3x4 - niezależnie od wielkości, jest ono rozciągane
tak, aby zmieścić się w przeznaczonym dla niego miejscu.

Nowe miejsce zatrudnienia

Po wybraniu ekranu z danymi osobowymi uaktywniony zostaje przycisk Nowe miejsce zatrudnienia, w dolnej części ekranu. Przed dodaniem nowego
zatrudnienia program żąda odrzucenia ewentualnie wprowadzonych zmian, a następnie przygotowuje nowy komplet danych, powiązanych a danymi
osobowymi pracownika.

Poprawne postępowanie:

. wprowadziĆ nowe dane o zatrudnieniu pracownika - na razie bez składników angażu

. zapisaĆ dane - program zapyta ° skopiowanie niektórych danych a poprzedniego miejsca pracy:

Kopiowanie danych
Do nowego miejsca zatrudnienia można skopiować niektóra elementy

a dotychczasowych danych

Zak~es da”,ch do korioweia

D Daneo zatrudn,iei*j . jako pogezedrie miajsca pracy

D Konta bar*owe pracownika

DŚkFa&ddrkacowe

D Niektóre dane poda&owe i itezpreczenrowe

Koptą wybrane dane

Nazwiskoin”jmer I~I 1+11±1.
IL ~I

Wyd~”dy Urw,v L~dw Dme ostawa

I”

.

.

.

.

.

.

.

.

Nazwisko rodowe

Darn Lok&

Kod kr4i
PL

kS

Kod Miasto

Wotewództwo

Powiat

Kraj
Polska

Data izodzena

K~a

Ort. rno4śkaqa:

Dru~e imię Nazwisko

Ulca

t3rnrne

Poczta

NIP Numer akt

Miejsce urodzena

Meżczyzna

Pop. dame

Można wybrać:



. dane a zatrudnieniu - wszystkie dane o zatrudnieniu są przenoszone jako poprzednie miejsca pracy, puste daty DO są uzupełniane dniem
wcześniejszym niż aktualne, nowo wprowadzone zatrudnienie

. konta bankowe pracownika - przenoszone są tylko konta aktywne

. składniki płacowe - składniki angażu są dopisywane do nowo wprowadzonego zatrudnienia

. niektóre dane podatkowe i ubezpieczeniowe (koszty i ulga, kod ubezpieczenia)

Po zapisaniu tak przygotowanych danych można ponownie je wczytać (wystarczy teraz nacisnąć Enter, nowy numer pracownika podstawiany jest
automatycznie) „uzupełnić o odpowiednie informacje

Dane pracownika - dodatkowe adresy

Podczas podawania danych osobowych, istnieje możliwość podania dodatkowych danych adresowych pracownika. Podstawowy adres, to adres
meldunkowy. Można podać także adresy:

. Zamieszkania,

. Do celów podatkowych,

. Korespondencyjny.

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Używaj dodatkowych adresów na deklaracjach PIT i KEDU, wówczas:

. na deklaracjach PIT - w pierwszej kolejności wykorzystywany jest adres podatkowy, następnie adres zamieszkania, a na końcu adres meldunkowy
(podstawowy),

. na dokumentach Zus ZUA i ZUS ZZA-o ile zostały podane, wykorzystywane są adresy zamieszkania i korespondencyjny.

Uwaga!
Adres wykorzystywany jest tylko wówczas, gdy podano przynajmniej dane w polu Miasto.

Dane pracownika - dokumenty

W tej grupie informacji można podać dane, dotyczące urzędu skarbowego, dokumentu identyfikującego pracownika oraz telefon i adres poczty
elektronicznej. Jeżeli adres mailowy był pusty i zostanie podany, przy zapisywaniu danych automatycznie zostanie przygotowany jogin i hasło do eKad~

dla pracownika, wg zasad opisanych tutaJJ~ps: j~groszek.pl~

Limit kilometrów do ryczałtu

Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z
samochodów do czynności służbowych.

Kod niepełnosprawności pracownika
Zgodnie z kodami ZUS. Pracowników z orzeczeniem o niepelnosprawności można wyszukać poprzez szukanie wg cech (z orzeczeniem lub bez, albo wg
rodzaju orzeczenia o niep&nosprawności), lub poprzez Wykaz pracowników, wybierając odpowiednią kolumnę z danymi.

Przeliczanie składników placowych przez dni
Przeliczanie składnika placowego przez dni możliwe jest na trzy sposoby (konieczne jest podanie graliku pracy dla pracownika):

. Miesiąc ma zawsze 30 dni - dni składnika obliczane są wg kalendarza, dni miesiąca to zawsze 30.

. Dni miesiąca wg kalendarza - dni składnika obliczane są wg kalendarza, dni miesiąca obliczane są wg kalendarza (od 28 do 31),

. DnI miesiąca to dni robocze - dni składnika oraz dni miesiąca obliczane są wg gratiku pracy pracownika (konieczne jestjego podanie wdanych
kadrowych), z podanego zakresu dat uwzględniane są jedynie dni robocze.

Dane pracownika - konta bankowe

Zaznaczenie opcji Wynagrodzenie wypłacane zawsze przelewem powoduje, że program będzie odpowiednio drukował wynagrodzenie pracownika na
listach plac (jako płatne przelewem) oraz przygotowywał dla niego przelewy w formie elektronicznej - konieczne jest jednak podanie kont bankowych
pracownika.

Konto bankowe pracownika X

Nazwa banku LK Konto” bank Kontorn rs rachunku
PKO SA I Oddz.Werzzawa [~Jt [~] 22223333 I

Opiskonta

J Konto dc t”włat wynag”odzeńa I
Właścicieł konta

~ Anton Kowalski Miasteczko. ti Słoneczna 3 I
Wartość przelewu nato konto to: Rodzai konta

O Kcflo podstawowe O K~o rezerwowe
Kwota co na~~
F~ocen: r, le:n1 wory ® Konto zwykle O Konto nieaktywne

~J Anr4t~ M Zapisz



Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele kont bankowych, na które ma być przelewane wynagrodzenie. Przy każdym koncie podajemy:

. Nazwę banku - wg słownika banków. .

Numer banku i numer konta]
. Opis konta,
. Dane właściciela tego konta, jeżeli są inne niż dane pracownika: jeżeli dane są podane] będą wykorzystane przy tworzeniu przelewu, jeżeli nie -

program wykorzysta dane pracownika,
. Sposób obliczenia kwoty do wykonania przelewir

. Kwota co najwyżej - przelew na to konto nigdy nie będzie większy niż podana kwota,

. Procent należnej kwoty - obliczany jest procent pełnej, należnej do przelania kwoty.
Taki sposób podawania danych ułatwia pracę w sytuacji, gdy pracownik żąda wykonania przelewu na dwa różne konta bankowę. Wówczas jedno
z nich dofiniujomy joke podstawowe, i podajemy maksymalną kwotę prLelewu lub pruc,erit należnej kwoty. Drugie kontu deliiiiujenriy jako zwykłe,
podając maksymalną dużą kwotę do przelewu - na nie będzie przelewana cała pozostała część należnego wynagrodzenia.
Jeżeli całe wynagrodzenie pracownika ma być przelane na jedno konto, należy podać maksymalną kwotę równą np. gggggg,gg zł. - program
nigdy nie wykona przelewu na kwotę większą, niż należy!

a Rodzaj konta bankowego: podstawowe, zwykle, rezerwowe, nieakt~yne - wynagrodzenie jest przelewane na konta uszeregowane w takiej kolejności.

Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie konta bankowe pracownika, uporządkowane wg rodzaju konta, i dokonuje przelewu na

kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna do przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).

W przypadku pracowników ° kilku kontach bankowych, zaznaczając odpowiednią opcje wdanych kadrowych (Konta bankowe) można wybrać jedno z tych
kont przed zrobieniem przelewów - taka funkcjonalność jest wygodna, gdy na jedno z kont przelewane są wpłaty z wybranej listy lub list

Przykład

Pracownik posiada zdefiniowane następujące konta:
Konto podstawowe, max. loDe zł,
Konto zwykłe, max. see zł,
Konto rezerwowe, max. 999999 zł. :

:Jełeli należna do wypłaty kwota wynosi 1800 zł, to na konta zostanie przelane odpowiednio 1000, Sea i 300 złotych.
:Jełeli należna do wypłaty kwota wynosi l2ea zł., to na pierwsze konto zostanie przelane bee zł., na drugie 2e8 zł., na trzecie - nic.

Jeżeli wynagrodzenie ma być podzielone na dwa konta po połowie, definiujemy: -

Konto podstawowe, sos wynagrodzenia,
„ Konto zwykłe, max. 999999 zł.
Program przygotuje przelew na pierwsze konto w wysokości polowy wynagrodzenia, i pozostałą część na drugie konto. Jeżeli przy drugim koncie podano by :
tskże 50% wynagrodzenia, przelana zostałaby potowa.., pozostałej części po pierwszym przelewie, a więc łącznie niepełna kwota wynagrodzenia.

Uwaga!
Na poprawne przygotowanie przelewów wpływ ma także ustawienie parametrów listy płac - lista bowiem może być
oznaczona jako płatna wyłącznie w kasie.

• W celu dodania nowej pozycji, należy kliknąć przycisk Dodaj lub nacisnąć kombinację klawiszy Aft + D (Dodaj),
W celu zmiany danych wybranej (podświetlonej) pozycji danych o kontach bankowych, należy kliknąć przycisk Zmień lubsiacisnąć kombinację
klawiszy Alt + Z (Zmień),

. W celu usunięcia wybranych danych (podświetlonych), należy kliknąć przycisk Usuń lub kombinację klawiszy Alt + U (Usuń).

Dane pracownika -wykształcenie

Program umożliwia podanie szczegółowych danych o wykształceniu, zawodzie, specjalności pracownika, a także dodatkowych uprawnieniach.

Dane pracownika - obowiązek obronny

Należy podać informacje, dotyczące obowiązkn obrony - stopień wojskowy, przynależność do WKtJ, itd. Program umożhwia wykonanie zestawienia,
grupującego pracowników wg stosunku do obowiązku obrony.

Dane pracownika - badania lekarskie

W danych o badaniach lekarskich należy rejestrować wszystkie odbyte przez pracownika badania, a także datę kolejnych, zaplanowanych zadań. Program
umożliwia wykonanie zestawienia, informującego, kto i wjakim terminie powinien wykonać kolejne badania lekarskie.

Dane pracownika -szkolenia

W danych o szkoleniach należy rejestrować informacje o odbytych przez pracownika kursach, szkoleniach oraz posiadanych uprawnieniach i
kwalifIkacjach Dane o szkoleniach powiązane są ze słownikiem szkolen co umozlswia wykonanie zestawienia informującego o osobach posiadających
„)„brane wcześniej kwalifikacje. „

Dane pracownika -angaże

Przygotowanie programu

Skiadniki płacowe, oznaczone dotychczas jako stale składniki wynagrodzenia, stają się skiadnikami angaży. Składnik angażu posiada dodatni wyróżnik
liczbowy — pozwala on na poprawne uszeregowanie składników na karcie placowej wg malejącej wartości. Zwykle jest to np. Zasadnicze — 9, Dodatek
stażowy —8, itd. Składniki z zerową wartością pola są traktowanejako uzupełniające — spoza angażu.



Po uruchomieniu nowe~ wer~i programu należy w~żć do słownika aldadników I aprawdnić ewentualnie odpowiednio oznaczyć akiadnild angażu, zgodnie z
oczekiwaniami użytkowiiika. Wybierając składniki wg cech mamy szybki dostęp do składników angaży. Uwaga: pr~jęto założenie, że wszystkie składniki

angaży występują na tej samej liście plac (jest to konieczne do automatycznego obliczania ostatecznych wartości składników angaży poprzez naliczenie listy

plac — w przypadku składników z kilku list nie byloby to możliwe).

W menu glównym należy wywołać opcje administratora: (ctrl-alt-t) i potem jako haslo ptmmdd, Po włączeniu odpowiedniej opcji uruchamiającej

prowadzcnic nngoży należy kliknąć ikonę po prawej stronie — program przy-gotuje skladniki angaży w” taki sposób, że zaznaczone w słowniku składniki

angary pracownika powięrc r aktualnym yntrudnionk”m

Informacja techniczna: składniki angaży są oznaczone poprzez wypełnione pole IDJATRw tabeli PL,,,SKLABNIKI, wiążąceje z odpowiednimi danymi w
tabeli PL_ZATRUDNIENIE. Składniki z zerową wartością ID_ZATR są składnikami spoza angażu.

Wykorzystanie

W przypadku wprowadzania nowego pracownika, przed dodaniem skladników angażu należy wcześniej zapisać nowo wprowadzone dane (program

informuje stosownym komunikatem).

Do bieżącego wprowadzania i aktualizacji danych o zatrudnieniu zalecamy wykorzystywanie przycisków Zatrudnij i Zwolnij — obslugują one zdarzenia

związane z zatrudnianiem w sposób kompleksowy. Przyciski Dodaj, Zmień i Usuń mają charakter techniczny (do korekt i prostowania pomyłek).

W celu latwiejszego wykorzystania okno aktualnych danych o zatrudnieniu zostało podzielone na trzy zakładki: Umowa i miejsce pracy, Informacje

dodatkowe, Składniki angaży. Składniki angaży podawane są z poziomu danych kadrowych — część placowa nie umożliwia ich zmiany, możliwe jest jedynie

dodanie takiego samego składnika z kwotą np. korekty wynagrodzenia — taki składnik jednak nie będzie traktowanyjako składnik angażu. Skladniki angażu

można wyróżnić kolorem (stale parametry systemu).

• Zmiana angażu

W sytuacji zmiany jednego lub więcej ze składników angażu należy skorzystać z przycisku Zatrudnij — zostaną przygotowane nowe dane o zatrudnieniu,

początkowo zgodne z ostatnio aktualnymi. Należy wprowadzić odpowiednie zmiany w danych zatrudnienia, a następnie zmienić odpowiednie składniki

angażu, podając kwotę składników i początkową datę ich obowiązywania.

Zestawienia

W menu Listy plac znajduje się zestawienie Kartoteka angaży. Pozwała ono na wydrukowanie wykazu składników angaży i kwoty brutto wynagrodzeń na

podany rok i miesiąc, z możliwością wydruku samego podsumowania. Zestawienie pozwala na wydrukowanie maksymalnie ośmiu różnych składników.

Dane o zatrudnieniu odpowiada-ją pierwszemu dniu miesiąca, na który sporządzane jest zestawienie. W opcji Wydruki w edycji danych kadrowych lub

placowych dodana została ńiożliwość wydrukowania angażu — umowy o pracę lub infomrncji o składnikach wynagrodzenia. Wydruki są przygotowywane
wg wzorców, ° stałych nazwach odpowiednio ZT...Umowa.rtf i ZT...Mgaz.rtf. Wzorce są plikami w formacie rtf, jednak po ich przygotowaniu można

zmienić rozszerzenie na doc, wówczas będą obsługiwane domyślnym edytorem dla tego rozszerzenia. Makrodeflnicja w nich zawarta (@DW_ZTR(SANG) —

wymaga wcześniejszego użycia makrodelinicji inicjującej @DW_ZTR(1NIT) ) przygotowuje dane angaży na bieżący rok i miesiąc (miesiąc można zmienić

suwakłem w dolnej części ekranu).

Angaże można wykorzystać także w kalkulatorze do nadgodzin — do obliczenie ich jako podstawy:

Uruchomienie opcji angaży skutkuje również na zachowanie Edycji danych płacowych. Z tego poziomu nie można edytować skladników angaży, natomiast

można wprowadzaćte same składniki ze znakiem ± lub —jeśli istnieje koniecznośćich edycji. Obslugapozostalych składnikówjest niezmieniona.

Dane pracownika - zatrudnienie

Program pozwala na oddzielne rejestrowanie danych o poprzednich i bieżących miejscach pracy, a także na precyzyjniejsze opisanie miejsca zatrudnienia

pracownika. Szczególy, dotyczące miejsca pracy (wydział, referat, stanowisko, etat, kategoria awansu dla nauczycieli) podaje się przy każdych informacjach

° zatrudnieniu — takie podejście pozwala na pelne opisanie historii zatrudnienia pracownika w obecnym miejscu pracy.

Struktura organizacyjna jednostki jest wykorzystywana przy rejestrowaniu wniosków urlopowych i planowaniu urlopów - w celu wybrania odpowiednich

danych należy rozwinąć listę i kłiknąć dwukrotnie na odpowiedni element. Struktura organizacyjna nie musi pokrywać się z wydzialami i referatami.

Program zawsze analizuje dane ° zatrudnieniu pracownika i jedne z nich oznacza jako aktualne — zaznaczone dużą literą A w pierwszej kolumnie danych.

Te dane to obecne miejsce pracy — zgodnie z ustawieniami bieżącej daty w komputerze.

W danych o zatrudnieniu bieżącym jest możliwość wpro”adzenia dodatkowej kłasyilkacji pracowników — oznaczonej jako kategoria własna. Program

pozwała na wpisanie do tego dowolnego tekstu, podpowiada także już istniejące wpisy, z możliwością wyboru jednego z nich. Kategoria własna umożliwia

grupowanie pracowników na zestawieniu wg etatów, a także ich wybór do zestawień poprzez cechy.

Dla ułatwienia rejestrowania danych o zatrudnieniu przygotowano dwie nowe operacje, dostępne poprzez kliknięcie odpowiednich pi~”cisków:

Zatrudnij - przygotowuje nowe dane o zatrudnieniu w oparciu ° dane ostatnio aktualne (są one powielane). Funkcja powinna być wykorzystywana
zawsze wówczas, gdy zachodzi istotna zmiana w zatrudnieniu pracownika (wydawany jest nowy dokument angażu): zmiana stanowiska, etatu,
kategorii awansu zawodowego nauczyciela, itd.
Zwolnij - pozwala na wprowadzenie daty zakończenia umowy o pracę, sposobu rozwiązania umowy, oraz oznacza dane o zatrudnieniu symbolem
ZW— zwolniony. Pracownika zwolnionego w bieżącym miejscu pracy można ponownie zatrudnić— klikając Zatrudnij, i zwolnić — klikając Zwolnij.
Danych o zatrudnieniu, zawierających zwolnienie może być wiele (patrz rysunek). . „

„Uwaga Należy także pamiętać, aby po zwolnieniu pracownika pozamykać jego składniki placowe, podając datę końcową zgodną z datą zwolnienia.



Uwaga!
Dotychczasowe klawisze z funkcjami edycyjnymi (Dodaj, Zmień, Usuń) powinny być stosowane do korekt omyłek,
natomiast do rejestrowania zwolnień i zatrudnień należy korzystać z funkcji Zatrudnij i Zwolnij.

Dane o bieżącym miejscu pracy zostały uzupełnione o informacje, służące do przygotowania sprawozdania ZUS-o6:

Dane ozatrudnierńu pracownika - obecne miejsce pracy

Umowa miejsce pracy IrJc”macie dodatkowe Skłaó* angażu

Nauczyciele Irtontacie statystyczne

Stopień awansu zawodowego Zaudmerie (Z-w dział- 1)
Na,rzyc,d ko,it,ekiowv v 1 Pozostał-e

. - Zatudnienie - główne miejsce pracy (Z-06 dział-4 02-10)
Poziom ~4tsztścen,a . .

. 4.PeFnozat”uóieni
O Magister z ~p Licencial bez pip . „ -

lrdorrnacje dodatkowe - gl”owne naetsce pracy (Z-06 dział-4 11-15)
* Ma~ste, bez p4r Pozostałe 4aPozostab

Osobista stawka wynagiodzerra zasadmczego
1600,00

~„M MZarm

Poprzednie miejsca pracy

Informacja o poprzednich miejscach pracy jest nieco okrojona „v stosunku do danych bieżących, konieczne jes podanie jedynie dat, potrzebnych do
prawidłowego obliczenia stażu pracy.

Dane do zmiany — na głównej formie
Program analizuje dane o zatrudnieniu podczas ich wprowadzania — jeżeli zostanie podane nowe zatrudnienie z przyszłą datą, program automatycznie
ustawi je jako aktualne w odpowiednim dniu. Informacje o pracownikach z takimi danymi pokazywane są w głównym oknie programu (po włączeniu
odpowiedniej opcji).

Listy plac — zapisywanie danych o zatrudnieniu
Podczas naliczania list płac program zapisuje informacje o bieżącym zatrudnieniu razem z listą płac. Pozwała to na ujęcie pracownika na zestawieniach w
ramach wydziału i grupy do zestawień, w których był w chwili naliczania listy, niezależnie od ustawień bieżących. Jeżeli w miesiącu, dla którego jest
nałiczana lista plac następuje zmiana zatrudnienia (poza zatrudnieniem z pierwszym dniem miesiąca), program żąda wyboru, do którego z podanych
miejsc zatrudnienia należy przypisać listę płac. Dla pracowników, nie posiadających kompletnych informacji o zatrudnieniu listy płac nie są naliczane.

Staż pracy

Na zestawieniach staż jest wykazywany w latach i miesiącach (dotychczas — w latach i dniach). Przy nak]adających się okresach zatrudnienia staż pracyjest
liczony tylko raz, bez podwajania okresów (w sytuacji, gdy żaden z okresów zatrudnienia nie został oznaczony jako pomijany w obliczeniu stażu pracy).

I Zatrudnienie .

Obiczamie slazu pracy (~j Zmiana stażu zawsze „ 4~tIanym „tki

o Na koniec nalczanego miesiąca Dzień Miesiąc Z obiczenia
o Na pierwszy dzieji naiczanego miesiąca f—9 [Ę 2017-05-16
® P”oporcjonah,ie wg daty zrniaq, stażu

Obecne miejsce pracy Poprzednie miejsca pracy

DATA OD DATA DO ETAT WiDZIAŁ
P A 200104-16 1,1 Ptzedszkcle, Pomoc kuchenna

a Obliczenie stażu pracy wykonywane jest na wybrany dzień - zwykle na pierwszy lub ostatni dzień naliczanego miesiące.
. Jeżeli w wyniku np. nieciągłości zatrudnienia występują rozbieżności w naliczaniu stażu, program pozwala na wymuszenie dnia zmiany stażu pracy w

wybranym dniu . po zaznaczeniu opcji Zmiana stażu zawsze w wybranym dniu, program przyjmuje ten dzień jako pierwszy dzień nowego okresu
stażu pracy. Warunkiem jest, aby podany dzień i miesiąc nie był rozbieżny z obliczoną przez program datą o więcej, niż o 30 dni. W identyczny
sposób aktualizowana jest data zmiany jubileuszu.

Obliczanie stażu pracy — metoda dotychczasowa - kalendarzowa — zgodnie z art. 114 KC.:

. Analizowane są okresy zatrudnienia pracownika we wszystkich zarejestrowanych miejscach pracy, następuje wyłączenie okresów nakładających się

. Przeglądane sq nieobecności pod kątem uwzględnienia tych, które pomniejszają wymiar stażu pracy



- Wa poszczególnych nieobecności wyznaczane są pelne miesiące kalendarzowe, i z nich polne dwunastomiesięczne lata. Z końcówek dni (maksymalnie 6o
— np. od 2.03 do 30.07 są 3 pelne miesiące i 6o dni, razem 5 miesięcy ) wyznaczane są miesiące 30-dniowe. Uwaga: w stosunku do metody wyznaczania
daty opisanej niżej może pojawić się odstępstwo do dwóch dni — wskutek uznania miesięcy z końcówek dni za 30-dniowe

Obliczanie stażu pracy — metoda alternatywna (domyślna) - zgodna a art. 112 KC.:

. Analizowane są okresy zatrudnienia pracownika we wszystkich zarejestrowanych miejscach pracy, następuje „tą/łączenie okresów nakładających się,
Przeglądane ną nieohacnońci pod kątom uwrglęclnionin tych, kłów pomnic-jsniją wymiar stoku pracy,

. Ula poszczególnych nieobecności odliczane są kolejne miesiące —czyli np. od 15 maja do 15 czerwca, 15 lipca, itd. Jeżeli ostatnia z otrzymanych dat
(przekraczająca datę obliczania stażu) jest nieistniejąca (np. 31 stycznia do 31 lutego), jako końcowa przyjmowana jest ostatnia istniejąca data (czyli
np. 28 lutego),

. W celu uzyskania łącznego stażu ze wszystkich miejsc zatrudnienia obliczane są lącznie wszystkie przepracowane dni ze wszystkich miejsc pracy,
wyznaczana jest data odlegla otyle dni od daty obliczania stażu, i wykonywane jest obliczenie w opisany wyżej sposób. Takie podejście wydaje się
uzasadnione tym, że często okresy ~atrudriienia nie są ciągle, i wypadają w różnych miesiącach (o różnej dlugości). Utworzenie z nich jednego,
sztucznego ciąglego okresu lat pozwala na naturalne uwzględnienie różnej liczby dni w poszczególnych miesiącach i lat przestępnych,

. Data zmiany stażu to dzień, w którym nastąpi zmiana lat pracy w obliczeniach stażu opisanych powyżej.

Kod budynku - jeżeli siedziba urzędu mieści się w kilku budynkach, każdemu pracownikowi można pr~pisnć kilkuznakową nazwę budynku, w którym
pracuje. Program pozwała na wykonywanie niektórych zestawień, przywykorzystaniu grupowania pracowników wg kodu budynku (np. listy obecności).

Uwaga!
Kody budynków nie są przechowywane w słowniku, a jedynie wdanych kadrowych pracowników. Należy zachować uwagę
podczas wprowadzania danych - kody „BUD_1” i „bud_1” program potraktuje jako różne.

Dla każdego pracownika istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania plac:

. Na koniec miesiąca, na który naliczane są place,

. Na początek miesiąca, na który naliczane są place (np. dla nauczycieli),

. Proporcjonalnie do dni, jeżeli zmiana stażu następuje w ciągu miesiąca.

Szczególowe dane o kolejnych okresach zatrudnienia są konieczne do poprawnego „yliczania dodatku stażowego. Program zlicza - jako podstawę do
naliczenia dodatku - okres zatrudnienia ze wszystkich wprowadzonych miejsc zatrudnienie, z wyłączeniem okresów, oznaczonych jako nie wchodzące do
podstawy dodatku. Istnieje także możliwość wyłączenia z całego okresu zatrudnienia jedynie pewnej liczby dni. Podając dane o zatrudnieniu, nateży
zaznaczyć, czy okres zatrudnienia powinien być uwzględniany przy obliczaniu stażu pracy i lat pracy do nagrody jubileuszowej. .

Program kontroluje nakładanie się okresów zatrudnienia oraz okresów nieobecności (program jedynie informuje o pokrywaniu się podanych okresów,
pozwalając na zapisanie wprowadzonych danych). Kontrola mn miejsce po edycji danych - w celu sprawdzenia danych już wpisanym należy wybrać do
edycji dowolne dane, i zapisać je bez zmieniania:

. Etat należy podawać jako ułamek zwykły - oddzielnie liczniki mianownik,

. Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli -jest podawany oddzielnie dla każdego okreso zatrudnienia, jeżeli następuje zmiana stopnia awansu,
należy zamknąć dotychczasowe zatrudnienie poprzez podanie daty końcowej, oraz wprowadzić nowe-2 nowym stopniem awansu. Przy takim
postępowaniu program będzie odpowiednio wykonywał zestawienia średnich dla nauczycieli w rozbiciu na poszczególne okresy czasu.

. W celu dodania nowej pozycji, należy kliknąć przycisk Dodaj lub nacisnąć kombinację klawiszy Alt ÷ D (Dodaj),

. W celu zmiany danych wybranej (podświetlonej) pozycji danych o kontach bankowych, należy kliknąć przycisk Zmień lub nacisnąć kombinację
klawiszy Alt + Z (Zmień), .

. W celu usunięcia wybranych danych (podświetlonych), należy kliknąć przycisk Usuń lub kombinację klawiszy Alt + U (Usuń).

Kliknięcie przycisku Staży pracy pozwała na podejrzenie rozliczenia okresów zatrudnienia ze wszystkich podanych miejsc pracy. Możliwe jest wówczas
także wydrukowanie pelnej informacji, pokazanej na ekranie.

Dane pracownika „-podatek dochodowy „

Podać należy indywidualne dla pracownika koszty uzyskania przychodu (jako stala kwota lub jako procent od kwoty przychodu) oraz miesięczną ulgę
podatkową. Program poz”vala także na określenie sposobu naliczania zaticzki na podatek dochodo”y - w sposób standardowy (zgodnie z tabela progresji
podatkowej), lub usposób indywidualny, gdy pracownik zlożywniosek o pobieranie zaliczek w pewien szczególny sposób.

Istnieje także możliwość wpisania podstawy podatku osiągniętej przez praco”vnika w poprzednich miejscach zatrudnienia, w celu kontrolowania progów
podatkowych podczas naliczania list plac.

Podczas inicjowania danych na kolejny rok jest możliwość wyzerowania wprowadzonych danych o dodatkowej podstawie.



Dane Kadrowe

Odkzeria od podatku dochodowego

DATA ROK MIES KWOTA

Slałakwc*a

~ Oblozarie standardowe

I Z jednego slosinku pracy (stosaików pokrewnych)

— 3GB: Kowalska Ewa (29) I
Nazwiskotruner L÷A 1.1 Ii.) .

bl-234 Legionowo, Szeroka 28 m- II J l~) Wybierz _____________________________________________________________________________

. ~Gminny Ośrodek Pomocy Spckecznet I
W)wJzialy s”~ Cedt, ... Podatek dochodom”

lianie osobowe Koszty uzyskania Kwota Dodatkowa

Dodatkowe a.*esy ~„zydiodo zoneiszatąca podstawa PIT
Dokumeisty 139.(6 O))
Konta bankowe . . . .

. Sposób cbbczar,a kosztow u~iskama ______________________________________
„ Wykszlalcene

Obowiązek~ Sposób ołkczar”a podatku dochodowego ______________________________________

. Badania lekarskie W~azywanie kosztów na Pt T-11 poz. 28 .

. Szkolenia Rozkzenie roczne podatku lAT-11 . Informacja ° dochodach V

. Zatrudnienie . . . .

~ Podatek docłiodo”y Zagranczny rnner id&yl~kaq~r~, _____________________________________

Klasyf&acja dochodów Kod rodzaju numeru &ntyłkacjĄnego ________________________________________

. Ubezpieczenia spol,czne Kod ksaiu wydana r,reru lenb*acWeoo [ I
„ Nieobecności ~ Pomioj dane z b* p~ac prz$ączeniu „3magrodzeń do PIT

„ „ Nadgodziny i v”~Ąścia P”w”a~ D Wyko”zyskj NIP jako „dentylkator na dekleiacjach PIT

Norma i graNt czasu rxacy ~ Nieograniczorąr obowiązek podakko4w (rezydent)

Ev,idenc~a czasu pracy
Wyniartd~pów OHS

Osoby naiirzynianij
. Nagro4”ikaiy
. Pożyczki

. Adnotacje
Wyóuki
Dziennk zdarzeń

_______________ ~]Qoda4 ~Zmieii 5Ustsi

Nowy pracownik „lowe melice zairudnienia „AttbĄ Zapisz

Zaznaczenie opcji Pomijaj dane z list płac przy łączeniu wynagrodzeń do PIT powoduje - w sytuacji wybrania odpowiedniej funkcji systemu - pomijanie
danych z list plac pracownika podczas tworzenia zbiorczych deklaracji PIT dla pracowników, zatrudnionych w kilku miejscach pracy. Pomijanie nie jest
wykonywane, gdy wspomniana funkcja systemu nie jest zaznaczona.

Istnieje także możliwość wyboru sposobu rocznego rozliczenia podatku - Pr-ii lub PIT-4o. Osoby z żądanymi ustawieniami można wyselekcjonować wg
cech, wybierając odpowiednie ustawienie. Podczas przygotowania PIT-n i PIT-4o program analizuje dane i wybiera tylko pracowników z odpowiednio
zaznaczoną deklaracją.

. PIT-lI drukowany jest zawsze, gdy zostanie wybrany jeden pracownik, przy wybraniu wielu pracowników pomijani są ciz wybranym drukiem PIT—tO

. PIT-40 drukowany jest tylko dla pracowników z wybranym rozliczaniem przez PIT-40

Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora
Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych Podatek

dochodowy”. Podać należy:

. Datę wprowadzenia danych,

. Roki miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,

. Kwotę salda oraz rodzaj - zaleglośĆ (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),

. Opis - dowolny tekst, opisujący dane,

. Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda
podatkowego w zaliczce.

Rozliczanie sald podatkowych przez program
Program pozwala na podanie kwot salda podatkowego — wartości zaleglości lub nadplaty, powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku
dochodowego. Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie.

Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora
Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych Podatek

dochodowy. Podać należy;

. Datę wprowadzenia danych,

. Roki miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,

. Kwotę salda oraz rodzaj — zaleglość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),

. Opis — dowolny tekst, opisujący dane,

. Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda
podatkowego w zaliczce.



Przygotowanie PIT-4o

Podczas przygotowania PIT-4o program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok, a po stwierdzeniu nadplaty lub zaległości zapisuje odpowiednie dane o
saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu w następnym roku.

W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PIT-4o zaznaczyć odpowiednią opcję — Aktualizuj dane salda

podatkowego. Należy pamiętać, że każde kolejne przygotowanie NT-40 za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych — jeżeli
więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowano PIT-4o, dane wprowadzone ręcznie zostaną
uadpi”aiie p1 zez p~g zm.

Obliczanie zaliczek podatku dochodowego

Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania list plac — zaznaczenie specjalnej opcji Uwzględnij salda podatkowe przy naliczaniu tej

listy powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy plac na odpowiedni
miesiąc, i tylko dla jednej listy plac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwała na wybranie
opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostaly dane salda podatkowego przynajmniej dla jednego pracownika.

Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego i pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda
podatkowego:

. Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość
Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadpłata podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę.
Jeżeli nadpłata jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadplaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o
tym operatora odpowiednim komunikatem (islnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika placowego, którego kwota
odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, lista plac dla pracownika z takim
składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).

Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:

Na wydruku listy plac — w części opisu listy (nad nazwiskiem pracownika),
. Przy danych listy plac — widoczne przy przeglądaniu szczególów listy w funkcji Informacje o listach plac,
. W informacjach a listach plac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu list plac,
. W Jogu systemowym, przy szczegółowych informacjach o naJiczeniu,
. Wdanych salda podatkowego —jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i naliczanej liście płac.

Uwaga!
Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i nie
uwzględnia salda podatkowego —jest ono zawarte jedynie w kwocie netto wynagrodzenia.

Przygotowanie PIT-4

Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach i nadpłatach podatku, uwzględnionych w bieżącym miesiącu, oraz o
kwotach zwrotów w gotówce, a następnie umieszcza je w odpowiednich polach deklaracji. Wartości te można zmienić podczas edycji danych do
zestawienia.

Dane pracownika - klasyfikacja dochodów

Program pozwala na wykonanie zestawienia, grupującego naliczone wynagrodzenia wg kont iklasyilkacjibudżetowych. Wynagrodzenie każdego
pracownika może zostać podzielone pomiędzy maks. trzy klasyfikacje budżetowe, udzial każdej z nich podaje się w procentach ogólnej sumy
wynagrodzenia.

W danych pracownika należy podać dział i rozdział klasyfikacji budżetowej (paragraf jest brany z definicji składnika placowego), oraz procent
wynagrodzenia, odpowiadający danej klasyfikacji. Program kontroluje, czy suma podanych procentów nie przekracza too, i odpowiednio koryguje pierwszy
podany zakres.

Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne

W przypadku danych ubezpieczeniowych pracownika można podać indywidualne dla pracownika stopy składek ubezpieczeniowych, daty przystąpienia do
ubezpieczeń, kody ubezpieczeń.

Uwaga: stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe, często zmienną, podaje się w zakładce Składki okresowe.

Po zaznaczeniu opcji Składka emerytalna jInansowana przez Budżet/PFR ON (niepełnosprawni), na deklaracji DRA program wykazuje w odpowiednich
rubrykach składki emerytalne od tej osoby jak dla od osób niepełnosprawnych, dla których składki są finansowane przez budżet i PERON (USTAWA z dnia
27 sierpnia 1997 r. ° rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych, Art. 25. 1., Dz. U. Nr 123, poz. 776, zmieniony ustawą
z dnia 13 października iggS r. a systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887).

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. to ustawy. Zaznaczenie opcji Dobrowolne (ograniczane) nb. chorobowe pizy umowach zlecenia powoduje
ograniczenie podstawy składki do 250% kwoty, podawanej wStałych parametrach systemu na zakładce Ubezpieczenia.

istnieje też możliwość podania dodatkowej kwoty podstawy składek emerytalnej i rentowej (np. z wynagrodzeó z innych lub poprzednich miejsc pra~”).
Podana kwota jest uwzględniana przy określaniu łącznej rocznej podstawy wymiaru skiadek ZUS.

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, przez zaznaczenie odpowiednich pól, wybieramy:



. Czy pracownik objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym (o~iłaca należne składki),

. Czy pracownik opłaca składki w części nieodliczanej od podatku - płatnej z własnych środków,

. Datę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dla każdego pracownika można także zażądać pomijania go na niektórych przygotowywanych przez program deklaracjach ZUS.

Standardowo, do dokumentow KEDU wysyłany jest PESEL pracownika, możliwe jest jednak - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych pracownika -

przesylanłe ldentyflkatora NIP.

Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe

Wprowadzanie stawek

- indywidualne stawki PPK wprowadzić można w danych kadrowych, w zakladce Ubezpieczenia. Program pozwala na oddzielne podanie składek
podstawowych i dodatkowych, płatnych przez pracodawcę i ubezpieczonego,

- w funkcji Szybkiej zmiany danych można wprowadzić stawki dla większej grupy pracowników

Konliguracja skiadników

W Słowniku składników placowych, dla każdego składnika można podać, czy ma być uwzględniany w podstawie obliczania PPK. Domyślnie uwzględniane
są wszystkie składniki

Obliczanie

Podczas obliczania składników placowych program zlicza podstawę PPK. Na zakończenie obliczane Są kwoty skladek - oddzielnie dla pracodawcy i
ubezpieczonego. Składki ubezpieczonego są odejmowane od wypłacanej kwoty netto wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje o naliczaniu PPK umieszczane są w logu systemowym, pomocnym przy wyjaśnianiu problemów.

Zawieszenie obliczania

Na indywidualny wniosek pracownika można zawiesić obliczanie składek na żądany okres, wprowadzając odpowiednie dane w danych kadrowych, w
zakładce Składki okresowe - należy wybrać zawieszenie poboru składki na PPK i podać właściwy okres zawieszenia - po tym czasie składki będą ponownie
obliczane. Nie ma potrzeby zerowania stawek PPK.

Zestawienia

Kwoty obliczonych składek wykazywane są:

. na podglądzie informacji o listach płac,

. na podsumowaniu list płac i zestawienia zbiorczego (składki pracodawcy)

. na wykazie składek ubezpieczeniowych

Dane pracownika - składkI okresowe

Składki okresowe zawierają informacje ° stopach składek, obowiązujących w określonym przedziale czasu, a także o przerwach w pobieraniu niektórych
składek.

Składki okresowe X
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Można wybrać:

. stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe (Uwaga - brak wpisu na dany miesiąc oznacza przyjęcie stawki zerowej!)

. zawieszenie poboru składki na fundusz pracy

. zawieszenie poboru składek na pracownicze plany kapitałowe

W sytuacji wprowadzania nowego pracownika program nie pozwala na zapisanie pustego zestawu danych o składkach - jeżeli wypadkowe nie powinno być
naliczane, należy dodać zapis ze stawką zerową.

Wprowadzenie zerw pola roku i miesiąca DO powoduje przyjęcie zapisu jako bezterminowego.



Każdorazowo podczas naliczania listy plac program sprawdza, czy na dany miesIąc zostaly podane jakieś informacje o składkach bądź ich zawieszeniu, I
odpowiednio wykorzystuje te informacje. Jeżeli jakieś dane podane są wielokrotnie, program wykorzystuje ostatnie z nich, i pokazuje informację o
konieczności sprawdzenia danych na wykazie problemów (bttps:/~j~i.groszek.pI/index.p~pJP%C5%82ace instrukcjaaPodsumowanie naliczenia - wyk

az_problem.C3.B3w) Po naliczen~u listy plac. „

Informacje o wykorzystanych danych o skladkach okresowych są zapisywane w log”~, przygotowywanym podczas naliczania list plac.

Dane pracownIka - nieobecnoścI

Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:

TypBB Okno urlopy, choroby, nieobecności

. Rodzaj nieobecności -jeden z listy,

. Uwzględnianie nieobecności w stażu pracy i w latach do nagrody jubileuszowej,

. Szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności), koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS w danych o
zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie przenoszony do
kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego zwolnienia.

Uwaga!

. Program oblicza dni nieobecności w pracy podczas naliczania płac i wykorzystuje te dane np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku
stażowego w wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wplyw na poprawność naliczania wynagrodzeń,

. Podobnie, dla urlopów bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności w pracy z powodu urlopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim
skonfigurowaniu składników płacowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym,

. Podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone
wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i
pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:

. W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy
miesiąc rozliczenia,

. Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki
wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy
wówczas rozliczać jew odrębnych miesiącach),

. Na RSA zdanego miesiąca wykazywane Są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.

Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.

Kliknięcie przycisku Rozliczenie umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z
możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie;

RozlIczenie nieobecności
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„Podsumowanie” powoduje utworzenie krótkiego wydruku z podsumowaniem nieobecności.
Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju nieobecności, wówczas na kalendarzu zostaną pokazane tylko te wybrane. Kliknięcie przycisku

Dane pracownika - nadgodziny

Program pozwala na zarejestrowanie nadgodzin, przepracowanych przez pracownika, oraz ich odpowiednie rozliczenie w ewidencji czasu pracy.

is-c „it „(lic W lic i”ł”jc „c &in
Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostaly przcprncowonc, liczbę nadgodzin, liczbę godzin do odebrania, a także stopę odplatności ta nadgodziny, jeżeli
będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych.,

Rozliczenie riodgodzin

Dla zarejestrowanych i nierozliczonych nadgodzin w prawej części ekranu ukazuje się przycisk Rozlicz. Po jego kliknięciu dopuszczone Są dwie możliwości:

1. Rozliczenie nadgodzin następuje poprzez ich odpracowanie w innym dniu - należy podać datę odpracowania, można też uzupełnić ° komentarz.
Możliwe jest rejestrowanie częściowego odbioru nadgodzin oraz odbioru połączonego z rozliczeniem składnikiem płacowym. Program informuje
szczegółowo o liczbie nadgodzin już odebranych i pozostałych do odebrania, oraz pokazuje odpowiednie dane na ewidencji czasu pracy,

2. Rozliczenie nadgodzin następuje poprzez wypłatę wynagrodzenia - program umotliwia zarejestrowanie składnika płacowego, z możliwością
skorzystania z kalkulatora do nadgodzin.

Informacja o rozliczeniu składnika jest odpowiednio uzupelniania i wyświetlana w prawej części okna.

Nadgodziny oplacone skiadnikiem placowym nie są wykazywane i zliczane na ewidencjach czasu pracy do czasu łącznego. W dniu zarejestrowania platności
nadgodzin fakt ten jest oznaczany na ewidencji miesięcznej gwiazdką.

Dane pracownika - norma I grafik czasu pracy
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Nowy p,acownik Ncwe nwe5sce zat,udnierua

W górnej części ekranu znajdują się kolejne, tygodniowe harmonogramy czasu pracy. Na ich podstawie przygotowywany jest grafik czasu pracy.
harmonogram obowiązuje od podanej daty „w nieskończoność” - aż do podania kolejnego harmonogramu.

W dolnej części ekranu, po lewej stronie znajdują się nazwy kolejnych miesięcy (lub pierwszych miesięcy okresów rozliczeniowych), po kliknięciu nazwy

miesiąca Po prawej stronie pokazywany jest grafik czasu pracy na wybrany miesiąc. Na sam~in dole, pod nazwą „Indywidualne”, znajdują się wszystkie
indywidualnie wprowadzone pracownikowi godziny pracy w szczególnych dniach.



Po nazwach miesięcy może pojawić się liczba godzin należnych do przepracowania w okresach rozliczeniowych, wynikająca z przemnożenia normy
ustawowej przez etat pracownika (etat na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego) - o ile liczba godzin wynikająca z grafiku jest różna od normy. W
naglówku kolumny „CZAS” pokazany jest łączny czasz grafiku na wybrany okres rozliczeniowy.

W dolnej części ekranu znajdują się szczególy wyliczenia miesięcznej normy czasu pracy, z uwzględnieniem etatu i dziennego czasu pracy. Podczas
przygotowywania grafiku brany jest pod uwagę tygodniowy harmonogram, słownik dni świąt i dodatkowych dni wolnych, a także dane o zatrudnieniu
pi acownika.

Po zaznaczeniu opcji Indywidualny czas pracy w oparciu o grajik program jako normę czasu pracy przyjmuje czas pracy wynikający z grafiku (zamiast
podawanej w słowniku normy ustawowej).

Dane pracownika - ewidencja wymiaru czasu pracy

„łygodniowy harmonogram czasu pracy
Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg
słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada lączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia.
Godziny nocne są wyznaczane na podstawie godzin pracy, przypadających pomiędzy 21:00 a 6:oo rano.

Tygodniowy harmonogram czasu pracy
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Zwykle dzienny czas pracy to 8 godzin - program pozwała jednak na podanie innej długości dnia pracy. Wówczas norma miesięczna czasu pracy to liczba
dni w miesiącu (wynikająca z normy ustawowej dla dnia ośmiogodzinnego) pomnożona przez podany dzienay czas pracy.

Na ich podstawie przygotowywany jest indywidualny roczny grafik pracy — opisujący czas, który każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę
czasu pracy. Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu nowego harmonogramu należy wykonać aktualiz&ję rocznego grafiku
pracy wprowadzenie obowiązujących pracownika godzin pracy.

Poszczególne dni pracy w grafiku można edytować, podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu — w ten sposób opisujemy

wyjątki lub indywidualny czas pracy. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach
grafiku pracy.

Automatyczne zmiany godzin pracy oraz harmonogramów i grafików

Zmiany przy instalowaniu nowej wersji

Po zainstalowaniu nowej wersji grafiki pracy są przygotowywane — wyjątkowo — na podstawie istniejących ogólnych lub indywidualnych kalendarzy pracy.

Jeżeli kalendarze pracy nie zostały zainicjowane, grafiki będą puste — należy je przygotować korzystając z funkcji Zmiana harmoaogramów i grafików

pracy.

Przy tworzeniu grafików pomijani są pracownicy zwolnieni. Jeżeli pracownika nie ma przypisanego kalendarza, wykorzystywany jest pierwszy z
istniejących kalendarzy na danych rok, jeżeli taki nie istnieje — grafik nie jest przygotowywany. Informacje o pominiętych pracownikach są zapisywane w

pliku actlog.txt.

Zmiany po aktualizacji slownika dodatkowych dni wolnych i roboczych

Po aktualizacji slownika dodatkowych dni wolnych i roboczych program automatycznie proponuje aktualizację grafików — wprowadzenie do nich dodanych
dni wolnych lub roboczych. Użytkownik powinien sam zadecydować, czy i w jakim zakresie należy przygotowywać nowe grafiki w zależności od zakresu



anilan, dokonanych w słowniku. NeMy psmlqted, is gralUd tworzone s” zawsze w oparciu a słownik oraz 1n4”ldualny ~gadnlowy harmonogram pras”
pracownika.

Zmiany przy zamykaniu roku

Przy zamykaniu roku istnieje możliwość przygotowania grańków pracy na rok kolejny - tworzone są one zawsze w oparciu o słownik oraz istniejący

indywidualny tygodniowy harmonogram pracy pracownika.

Ziajany wg poŁi-tel. tt&Lkowuika

Możliwe są dwa zakresy globalaych zmian danych:

TypBB Okno zmiana harmonogramów i gratików pracy

Zmiana godzin pracy w wybranym dniu

Dla podanego dnia można podać godziny pracy, odbiegające od grafiku (podanie 0:00 — 0:00 odpowiada zaznaczeniu tego dnia jako wolnego). Funkcja ta
jest wygodna, jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych pracowników — np. jeden z wydziałów maw pewnym
dniu wydłużone godziny pracy.

Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zń~iany — pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od

harmonogramu. Jeżeli oznaczymy danejako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.

Dodatkowe opcje pozwalają na:

* Pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,
. Nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych),
. Oznaczenie pracy jako wykonywanej zdalnie - na gratiku czas pracy zdalnej oznaczany jest na zielono, na miesięcznej ewidencji czasu prac jest

wyróżniany literą Z

Wprowadzenie nowege harmonogramu
Jeżeli nowy harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy obowiązuje oraz szczególowy czas pracy w
poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych pracowników oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na
ich podstawie.

Nowe grafiki pracy tworzone są wyłącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego, w przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszły
przygoto”anie grafików odbywn się podczas zamykania roku rozliczeniowego.

Ewidencja czasu pracy

Wdanych kadrowych pracownika, na zakladce Ewidencja czasu pracy, pokazany jest;

. Obowiązujący, normatywny czas pracy w każdym okresie rozliczeniowym, obliczony wg kalendarza dni roboczych.

. Czas faktycznie przepracowany wdanym okresie rozliczeniowym (dra pracowników z ińdywidualnym kalendarzem czasu pracy — obliczony wg
wprowadzonych godzin pracy za poszczególne dni)
Rozliczenie czasu pracy: ze znakiem + godziny, które pracownik powinien jeszcze przepracować (brakujące do normatywnego czasu pracy), ze
znakiem - — godziny przepracowane ponadwymiarowo ponad norrrialywriy czas pracy

. Liczbę nadgodzin, przepracowanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
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Klasyfikacja nieobecności
Każdy rodzaj nieobecności w slowniku posiada dwa nowe parametry:

. Nieobecność pomniejsza wymiar czasu pracy — w wyniku nieobecności obowiązujący pracownika, ustawowy wymiar czasu pracy jest pomniejszany o
godziny nieobecności (np. zwolnienia chorobowe),

. Czas nieobecności traktowany jak przepracowany — odpowiadający nieobecności czas pracy traktowany jest jako przepracowany (np. urlopy).

Istotna jest także kategoria nieobecności, podawana w słowniku — w szczególności nieobecności, oznaczone jako nieusprawiedliwione.

Rozliczanie czasu pracy

. Zliczane są godziny pracy dzienne i nocne.

. Doliczane są godziny nieobecności, oznaczonych w słowniku jako uwzględniane w czasie pracy,
• Odejmowane są godziny nieobecności, oznaczonych w słowniku jako nieuwzględniane w czasie pracy,
. Odejmowane są nierozliczone i nieodebrane nadgodziny (nadgodziny odebrane lub zapłacone nie są uwzględniane w rozliczeniu czasu pracy)

Kliknięcie przycisku Szczegóły pozwala na uzyskanie szczeg6łowej informacji ° czasie pracy w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego. Kliknięcie
ikony z kalendarzem w prawej części ekranu pokazuje szczegółowy kalendarz z nieobecnościami w wybranym miesiącu:
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Jeżeli pracownik posiada wybrany indywidualny kalendarz czasu pracy, dostępny jest także przycisk Wprowadzanie czasu pracy — po jego klilmięciu
pojawia się możliwość wybrania miesiąca oraz podania czasu pracy, oddzielnie w godzinach dziennych i nocnych, za poszczególne dni miesiąca.

Rejestrowanie nieobecności
W związku z koniecznością inicjowania kalendarzy pracy dla pracowników za kolejne lata, zapisy dotyczące nieobecności powinny dotyczyć tylko jednego
roku kalendarzowego. Jeżeli nieobecność ma miejsce na przebrnie roku, wówczas należyja wprowadzić w dwóch oddzielnych zapisach, dla każdego roku

osobno.

Ewidencja czasu pracy
Jest szczegóbowa, pozwala na oddzielne drukowanie godzin pracy dziennych, nocnych, nadgodzin, oraz nieobecności usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych. Możliwe jest także wydrukowanie miesięcznego wykazu przepracowanych godzin dziennych i nocnych dla poszczególnych
pracowników, oraz szczegóbowego wykazu godzin nocnych i urlopów, pomocnego przy obliczaniu odpowiednich dodatków.

Szczegóbowy wykaz nieobecności
Pozwala na wydrukowanie szczegóbowych informacji o nieobecnościach pracowników, lącznie a dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych
nieobecności.

Dane pracownika - wymiar urlopów

W danych dotyczących rozliczenia urlopów należy podać - na każdy rok osobno - liczbę dni urlopu do wykorzystania wdanym roku, wynikająca z ogólnych
przepisów oraz liczbę dni urlopu niewykorzystanego w roku poprzednim.

. W celu dodania nowej pozycji, należy kliknąć przycisk Dodaj lub nacisnąć kombinację klawiszy Alt + D (Dodaj),

. W celu zmiany danych wybranej (podświetlonej) pozycji danych o kontach bankowych, należy kliknąć przycisk Zmień lub nacisnąć kombinację
klawiszy Alt + Z (Zmień),

. W celu usunięcia wybranych danych (podświetlonych), należy kliknąć przycisk Usuń lub kombinację klawiszy Alt + U (Usuń).

Edycja wymiaru ur opów

W)miar urlopu Urlop zale~y
Rok Godzkd*rut Godzit”M~u

I (l4rfl ni R (3d)

lrtrmacje dodatkowe
Ob przez program, 201503”20

Staż pracy: BI. Zen. 20d., przjnłrsguiący urlop to 20 dni
Etat” 7110. dzienna norma czasu pracy wynosi 735
Ostatecznie po przeliczeniu przez etat należny urlop toll dni, w godzinach
lest ta 10C:10

AnuI4$Z~nJ



Podczas wprowadzania danych program szczegółowo podpowiada obliczenie czasu urlopu, z uwzględnieniem etatu i dziennego czasu pracy.

Klikaięcie przycisku Rozliczanie umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z

możliwością wybrania roku, dla kt6rego wykonywanejest rozliczenie

Dane pracownika - ewidencja pożyczek

Ewldeacija I i”otlletanle poż~”ezeli

Program pozwala na prowadzenie prostej ewidencji pożyczek, ale także na bardziej zaawansowane ich rozliczanie i kontrolę splat. Trzeba zauważyć, że

opisane niżej postępowanie dotyczy nie tylko pożyczek, ale także wszystkich splat należności rozciągniętych w czasie — mogą to być także np. zajęcia

komornicze wynagrodzenia. Dostępna funkcjonalność obejmuje:

. ewidencję udzielonych pożyczek

. przygotowanie składników, rozliczających splatę pożyczki

. podgląd spłaty pożyczki na listach płac

. stałą możliwość kontroli stanu splat pożyczek i kwot pozostałych do spłacenia

Ewidenc”a pozyczek

Data Rodzaj

J 201 4.07-16 Potrącetie z wyna~odzeriia v
Opis
Kc”rari~

Kwoka Liczba rak Kwota raty Oprocertowanie Odsetki
26887.00 J 23 ~jj69.(ł)J J 0.00 I 0.001 Wpierwszeiracie

Spłata od - roki miesiąc Rodzaj skka&ika Spłacono Pozostało

J 2014 Komornł~ I 10462.00J I l641900~
Konto bai*owe do spłaty T$ik paelewu
~124O696034169999~~7760 Numer”.ao”w,~

Wtetzsciel -

Kcnom&

Spłata pożyczld 1169.00±. rat: 23. od 2014-07-01 do 201605.31
Razem kwoka 26887,00 .

Skkaó*i płacowe Spłata pożyczki

DATA OD DATA DO NAZWA KWOTA
~ 2014-07-01 2014-08-31 Korronk 1169

201 4-09-01 2016-05-31 Kcmank 1169

AiiM MZensz

Ewidencja peżyczek

. data rejestracji/udzielenia pożyczki.

. rodzaj pożyczki,

. krótki opis,

. kwota pożyczki,

. liczba rat, w których pożyczka jest spłacana,

. automatycznłe obliczona przez program kwota raty,

. oprocentowanie pożyczki — liczone jako procent od łącznej kwoty udzielonej pożyczki, bez uwzględniania czasu trwania pożyczki,

. obliczona przez program kwota odsetek

. sposób rozliczenia odsetek: spłacane w całości w pierwszej lub ostatniej racie pożyczki, lub rozłożone równomiernie na wszystkie raty,



. rok miesiąc, od którego rozpoczyna się spłata pożyczki,

. rodzaj składnłka płacowego, którym spłata będzie rozliczana na listach płac,

. obliczone przez program łączne kwoty dotychczasowej spłaty pożyczki oraz kwoty pozostałej do spłacenia,

. konto bankowe do spłaty pożyczki, wierzyciel oraz tytuł przelewu ze spłatą — jeżeli nie zostaną podane, to po wyborze składnika płacowego do spłaty
pożyczki są wypełniane automatycznie domyślnymi wartościami konta i tytułu, podanymi w słowniku składników płacowych

Ilozliez.sLnie i*o.~ yetek

Podczas wprowadzania opisanych wyżej parametrów, program na bieżąco oblicza raw pożyczki, okresy splat obliczonych rat, oraz odpowiednio przypisuje

odsetki do obliczonych rat — odpowiednie informacje pokazywane są w dużym Polu poniżej danych pożyczki. Po kliknięciu przycisku Składniki program

przygotowuje skladniki placowe zgodnie z pokazanym na ekranie opisem pożyczki — skladniki mogą zostać przygotowane i zapisane tylko jeden raz, ich ew.

zmiana odbywa się jedynie z poziomu edycji danych płacowych, odpowiedzialność za poprawność tych zmian spoczywa na operatorze.

Przycisk Skćodntlst jest aktywny po wybraniu rodzaju składnika płaccwego do spłaty pożyczki, oraz ew. usunięciu wcześniej przygotowanych składników spłaty
związanych z tą pożyczką.

Po naliczeniu list plac z przygotowanymi skladnikami, w zakładce „Splata pożyczki” można zobaczyć kwoty splat, zgodnie z ich naliczeniami na kolejnych

listach plac — one to stanowią sumę dotychczasowych splat pożyczki, pokazywaną na glównym ekranie.

Przelewy splat

Jeżeli w danych pożyczki podany zostanie numer konta, wówczas funkcja Przelewy potrąceń~ przygotowuje przelewy splat pożyczek zgodnie z ogólnymi

zasadami - tak, jak dla innych potrąc~ń wynagrodzenia.

Informacja techniczna: powiązanieskladnika placowego z pożyczką odbywa się poprzez zapisanie w polu POWIAZDK składnika placowego (tabela

PLSKLADNIKI) wartości pola ID OZYCZ zdanych pożyczki (tabela PLPOZYCZKI).

sytuacjl, kiedy składniki do spłaty zostaną przygotowane i naliczone niepoprawnie, należy:
usunąć naliczone listy płac ze składnikami spłaty pożyczek

:~ usunąć składniki spłaty w edycji danych płacowych :
rw oknie edycji pożyczek ponownie przygotować składniki płacowa (przycisk przygotowania składników będzie ponownie aktywny) :
e ponownie naliczyć usunięta listy płac

Dane pracownika - osoby na utrzymaniu

Dane o osobach na utrzymaniu służą do kontroli przyznanych zasilków rodzinnych i pielęgnacyjnych, oraz do wykazywania tych informacji da deklaracjach

Zus.

Dla każdej osoby na utrzymaniu można podać:

. Stopień pokrewieństwa,

. Datę urodzenia,

. Opis danych (np. imię i nazwisko),

. Fakt przyznania zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego - składniki płacowe odpowiadające zasiłkom należy wprowadzić oddzielnie.

. W celu dodania nowej pozycji, należy kliknąć przycisk Dodaj lub nacisnąć kombinację klawiszy Alt + D (Dodaj),

. W celu zmiany danych wybranej (podświetlonej) pozycji danych o kontach bankowych, należy kliknąć przycisk Zmień lub nacisnąć kombinację
klawiszy Alt ÷ Z (Zmień),

. W celu usunięcia wybranych danych (podświetlonych), należy kliknąć przycisk Usuń lub kombinację klawiszy Alt + U (Usuń).

Dane pracownika -adnotacje

Usuwanie danych

Program pozwala na usunięcie kompletu danych pracownika - zarówno kadrowych, jaki placowych. Usunięcie jest ostateczne i nieodwracalne, dlatego też

przed wykonaniem tej operacji należy dokładnie zastanowić się nad jej koniecznością.

Po wybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych.

Łączenie danych pracowników

W poprzednich „wersjach programu, a także w danych przeniesionych z systemu DOS, pracownik zatrudniony na kilku etatach zapisany ~yi w k]iku

zestawach danych kadrowych - z oddzielnie podawanymi danymi osobowysni, adresem, dokumentami, itd.;
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Nowa wersja programu pozwala na powiązanie wielu danych o zatrudnieniu pracownika z jednym zestawem danych kadrowych, a także na wspólne
obliczanie skladek ubezpieczeniowych, zaliczki podatku, przygotowanie deklaracji ZUS i skarbowych.

W przypadku danych już istniejących, istnieje możliwość scalenia ze sobą wielu oddzielnych danych pracowników tak, aby dane kadrowe stanowiły
komplet:

DANE OSOBOWE DANE OSOBOWE

Ma”a ~dsM Mada KowWska

onc KADROWE DANE KADROWE

DANE O ZATRUDNIENIU I DANE O ZATRUDNIENIU I
WYNĄGROOZENIAQI WYNAGRODZENIACH

USTY PŁAC LISTY PŁAC

Proces scalania danych najlepiej zobrazuje przykład:

Pracownik - Maria Kowalska - posiada dwa miejsca zatrudnienia, ° numerach 133 135. Należy scalić te dane.

1. Spośród wszystkich danych pracownika należy wybrać te, które zawierają najwięcej kompletnych informacji kadrowych - je uznamy za podstawowe i
do nich dodamy pozostałe informacje. W naszym przykładzie są to dane nr 133,

2. Wybieramy do edycji dołączany zestaw danych pracownika - w naszym przypadku o numerze 135,
3. W lewej części ekranu wybieramy grupę danych - Zatrudnienie,
4. W dowolnej części ekranu z danymi o zatrudnieniu klikamy prawym klawiszem myszy - pokazuje się menu z opcją przeniesienie danych o

zatrudnieniu do innego pracownika, klikamy lewym klawiszem myszy na tej opcji i potwierdzamy,
5. Teraz należy wybrać z listy dane pracownika, do którego dołączymy informacje - w naszym przykładzie należy wskazać pracownika o numerze 133 i

potwierdzić decyzję,
6. Dane zostają przeniesione, program proponuje teraz usunięcie pozostałego kompletu danych kadrowych z numeru 135- można skorzystać z tej

możliwości, lub usunąć dane później, poprzez funkcje usuwania danych pracowników.

Po połączeniu danych, na pokazywanej przez program liście pracowników podczas wyboru danych do edycji, Po nazwisku pracownika pokazane będą jego
wszystkie miejsca pracy.

Zwolnienia pracownika



W celu zarejestrowania zwolnienia pracownika nalety wjego danych o zatrudnieniu, przy ostatnim zapisie dotyczącym zatrudnienia w obecnym miejscu
pracy zaznaczyć opcję zwolnienie. Wygodnie jest również utworzyć specjalny wydzial i grupę do zestawień dla pracowników zwolnionych, i przenosić ich
tarn zmieniając odpowiednie dane dotyczące zatrudnienia. Takie postępowanie poz”ala na przechowywanie pelnych danych o pracowniku, a jednocześnie
nieuwzględnianie ich w bieżącym przetwarzaniu danych.

Dodatkowo, można zaznaczyć funkcje systemu Kontrola zatrudnienia przy zestawieniach. Zaznaczenie spowoduje, że wszyscy pracownicy zwolnieni będą
pomijani na zestawieniach, przygotowywanych przez program. Wyjątki to:

. Wykaz pracowników zwolnionych,

. Wykaz pracowników przyjętych do pracy.

Uwaga!
Jeżeb pracownik został oznaczony jako zwolniony, a istnieją jego dane dotyczące wynagrodzenia, to będą one mimo
wszystko wykazywane na zestawieniach, niezależnie od ustawienia funkcji systemu.

Zarządzanie danymi pracownika

Funkcja menu Zarządzanie danymi pracownika (dostępna także przez klawisz P4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, placowe, uzyskać

informacje o naliczonych listach plac oraz podejrzeć kwoty z list plac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób
można wykonać np. edycję skiadnika oraz sprawdzić, jaki wplyw ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).

Zarządzanfe danymi pracownika
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Wykaz pracowników .

W menu Pracownicy znajduje się funkcja Wykaz pracowników, dostępna także poprzez klawisz F~ pozwalająca na przeglądanie pracowników oraz w

trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do
edycji danych, możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.

Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się
poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.

Kliknięcie w naglówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej kolumnie.

fl”pBB Wykaz pracowników

Wykaz pracowników - eKadry

Podczas instalowania nowej wersji programu wykonywany jest skrypt, inicjujący dostęp do aplikacji eKadry dla wszystkich pracowników, posiadających
podany adres mailowy. Konto oznaczane jest jako tymczasowe: - jako login wykorzystywany jest adres mailowy, - jako haslo wstawiany jest dwukrotnie
identyfikator danych kadrowych, np. „3110831108”. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana tego hasla.

Do komunikacji z pracownikiem wykorzystywany jest adres mailowy i numer telefonu, podany wdanych kadrowych pracownika.

Dodane specjalne uprawnienia do edycji danych pracowników, mających dostęp do aplikacji webowej eKadry: „Wykaz pracowników - eKadry” jeżeli
uprawnienia nie zostaną wcześniej nadane, opisana poniżej funkcja nie jest widoczna w menu i jest niedostępna dla operatora.

W menu Pracownicy - a także pod klawiszem F2 - dostępna jest specjalna funkcja. Pozwala ona na wybranie pracowników wg wydzialu/grupy, a
jednocześnie tych mających / nie mających podanego adresu mailowego lub telefonu.
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Dwukrotne kliknięcie na danych pracownika pozwala na edycję jego danych kadrowych (o ile operator posiada uprawnienia do tego), i np. wprowadzenie

maila/telefonu. Jeżeli adres mailowy zostanie podany, przy zapisywaniu danych automatycznie zostanie przygotowany login i hasło do eKadsy dla

pracownika, wg opisanych wyżej zasad. -

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na lkżii z danymi pracownika pozwala na zresetowanie hasła na tymczasowe - „ylącznie pracownikom, posiadającym

już dostęp do eKadry, a także na zmianę naz”y do logowania do eKadry.

PPł< - Pracownicze Plany Kapitałowe

Początkowo wspierana będzie komunikacja w najpowszechniejszych formatach:

Moventum Sp. z o.o-format CSV

Pekao Financial Services - format JSON: ~pjjwww.pekao-fs.com.plM/kontakt-efpL

PKO BP Finat Sp. Z 0.0. - format IPPK XML: htt /w”v”v.l~natpVo-nasJ;pk-”~pj<o.flssat/ oraz iPPK CSV

Przygotowany zostali sprawdzony poprawny upload danych PPK na portalu PKO Finat, dwie wersje IPPK fl-IL i iPPK CSV:

rejestracja „

zawieszenie
powrót do opłacania

• składki
korekty składek,

ProService Finteco - format CSV: http&j/api.psflntecoj~/doc/ (np. Aviva)

oraz dodatkowo format PPE P113 (CSV)

Wyboru formatu i sposobu komunikacji dokonuje się podczas edycji slownika grup do zestawień.

Składka podstawowa pracodawcy to Ę5%, składka podstawowa uczestnika to 2%.

Szczególowy poradnik jest m.in. tutaj: httpsJ/niw.mojeppk.pi/plilą/repozytorium-~tikowJmateriaiy-do

ppbrania/pdf/Poradnik_.PPK.. !J~ądr_LP!P_Pz!~Q~P.pąf

Przykłady formatów plików wymiany danych

iPPK JSON



( „branches” : (]„ „nadonalI~”: „PL”. „resldencekddress”: („town”: „Sobotkowo”, „postalCode”: „%—123”, „street”: „Kol~owa”, „houseNumber”: „eo”,
„country: „PL”}, „ilrstName”: „ADAM”, „secondName”: „JAN”, „surname”: „KRZYżANOWSIU”, „birthDate”; „1954-06-21”, „Sex”: „W. „pesel”:

„54062104310”, „idDocl)”pe”: „D”, „idDocNumber”: „DB8962093”, „employmentSystemldentifier”: „130”, „employmentDate”: „2011-09-12”

Grupa PPK - XML

<?xm~ version=”l.o” encoding=”UTF-8”?> <PPK wersja=”i.o”> „WERSJA>GRUPA_PPK 2.00</WERSJA> <GENERACJA>2021-og-25

105640 „/GENlZflAC”JA”~ rPflĄCflflĄW~Ą”Nlp~53~[7”1537g~ /NIP RECON -~36t;4b3,9~ 7RECON „/PRACODAWCA. „DAN1i_UCZESTNIKA

<DATA_UR>19s4-o6-21</DATĄUR><PLEC>M</PLEC~(NRPE5EL>fl4o621o431o</NRPE5EL>(QBYW>PL</QBYW>

<DOK_TOZ_TYP>D</DOK_TQZ_TYP><DOK_TQZ_Sfll>DBSQ62093</DQKTQZSYM><REJESTRACJA>

<ADR_ZAMJJSC>Sobotkowo</ADR_ZAMJISC><ADR_ZAM_KQD_PQCZ>85-123</ADR_ZAMJ(QD_PQCZ>

<ADR_ZAM_ULICA~Kolejowa</ADR_ZAM_IJLICA><ADRjAM NR DOMU>So</ADR ZAM NR DOMU>

<ADR_ZAM_KRAJ>PL</ADR_ZAMJ(RAJ> <DATA_ZATRUDNIENIA>2o11-og-12</DATA ZATRUDNIENIA> </REJESTRACJA></UCZE$TNIK>

</DANE UcZESTNIKA> </PPK>

Finteco CSV (z opcją dodania naglówka pliku z nazwami kolumn)

123;SObOtkowo;SobotkOwo;PL; ;;;;;; ; ;o,oo;

Finteco JSON

„employeeNumber”: „263”, „name”: „Zeaobia”, „surname”: „Caban”, „birthDate”: „1959-05-05”, „Sex”: „K”, „pesel”: „59050512344”,

„identityDocumentType”: „D”, „address”: ( „citizenshipCountryCode”: „PU, „postalCode”: „85-120”, „city”: „Sobotkowo”, „street”: „Czarnieckiego”,

„streetNumber”: „12”}, „extraContributionEmployerPercent”: „0,00”

PPE PZU - format CSV - tylko skiadki

54062104310;540621043 10; 28,70; o;PPE; 16,40; 12,30; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;„ ;„;;;;;; ;;„;;;;;;;;;.„ ;;;„;;;;;;;;;;;;;

iPPK CSV grupy PKO zwartościami ujętymi w cudzyslowy

„Liczba porządkowa”;”Imię”;”Drugie imię”;”Nazwisko”;”Obywatelst”vo”;”PESEL”;”Pleć”;”Typ dokumentu tożsamości”;”Numer i seria dokumentu

tożsamości”;”Data urodzenia”;”Data ważności dokumentu tożsamości”;”Adres e-mail”;”Numer telefonu komórkowego”;”Identylikator w systemie

kadrowym”;”Data zatrudnienia”;”Oddzialy”;”Adres zamieszkania - ulica”;”Adres korespondencyjny - numer budynku”;”Adres korespondencyjny - numer

lokalu”;”Adres zamieszkania - kod pocztowy”;”Adres korespondencyjny - miejscowość”;”Adres korespondencyjny - kraj”

123”;”SObOtkOwO”;”PL”

Format własny — wg wzorca (na razie wyłącznie dla rejestracji i składek)

W katalogu programu można umieścić trzy ptiki tekstowe, na podstawie których komponowany jest plik do eksportu do PPK. W plikach tych mogą

znajdować się makrodefinicje, rozwikływane dla każdego pracownika i zamieniane na”odpowiednie, indywidualne wartości. Pliki te muszą mieć nazwy:

Dla rejestracji:

PPK_RWzHeeder.TJCT- zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,

PPK_RWzBody.IXT- zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika

PPK~RWzFooter.TXT - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka

Dla składek:

PPK_SWzHeader.TXT- zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,

PPK_SWzBody.TXT- zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika

PPICSWzFooter.TXT - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka

Konfiguracja

Dla poprawnego dzialania należy:

. wprowadzić konfigurację PPK w słowniku (w szczególności należy podać format danych PPK, uprawnionego operatora, numer rachunku do
przelewów oraz ścieżkę, w której będą zapisywane tworzone pliki)

„ przypisać konfigurację ~Jo grup do zestawień
. wprowadzić stawki skladek u pracowników
a zarejestrować pracowników
. naliczyć listy płac ze skladkami -

przygotować pliki zdanymi skiadek z opcji Wykaz składek PPK
. wykonać przelew składek w opcji Przelewy potrąceń .



Zarządzanie danymi

W menu Pracownicy dodana funkcja Wybór pracowników .. PPK. Po wybraniu odpowiedniego zakresu danych pracowników należy klika~ąć Odśwież w

celu aktualizacji listy, a następnie wybrać w prawej części ekranu tych, dla których należy przeprowadzić operację (brak danych może wynikać z

niepoprawnego ustawienia konfiguracji PPR w slowniku),

Jeżeli pomimo zaznaczenia zakresu danych i odświeżenia lista pracowników nie jest pokaz~nqana, należy sprawdzić czy poprawnie zostały wprowadzone
konfiguracje ppw w słownikach i czy zostały one przypisane do grup do zestawień.

Zaznaczenie pracow”nika następuje po kliknięciu na jego danych, jeżeli pracowników ma być zaznaczonych więcej należy przed Idiknięciem przytrzymać

przycisk Ctrl. Menu pod prawym klawiszem myszy pozwala na łatwe zaznaczenie wszystkich pracowników.

W kolejnym kroku należy wybrać jedną z dostępaych operacji i kliknąć przycisk Wękonaj.

Uwaga: o ile zmiany niektórych parametrów naliczania składek PPK można dokonać z poziomu edycji danych kadrowych, to jedynie z poziomu opisywanej funkcji
informacje ° zeianach są przekaz~Mane do PPK

Po przelączeniu na zakładkę Historio można przejrzeć całą historię wykonanych ostatnio operacji.

Operacje do wyboru

Przed wykonaniem operacji, związanych z PPK należy najpierw:
przygotować konfiguracje kosunikacji z PPK (menu SŁowniki), podając odpowiednie informacje,

- przypisać konfiguracje PPK w słowniku grup do zestawień do poszczególnych grup,

:— wprowadzić w danych pracowników stopy składek podstswowych i dodatkowych, :
. zaznaczyć w Słowniku składników płacowych które z nich wchodzą do podstawy PPK :
Rejestracja w PPR

Po zarejestrowaniu każdy pracownik otrzymuje identyfikator PPR oraz numer umowy, które należy wprowadzić w danych kadrowych pracownika, są one

później wymagane podczas kolejnych operacji, m.in. przy przekazywaniu skladek.

Korekta danych

Wyrejestrowanie z PPK - koniec zatrudnienia

Przed wykonaniem zgłoszenia ° wyrejestrowaniu należy dokonać zwolnienia pracownika w programie kadrowo - placowym, a w szczególności podać datę

zwolnienia.

Zmiana wysokości składki podstawowej

Przed wykonaniem zgloszenia ° zmianie skladki należy wprowadzić wartość nowej skladki wdanych kadrowych pracownika.

Zmiana wysokości składki dobrowolnej

Przed wykonaniem zgłoszenia o zmianie składki należy wprowadzić wartość nowej składki wdanych kadrowych pracownika.

Odwołanie składki dodatkowej

Zawieszenie poboru składek

Stawki składek wdanych kadrowych pozostają niezmienione, natomiast jest rejestrowane zawieszenie pobons PPR w Składkach okreśowych.

Powrót do PPK

Za komunikację z API firmy prowadzącej PPR odpowiadają parametry, wykorzystywane do wysyłki eDeklaracji - Stale Parametry systemu, zakładka

Zaawansowane. Ustawiając te parametry można włączyć lub wyłączyć wysylanie komunikatów, oraz zażądać ich wysyłania do serwera testowego. W

przypadku komunikacji z serwerem testowym nie są zapisywane żadne zmiany w danych pracownika (zmiana wysokości składek, zawieszenie składek).

Pliki tekstowe zdanymi zmian w odpowiednim formacie przygotowywane są w każdej sytuacji.

Podczas każdej operacji przygotow~n”zane są pliki w katalogu programu w formacie wybranym dla grupy do zestawień pracownika, oraz wykon~nrnna jest
kbmunikacja elektroniczna z przekazanies odpowiednich informacji do firmy prowadzącej PPK. Komunikacja i przesyłanie danych nogą być dosyć wolne, należy
się więc uzbroić w cierpliwość - po zakończeniu przesyłania danych zawsze pokazywany jest komunikat o rezultacie. Jeżeli przesyłane mą dane wielu osób,
wówczas wystąpienie błędu u którejkolwiek z nich powoduje pokazanie informacji ° błędnym zakończeniu wysyłki danych. Należy wówczas sprawdzić w historii, :
jakie akcje i dla których pracowników zostały wykonane niepoprawnie.

Informacje O wykonanej operacji są zapiaywane w danych kadrowych pracownika, związanych z jego miejscem zatrudnienia, i 5k widoczne w zakładce „Plany
kapitałowe”.

~ścieżki ipliku do zapisu danych - informacje sątutaj: tpsJ/wiki.groszek.pljindex.phpjP%C5%Snace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.Bckadoplikuz
_danyrni)



Problemy z danymi

Niektóre dane powodują generowanie błędów podczas wysyłki

. niepoprawny pesel, niezgodny z datą urodzenia

. spacje i kod międzynarodowy w numerze telefonu

Przygotowywanie plików z danymi do eksportu

Podczas wykonywania wybranej akcji program zapisuje operacje do eksportowania w formacie zgodnym z wybranym w grupie do zestawień pierwszego z

pracowników (należy upewnić się, że wszyscy wybrani mają ten sam format danych). Informacje zapisywane są w pliku dyskowym, jego nazwa jest

pokazywana na ekranie po zakończeniu każdej akcji.

Informacja ° przygotowaniu pliku zapisywana jest wraz z jego nazwą w Dzienniku Zdarzeń.

Przed przygotowaniem pliku istnieje możliwość wybrania go lub podania jego nazwy.

Wyborsc”ezksjphkudozępisu danych_anforrnag~ątutaj (ht~ps JJwiks groszek pUmdexplip/F%C5%Saace_instrukcja# P5 9Acie Cs BC~ę_dq_p~4ą~

_4apy~mj)

Przekazywanie składek pracowników

Składki PPK są obliczane podczas naliczania list plac - jeżeli praco”vnik ukończy 55 lat i składki PPK są dalej naliczane, wówczas informacja o tym jest

pokazywana na ekranie z informacjami Po naliczeniu listy. Jedyna możliwość nienaliezania składek to wyzerowanie stawek lub wprowadzenie

zawieszenia „v skladkach okresowych.

Przygotowanie eksportu składek jest wykonywane w funkcji Wykaz składek PPK w Zestawieniach płacowych. Nale~” wybrać zakres danych i listy plac,

program zaprezentuje wykaz osób wraz z ich składkami.

beżezi wybrany zostanie - wg numeru - tylko jeden pracownik, program pokaże wszystkie jego składki a poszczególnych miesięcy w bieżącym roku.

Po kliknięciu przycisku Zapisz do pliku przygotowany zostanie plik ze składkami w formacie wybranym w grupie do zestawień pracowników, który może

zostać wyslany on do firmy, prowadzącej PPK. Po zakończeniu program pokazuje lączne kwoty składek na które należy dokonać przelewu.

Każdorazowo po przygotowaniu pliku ze składkami otrzymuje on unikalny identyfikator, zapisywany przy liście plac. Jeżeli dane, posiadające już

identyfikator (czyli wcześniej objęte eksportem składek) zostaną ponownie wybrane, program pokazuje informację o tym, ale nie blokuje wyboru.

Identyfikator eksportu składek można podejrzeć w oknie z informacją o listach plac pracownika, lub wybrać gojako kolumnę w Wykazie list plac.

Funkcja Przelewy potrąceń wykorzystuje identyfikator pliku do przygotowania przelewów na potrącenia, zawarte w tym pliku (sesji eksportu).

LMaga: program płsco~ nie ma możliwości skontrolowania, czy I dla których danych przygotowane pliki zostały przesłane do PPK, a prleleb~” zostały
faktycznie wykonane - dysponuje jedynie informacją o przygotowaniu odpowiednich danych, stąd możliwe jest wielokrotne przygotowanie plików a przelewsni. :
Za ich przes~anie i „akonanie przelewów odpowiedzialny jest operator.

Informacja ° przekazaniu składek i ich wysokościach jest zapisywana w Dzienniku zdarzeń.

Wyborscsezkss pliku do zapisu danych informac~~j~ąjjhi4p~JJwnko groszekplJindexpĘp/P%C~%Saace_snstrukcja# C5 9Acse~5ĘCka_~o_pĘku_z

lanymi)

Wykaz przekazanych składek PPK

Funkcja znajduje się w menu Listy plac - prezentowane Są wykonane sesje przygotowania składek PPK w wybranym roku, w podziale na poszczególne

miesiące. W lewej części ekranu znajduje się lista z miesiącami, oraz wykonanymi eksportami, każdy z nim oznaczony jest unikalnym identyfikatorem (data

i czas, ten sam identytikatorjest zapisywany wdanych listy plac pracownika, którego dotyczy) oraz datą wykonania.



Wykaz składek PPl<
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. po kliknięciu na nazwę eksportu w prawej części pokazywana jest lista osób, objętych eksportem,

. po kliknięciu na nazwę miesiąca pokazywana jest lista osób, posiadających naliczone składki PPK, a nie objętych żadnym eksportem,

. w dolnej części ekranu znajduje się podsumowanie - łączne kwoty skiadek,

. czerwona kropka przy nazwie eksportu oznacza przygotowanie danych w pliku lub wysyłkę testową, zielony znak oznacza pomyślne przekazanie
składek do API i otrzymanie potwierdzenia.

Naliczone składki są dostępne również na dedykowanym zestawieniu: Zestawienie składek PPK (httosJJ~~j.groszek.p]fl~exjhP%c5%S2ace_inst
rukcja#Zestawienie...sk.C5.82adekPPK)

Edycja danych płacowych

Wprowadzanie składników płacowych

Po wybraniu pracownika program pokazuje jego składniki placowe, zaś z listy po lewej stronie ekranu dodatkowo można wybrać:

. Edycję składników wynagrodzenia,

. Edycję danych związanychzpodatkiem_dochodo”w~,

. Edyc$ danych ~~ą~nych Z ubezpieczeniami społecznymi,

. Podgląd zasiłków i drukowanie kart zasiłkowych,

. Konta bankowe,

. eDeklaracje,

. Adnotacje i wydruki,

. Dziennik zdarzeń (https://wiki.groszek.pliindex.php/P%C5%e2aceinstrukcja#Dziennikzdarze.c5.M).

TypBB Okno edycja danych placowych

Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od
ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników placowych. Przed wprowadzeniem danych składnika placowego
należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników
placowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występowal.

TypBB Okno Edycja składnika placowego

Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika placowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów:

. Wprost - przez podanie wartości,

. Poprzez odwołanie do pewnej stałej wartości, wcześniej zdełiniowanej,

. Poprzez odwołanie do wartości innego składnika płacowego,

. Poprzez odwołanie do funkcji, obliczającej kwotę - np. średniej brutto z ostatnich trzech miesięcy.

O sposobie podawania kwoty składnika należy zdecydować bezpośrednio po wybraniu rodzaju skladnika.

Dla każdego składnika placowego należy podać:

. Daty obowiązywania składnika - okres, za jaki składnik występuje na liście płac. Składnik jest uwzględniany w miesiącach, z których przynajmniej
jeden dzień wchodzi w okres obowiązywania składnika. Jeżeli data OD nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący od za wsze.
Jeżeli data DO nie zostanie podana składnik jest traktowany jako obowiązujący na zawsze,



. Rok obrachunkowy, który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy (PL_LISTA.3), i będzie stanowił kryterium wybierania danych do ZUS
RPA. Podczas przeglądania danych płacowych czy list płac składniki z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem
(wykorzyst~any jest kolor wybierany w Stałych parametrach systemu dla zasiłków). Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwała na
aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania,

• Kwotę składnika, współczynnik, procent, godziny/dni - wartości, na podstawie których obliczana jest ostateczna wartość składnika. Wartość ta to
iloczyn:

liwota * wspókrynnil” * procent * tc.d” lny

taki sposób podawania danych umożliwia np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z
niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.
Składniki pewnych szczególnych rodzajów wprowadzane są przez tzw. kalkulatory - ułatwiające podanie danych i
obliczenie ostatecznej wartości składnika. Są to np. zasiłki chorobowe.

. Wyróżnik - umożliwiający podział wypłacanego składnika na części, a następnie sumowanie danych wielu pracowników wg wyróżnika (patrz także
Wykorzystywanie wyróżnika). Wyróżnik to nazwa - składająca się z liter i cyfr, identyikująca żródło wypłaty. Jeżeli wyróżnik był już wykorzystywany,
można go wybrać, rozwijając listę, jeżeli jest to nowy wyróżnik - należy wprowadzić jego nazwę.

Skladników płacowych nie należy usuwać, gdy skończy się ich okres obowiązywania - w takim wypadku należy podać datę DO ważności składnika (ostatni
dzień miesiąca, w którym skladnik obowiązuje), i wprowadzić kolejny składnik z nową wartością, podając jako datę Ol) pierwszy dzień miesiąca, w którym
składnik obowiązuje. Taki sposób wprowadzania danych zapewnia nam pełny dostęp do informacji archiwalnej o skladnikach placowych.

Odwołanie do stałej wartości składnika

Program utrzymuje tabelę stalych wartości dla składników, która pozwała na deflniowanie w jednym miejscu, kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych
następnie u wielu pracowników.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji wdanych składnika, program umożliwia wybranie z listy zdeńniowanych stałych jednej wartości - odpowiednia kwota
zostanie uwzględniona przy najbliższym naliczeniu listy płac.

Odwołanie do innego składnika płacowego

Odwolanie do innego składnika jest wygodne wówczas, gdy wartości składników są od siebie uzależnione - np. podstawa dodatku stażowego jest równa
wynagrodzeniu zasadniczemu.

Przykład:

. Wprowadzamy składnik wynagrodzenia zasadniczego,
• Wprowadzamy składnik dodatku stażowego, wybierając odwołanie do innego składnika, ze wskazaniem na składnik wynagrodzenia zasadniczego.

W takiej sytuacji przy najbliższym jako podstawa do obliczenia dodatku stażowego zostanie wykorzystana obliczona wcześniej kwota wynagrodzenia
zasadniczego.

Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca,
przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc — w powyższym przykładzie — dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku
stażowego opcję tę należy wylączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie.

Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego skladnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania
go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika.

Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika

Program pozwała na obliczenie podstawowej kwoty składnika placowego w pewien specjalny sposób. Kwota składnika może zostać określonajako:

. średnia brutto z trzech poprzednich miesięcy.
Obliczana jest średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, dla którego w~konywane jest naliczanie,

. Średnia godzinowa z dni roboczych w miesiącu.
Średnia obliczana jest następująco:

. Odszukiwana jest podstawowa, bazowa kwota wynagrodzenia zasadniczego (bez przeliczania przez etat, procent, itd.),

. Obliczana jest liczba godzin roboczych w miesiącu, poprzez przemnożenie liczby dni roboczych w miesiącu przez B. Liczba dni roboczych jest
ustalana na podstawie graśku przypisanego do pracownika,

. Średnia powstaje przez podzielenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przez liczbą godzin roboczych, zaokrąglana jest do pełnych groszy.
Tak obliczona średnia może być podstawą do dalszych obliczeń - przemnożona przez procent, libzbę godzin przepracowanych, itd.

. Wynagrodzenie brutto. .

Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto.
Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy
chorobowym,

. Wynagrodzenie brutto bez ubezp. spot.
Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto,
pomniejszonych o składki ubezpieczeniowe należne od tych składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu,
powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,

. Funkcja określona przez słownik funkcji dla składników.
Funkcja może być określona indywidualnie przez użytkownika, poprzez wskazanie odpowiednich składników do sumowania - patrz Słownik funkcji dla
składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia
przy chorobowym. -



Podczas naliczania skladnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np.
przeliczania przez etat lub procent).

Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby

Dane o zasilkach chorobowych wprowadzane są w specjalny sposób, pozwalający na dokladne obliczenie należnego zasiłku oraz potrąceń nienależnych.
lLrąeenia nwnaletne jest to kwota o którą pomnlej%”ane jeM wylldgl<kI”eIIie pt accwIIika?t%” luki eliot-of” v—itt irtitig W~ częki wyiit”giodz@nia pracownik

otrzymuje zasilek chorobowy. Potrącenia 5ą obliczane zawsze na podstawie wynagrodzenia, przysiugującego pracownikowi w bieżącym miesiącu.

W slowniku składników placowych należy zdefiniować dwa składniki placowe, odpowiadające zasiłkom płaconym przez pracodawcę i zasiłkom
finansowanym przez ZUS - różnią się one m.in. paragrafem klasyfikacji budżetowej. Dla zasilku finansowanego przez ZUS należy zaznaczyć opcję
Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszanajest podstawa ZUS.

Proces przygotowania i naliczania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych można rozbić na kilka etapów.

Wprowadzenie skjadnika placowego
Przed podaniem danych zasilku należy wybrać - lub wprowadzić od nowa - informacje o nieobecności pracownika, związanej z wprowadzanym zasilkiem.
Powiązanie zasilku placowego z danymi ° nieobecności umożliwia m.in. przesłanie do programu platnika poprawnych dat choroby (a nie dat,
odpowiadających terminowi wypłacania zasilku), oraz poprawne obliczanie podstaw składek ubezpieczeniowych. Jeżeli dane ° nieobecności są już
wprowadzone, wystarczvje wybrać z wyświetlanej listy. Jeżeli danych nie ma - można je wprowadzić, klikając odpowiedni przycisk.

Edycja składnika placowego
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Do obliczania zasilku można, i jest to zalecane, skorzystać ze specjalnego kalkulatora, upraszczającego naliczenie zasilku. W szczególności, korzystanie z
kalkulatora jest wymagane do poprawnego zapisywania informacji w kartach zasiłkowych.

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator jak na obrazku poniżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa
szczególowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wyplacone składniki placowe, dla których
w slowniku składników placowych zaznaczono opcję Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego. Dla każdego składnika pokazana jest jego
nazwa, wyplacona na liście plac kwota — w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak X w kwadracie Po lewej stronie nazwy składnika
oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.

~S. CHORO8OW.”ZtJS EASt.



Kalkulatorda zasiłków chorobowych

SklaóWi podstaw Zaaóierie 4
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Na dodatkowej zakładce pokazane są wszystkie miejsca zatrudnienia - można zaznaczyć je w zależności od potrzeb, po kliknięciu przycisku Przygotuj

ponownie składniki podstawy program przygotuje składniki ze wszystkich wybranych miejsc pracy.

Kalkulator do zasiłków chorobowych

Zwolnienie opiekuńcze O Sktadrdd podstawy Zatnd-.enie. 4
od 2017-04-10 do 201 ?-04”l 9

„ . . Mieiscazatxu&ieriaOkres. za kto”y obkzana lest podstawa zas*ku
Misiąc RokOD Misiąc AokDO ~ UrządMieiski

~a~2Lą
U141UsW.MidtL.__
1227: UrządMiejski

Dane do obiczenia zaniku

Przeciętne wynagro~enie 381)1,04

Stawka dzienna 101%

Dnichornby 10

Procent zas~u 80

Pierwszy dzień choroby bez zadku

Zasiek I potrącenie

Kwota zasiłku 1 013.60

Kwota ą~ 1 800,00

Dra choroby od początku roku (rieob.): 5

Wynagodzerie w bieźącyn misiąos 5400,00
Przeciętne „~nagodzetii „śreóiia z 12 mies.

Podstawa pot,. nienat.: 5401.00. za 10 z 30 dni
Podst”33333, Kwota poh nienat. 1 ~001

2017-01-23- 2017-01-27” 2wohen,e chorc&we Wszystkie
201 6-09-~ „201 6-~-09 Zwotriene chorobowe
2016-05-11 - 2018-05-14” Zwdr,iene chorobowe

J G Plzekcz zas*ek [ Kata zasikowa J ~ __________ _______

Operacje możliwe do wykonania z listą składników wchodzących do podstawy:

Zwolnienie opiekuńcze O
od 2017-04-10 do 201 7”04”1 9

Okres za który obkczaia lest podstawa zadku
Misiąc AckOD Miesiąc RokDO

4 2016 3 2017

Dane do obiczenia zadku

Przeciętne wynagrodzene 3801.04

Stawka dzieima 100k

Dra choroby

Procent zadku

Pierwszy dzieii choroby bez zasiłku

Zasiek i potrącenie

Kwota zasiłku 1 013.60

Kwota potrącenia 1 800.00

~ roku (rieobj: 5

Wynagrodzeni w bieżącym miesiącu 5400,00
Przeciętne wynagrodzeni - śrertia z12 mies.

Podstawa potr.nienat: 5400.00. za 10 z 30 dni
Podst.0,33333, Kwota potr nien~ 1800,00

2017-01-23- 2017-01 -27 Zwohene chorobowe
201 6-09{€ -201 6-09-0~ Zwohene chorobowe
2016-05-11 -2016-05-14 Zwoheno chorobowe

G Rzeicz zasiłek I[ Karta zasiłkowa I IIM~a~iszI

żarte Zanień

Ftzygot”~ ponowne skłatik podstawy

M”iu~LMZariszI

- opcja Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy jest standardowo zaznaczona — jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników,
znajdujących się na listach plac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych skladników placowych.



. dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście
plac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy,

. składniki z zerowa kwotą, oznaczone jako „Podane przez operatora” wstawiane są automatycznie przez program w tych miesiącach, w których żaden
składnik nie zostanie odnaleziony - w celu umożliwienia wprowadzenia kwoty podstawy, wyliczonej ręcznie. Ma to zastosowanie np. w pierwszym roku
eksploatacji programu, kiedy to program nie dysponuje jeszcze danymi, pozwalającymi na automatyczne wyliczenie podstawy.

Wszystkie zmian skladnik6w podstawy są przez program zapamiętywane, i podpowiadane podczas edycji kolejnych skladników.

Po „iuslonk” wcsrtoki nhlodntt”ów, „chodrąryrh do pod”tnwy, tub zaznaczelisu dodatkowyctu skiadsasków, Liz zakończenie twnieczsue osi kliknięcie przycisku
Oblicz w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.

Jeżeli zwolnienie chorobowe ma miejsce wcześniej niż tuzy miesiące kalendarzowe od poprzedniego, wówczas kalkulator do chorobowego prz~muje
poprzednio wykorzystaną podstawę zasiłku - można z tego zrezygnować zaznaczając odpowiednią opcję w kalkulatorze.

Informacje lv dolnej, lewej części ekranu to:

. łączna liczba dni choroby od początku, obliczona ze zwolnień,

. łączna liczba dni choroby od początku, obliczona z kart zasiłkowych,

. informacja o sposobie obliczenia podstawy zasiłku,

. informacja ° sposobie obliczenia potrąceń nienależnych,

. informacja o kilku ostatnich nieobecnościach.

Obliczanie potrąceń nienależnych

. Ustalana jest liczba dni w miesiącu, dla którego obliczane są potrącenia nienależne. Jeżeli wstałych parametrach systemu ustawiona jest opcja
Obliczanie potrąceń nienależnych wg liczby dni w miesiącu, wówczas program oblicza liczbę dni miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie. W
przeciwnym razie jest przyjmowane, że miesiąc ma zawsze 30 dni,

. Obliczanejest wynagrodzenie z miesiąca, w którym miała miejsce nieobecność związana z zasilkiem, a następnie obliczana jest kwota potrącenia wg
wzoru:

Potrącenie = Kwota_brutto * (Dni Zwolnienie / oni_w_Miesiącu)

Pomniejszanie skladnik6w e potrącenia

Najnowsza wersja programu posiada możliwość pomniejszenia składników placowych ° potrącenia nienależne — wówczas potrącenia nienależne nie
występują na listach plac. Dla uzyskania takiego sposobu obliczeń należy w Stałych parametrach systemu, na zakładce Zaawansowane wlączyć opcję
Pomniejszanie skiadników placowych o potrącenia przy chorobowym. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy plac program wyznaczy potrącenia
nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych - w takim stopniu, w jakim bierze on udzial w
lącznej kwocie potrąceń.

Przed korzystaniem z kalkulatora nalezy upewmc ssę czy wszystkie składniki placowe są zdeńnsowane_poprawnie - w szczegolnosci czy poprawnie
zaznaczono w nich opcje uwzględniania w podstawie zasiłku chorobowego iw podstawie potrąceń nienależnych.

Dame dotyczące zasiłków wykorzystywane na SSĄ pobierane są z informacji, wykorzystywanych w kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. samych dat
skiadmika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zasiłku wraz z wykorzystaniem odpowiednich danych, np. podstaw, oraz :
zaktualizowanie informacji wykorzystywanych w przyszłości na SSĄ. Tylko z poziomu kalkulatora jest dostęp do peirsago zakresu danych „ niezbędnego do
przygotowania informacji do Zus.

Szczegółowe informacje ° sposobie obliczania zasilku są zapisywane w logu ąystemowym - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.

Wynagrodzenie postojowe

Wprowadzanie wynagrodzenia postojowego jest zbliżone do zasiłku chorobowego „dlatego też należy najpierw:

. zdefiniować w słowniku nowy rodzaj nieobecności -postojowe, czas pracy traktowany” jak przepracowany,

. zdefiniować w słowniku nowy składnik płacowy - postojowe, z algorytmem jak chorobowy, bez zapisywania zmian do karty zasiłkowej

Wykonywany skrypt aktualizujący dodaje nowy składnik płacowy i rodzaj nieobecności o nazwie „Postojowe” - przed wykorzystaniem należy zweryfikować
ustawienia ich paraeetróś zgodnie z lokalną konfiguracją!



Kalkulator do postojowego — D X

W danych placowych pracownika dodajemy składnik postojowy, wprowadzamy nieobecność i zaznaczamy opcję obliczania jak postojowe (opcja ta jest

zaznaczana automatycznie, gdy w nazwie skŁadnika lub nieobecności znajduje się fragment „POST”). Jeżeli nieobecność nie zostanie podana, ukaże się

komunikat o niepoprawnych datach nieobecności, przyczyną komunikatu może być także brak grafika lub harmonogramu pracy, podawanego w danych

kadrowych.

Stawka jest obliczana w dniach roboczych wprowadzonej nieobecności, zgodnie z grafikiem pracownika, w stosunku do liczby dni roboczych całego

miesiąca.

W okienku w lewej części ekranu pokazywana jest informacja o wynagrodzeniu, m. in. obliczenie stawki dla kwoty minimalnego wynagrodzenia,

podawanego w Stodych parometrach systemu.

Następnie klikamy przycisk Kalkulator - uruchamia się specjalny kalkulator. Podstawa jest zainicjowana składnikami z bieżącego miesiąca, i jest

aktualizowana po zmianie danych miesiąca i roku w lewej części okna.

Istniejących skladników placowych nie nale~” zamykać datami - są one pomniejszane podobnie jak w wypadku zasiŁku chorobowego poprzez obliczane w

kalkulatorze potrącenia nienależne.

Dodatek stażowy

Wprowadzanie

Podczas wprowadzania dodatku stażowego należy do pola kwota - podać podstawę naliczania dodatku stażowego.

Obliczanie

Program analizuje wprowadzone dla pracownika danę o zatrudnieniu, i na ich podstawie oblicza liczbę lat pracy pracownika. Następnie odszukuje

odpowiednią pozycję w słowniku dodątku stażowego i wyznacza odpowiedni procent dodatku - poprzez przemnożenie podstawy przez wyznaczony procent.

Dla każdego pracownika istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania plac:

na koniec miesiąca, na który naliczane są place,
na początek miesiąca, na który naliczane są place (np. dla nauczycieli),

• proporcjonalnie do dni, jeżeli zmiana stażu następuje wciągu miesiąca.

Obliczanie podstawy składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego

Podczas choroby podstawa skladek ubezpieczeniowych jest pomniejszana o kwotę dodatku stażowego, przypadającą na czas choroby. Dla poprawnego

naliczania składek należy dla składnika - dodatku stażowego zaznaczyć w definicji skladnika opcję Pomniejszo nie ZUS przy chorobie.

Postojowe (cv)
od 2020-04-06 do 2020-04-12

O kies. za który obiczana jest podstasa składnika
Miesiąc RokOD Miesiąc RokD0

r~ ~

Składniki podstan~” Zatrudniane: 1

RI Pokaż tyko składniki wchodzące do podstawy

Dane do obliczenia składnika

Przeciętne wynagrodzenie

r ~ RAZEM wszystkie składniki: 3570
~ kwiecień L020: 35/0

Zaradnrczo 13000) = 3000
„Z • Stażowy 15701 = 570

3570.00

Stawka dzienna 100% 1 ~0 ooj
Dni nieobecności I
Procent składnika F 80

D Składniki podstawy przeliczane przez etat

Sldadnik i potrącenie

Kwota składnika ~iIiliili]

Kwota potrącenia I OSOiJO

Dni choroby od początku roku (nieobj; O

Wynagrodzeniem bieżącym nsiesiącu: 3570.00

Min. Wyn agi.: 2€00. za 5 dni z 21 to 819,05.80% to 49524

Podstawa potr.nienal.: 3570.00. za 5 z 21 dni= Podst „2381,
Kwota potr nienal,: 850.00

2019-05-31 -2019-05-31: Urlop wypoczynko~ą~
2015-03-01 - 2015-03-10: Urlop bezpłalr~
2012-11-01 -2012-11-30: Zwolnienie chorobowe

Pszelrcz składnik ~

J fl Drukuj

MokĄ ~ Zapisz



Jeżeli choroba tnva dłużej, niż 35 dni, wówczas dodatkowo pomniejszana jest także podstawa skladek na ubezpieczenie zdrowotne. W celu pomniejszania

tej podstawy nalezyw deflnaqp zasiłku chorobowego w dodatkowych opcjach dostępnych dla zasilkow zaznaczyc Pommejszac podstawę składki no nb

zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszanojest podstawa ZUS.

Pądzial dodatku stażowego za okres choroby

Istnieje możliwość uzyskania na wydruku list plac kwoty dodatku stażowego, w podziale na część oskladkowaną i nieoskladkowaną (w wypadku choroby).

l”oiiiewaz architektura POWaiiiu nie przew”idujc występowania kilku oddzielnych w~stqpień tego samego sldadmka placowego na [nArw plac (w.~rystkie

takie wystąpienia są sumowane i wykazywane lączną kwotą), uzyskanie rozdziclnego wydruku dodatku stażowego wymaga wykonania dość specyficznej

konfiguracji, opisanej poniżej;

1. Dodać nowy składnik płacowy, o nazwie np. Stażowy za okres choroby, wprowadzając parametry identyczne, jak przy dotychczasowym składniku
odpowiadającym dodatkowi stażowemu. Należy zapamiętać ideritylikatora (numer) składnika, nadany przez system - jest on pokaz~any przed
nazwą składnika. .

Uwaga
Tego składnika NIGDY nie należy wprowadzać do danych płacowych pracownika - jest on uzupełniany automatycznie podczas naliczania list płac,

2. Wybrać do zmiany składnik z dodatkiem stażowym, i do specjalnego pola Składnik uzupełniający (lewy dolny róg ekranu) wpisać numer dodanego
przed chwilą nowego składnika. Pole to jest dostępne wyłącznie dla składników z zaznaczoną opcją Pomniejszanie ZUS p,zy chorobie.

3. Podczas naliczania list płac, jeżeli program napotka wynagrodzenie za czas choroby, wówczas automatycznie dokona podziału dodatku stażowego
za okres pracy (dotychczasowy składnik), oraz za okres choroby - dodając automatycznie nowy, uzupelniający składnik z odpowiednią kwotą
wynagrodzenia.

W Stałych parametrach system ii, na zakladce ZUS, znajduje się opcje Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie, która

oznacza;

. Ustawiona; kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:

(dni_miesiąca — dni_zwolnienia) / dni_miesiąca

. Nie ustawiona; kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:

(3e - dni_zwolnienia) I 3e

Sposób dokonywania obliczenia można prześledzić, wlączając opcję zapisu informacji w logu systemowym podczas naliczania listy plac.

Wprowadzanie nadgodzin

W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach

skladnika placowego, odpowiadającego nhdgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny.

TypBB Okno edycja skladnika placowego

Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakladki.

Kalkulator nadgodzin
Po uruchomieniu kalkulatora program podpowiada:

. Wynagrodzenie zasadnicze - odszukiwany jest ostatni składnik wynagrodzenia pracownika o nazwie, zawierającej ciąg znaków ZASAD - czyli np.
Zasadnicze, Wynagrodzenie zasadn., itd. Kwota tego składnika traktowana jest jako podpowiadana podstawa do obliczenia nadgodzin. Należy
zwrócić uwagę, aby składnik płacowy, odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu, był tylko jeden,

. Wymiar godzin pracy z etatu, odszukiwane jest na podstawie ostatnio wypłaconego składnika typu nadgodziny. Jeżeli za podczas pierwszego
wprowadzania nadgodzin etat godzinowy zostanie podany, za kolejnym razem program odszuka odpowiednią wartość i ją podpowie,

. Liczbę godzin nadliczbowych w roku szkolnym i kalendarzowym - na podstawie wypłaconych kwot ze składnikiem takim, jak właśnie wprowadzany.

W kalkulatorze należy wprowadzić lub zaakceptować;

. Podstawę do obliczania kwoty - np. wynagrodzenie zasadnicze,

. Etat - liczbę godzin pracy, wynikającą z etatu,

. Liczbę przepracowanych nadgodzin.

Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku Kalkulator, program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną
kwotę wynagrodzenia za nadgodziny.

TypBll Okno kalkulator nadgodzin „

Kalkulator do obliczania średniej fer3jnej

Działa podobniejak kalkulator do nadgodzin, znajdując dodatkowo łączną liczbę nadgodzin, wypłaconych w podanym okresie czasu i obliczając średnią

miesięczną liczbę nadgodzin w tym okresie.

Wynagrodzenie nauczycieli

Tabele wynagrodzeń dla nauczycieli

Ostatnie zmiany w programie kadrowo-płacowym pozwalają na znaczne zautomatyzowanie naliczania płac dla nauczycieli oraz ułatwienie zmian

wynagrodzenia w sytuacji zmiany tabeli wynagrodzeń. Program pozwala na wprowadzenie wielu tabel wynagrodzeń, wraz z ich okresem obowiązywania,

oraz na automatyczne pobieranie przez program podstawy wynagrodzenia podczas naliczania list plac.



Aktualizacja danych kadrowych
Dla umożliwienia automatycznego pobierania przez program właściwej stawki wynagrodzenia, wdanych o zatrudnieniu poszczeg6lnych nauczycieli należy
uzupelnić:

. Stopień awansu zawodowego nauczycieli (tak jak dotychczas),

. Poziom wykształcenia, zgodnie z podzialem w tabeli wynagrodzeń.

I”nygotowaiiie tabeli „vynagrod”.eń i.aiic”ycieli

f~”pBB Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli

Tabela „ynagrodzeń jest dostępna z menu Konjiguracja > Słowniki. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich
początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list plac program wykorzysta pierwszą tabelę, kt6rej miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od
aktualnych.

Wprowadzanie skladników placowych”
Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli.

TypBB Okno edycja składnika placowego

Podczas naliczania list plac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu
wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia.

Sldadniki wynagrodzenia uzależnione od odstawy
Tak jak dotychczas, można wprowadzać składniki wynagrodzenia uzależnione od podstawy poprzez powiązanie tth ze innym składnikiem zwykle jest to
Zasadnicze. Program oblicza składnik placowe w następującej kolejności:

. Składniki podane kwotowo,

. Składniki podane poprzez odwołanie do tabeli stałych wartości,

. Składniki obliczane wg funkcji,

. Składniki obliczane wg wartości innych składników.

Wprowadzanie umów zleceń

TypBB

Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu

Podczas wprowadzania wynagrodzenia za czas urlopu można korzystać z kalkulatora, ułatwiającego obliczenia.

Kalkulator urlopowy
Dodatek odopovq V4nagodzerie urlopowe

Glues, za klóty obiczany jest dodatek
. . . „ . . Pokaż tyko składnik, wchodzące do podstawy

Miesiąc y$~c”zwtan”a urlopu Miesiące oblczaja podstawy
6.2016-cwwiec v OD ~2016~rnai r RAZEM wn~Ikie skladniki: 3999.99

~ maj 2016: 1333.33
DO 12G16•rnarzec v L.~ Zasa”hcze(1333 ~ 1333.33

7” ~ kwiecień 2016: 1333.33
POdstawa obbczania • Zasadnicze (133333) .1333,33
Łączna kwota zrmerq~ch ~ „ marzec 2016: 1333.33
składników 1~ViOdfl1ń~ „ • Zasadnicze (1333,33) = 133333

Liczba~ :
p”zep”acowanych

Liczba godzin należnych do 504 „

„~zep.acowar~a za okies

Qbbczerie dodatku

Stawka godzinowa 794
dodatku urlopowego

ljczbagodzintslopu 12: G

tącnia kwota
dodatku urlopowego

Urlop v.wocz~s*o”w za 6.2016” ~ godzni
Czas pracy za 5.2016-1 ~W godzi~
Czas pracy za 4.2016- 1~O0godzn
Czasp”acyza3.2016~17&~godzin
Razem czas pracy za trzy po~xzehe nIosące .504 ~ godzin

Podczas wprowadzania składnika płacowegó, odpowiadającego dodatkowi urlopowemu, pierwszą czynnością powinno być zarejestrowanie samego urlopu
— poprzez podanie odpowiednich dat początku i końca urlopu.



Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator — jak na obrazku powyżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa —

szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podsta”y doliczane są wszystkie wvplacone skladniki placowe, dla których

w słowniku składników placowych zaznaczono opcję Uwzględniany przy obliczaniu: Dodo tku urlopowego. Dla każdego skladnika pokazana jest jego

nazwa, wyplacona na liście plac kwota — w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak Xw kwadracie Po lewej stronie nazwy składnika

oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.

Operacje niożlłwe cło wykonania z listą składników wchodząovoh do podstawy:

. Opcja Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy jest standardowo zaznaczona —jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników,
znajdujących się na listach plac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych,

a Dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wyplaconą na liście
plac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy.

Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych skladników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku
Oblicz w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.

Sposób obliczania wynagrodzenia .

. Obliczana jest podstawa wynagrodzenia - brutto za wybrane miesiące i wybrane listy plac (domyślnie - oslatnie trzy miesiące z listy podstawowej),
a Wyznaczana jest liczba dni roboczych w podanym okresie - na podstawie danych grafiku, przypisanego do pracownika, -

. Obliczana jest stawka dzienna - obliczona podstawa jest dzielona przez liczbę dni roboczych,
a Wynagrodzenie to iloczyn stawki oraz liczby dni roboczych urlopu.

Obliczanie pomniejszenia normalnego wynagrodzenia w związku z urlopem: w celu pomniejszania istniejących składników wynagrodzenia w związku
urlopem, należy dla tych składników zaznaczyć odpowiednia opcję w slowniku składników placowych - Pomniejszanie kwoty przy urlopie

wypoczynkowym.

Sposób rozliczania urlopów bezpłatnych jest następujący: podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i
miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania plac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być
rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:

a W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy
miesiąc rozliczenia,

. Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki
wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy
wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),

a Na RSA zdanego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu

Program oblicza składniki następująco:

. Wyznaczana jest normalnie obliczona kwota składnika,
a Obliczana jest liczba dni roboczych w okresie urlopu - na podstawie danych grafiku pracy, przypisanego do pracownika,

Obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu,
. Wyznaczany jest współczynnik:

dni,yrzepraccwane / dni,,robocze,w,,miesiącu „

. Kwota skiadnika jest mnożona przez obliczony współczynnik.

Uwaga! .

Jeżeli program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności, należy sprawdzić:

a czy pracownik ma przypisany grafik pracy (dane kadrowe, norma i grafik czasu pracy),
. czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.

Urlop wychowawczy
Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z
budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiaj4cy prawidłowe obliczenie skladek:

. Skladnik płacowy — Wychowawczy — oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 311, w opcjach Dodatkowo.., należy wybrać rodzaj zasilku —

wychowawczy oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS.
Należy także zaznaczyć algorytm — zwykły (nie chorobowy). Jako kwotę zasiłku należ~ podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej,
kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero.
Podczas obliczania składnika program pobierze do podstaw skiadek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy
ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podawana w Stalych parametrach systemu.

a Dane kadrowe pracownika
Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać Zaniechanie poboru podatku tJest to konieczne, gdyż w przeciwnym
wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru — a więc i składka ub.
zdrowotnego byłaby zerowa).

. Deklaracja RCA — po stwierdzeniu wypłacania zasilku wychowawczego wdanym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia 12 10
00, niezależnie od kodu podanego wdanych kadrowych, -

a Deklaracja RSA — kod ubezpieczenia pobierany jest zdanych kadrowych, kod świadczenia — z kodu wypłaconego zasiłku wychowawczego,
a Deklaracja DRA — kwoty skiadek emerytalnej i rentowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.

Zasiłki macierzyńskie



Składnik płacowy - Macierzyńsld - ozna~ony jako zasiłek ZUS, kod „wladczenla 121, w op~ach Dodatkowa.. należy wybrać rodzaj zasilku -

macierzyński oraz zaznaczyć finansowanie 2 budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Można zaznaczyć algorytm — chorobowy i korzystać z

kalkulatora do wprowadzania zasilku.

. Deklaracja RCA — po stwierdzeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego wdanym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia 1240
00, niezależnie od kodu podanego wdanych kadrowych,

. Deklaracja RSA — kod ubezpieczenia pobierany jest zdanych kadrowych, kod świadczenia — z kodu wypłaconego zasiłku,

. Doklarooja DRA kwoty olcłodok omorytalnoj I rentowej są wykazywane jako finensowene przez budżet państwa.

Kalkulator średnich wynagrodzeń

Kalkulator do średnich dostępny jest w Lakladce Wyd;uki w nniauacli danych kadrowych i placowych piacowników, ut-az w fuitkeji iiifurinaejl o listach

plac.

TypBB Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń

Kalkulator pozwala na przygotowaiiie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi,
podawanymi przez operatora parametrami:

. Okres obliczania średniego wynagrodzenia — miesiące i lata,

. Możliwośćuwzględnianiaostatniegododatkowegowynagrodzenia rocznego (trzynastki—w l/12 za każdy miesiąc obliczania średniej), oile nie
wchodzi ona w wybrany przedział czasowy,

. Poszczególne listy płac mogą być indywiduałnie włączane lub wyłączane z podstawy, przyjmowanej do obliczania średnich,

Wzorce wydruków dostępnych zaświadczeń mają nazwy KS*.rtf — np. K&Zoświadczenie o dochodach.rtf i tylko takie wzorce są podpowiadane przez

program.

Makrodefinicje dostępne na stronie Place makrode~nicje.

Stypendia dla uczniów

W celu ułatwienia obliczania stypendiów, wprowadzono specjalny rodzaj składników, z algorytmem naliczania Stypendia. Dla tak zdefiniowanych

składników placowych, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator, z wykorzystaniem którego należy wprowadzać stypendia. Po podaniu w

kalkulatorze łącznej miesięcznej kwoty stypendium, jest ona rozliczana na część finansowaną przez budżet państwa (31,95%) oraz przez fundusze unijne

(68,05%). Lista plac, z której jest wyplacane stypendium, powinna zostać sklasyfikowana w slo”vniku list plac jako pomijana na PIT-n. Udział procentowy

poszczególnych części stypendium można określić wstałych parametrach systemu. -

Od części finansowanej z budżetu państwa program nalicza podatek dochodowy:

. Jeżeli został złożony PIT-2C, oznacza to, że stypendysta nie posiada innych dochodów, wówczas podatek jest naliczany tylko od kwoty stypendium
powyżej 380 zł., i jest wykazywany w rocznej deklaracji RIT-83, której drukowanie zostało dodanó do programu,

. Jeżeli nie został złożony PIT-2C, stypendysta posiada inne źródła dochodów, od których płaci podatek - wówczas opodatkowana jest cała część
stypendium, finansowana przez budżet państwa, i jest ona wykazywana na deklaracji RIT-11.

Po naliczeniu listy plac, rozliczenie skladników wg paragrafów wykonywane jest wg stałych paragrafów dla stypendiów - stypendium jest wykazywane w

kwocie łącznej, oraz w rozbiciu na część BP i FU. Dla uzyskania czytelnego wydruku zalecamy w podanie dla składnika placowego odpowiadającego

stypendium paragrafu klasyfikacji 32. Program umożliwia także wykonanie zbiorczego zestawienia składników placowych, ukazującego łączne kwoty

wypłaconych stypendiów.

Wprowadzanie trzynastki

W celu ulatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg

wydzialów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego skladnika:

. rodzaj składnika - wybrać jeden, spośród oznaczonych w slowniku jako algorytm: trzynastka,
• data składnika . kiedy będzie wypłacany,
a dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, procent podstawy

Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę składników, które oznaczone są w slowniku składników jako

wchodzące do podsta”y trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy. Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna,

wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.

Kalkulator do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - trzynastki -

Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:

1. Poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,
2. Poprzez wprowadzenie składnika placowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji,

TypBR Okno szybkie rejestrowanie trzynastki

Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i skladników placowych, uwzględnianych w podstawie.

Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:

. Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka — w przeciwnym
razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,



a Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego
wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie
edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę
godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy wdanym miesiącu, i obliczoną podstawę zdanego miesiąca
przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzajów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych
rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są Po wybraniu
danego mieqiąca w roili z opisem w dolnej cvę~ci kalkulatora,

a Pwgrain oL~litza pud&tawę wyiiagrudzoulu wg kwot fuktyoznlo wypłuoouyuli pracownikowi (tj. z uwzględnłonłem potrącoń W wynłłw otrzymania
zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku).
Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

• W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika
(wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy plac,

• Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest
wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,

a Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z
tytułu pobierania zasiłków.

Ryczałty

Dla ułatwienia rozliczania ryczałtów za przejazdy samochodem, program zastal wyposażony w specjalny kalkulator do ryczałtów.

a Wdanych kadrowych pracownika można podać maksymalny dopuszczalny miesięczny limit kilometrów do wypłacenia ryczałtu,
a Dla odpowiednio zdefiniowanego składnika o algorytmie Ryczeli, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator. Podpowiada on limit i

rzeczywiste wykorzystanie limitu kilometrów, ostatnio wykorzystywaną stawkę za kilometr oraz oblicza wszystkie dni nieobecności pracownika w
bieżącym miesiącu i pomniejsza ryczałt o 1/22 za każdy dzień nieobecności. Składniki o tym algorytmie nie są przeliczane przez dni urlopu oraz dni
obowiązywania składnika.

Świadczenia w naturze

Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obłiczania Świadczenia w naturze. Wartość takiego składnika jest obliczana jak dla składnika
zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stalych wartości. Obliczana wartość jest prz~mowana jako podstawa do obliczenia
odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - sam skladnik nie jest „wypłacany, nie jest uwzględniany w
kwotach brutto i netto.

Zwolnienia podatkowe

Ustawa PDOF przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 zł. niektórych przychodów (Art. 21 pkt i poz. 67). Aktualna wersja
programu pozwala na przygotowanie odpowiedniej konfiguracji.

. dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwała na zwolnienie podatkowe można podać maksymalną, roczną
kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list płacz tym składnikiem program sprawdza wyplaty tego składnika w poprzednich miesiącach i
pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty

a na karcie placowej zmieniono kolejność wierszy z podstawami składek ubezpieczeniowych i podatku, co pozwala na łatwiejsze skontrolowanie
podanych kwot. Została też dodana dodatkowa linia z kwotami zwolnień podatkowych w poszczególnych miesiącach

a podczas przygotowania deklaracji PIT-li przychód podatnika jest pomniejszany o zastosowane zwolnienia

Program umożliwia także rozliczanie zwolnień podatkowych wieloma skladnikami. Jedyny warunek to taki, żeby składniki te były wypłacane z różnych list
plac. Jako kwota dotychczasowego zwolnienia zliczane są zwolnienia wszystkich składników z poprzednich miesięcy oraz naliczone zwolnienia podatkowe z
bieżącego miesiąca dla składników innych niż naliczany. Oczywiście, każdy ze składników musi mieć podaną w słowniku lączną dla wszystkich kwotę
zwolnienia podatkowego.

Edycja list płac

Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list plac. Jej zastosowanie to np. wpro”adzenie
danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu placowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu
prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.

Możliwe są dwa rodzaje korekty:

. Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac,

. Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac.

Program pozwala na modyfikację:

a Kwoty brutto wynagrodzenia -jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto!
• Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
• Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
a Zaliczki podatku dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego),
a Kwoty netto wypłaty,
a Podstaw obliczania składek ZUS (Uwaga: podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia

maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek),
a Kwot składek ZUS.



Wartoki korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca I każdaj listy plac w miesiącu, wykor~flne są one p”v każdorazo”t”ni przeliczaniu
wybranej listy.

Wprowadzanie ostatecznych kwot

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy plac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól,

odpowiadających polom z listy plac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście plac. Np. podanie wartości 1500,00 dla

Podstawy ZUS spowoduk, że wszystkie sklndkt LUb będą naliczone od teJ kwoty.

Wprowadzanie kwot korekty

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy plac, z kolejnego okna „ybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól,

odpowiadających polom z listy plac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich

pól. Podanie o nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie,

podanie kwoty ujemnej -jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15

złotych.

Wykorzystywanie wyróżnika

Wyróżnik pozwała na rozliczenie wynagrodzenia, otrzymywanego przez pracownika, według różnych źródeł oraz zliczanie wynagrodzenia wypłaconego z

wielu żródel dla poszczególnych pracowników. Możliwości te najlepiej zobrazuje przykład:

Przykład Pracownicy to dozorcy, wykonujący swoją pracę na kilku obiektach. Ich wynagrodzenie zasadnicze sklada się z kilku części - każda dotyczy

innego obiektu. Potrzebne jest obliczenie lącznej kwoty wynagrodzeni~ zasadniczego, wypłacanej pracownikom zó pracę na poszczególnych obiektach.

Wprowadzając składniki placowe pracownikom, wynagrodzenie zasadnicze podajmy za każdy obiekt oddzielnie, stosując odpowiedni wyróżnik:

: Pracownik I

Składnik Kwota Wyróżnik

Zasadnicze 300,00 BUDYNEK-1

: Zasadnicze 450,00 BUDYNEK-2
Zasadnicze 20000 BUDYNEK-3 .

Pracownik 2

Składnik Kwota Wyróżnik

Zasadnicze 400,00 BUDYNEK-1

Zasadnicze 150,00 BUDYNEK-2

Po naliczeniu listy plac, wynagrodzenia zasadnicze zostaną zsumowane i wykazane na liście plac w kwocie lącznej. Wykonując Zbiorcze zestawienie

składników, należywyhrać opcje grupowania skladników wg wyróżnika. Otrzymany wydruk wykaże podzial następujący:

Składnik Wyroznik Kwota

Zasadnicze BUDYNEK-1 700,00

Zasadnicze BUDYNEK-2 600,00 „

Zasadnicze „ SUDYNEK-3 200,00

W ten sposób uzyskaliśmy łączną kwotę wynagrodzeń zasadniczych rozbitą na poszczególne obiekty, zgodnie z jej podzialem podanym w danych

poszczególnych pracowników

Szybkie rejestrowanie składników płacowych

Funkcja szybkiego rejestrowania składników placowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego

samego składnika placowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany

jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty. Wprowadzanie należy wykonywać następująco:

• Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdeSniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu,
. Wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:

- Pracowników, dla których należy wprowadzić składnik, „ .

. Rodzaj składnika płacowego,

. Daty obowiązywania skladnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla skiadników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w
którym następuje wypłata,

. Domyślną kwotę składnika,
. kliknąć przycisk Rejestruj- rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty

(podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast
zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po
przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

Zasiłki i karty zasiłkowe



Przygotowanie informacji do kart zasiłkowych odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy etap
Wprowadzanie sldadnika placowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (Słownik składników płacowych,
przycisk Dodatkowo dla składników placowych) zaznaczoną opcję Zapisywać informacje ° zasiłku w karcie zasiłkowej. Podczas wprowadzania skiadnika
nałe~y 4korzystać kalkulatora do chorobowego - pozwała on na wprowadzenie informacji wyctępująoyoh na karcie zasiłkowej, takich jak okres obliczania
pod~1awy ?a~Ilksr, stawka dzieisasis, okres choroby. Ważne jest, że jednemu składnikowi placowemu może odpnwiadaćwwlgezniejcdon zosilok.

Informacja na kartę zasiłkowa jest przygotouą~wana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania chorobowego. Jeżeli naliczona została lista
płac, po czym ponownie edytowano składnik płacos”~s, informacje ° wypłaconej kwocie zasiłku są usuwane - listę należy naliczyć ponownie.

Drugi etap

Naliczanie listy plac. Podczas naliczania dane zasiłku są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także o kwotę podatku, należaego od zasiłku.

Kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników sosnagrodzenia. standardowo
zaliczka podatku dochodowego od zasiłku zaokrąglana jest do 1 grosza. Istnieje jednak parametr (State porometry systemu, zakładka ZookrqgLenio),
umożliwiający zaokrąglenie zaliczki podatku od zasiłku na karcie zasiłkowej tak, jak standardowo jest zaokrąglana cała zaliczka podatku. „

Od chwili obliczenia listy plac zasilek jest ujmowany na karcie zasiłkowej Z-17. Karty i asygnaty zasiłkowe

Tworzeaie kart zasiłkowych przebiega w dwóch etapach:

1. Podczas wprowadzania zasiłku, podczas korzystania z kalkulatora do chorobowego, przygotowywane są dane ogólne zasiłku: kwota zasiłku,
2. Podczas naliczania listy płac dane zasiłku są uzupełniane o kwotę zaliczki podatku dochodowego, przypadającą na zasiłek (proporcjonalnie do

udziału zasiłku w ogólnej podstawie opodatkowania). .

Izafornaacja ° zasiłkach
W nowej wersji programu zostal rozbudowany ekran edycji danych placowych - podobnie jak podczas edycji danych kadrowych, występuje.kilka zakresów
danych: skladniki placowe, podatek dochodowy (jakw danych kadrowych), oraz karta zasilkowa.

Kat ta za:~k~

Waśaceec zaoad za ok 2ele „ bącs* za 25 &i

DATA ROK MIES. lAS. enuTTo OKSES OD OO OWI ~OQ KOD SW
33154S2? zola 12 04.50 2818-1l-2a 201e-11-zo 1 80 312
2012-11,26 zole 11 04,50 zole-1107 2035-11-87 1 50 312
2818-18-24 zola 10 201.74 201818-15 201810-17 3 80 331
2018-10-24 2010 10 2017 „„ 331
201804-26 2058 2 350.3 ~ 312
201804-26 2018 0 es_sa ~oie-oa-it 281845-Il 1 60 312
2015-04-25 2018 4 0431 2018-0415 2018-0418 1 04 312
201804-20 2018 4 0461 2018-04-10 2018-04-lO 1 04 331
251844-28 zola 4 6361 20184444 20180404 1 80 312
2018-0-8-25 2018 4 28083 201840-za 201003-za 3 80 312
2018-0326 2018 3 440,50 201843-IS 201843-23 5 80 331
201842-28 2018 2 04.61 2018-02-15 201802-15 1 80 312

~ Szczmg01y 201? (J (J 2013 (1] DsksĄasnmslel-7 fl 0,s*s4kflzazakenąz-17 -

Program pozwala na podgląd każdego naliczonego zasilku, podając o nim szczególowe informacje, a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla

wybranego pracownika - drukowane są zasiłki pokazane na ekranie, dla wvbraaego roku. Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy w obszarze wykazu

zasiłków program pozwała na wybranie wszystkich, bez flltra roku - drukowana wówczas karta zasiłkowa zawiem także wszystkie zarejestrowane zasiłki.

~dydruk obejmuje jedynie zasiłki rozliczone na listach płac, z konplmtea danych.

Drukowanie kart zasiłkowych jest możliwe także dla większej grupy pracowników - z poziomu meau Zestawienia płacowa > Karty zasiłkowe.

Usuwanie danych zasiłków
Jest wykonywane podczas:

. Usuwania danych składnika płacowego, o ile lista płac nie została jeszcze naliczona, usuwany jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi,

. Usuwania danych naliczonej listy płac (z funkcji Informacje o listach plac), usuwane są wszystkie zasiłki, naliczone dla tej listy,

. Usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane.

Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7 Po pa”zygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową -

druk ZUS Z-7. Po wybraniu funkcji edycji danych płacowych należy wybrać Kardy zasiłkowe, a następnie wskazać zasiłek i kliknąć przycisk Drukowanie
osygnaty Z-7. Asygnata drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku.

Jeżeli zasiłek dotyczącyjednego zwolnienia jest wypłacaay lv dwóch ratach (np. zwolnienie an przełomie miesiąca), nałeży postępować następująco:

. Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą
pierwszej racie zasiłku, -

. Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego
podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia. -

. Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na
asygnacie wykazane będą obje raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).



Przeliczanie składników placowych przez czas pracy

Przez czas pracy przeliczane są te składniki, dla których vi Słowniku składników została zaznaczona odpowiednia opcja: Przeliczanie składników przez dni

w oparciu o kalendarz iprzepracowane godziny. -

Na sposób przeliczania składnika placowego przez czas pracy ma wpływ ustawienie odpowiedniej funkcji systemu nn zakładce Zaawansowane vi Stałych

parametrach systemu. -

. l-unkcja nie została zez flaczona
Kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku do łiczby dni miesiąca, za który
wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem
pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Łączna liczba dni w miesiącu jest zgodna z ustawieniem wdanych pracownika, na zakładce Dokumenty,

. Funkcja została zaznaczona
Przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku. Godziny przepracowane są pomniejszane
° te nieobecności, dla których zaznaczono odpowiedni parametr w Słowniku rodzajów nieobecności.

Jeżeli włączone jest rejestrowanie logn vi menu Pomoc, przy przeliczanych składnikach umieszczona będzie dokładna informacja ° dniach łub godzinach,
mających wpływ na obliczenie.

Wprowadzenie nieobecności
Podajemy wszystkie dane a nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należ)” podać:

. rodzaj nieobecności -jeden z listy, -

. uwzględnianie nieobecności w stażu pracy iw latach do nagrody jubileuszowej,
a szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności), koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS
. wdanych o zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie

przenoszony do kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego
zwolnienia.

Uwaga! -

Program oblicza dni nieobecności w pracy podczas naliczania plac, i wykorzystuje te dane

np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku stażowego vi wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wpływ

na poprawność naliczania wynagrodzeń,

Podobnie, dla urlopó” bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności „ pracy z powodu urłopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim
skonógurowaniu składników placowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym. Podczas
rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas
naliczania plac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejiza proporcjonalnie wybrane
składniki. W związku z tym:

w naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy
miesiąc rozliczenia,

. jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki
wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych młesięcy, rozliczanych wspólnie - należy
wówczas rozliczać jew odrębnych miesiącach),

. na RSA zdanego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.

Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych. Kliknięcie przycisku
umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego
wykonywane jest rozliczenie.

Opieka nad dzieckiem

W celu ułatwienia rozliczania i kontrolowania zwolnień od pracy dla wychowujących dziecko (Kodeks Pracy, art. iSS) dodano w programie szereg zmian:

. Przy podawaniu wymiaru urlopu na dany rok dodana możliwość podania wymiaru opieki nad dzieckiem na ten rok:



Edycja wymiaru u opów

Rok

2016

Wynia” u”Iopu Urlop z&e~y Opieka nad dzieckiem
Gcdzii: Mi-u Godzii Mia Godm Mi-U
J?~ I ~ (14) I ~ fl~” (Udj j~~” (2dj

Informacje dodatkowe

Staż pracy: 221. Om. 25d.. przyttugujący urlop to 26 dni
Etat: ill, dzienna norma czasu pracy wynosi 8:00
Ostatecznie po p”zeliczen.u przez etat należny uriop to 26 dni. w godzinach
jest to 208:00

I AJ”MMMZOViSZI

. W Słowniku rodzajów nieobecności dla wybranej (jednej lub więcej) nieobecności można zaznaczyć, że pomniejszają one wymiar opieki nad
dzieckiem w danym roku,

Słownik rodzajów nieobecności X

Nazwa .. Skrót

Izw*ier~ ~ I
Kategoria

„Q Nieoóectnk związv,a z chorobą „

® Nieobecność usprawłed~~a

Owop-inny

o ud6p oczjri(owy -

„ OUrlopbezpIatr~ -

o Urlop wychowawczy

o Nieobecność nieusprawieciwiona .

o Spćż~e

o Wyjście służbowe

~ Czas nieobecności traktowany ak przepacow~

C Nieobecność pori~śejśza v”~ni& nagrody rocznej (13]

~) Zachowane prawo do w~magrodzenia

F•ILMzarH

. Dodane oddz elne podliczenie godzin opieki na rozliczeniu nieobecności,



Rozliczenie nieobecności

Rok M

Wszystkie neobecności

Uilo~

Urlop twpoorynko,w
I0nn~0”l I
Do wykorzystania
20800 (26d) J

uilóp~
1000(Odk&l I
Wop bezpłatny
IO.00rod) I
Urlop ńw
J000(Odl

Nieobecro~ci
Choroba
1000(Odkatl

ZwoWenie -

1000wd) I
Opeka
600 (OdtI I

Nieobecno”6
00010d1

styczeń 2016 kity 2016 h nwzec 2016 kv&Óei 2016
PnWtśr CzPI SoN PnWtśr Cz Pt SoN flnwtśrCzPtsoN PnWtśrCz Pt SoN

123 123456? 23456 123

45678910 89 1011121314 789 10111213 45678910

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 tq 16 17

18192021222324 22232425262726 21222324252627 18192021222324

2526272833)31 29 28293)31 25262728293)

maj 2016 cza”iec 2016 bec2Ol6 sierp”ei 2016
PnWtśrczptso [~Pn tśrCzPtSoN hPnWtśCzPtSoN PnWtśrCzPtSoN

1 12345 123 12 34567

2345678 678 101112 45678910 89 1011121314

910 12131415 13141516171819 11121314151617 15161718192021

16171819202122 20212223242526 18192021222324 22232425262728

23242526272829 27262930 2526272633)31 293)31

33 31

wrzesień2ol6 pażdzrern&2016 ktopad2OlB gudzleń20l6
PnWtśrCzPtSoN PnWtśrCzPtSoN PnWtŚrCZPtSoN PnWtśrCzPtSoN

I 234 12 123456 1234

56789 1011 3456789 789 10111213 56789 1011

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

19202122232425 17181920212223 21222324252627 19202122232425

26272833) 24252627262930 2633) 26272833031

31

Dzieńroboćzy 8:00 I M Z&nIrs~

• Umożliwiono latwe wyszukanie osób z wprowadzoną opieką — poprzez wybór wg cech, do wykorzystania na przykład poprzez Wykaz pracowników
(F3) - jako dane w kolumnach można wybrać wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,

Wyb”ano 5 o~6Ł Dane kadrnwe p”acown&a - opieka nad dzieckiem - „jwdie”o wpmiar”

0dś~.ieź ~ Wybierz cecl” Deriena 201 6C&09 v ID karkowy „ Wymiar godzii opieł WjĄtorzystane godzi

Wybór”danych

ID karkowy Wymiar godni opeki
16:00(2d)
16:00 (2d3
16:00 (2d)
16:00 (2d)
16:W(2d)

/ykorzystane godny ape
0:00(0cl)
600 (Od.)

0:00(Od)
003 (O~
000(Od)

Po~ „yrkt*u

Zal”ses danych

Dane kadrowe pracownika

Warunek

opieka nad dzieckiem

Wartoić kopka dziesiętna Ja Mczb)

„OCatiQ Wymiar

Rok

Miesiąc

„narzec 2016

~Ant&~ MGotowe

I~”~-n

Wykaz pracowników — °

NA NAZWISKO I IMIĘ WyDZIAŁ
I” 171 Kowalewika Małgorzata . A&śisuaqa 3)171

133 KowaiskaMama Pizedszkole 30133
• 134 Kowalska Maria S~oła podstawowa 3)133

l~ KowaiskaMana Girr”a*xy 30133
185 Kowalskijan Szkołapodstawowa 30185

. Podczas wprowadzania nieobecności w dolnej części okna w polu z informacjami pokazywane są wymiar opieki w bieżącym roku oraz godz ny już
wykorzystanej opieki,



Urlopy, choroby, nieobecności

DataOD Data DO Liczbagodzii(O-&CC)
201605-11 2016-05-11 v JT :f” Dnu, rob.: I

Rodzaj rieobecności
?wob*iie r~elt”*ze

Opis

„1

„Ł Uwz*”hane w stażu pacy

„Ł Uwz ant dokkdeuszu

Urlop
Kod rxzen”y w
orlacsai skkad&t

choroba

Jest świadczer~e

Kod św~adczeria

Kod choroby
O I...] ~ podsta”~ zasWu

Pop”ze&ia riieobecro~ć.
201 6-l~-09 - 2016~-O9 ZwoWóe,ie opiekuńcze -

Pracownł~ ukończ~* ~ lat Itt 1963-12-15)
Wyn~i& godzii opieki w twn roku: 16:00 (2d)
Wyko”zystano godzin opak 4:00 (Od.)

Wprowadzenie nieobecności z portalu Zus PUE
Zgodnie z informacjami ZUS, nie zostanie przygotowane API, umożliwiające automatyczne pobieranie zwolnień elektronicznych. W związku z tym

przygotowaliśmy rozwiązanie, upraszczające i przyspieszające rejestrowanie zwolnień.

Konfiguracja

Do pracy aplikacji wymagany jest Microsoft .Net Framework w werSji 4.5 lub nowszej.

Potrzebne pliki:

:PllacePue.exe
placepue.dll

W/w pliki muszą znajdować się w katalogu z programem Place.

Do prawidlowej pracy programu należy powiązać rozszerzenie t~u pliku mit z aplikacją (niewymagane dla przeglądarki Firefox).

. 1 sposób dla Windows 7, 10: Wybieramy kolejno Panel sterowania -> Programy -~ Skojarz typ pliku lub protokół z programom. Zaznaczamy xml i
wybieramy zmień program oraz odpowiednią aplikację.

. 2 sposób: Jeśli mamy plik xml to klikamy ppm -~ właściwości-> zmień program.

. 3 sposób: Należy uruchomić aplikację przeciągnąć plik xml na okno programu.

Rejestrowanie

Zwolnienie lekarskie dostarczane w wersji elektronicznej, możemy automatycznie wczytać do programu. Na portalu PUE w zaświadczeniach lekarskich Po

wybraniu ubezpieczonego klikamy Zapiszjako-> XML.

(„--„

. W zestawieniach kadrowych dodano Zestawienia opieki nad dzieckiem, gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostale do
wykorzystania.

KADRY I PtA~ Rok 2016, Osobyz limitem opieki pozostał)”n do wykorzystanie.
201t2.24S.aO6 wszystkie wydziały
Ul. INFO.SYSrEM

LP Nr prac Nazwisko I imię Wyna wykorzystanie, pozostało

Kowalewska MałgorzataI 171

2 133

3 134

4 135

5 185

Kowalska Mana

Kowalska Maria

Kowalska Marta

Kowalsk Jan

16 03 (2d)

16 03 (2d)

16 00 (2d)

16 0) (2d)

16 00 (2d)

0:00 (Od)

6:00 <od.)

0:00 (Od)

0:00 (Od)

0:00 (Od)

16:00 (2d)

10:00 (ld+

16:00 (2d)

16:00 (2d)

16:00 (2d)



zaświadczenia lekarskie ubezpieczonych platnika

Status za~.: w~ęst&~

. . Okres niezdotnośd do
. Senainr Data Ident. Na Pobytw .

Ubezpieczony pracy Status zasw.
zaśw. wyst. lekarza opiekę szpitalu

... FIltr wył4czony

Jan
Kowalski XV 1234567 2017-09-13 2017-09-14 2017-09-14 1234567 N Wystawione
01234567890 xi_s

csv

tj

PDF

[lementyl-Izi 101251 so I ion x,,~M44 1

I Z~r~w~ad*”~e J I Odś”Meż II~ Iv)! cniccrwaie!poddądl

(s~vzaśw. zus a”ą J szaegóiy ~ww. zus a~ec &xgzort~j Lz~ż vflas&o kmb~k zadcz~1

I w~ z~Madafle ~bt~

W przeglądarce Firefox przy próbie zapisania pliku w oknie wybieramy Otwórz za pomocą klikamy rozwijalne menu, odnajdujemy aplikację i klikamy OK.
Jeśli okno z wyborem aplikacji się nie otworzylo to wchodzimy w przeglądarce Firefox w Opcje > Ogólne > Pliki i aplikacje, odnajdujemy n_sp zawartości -

XML Document i wybieramy Zawsze pytaj.

Otwieranie Zaawiadczenia lekarskie ubezpieczonych platnika.xml X

Rozpocz~o pobieranie pliku:

Zaswiadaenia lekarskie ubezpieczonych platnikaxml

Typ pliku: XML Document (492 B)
Adrec C: Users\jare~Desktop\placezus puc

Po zakończeniu pobierania:

Otwórz za pOmoc~ PlacePue

Zapiiz plik

EJ 4pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu

OK Mutuj

Przy prawidłowej konfiguracji przeglądarka uruchomi aplikację wyświetlając dane ubezpieczonego. Kod świadczenia możemy wprowadzić ręcznie lub
wybrać przy pomocy listy klikając ~...j Po prawej stronie. Jeśli zwolnień jest kilka to możemy przelączać pomiędzy nimi poprzez przyciski < >. W przypadku
wielu zwolnień rejestrować można na dwa sposoby:

. Pojedynczo poprzez edycję danych na aktualnej karcie, kliknięcie Zapisz obecny przejściu do następnego zwolnienia. W przypadku użycia Zapisz
pozostałe zwolnienia, które zostały zapisane przy użyciu Zapisz obecny nie zostaną kolejny raz wysłane (jeśli aplikacja zostanie uruchomiona
ponownie to wystanie ponowne będzie możliwe).

. Zapisanie wszystkich poprzez edycję każdego zwolnienia i kliknięcie Zapisz wszystko. Po poprawnym dodaniu aplikacja sama się wyłączy.

Uwaga: .

„ Numer Pesel w bazie i na zwolnieniu muszą się zgadzać, aby móc dodać zwolnienie. Takie zwolnienie przy użyciu Zapisz wszystko zostanie pominięte.
3eśli W przestanych do bazy zwolnieniach w polu opis będzie podawany Nr Zaświadczenia to aplikacja sprawdzi czy takie zwolnienie już nie byio dodane i :

~„świet1i odpowiedni komunikat. :



Imię i Nazwisko

II

Opis

NrZaświadczenia

ID lekarza

Pobytw szpitalu

Data wystawienia

Opieka

Status

W przypadku wystąpienia blędu podczas pracy aplikacja wyświetli komunikat w górnej części okna (nad polarni Imię i nazwisko oraz Pesel). W przypadku

niektórych blędów aplikacja stworzy plik tekstowy a nazwie PlacePueErrorsnt, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

Przeglądanie zwoinień w programie

Wlączenie w menu Sto lych parametrach systemu - Wyględ funkcji Informacje a nieobecnościach i listach plac na glównym ekranie powoduje pokazanie

szeregu informacji, a w szczególności ostatnio zarejestrowanych nieobecności. Pokazywane są nieobecności od poprzedzającego miesiąca, dla których nie

został zarejestrowany rozliczający je składnik placowy.

W głównym menu w opcji Pracownicy znajduje się funkcja Wykaz ostatnich zwolnień ZUS - pokazuje ona listę pracowników z zarejestrowanymi w sposób

automatyczny zwolnieniami, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je skladnik placowy.

Funkcja Wykaz pracowników pozwala na wybranie w jednej zkolumn pokazywania daty ostatniego zwolnienia ZUS - wybierana jest data wystawienia

ostatniego zwolnienia, zarejestrowanego w sposób automatyczny.

Import danych RCP
Wspólpraca z elektroniczną ewidencją czasu pracy ma sens jedynie wówczas, gdy pozwala ona na określenie rodzaju nieobecności pracownika - w innej

sytuacji z faktu nieobecności (niezarejestrowania wejścia i w)jścia) nic nie wynika, nie znana jest przyczyna, a więc itak nateży dane uzupełnić w programie

- powodem nieobecności może być delegacja slużbo”va, urlop, albo choroba - co może mieć wplyw na naliczenie wynagrodzenia.

Jeżeli plik przygotowywany przez RCP identyhkuje różne rodzaje nieobecności, ich kody należy wprowadzić w odpowiednie pole „ Słowniku rodzajów

nieobecności. Jeżeli w pliku RCP kodo nie ma podanego lub nie zostanie odnaleziona nieobecność z tym kodem, program szuka nieobecności domyślnej

oznaczonej kodem #RCP#,

W przypadku gdy plik przygotowywany przez RCP zawiera identyńkatoiy pracowników, należy je „pr~wadzić w odpowiednie pole w danych kadrowych

pracownika, w zakladce Norma i grajik czasu pracy.

Rejestrowanie zwolnienia chorobowego

Baza: L

D X

Pesel

Zwolnienie od

Rodzaj nieobecności

Zwolnienie do

~„ Uwzględniane
w stażu pracy

ci Uwzględniane
L_I do jubileuszu

choluba

~ Jestświadczenie

Kod świadczenia __________ [..]

Kodchoroby I________
%podstawyzasiłku ________I

Anuluj
Zapisz Zapisz :
obecny : wszystko



Impoit danych RCP

Nazwap&uzdar~niRCP

P%PLCWIN\PROJEKT\RtPMestowj.csv

I IW~tlł43Wt~YtUd WcsyI~”~”di rHesI”er,K,id ~ cqgeiwi~”clt 1

Dopisz dane Drak danych nieobecności o idenIyfd~atorzc IJROD

. 2018-03-24 2018-1101

[J Dcś~sz dane Niepoprawny zakres dal nieobecności
20180319 2018-03-12 Urlop b”wocz~ńcowy

Drak danydi pr~own~a o identyhkatrwze 1003666 o
2018-0302 2018-0305 Urlop ~~pocz$*ov~y i w~

~Dopiszdane 311: Pitow:kiJa~
2018-03-08 2018-0308 Delegacja (1~ri”)

[J Dopisz dano Drak danych nieobecności ° idenlyfikatorze OPIS
20180301 2018-03-01 (~ min.)

Import danych należy rozpocząć od wybrania pliku z danymi z RCP, a następnie kliknąć przycisk Odczytaj dane. Program analizuje dane z pliku,
dopasowuje dane pracowników i rodzajów zwolnień oraz kontroluje daty nieobecności. Po odczytaniu prezentowana jest lista pracowników i ich
nieobecności, poprawne dane (możliwe do zaimportowania) oznaczone są w lewej części listy.

Inna możliwość zaimponowania danych istnieje po otwarciu oknn Importu danych RCP lub okna Wprowadzania nieobecności z menu Pracownicy -

wystarczy wówczas przeciągnąć plik z systemu RCP i upuścić na pusty obszar, zostanie on odczytany automatycznie.

Po kliknięciu przycisku Zarejestruj dane są zapisywane w bazie i widoczne na zakładce Nieobecności wdanych kadrowych.

Uwaga!

. Każdy zapis w polu opisu posiada informację o automatycznym imporcie, identyfikator z systemu RCP oraz identyfikator sesji importu (grupy
jednocześnie zaimportowanych danych mają ten sam identyfikator), np.: Import z systemu RCR sesja: 71816, ID: <1549>,

. informacja o imporcie danych jest zapisywana w Dzienniku zderzeń (https://wiki.groszek.pllindex.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.8
4.

W funkcji Wykaz pracowników można kliknąć przycisk Cechy, i dokonując wyborujak niżej:

uzyskać listę pracowników z znimportowanymi z RCP nieobecnościami, uporządkowaną w kolejności od ostatniej - latwo więc można przejść np. do edycji
ostatnio wprowadzonych danych.

0dczyt~ dane Z~eqesIr~

O
1007221

O
1007728

180

1005810

Wybór danych



Wnioski i plany urlopowe

Wnioski urlopowo

Każdy wniosek może mieć różny stan - I w takiej kolejności następują zmiany:

. złożony - bezpośrednio po wprowadzeniu,

. odrzucony - brak zgody na urlop,

. zaakceptowany - zgoda na urlop,
a zaplanowany - zgoda i dodanie wniosku do planu urlopów, zaplanowane urlopy są pokazywane na Ewidencji czasu pracyw danych kadrowych

pracownika,
. zrealizowany - wprowadzenie tego stanu wiąże się z wprowadzeniem nieobecności, odpowiadającej wnioskowi,
. wycofany - rezygnacja z urlopu, o ile wniosek nie jest zrealizowany,

Każda zmiana stanu wniosku jest zapisy”ana do dziennika zdarzeń jako oddzielny rodzaj zdarzenia, a podgląd Dziennika zdarzeń dotyczący wniosków jest
możliwy bezpośrednio z ekranu ich przeglądania.

Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyńkatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń.

Rejestrowanie wniosków

. wprowadzanie przez odpowiednią funkcję programu:

Dodatkowe parametry „.eboru

~ Wszystkie wr~osld

Nazwisko.. I

W górnej tzęści ekranu można wybrać wnioski o żądanych stanach oraz z odpowiedniego przedzialu czasowego. Jest też pole, umożliwiające filtrowanie
pracowników wg nazwiska, szukane są nazwiska LIKE „%tekst%”. Jeżeli jako pierwsza podana zostanie cyfra, program zaklada że wpisano numer
pracownika i szuka tego numeru (w przypadku blędnego podania numeru, np. z literami, pokazywani są wszyscy pracownicy.

Wnioski urlopowe (3) — 0 X
Wyłxane wnioski
~Złoźcne ~Doda,e do planu

~ Odtzucone ~ Zteakow&”ie Wszystkie rodzaje

~Zaakceptowane ~Wycofane

113 Dębowy Jan. wniosek z 2020-10-Ol. Urlop wypoczynkowy na okres 2020-10-01 2020-10-W.

uiządon*w
Y KierownkJe&ros&i
7 P SeJuetarjatJe3~oslki

. „ 20201001 22 1001
P wydzid”l

~ ReferatAwydziaFul
1 209: Dąk Kry~,na. 2020-10-01 - 2020-10-01

P Wydziału .

~ Ae[eratCwydzialu I
g 365: Kowalska Ewa. 2020-10-01 - 2020-10-01

_________ MZa



Każdorazowo Po zmianie należy k]iknąć przycisk Odśwież.

Dla każdego wi~iosku można podać przedział czasowy OD i DO - datę i godzinę (jeżeli potrzeba), rodzaj nieobecności związany z nieobecnością,oraz krótki

Opis.

W dolnej części ekranu pokazywany jest „ dniach i godzinach pozostały do wykorzystania urlop pracownika.

Plany urlopowe

Na ekranie pokazywane są osoby z wnioskami, oznaczonymi jako zaplanowane:

Plan urlopó

Dodatkowe parametry i”~toru

Urlopy,. rriesi~cu Upc”zq.towanie

flWIIlfl

Stnidwa organizacwia

Jetostka Or~anizacjĄna

2019-06-03 -201 9-08-417 ADAM(2YKOWSKI MARIUSZ
Wydział 22

Dr*5r&:5 AeferakAW~dzitul
Urlop vs,”poczyrkov”y: 40:00 h. 154 Pozostało: 16&W (21d)

2019418-W -2019-08-12 PIETflZMt ZOFIA
Wydział 04

Dn” 3rcb.: 3 SekretenatJeckiostkj

2019-08-11 2019-08-11 LAStOWSKJ DARIUSZ
Wydział 17

Dr* 1. rob.: 1 Jednostka Orgarizac~,a
Urlop vypoczyr*owy 16:00 h. (24 Pozostał~ 14400 (18dl

~ Pod~ąd ~hku Zan*r~

W górnej części ekranu można wybrać wnioski z odpowiedniego przedzialu czasowego, z wybranego elementu struktury organizac~nej, można także
zmienić ich uporządkowanie. Każdorazowo Po zmianie należy kliknąć przycisk Odśwież.

Na pokazanej liście zaplanowanych urlopów kolorem czerwonym są zaznaczone te z nich, które są w konflikcie (zachodzące na siebie daty nieobecności) z
którymś z pozostalych pokazanych.

Przycisk Podgląd wydruku pozwala na przygotowanie zestawienia dla osób wybranych aktualnie na liście, w ujęciu miesięcznym - w każdym miesiącu
drukowane są dni kalendarzowe i robocze nieobecności. Podobne zestawienie można uzyskać poprzez funkcję Zestawienia urlopowe, wybierając opcję
Plan urlopów.

Drukowanie wniosków

Ikona w lewej części ekranu pozwala na drukowanie wniosków. W zależności od rodzaju nieobecności, może być wykorzystywany inny wzorzec wydruku -

ścieżkę do pliku z wzorcem podaje się w Slowniku rodzajów nieobecności.

Na wzorcach wniosków mogą być wykorzystywane specjalne makrodefinicje:

~~NU(DATA) - bieżąca data
~4NU(URID) - unikalny identyfikator wniosku (pole ID_5-etNa z tabeli PL_wNzosKINB)
$Nu(UROD) - data początkowa wniosku
~„dNu(uRoo) - data końcowa wniosku :
~w”u(uRGo) godzina początkowa wniosku
~4NU(URGo) - godzina końcowa wniosku
~wNu(wNDT) - data złożenia wniosku :
~-JNU(WN5T) - status wniosku
jdNU(WNOP) - opis wniosku :
~wNu(uRLp) - pozostały urlop do wykorzystania
&NU(URLZ) - w tyn, urlop zaległy
*lNu(URIM) - ir,ię S nazwisko składającego :
~tNu(uRsT) - stanowisko składającego
~tNu(uRwn) - wydział składającego



kiwaga: godziny początkowe i końcowe drukowane są tylko wówczas) gdy przynajmniej jedna z nich jest różna od zera

Rejestrowanie wniosków przoz pracowników a aplikacji oKadry

Rejestrowanie trzynastki
W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki nagrody roczncj, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg
wydziałów lub grup) podać nale~” dane, dotyczące rejestrowanego składnika:

. rodzaj składnika - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: „trzynastka

. data składnika - kiedy będzie wypłacany

. dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, procent podstawy

Program analizuje dane dta kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynśstki jako sumę składników, które oznaczone są w słowniku skiadników jako
wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy. Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna,
wystarczyjedynie zatwierdzić łub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.

Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:

1. poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wiełu osób,
2. poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji Kalkulator

pozwała na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników placowych, uwzględnianych w podstawie.

Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązuję te same zasady:

. Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka — w przeciwnym
razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,

. Podczas wprowadzania program pozwała na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie
edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę
godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy wdanym miesiącu, i obliczoną podstawę zdanego miesiąca
przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzaj ów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych
rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i wśpółczynniku widoczne są po wybraniu
danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora.

. Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (tj. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania
zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku).
Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

. W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pelnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika
(wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,

. Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest
wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezplatnego,

. Podczas obliczania podstawy zasilku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z
tytułu pobierania zasiłków.

Szybkie rejestrowanie składników
Funkcja szybkiego rejestrowania składników placowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego
samego składnika płacowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany
jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty.

Wprowadzanie należy wykonywać następująco: -

. jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu

. wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:

. pracowników, dla których należy wprowadzić składnik

. rodzaj składnika placowego

. daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników platnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w
którym następuje wypłata

. domyślną kwotę składnika „

. kliknąć przycisk Rejestruj- rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty
(podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast
zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po
przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

Dodatkowo, funkcja rozbudowana jest o opcję rejestrowania nagród jubileuszowych: Po zaznaczeniu tej opcji program dla każdego pracownika analizuje
staż pracy, ijeżeli w wybranym okresie przypada jubileusz (20, 25, 30, 35,40,45 lat pracy) wówczas umożliwia zarejestrowanie odpowiedniego składnika.

Do analizy wybierany jest okres jednego roku, począwwszy od podanej daty początkowej składnika do zarejestrowania. Składniki rejestrowane są z datą
miesiąca, w którym przypada jubileusz - można więc wykonać jednorazowo przygotowanie składników np. na początku roku, w kolejnych miesiącach będą
one automatycznie uwzględniane przy naliczeniu list plac.



Podczas rqjestrowanla akladnika można wybrać op~ę liczenia wg funk~l, I dalej funkej~ zliczenia aldadników, które w słowniku maję zaznaczone
uwzględnianie w podstawie nagrody jubileuszowej. Zliczane są tylko skladniki z bieżącego miesiąca, z naliczanych list plac (a więc listę z nagrodami

należaloby naliczać na końcu).

Po przygotowaniu skladników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i wjakiej wysokości zarejestrowano nagrody.

Szybka zmiana danych
Funkcja pozwala na szybką zmianę niektórych danych u większej grupy pracowników. Można wybrać zakres danych, oraz zażądać zmiany pewnej

dotychczasowej wartości na nową.

Szczegolowe informacje o wykonywanych zlnlanaLh zapisywane s~” dzienniku zdarzen (https/Jwikigroszekpl/index php/P%C5%82acąjnstrukcja#Dzi

ennilczdarze.Cs.84).

Zmiana harmonogramów i grafików pracy
Tygodniowy harmonogram czasu pracy

Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg

słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada lączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia.

Godziny nocne są wyznaczane na podstawie godzin pracy, przypadających pomiędzy 21:00 a 6:oo rano.

Na ich podstawie przygotowywany jest indywidualny roczny grafik pracy — opisujący czas, któiy każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę

czasu pracy.

Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu no”vego harmonogramu należy wykonać aktualizację rocznego grafiku pracy —

wprowadzenie obowiązujących pracownika godzin pracy.

Poszczególne dni pracy 1,y grafiku można edytować, podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu — w ten sposób opisujemy

„v~ątki lub indywidualny czas pracy. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach

grafiku pracy.

Zmiana godzin pracy lv wybranym dniu — dla podanego dnia można podać godziny pracy, odbiegające od grafiku (podanie 0:00 — 0:00 odpowiada

zaznaczeniu tego dnia jako w”olnego). Funkcja ta jest wygodna, jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych

. pracownikó”v — np. jeden z wydzialów ma w peivnym dniu wydlużone godziny pracy. Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany — poja”vi się on w

wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one

pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.

Dodatkowe opcje pozwalają na

- pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy)

- nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).

Wprowadzenie nowego harmonogramu - jeżeli now)” harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy

obowiązuje oraz szczególowy czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych

pracowników” oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na ich podstawie.

Nowe grafiki pracy tworzone są wylącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego, w przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszly

przygotowanie grafików odbywa się podczas zamykania roku rozliczeniowego.

Usuwanie danych pracowników
Program pozwała na usunięcie kompletu danych pracownika - zarówno kadrowych, jaki placowych. Usunięcie jest ostateczne i nieodwracalne, dlatego też

przed wykonaniem tej operacji należy dokladnie zastanowić się nad jej koniecznością. Po „ybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o

nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych.

Zarządzanie danymi pracownika
Funkcja menu Zarzqdzanie danymi pracownika (dostępna także przez klawisz F4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, placowe, uzyskać

informacje o naliczonych listach plac oraz podejrzeć kwoty z list plac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób

można wykonać np. edycję skiadnika oraz sprawdzić, jaki wplyw ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).

Wykaz pracowników
W menu Pracownicy znajduje się funkcja Wykaz pracowników, dostępna także poprzez klawisz F3 pozwalająca na przeglądanie pracowników oraz w

trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do

edycji danych, możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.



Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się
poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.

Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej kolumnie.

Wykaz ostatnich zwolnień ZUS

Listy plac

Przeglądanie list płac pracownika
Ne ekranie pokazane są wszystkie listy plac pracownika z wybranego roku - rok można zmieniać klikając przyciski w dolnej części okna. Po dwukrotnym
kliknięciu na wybraną listę pokazywane są jej szczegóły.
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W wyświetlanych kolumnach z danymi list plac pokazywane są m.in. wartość składek PPK pracodawcy uwzględniona w podstawie PIT, miesiąc, z którego
te składki zostaly obliczone, oraz identytikator eksportu składek PPK do pliku w celu ich przekazania. .

Podczas przeglądania list plac wybranego pracownika istnieje możliwość zmiany numeru listy lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia
funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się Po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

Zm ana me sty plac X
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Listy płac: styczeń 2020
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Pa~ Zmień

Numer listy można wybrać z rozwijanej listy, lub bezpośrednio podać wartość.

aheaga: prograe nie kontroluje podanego nUe€nJ 2isty plac, należy upewnić się, że jest on wiaściwy!

Naliczanie list płac

Przygotowanie do naliczenia list płac

Cykl wprowadzania danych i naliczania plac przebiega w następujących fazach:

. Etap aktualizacji danych i drukowania list uzupełniających - w ciągu miesiąca należy sukcesywnie wprowadzać dane, mające wpływ na wysokość
wynagrodzenia pracowników. Można dwkować zestawienia i listy uzupełniające za miniony miesiąc - konieczna jest do tego wcześniejsza akceptacja
naliczonych plac, .

. Drukowanie listy plac - po zgromadzeniu wszystkich danych i uaktualnieniu parametrów naliczania (np. stawek podatku), można przystąpić do
drukowania zasadniczych list plac po wydrukowaniu list plac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić
ewentualne poprawki. i ponownie wydrukować listy,

. Po wydrukowaniu list płac naieży dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki i ponownie
wydrukować listy.



Obliczanie kwoty składnika placowego
Placa pracownika jest obliczana poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników. Jeżeli pole status składnika jest równe O (zero), składnik jest
pomijany przy naliczaniu płacy. Wartość składnika jest obliczana przez pomnożenie kwoty składnika przez współczynnik, procent i godziny/dni i jej

zaokrąglenie, wedlug parametru danego składnika podanego w słowniku składników płacowych:

~artość skladnił~a Kwota * Współczynnik (Procent/100) * Godzłiiyoiil

Przeliczanie składnika przez etat „

Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w słowniku składników, kwota składnika będzie przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na
wprowadzania podstawowej kwoty wynagrodzenia dla pólnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmody~kowana w zależności od ich
etatów. Uwaga! Jeżeli etatjest równy o Gub pola są puste), przeliczenie niejest wykonywane.

Korygowanie kwoty składnika przy urlopie bezpłatnym
Jeżeli została zaznaczona odpowiednia opcja składnika, wówczas program pomniejsza kwotę składnika w następujący sposób:

. obliczana jest liczba dni urlopu bezpłatnego, wykorzystanego w bieżącym miesiącu,

. obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu - obie w/w wartości wyznaczane są przy wykorzystaniu informacji z grafiku, do którego jest
przypisany pracownik,

. kwota składnika jest pomniejszana proporcjonałnie do liczby dni urlopu w stosunku do liczby dni roboczych.

Obliczenia końcowe
W zależności od pól ZUS i podatek, składnik jest uwzględniany przy obliczaniu odpowiednio składki ZUS i podatku dochodowego. Po obliczeniu
wynagrodzenia, kwota brutto oznacza łączną sumę składników zasadniczych i dodatków, bez odliczania podatku dochodowego. Kwota netto oznacza kwotę
brutto, pomniejszoną o należne składki i potrącenia i kwotę podatku dochodowego. Obie kwoty - brutto i netto - nie zawierają zasiłku rodzinnego i
pielęgnacyjnego.

Po obliczeniu kwoty brutto wyznaczane są, na podstawie stawek z danych placowych pracownika, kwoty składek ZUS. Przed ich obliczeniem program
kontroluje, czy nie nastąpiło przekroczenie górnej granicy dochodów, od której nie są opłacane składki emerytalna i rentowa - granica ta jest podawana
jako parametr w funkcji Stale parametry systemu Kwota podstawy zaliczki podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje
poprzez pomniejszenie dochodów brutto ° należne składki ubezpieczeniowe,

Program utrzymuje specjalne bazy danych, zawierającą naliczenia plac w obrębie całego roku. Wszelkie informacje o placach są uzyskiwane na podstawie
zawartych tam informacji z kolejnych naliczeń.

Zaokrąglanie składników plac i wynagrodzenia
System placowy pozwała na wprowadzenie kwot zaokrąglania dla:

. Każdego ze składników płacowych (podawane oddzielnie w funkcji Parametry składników placowych) - do podanej kwoty są zaokrąglane składniki
placowe, natychmiast po obliczeniu ich ostatecznej wartości (patrz wyżej),

. Podstawy opodatkowania - do tej kwoty jest zaokrąglana suma wszystkich składników,

. Podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

. Podatku dochodowego - do tej kwoty jest zaokrąglana obliczona kwota zaliczki miesięcznej podatku dochodowego oraz ostateczna kwota podatku,
wynikająca z rozliczenia rocznego, .

. Wynagrodzenia netto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie netto każdego pracownika,

. Wynagrodzenia brutto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie brutto,

. Podstawy składek ZUS - do tej kwoty są zaokrąglane podstawa składki ZUS, jako suma składników, podlegających tej składce,

. Kwot składek ZUS - do tej wartości zaokrąglane są wyliczone kwoty składek ZUS wg podanych stawek procentowych.

Naliczanie list - parametry naliczania

W górnej części okna należy podać za który miesiąc ma zostać naliczona lista plac, wybrać zakres danych pracowników (wydziały, grupy lub osoby), oraz
wybrać jedną z list, która ma zostać naliczona:
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W dolnej części okna, po lewej, występują parametry związane z naliczaniem listy jako korekty dojuż istniejącej:

Należy wybrać:

. listę w której zostanie zapisana korekta,

. miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta,
jeżeli wcześniej korekta już istniała, jest możliwość dodania do niej obecnie naliczanej
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Możliwość wybory do wydruku jedynie specylkznych danych - wyplacanych w kasie lub wyplacanych przelewem.
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Kolejny parametr określa sposób uwzględniania skladek PPK pracodawcy w podstawie podatku dochodowego, kolejno:

. składki pracodawcy nie są uwzględniane,

. w podstawie podatku uwzględniana jest kwota składek pracodawcy z właśnie naliczanej listy (w tej sytuacji składki należy przekazać w miesiącu
naliczanej listy, oraz tę samą opcję uwzględnić przy naliczaniu wszystkich list płac),

. w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy z poprzedniego miesiąca (wlej sytuacji składki przekazywane są w
kolejnych miesiącu do naliczanego, ta opcja może być wykorzystana jedynie przy naliczaniu jednej listy płac, w przeciwnym razie podstawa zostanie
powiększona wielokrotnie),

. w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy z poprzedniego miesiąca oraz z naliczanej listy - opcja do
wykorzystania, gdy dotychczas składki były przekazywane w kolejnym miesiącu, a od teraz będą przekazywane w miesiącu naliczania (ta opcja
powinna być wykorzystana raz, przy naliczaniu jednej listy płac, a dla innych list opcja druga, wykorzystania podstawy składek przy naliczanej liście).

uwaga: program ma możliwość jedynie modyfikacji sposobu naliczania zaliczki podatku w opisany sposób, nie ma możliwości kontrolowania faktycznego
wykonania przele”.”u składek, a co za tym idzie kontroli powstania przychodu u podatnika. Z uwagi na możliwość wielokrotnego przeliczania list, nie ma też
~tożliwości kontroli zakresu stosowania składek w podstawie podatku dochodowego.

alstawienie tej opcji jest bardzo ważne, i zalecamy szczególną uwagę przy naliczaniu list plac, a najlepiej przyjęcie stale stosowanych reguł naliczania.

. Drukuj listę jako paski wypłat: na wydruku przed każdą linią płac drukowany jest nagłówek, ułatwiający zorientowanie się w kwotach.

. Każdy pracownik na oddzielnej stronie - po wydruku każdej linii listy kolejny rozpoczynany jest od nowej strony.

. numer dla listy płac - od roku 2021 wszystkie listy są obowiązkowo numerowane, każda nowa lista otrzymuje numer o 1 większy od ostatniej, Jeżeli
wybrana lista była już w wybranym miesiącu naliczana, np. dla innego wydziału, program podpowiada wcześniej wykorzystany numer listy.

1: Kolejny nune,

Lisly~ac ~: g~ Podgląd
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Ustawienia drukarki... .

l~ Informacja ° poprzednich naliczeniach

Po naliczeniu listy plac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwała także na wcześniejsze ustawienie parametrów
drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list plac.

Listy płatne z góy I z dołu

Po włączeniu odpowiedniej funkcji, program rozróżnia listy plac na naliczane a góry i naliczane z dołu. Możliwe jest także sporządzanie odrębnych
zestawień dla takich list, ich odrębna akceptacja i przesyłanie do programu finansowo-księgowego.

Lista jest traktowana jako naliczana z góry, jeżeli jest naliczana nie później niż do piątego dnia miesiąca naliczenia, wg daty systemowej. Program daje
operatorowi możliwość wyboru rodzaju naliczenia listy, należy jednak korzystać z tej możliwości jedynie w wyjątkowych wypadkach.

Przykład

Przy naliczaniu listy płac na lipiec, jeżeli naliczenie jest wykonane w czerwcu lub do 5 lipca - lista zostanie oznaczona jako naliczana a góry. Jeżeli naliczenie
odbędzie się p05 lipca, lista będzie traktowana jako naliczana z dolu.

Praktyczne wykorzystanie tej możliwości jest szczególnie wygodne w powiązaniu z funkcją akceptacji list płac, w wypadku płac dla nauczycieli. C~”k} takiej
pracy można przedstawić na przykładzie: .

. 20 czerwca: naliczenie płac dla nauczycieli na lipiec - listy płatne z góry,

. 25 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list na lipiec płatnych z góry,

. 27 czerwca: naliczenie płac dla administracji za czerwiec, listy płatne z dołu,

. 29 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list za czerwiec płatnych z dołu,

. lipiec - wykonanie niezbędnych zestawień. z możliwością oddzielnego ujęcia list płatnych z dołu i z góry.

W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę plac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik
ma naliczoną listę plac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program
pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego
przeliczania.

Numerowanie list płac



Automatyczne numerowanie list plac - włączenie tej opcji w $tabjch Parametrach Systemu, w zakładce Zaawansowane, powoduje automatyczne
nadawania numerów naliczanym listom plac, począwszy od iw obrębie każdego roku.

Przed naliczaniem listy plac program podpowiada numery naliczonych wcześniej list z wybranego miesiąca i roku, umożliwiając wybór numeru jednej z

nich, lub numeru ojeden większego od najwyższego w danym roku.

W przypadku naliczania korekty listy plac program podpowiada numerację 7, roku i mieąiąca, w którym ma wstać zapiąana korekta

Podczas przeglądania naliczonych list plac wybranego pracownika istnieje mozlswosc zmiany numeru list” (https JJwmlu gwszekp~/sndexpl~/P%C5%82dc

ejnstrukcja#Przeg!.C4.S5daniejist_p.C5.S2acpracownika) lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu,
ukazującego się Po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

Wybór pracownika

. Wybór wg wydziałów - należy zaznaczyć te wydziały. z których pracownicy mają się znaleźć na zestawieniu,

. Wybórwg numerów pracowników - należy podać zakres numerów pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni na zestawieniu. Można także
kliknąć na ikonę, i dokonać wyboru pracowników z listy,

Istnieje także możliwość szczegółowego wyboru pracowników do zestawienia. Kliknięcie przycisku Wybór pracowników
powoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich pracowników, i możliwością zaznaczenia z lewej strony okna wybranych do
zestawienia.
Dodatkowo, poprzez wybór odpowiedniej opcji w górnej części okna możliwa jest zmiana uporządkowania pracowników
(zmiana powoduje wyczyszczenie wyboru). Zarówno uporządkowanie, jaki dokonany wybór jest zapamiętywany i
podpowiadany przy kolejnym skorzystaniu z tego okna. Po wybraniu pracowników podanie zakresu numerów nie jest już
możliwe, nie można również wybrać cech. Wybór pracowników i wybór wg cech wykluczają się - program pozwala na
zastosowanie tylko jednego z nich,

a Wybór wg grup do zestawień - należy zaznaczyć grupy do zestawień, z których pracownicy mają być uwzględnieni na zestawieniu.

Parametry mające wpływ na naliczanie list płac

Przed naliczeniem listy plac należy wykonać szereg czynności, mających wpływ tak na sposób obliczenia niektórych skladników, jak i wygląd zewnętrzny

listy.

. Sprawdzić ogólne parametry składników płacowych:

. Parametr przeliczanie składnika przez dni ma wpływ na obliczanie ostatecznej kwoty składnika -jeżeli zakresem ważności składnika nie jest cały
miesiąc, a parametr ten jest ust~wiony, wówczas program obliczy wartość składnika należną za faktycznie przepracowane dni. Przy przeliczaniu
składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.u.g6.62.2ag par.12 p.1),

• Parametr do chorobowego informuje o tym, wjakiej części kwota brutto składnika jest uwzględniana przy obliczaniu średniej kwoty dochodów do
celów obliczania zasiłku chorobowego, np. dla trzynastki jest to zwykle 1/12,
Parametr do potrąceń nienależnych steruje uwzględnianiem składnika w potrąceniach, odliczanych od wynagrodzenia na skutek choroby.

. Sprawdzić dane do wysługi:

. Poprawne naliczanie wysługi zależy od właściwego podanie ilości miesięcy z poprzednich miejsc pracy, uwzględnianych w obliczaniu wysługi
(ogólne dane kadrowe), oraz danych o zatrudnieniu wraz z informacją, czy okres zatrudnienia ma być uwzględniany przy obliczaniu wysługi.

. Sprawdzić słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów.
. sprawdzić składniki płacowe pracowników:

* Należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy mają zdetiniowane odpowiednie składniki płacowe we właściwych kwotach i z właściwymi
współczynnikami.

. Sprawdzić ustawienie ~~farnetrów list płac: .

a Należy skontrolować czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową przy obliczaniu podatku,
. W przypadku list uzupełniających warto podać precyzyjną nazwę listy, opisującą jej zawartość.

Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym nie dość jasno precyzuje kwestię miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji miesiąca, w którym przekraczany

jest próg podatkowy. Zależnie od interpretacji, może być ona stosowana, łub nie.

Domyślnie w takiej sytuacji kwota zmniejszająca nie jest stosowana, zgodnie zArt. 27 ust. ib. (pracownik uzyskał dochód powyżej skali).

Jeżeli jednak prz~ęta jest interpretacja zgodna z Art. 32 ust. 3, a zaliczka jest obliczana zgodnie z Art. 32 ust. i pkt 2 i wówczas kwota zmniejszająca jest

stosowana. Dla takiego obliczenia należy zmody6kować plik PLACE.rWl, dopisując do sekcji:

[usERcONFIG]
specopcaauLsl=T

Wykorzystanie tej opcji jest odnotowywane podczas zapisu logu systemowego i łatwo to sprawdzić. Oczywiście, takie lub inne obliczanie zaliczki nie ma

wplywu na łączną kwotę podatku na rozliczeniu rocznym.

ktaaga: dodana została dodatkowa opcja przy naliczaniu listy płac: uwzględnja składkę PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca w przychodzie do opodatkowania
Lista dla której zastosowano takie ustawienie jest zapamiętywana i przy jej wyborze w kolejnym miesiącu ustawienie jest podpowiadane automatycznie. Kwota
PPK powiększająca podstawę opodatkowania umieszczana jest na karcie placowej, karcie podatkowej (odtiiiel,,ie od zwykłego p,”zytliodu), nożna ją wybrać jako
kolumnę PP oOPIr przy przeglądaniu list plac, pokaz~n~ana jest także na ekranie z informacją o listach piec wybranego pracownika.



Obliczanie kosztów uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu mogą być podane jako stała kwota dla pracownika, lub jako procent od przychodu. Sposób obliczania kosztów definiuje się
następująco:

. Poprzez podanie sposobu obliczania kosztów w definicji listy plac i ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu lub stalej kwoty,

. Poprzez podanie wartości kosztów lub ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu wdanych kadrowych pracownika. Sposób obliczania
kosztów podany wdanych pracownika jest obowiązujący dla wszystkich list plac, naliczanych dla tego pracownika - wyjątkiem są jedynie te listy, dla
których zażądano naliczania kosztów jako procentu od przychodu.

Uwaga!

. Jeżeli naliczana lista ma zaznaczoną opcję stalych kosztów uzyskania przychodu, koszty to podana kwota lub obliczany procent -zawsze zgodnie
definicją listy plac, niezależnie od danych poszczególnych pracowników,

. Jeżeli naliczana lista nie ma zaznaczonej opcji stalych kosztów, to program sprawdza dane pracownika, i jeżeli ten ma podaną kwotę kosztów - to jest
ona wykorzystywana. Jeżeli dla pracownika zażądano obliczania kosztówjako procent od przychodów, to taki sposób obliczania jest przyjmowany.

Dla list plac, dla których podatek dochodowy jest obliczany zgodnie z progresją pódatkową (nie jest oznaczony jako stały), program kontroluje wysokość
kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ koszty uzyskania nie mogą przewyższać kwoty wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy, w razie
konieczności są pomniejszane lub wynoszą zero. Jako kwota wynagrodzenia nie wyplacanego ze środków pracodawcy (a więcjako dochody z innych źródeł)
zliczane są wszystkie składniki z wybranym rodzajem Zasiłki ZUS. Informacja o pomniejszeniu kosztówjest drukowana w opisie listy plac.

Roczna ulga podatkowa dla osób do 26 roku życia

Wybieranie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia - zobacz tutaj

Kwotę rocznej ulgi, należnej pracownikowi w danym roku podaje się wdanych kadro”wch, wybierając zakres danych Podatek dochodowy. Możliwajest też
zmiana danych u wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu funkcji Szybkiej zmiany donych w menu Pracownicy. Należy wówczas:

- wybrać w lewej części ekranu zmieniane dane - Roczno uLgo dto osób do 26 roku życia
- wybrać pracowników w odpowiednim wieku, poprzez wybór wg cech :
- podać kwotę ulgi w dolnej części ekranu, „

wykonać żądane lniany klikając przycisk Zmień

Wprowadzone wartości można latwo sprawdzić, wykorzystując funkcję Wykaz pracowników i wybierając jako jedną z kolumn Ulgę podatkową <26.

Ulga zostanie uwzględnionajedynie wówczas, gdy ustawiony jest odpowiedni parametr istyplac - domyślniejest on włączony dla wszystkich list.

Sposób obliczania ulgi:

sprawdzany jest wiek pracownika — na ostatni dzień naliczanego eiesiąca, W wypadku przekrozzenia 26 lat ulga nie jest naliczana, jeżeli jednak podana jest
wartość ulgi w danych kadrowych to po zakończeniu naliczania pokazywany jest odpowiedni komunikat

obliczamy kwotę przychodu i pomniejszamy ją”o zasiłki (zliczana jest łączna kwota składników, oznaczonych w słowniku jako Zositki Zus) - i to jest :
~Maksynałna_KwotajJlgi :

Obliczamy ze wszystkich Ust z danego roku i niesięcy poprzednich i obecnego (różnych od właśnie naliczanej), dla wszystkich miejsc pracy pracownika
zastosowane kwoty ulg < 26 i zastosowane koszty - i to jest kwota wykorzystanej ulgi, która nie może przekraczać pierwszego progu podatkowego:
wykorzystana_ulga

Obliczamy ile zostało do wykorzystania z uwzględnieniem kwoty ulgi wprowadzonej wdanych kadroayth pracownika - po odjęciu Wykorzystana_ulga, otrzymujeny
Pozostała_Kwota_ulgi

Zastosowana przy obliczeniach ulga to Min (Pozostała_Kwota_Ulgi, Maksynalna_Kwota_ulgi) i to jest Ulga_Ola_Listy

Opodatkowana podatkiee dochodowye jest obliczona podstawa podatku pomniejszona o wartość ulga_Dla_Listy

Kwota wykorzystanej ulgi jest zapamiętywana w danych listy plac i prezentowana jako „Ulga”. Informacje te można także sprawdzić na informacjach
ekranowych o listach plac, przy wykorzystaniu funkcji Wykaz list płac, wybierając jako jedną z kolumn Ulgę podatkową < 26. Wysokość ulgi jest także
drukowana na karcie placowej i RMUA.

Szczegółowe informacje o sposobie naliczania list, a w szczególności podatku są zapisywane w logu systemowym i ulatwiają analizę wątpliwych
przypadków.

Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalna kwota ulgi jest zliczana wg przychodu pracownika, a faktyczne obniżanie podstawy opodatkowania jest zwykle mniejsze
- przychód może wynosić np. alee zł., ale podstawa opodatkowania jest mniejsza ze względu na składki ubezpieczeniowe i koszty uzyskania przychodu i sqnosi
h tym przypadku 2sle zł., i w całości jest pomniejszana o ulgę.

Obliczanie pomniejszenia zasilku

Podczas naliczania list plac program:

. Analizuje zasilki chorobowe, odszukuje odpowiadające im dane o nieobecnościach i oblicza liczbę dni nieobecności. Jeżeli dla zasilku zostala wjego
definicji zaznaczona opcja Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS, dni
nieobecności uwzględniane są także przy pomniejszaniu podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne,



. Na podstawie obliczonej liczby dni, wyznaczany jest odpowiedni współczynnik do obliczenia podstawy:

Lspsaczynnik = (30 - dnĘnieobecności) / 30 .

Szczegółowe informacje ° obliczaniu zapisywane są w logu systemowym.

Nallazanlo I drukowanie list płac

Program um~żliwia drukowanie zasadniczej listy płac oraz list uzupelniających. Dzielenie należnych części wynagrodzenia pomiędzy listy jest

automatyczne, sterowane poprzez podawanie odpowiednich wartości wdanych placowych:

- Zasadnicza lista płac - obejmuje wszystkie stałe składniki płacowe, obowiązujące przez dłuższy okres czasu, np. wynagrodzenie zasadnicze, zasiłek
rodzinny. Lista zasadnicza jest sporządzana co miesiąc, i jest podstawą do stałych wypłat uposażenia,

. Uzupełniające listy płac - obejmują składniki występujące jednorazowo - premie, wyrównania, dodatki, itp., które nie są objęte listą zasadniczą i
wypłacane są oddzielnie. Listy uzupełniające są sporządzane w nieregularnych odstępach czasu, zależności od potrzeb. Są zawsze przypisane do
aktualnego w momencie naliczenia miesiąca - tzn. Po naliczeniu płac np. za marzec, lista uzupełniająca wykonana przed akceptacją miesiąca będzie
przypisana do marca, lista uzupełniająca wykonana po akceptacji miesiąca - do kwietnia.

Uwaga!
Należy pamiętać, że przed wydrukowaniem listy o dynamicznym formacie analizowane są dane wszystkich pracowników z
podanego zakresu. W praktyce najwygodniejsze jest sporządzanie takich list dla każdego wydziału oddzielnie, podając
stosowne zakresy numerów - z reguły każdy wydział posiada własną specyfikę, i wówczas składniki płacowe specyficzne
dla np. nauczycieli nie będą zajmowały miejsca na listach obejmujących np. pracowników fizycznych.

Tworzenie list przebiegu a” dwóch fazach:

. Naliczanie płac - obejmuje analizę wszystkich składników placowych, obliczenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia i podatku, oraz zapamiętanie
obliczonych danych do przyszłego wykorzystania. Wielokrotne przeliczanie list płac dla tych samych danych nie jest błędem,
Drukowanie płac-po naliczeniu może być wykonywane wielokrotnie.
Program utrzymuje specjalną bazę danych] zawierającą dla każdego pracownika komplet informacji o wszystkich listach płac, na których występował
on wciągu roku. Baza danych aktualizowana jest podczas naliczania plac za kolejne miesiące. Wszystkie wydruki list płac oraz zestawień tworzone
są właśnie na podstawie danych z tej bazy. Po zakończeniu roku baza list plac jest archiwizowana i możliwy jest dostęp do niej w celu uzyskania
informacji.
Uwaga! Zmiana danych placowych pracownika może w efekcie dawać zmianę kwoty wynagrodzenia - w takim przypadku konieczne jest ponowne
naliczenie plac i wydrukowanie listy. Drukowanie listy płac bez wcześniejszego naliczenia wynagrodzenia daje w efekcie listy płac wypełnione zerami,

. Drukowanie listy plac - z podziałem na kolejne wydziały, wg podanego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników. Lista dla każdego wydziału jest
drukowana na oddzielnych stronach.

Przed rozpoczęciem t”orzenia list program umożliwia wybór naliczania i drukowania list lub samego drukowania (dla otrzymania drugiego egzemplarza

tej samej listy). Przed naliczeniem plac program umożliwia wybór pracowników, którzy znajdą się na liście.

Uwaga!
Ponowne przeliczenie zasadniczej listy płac powoduje usunięcie dotychczasowych danych o tej liście i zapamiętanie
nowych danych. Podatek od wynagrodzenia z list uzupełniających jest zawsze uwzględniany w podatku z miesiąca, w
którym tworzono te listy.

Drukowane przez program listy plac zawierają:

. Nazwisko i numer ewidencyjny pracownika - ustawiając odpowiednia funkcję systemu można pominąć drukowanie nazwisk,

. Kwoty składników dla poszczególnych grup. Rubryka potrącenia nienależne zawiera kwoty odliczane od wynagrodzenia z tytulu zwolnienia
chorobowego, urlopu opiekuńczego lub macierzyńskiego, zastępowane następnie odpowiednimi zasiłkami,

. Kwotę brutto - sumę składników podstawowych i dodatków <bez zasiłku rodzinnego), oraz odjętymi potrąceniami nienależnymi]

. Kwotę podstawy składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* Składki emerytalną, rentową i chorobową, .

. Kwotę brutto do opodatkowania -wylicżoną przez program kwotę, podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z parametrami, podanymi przy definiowaniu
składników,

. Podatek - zaliczka na poczet podatku dochodowego,
• Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
. Netto - kwotę netto wynagrodzenia, po uwzględnieniu podatku i potrąceń,
. Kwoty zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego, nie wchodzących do brutto i netto,
. Kwotę do wypłaty - kwotę netto a uwzględnionymi zasiłkami.

Uwaga!
Jeżeli obliczone wynagrodzenie dla pracownika jest równe zeru, wówczas pracownik nie jest drukowany na liście płac!

Lista plac dla każdego wydziału rozpoczyna się od nowej strony, zakończona jest podsumowaniem danych wydzialu, słowną kwotą do wypłaty i do

przelewu, rozliczeniem ZUS dla „ydzialu, rozliczeniem kwot brutto z podziałem na paragrai~y klasyfikacji budżetowej, stosownymi miejscami do

zatwierdzenia listy oraz - opcjonalnie - rozliczeniem banknotów potrzebnych do dokonania wypłaty, drukowanym zawsze od nowej strony (patrz Funkcje

systemu). Na zakończenie list dla kilku wydziałów program umieszcza lączne podsumowanie list dla tych wydziałów.

Program pozwala na umieszczanie na listach plac dodatkowych, zapamiętywanych podczas naliczania informacji - ustawiane jest to funkcjach systemu.

Informacje te to m.in.:

. Oznaczanie na liście płac pracowników, którym uległa zmianie kwota netto wypłaty w stosunku do takiej samej listy płacz poprzedniego miesiąca,

. Stopa naliczanego podatku dochodowego,

. Liczba godzin nadliczbowych. .



. Informacja o dniach zwolnienia, urlopu bezpłatnego, stopie dodatku stażowego

Istnieje możliwość edycji iiaglówka każdej listy plac przed drukowaniem - należy w tym celu ustawić odpowiedni parametr menu Stole parametry >

zaldadka Wydruki.

Podczas naliczania list plac program zapamiętuje procent dodatku stażowego i datę najbliższej zmiany stażu pracy - informacje te można podejrzeć w
funkcji Wykaz pracowi~ików, dostępnej z glównego menu. Kliknięcie w polu tytulu kolumny zmienia uporządkowanie wykazu, co pozwala na łatwe
utworzenie k~tv pracowników wg proren tu ctodat kii talK, weg< łut” daly i [tlał l~ C lucia L ku Nałe y tai tnę Lać, pie tel dc iwa ue dnie „ą wg tai iii „„a d-t ień
obliczenia ostatniej listy plac - w wypadku zmiany danych o zatrudnieniu aktualny stan stażu można podejrzeć na ekranie edycji danych.

Dodatkowe iaformacje o naliczonych listach plac można obejrzeć także:

. W funkcji informacji o listach płac, po wybraniu listy i najechaniu kursorem na pole składników płacowych,
* Po naliczeniu listy płac, po kliknięciu specjalnego przycisku, uaktywniającego wyświetlanie informacji, program pokazuje listę osób ze zmianą

wynagrodzenia netto w stosunku do tej samej listy z poprzedniego miesiąca, listę osób ze zmienioną stawką podatku dochodowego, listę osób z
przekroczoną maksymalną podstawą składek ubezpieczeniowych. Informacje te są przydatne przy wyjaśnianiu ewentualnych pomyłek w
wynagrodzeniach.

Przy informacji o naliczeniu listy plac w daennzku zdarzenO p!j/”v g~szekj~lndexphpjP%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarzeC584) jest
zapisywana informacja o niektórych parametrach naliczenia - liczeniu sldadek ubezpieczeniowych i zdrowotnej z calego miesiąca oraz dla wielu miejsc
pracy - przestawianie tych parametrów podczas kolejnych naliczeń często prowadzi do nieporozumień, weryńkacja zapisów w dzienniku zdarzeń pomaga
wyjaśnić problemy.

Uwaga!

. Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku PODLISTE.IXT-jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczasjego zawartość jestw
całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane dc zatwierdzenia listy.
Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik powinien nosić nazwę PODLISKR. TXT,

a Dodatkowa opcja to umieszczenie indywidualnego tekstu w stopce listy płac. W tym celu należy utworzyć plik TEKSTOWY o nazwie PODLŻSTE.RTF
(lub zmienić nazwę już istniejącego pliku PODLISTE.TXT), zawierający tekst drukowany pod listą płac). Do pliku tego należy wpisać makrcdefinicję:

~iINTXT(PooAJ 000ATKOIN TEKST DO UMIESZCZENIA POD LISTĄ PŁAC:)

Podczas drukowania listy program wyświetli okno z podpowiedzią i miejscem na wprowadzenie tekstu, którym na wydruku
zostanie zastąpiona makrodefinicja. W pliku tekstowym można także wykorzystać makro

!#ow_STC0A)

drukujące bieżącą datę,

. Listę płac można drukować także w formie pasków wypłat - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają
drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych, widniejących na RMUA,

. Szczegółowe informacje ° sposobie naliczania płac są zapisywane w logu systemowym - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.

Podsumowanie naliczenia., wykaz problemów

Podczas naliczania program zbiera informacje o problemach, mogących powodować niepoprawne wyniki, i prezentuje je na ekranie po zakończeniu
naliczania listy plac.



Napotkane problemy

Lista płac (Dl. A-Lista podstawowa za kwiecioó 2019.
pracownicy od 266 do 342

Informacje Roble,r~

268 F~z”.4cki Adian, ~-1 10 Miasteczko. DaJi3wa 12 „

Składnik płacowy Poti& tnie Odnalniorto i.owiąsa,ńe it skiadnikiem i.łacow,os, klóip ni. istniej, ki. na
wa”toić 0 .

Puprawr.rne ~

311 PiowskJars, O3”1~Masleczko,Ba~iema33
Znaleziono wielokrotne wpisy dotyczące składek okresowych, należy sprawdzić dane!

Poprawione D

342 Środowslorc”nasz.05-llOMia;leczko M&a12
Niepoprawne dane okresu rozliczeniowego dla te~jo pracownika, przyjęto wartotci domyilne. Nie znaleziono
gratiku pracy na rok 2019. ~

V

Zarnluj

Po wybraniu jednego pracownika ikony w prawej części ekranu pozwalają na:

. podgląd naliczenia listy płac,

. edycję danych kadrowych,

. edycję danych płacowych.

W przypadku wielu problemów, ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia danych już zweryfikowanych.

Korekty list płac

Korekty list plac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wyplaccniu i zaksięgowaniu list plac okaże się, że z różnych powodów naliczenie
jest niepoprawne. Wygodne jest także w przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwała
ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po
poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej.

Uwagal
Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca, to
przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji lnformac”i o
listach płac.

TypBB Schemat korekty list płac

Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia
składek ubezpieczeniowych i podatku.

Funkcja obliczania korekt list plac jest dostępna dopiero po wlączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy wykonywać jedynie dla pojedynczych
pracowników.
Uwaga! Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać:

. Listę płac, do której zostanie zapisana korekta - konieczne jest zdefiniowanie w słowniku list płac oddzielnej listy płac, specjalnie do zapisywania
korekt, nie związanej a żadnymi skiadnikami placowymi.

. Miesiąca, w którym zostanie zapisana korekta - można np. obliczyć korektę wynagrodzenia za styczeń, ale zapisać ją w marcu - bo wówczas będzie
ona wypłacona, itak musi zostać ujęta w sprawozdaniu.

. czy naliczoną korektę należy dodać do ewentualnie istniejącej - ta opcja pozwala na jednej liście płac ująć korekty do list z kilku miesięcy - gdy np.
wyrównanie za pierwsze trzy miesiące roku wypłacane jest w kwietniu.

Sposób skonfigurowania i dzialania programu najlepiej zobrazują przykłady.

Przykład

W lipcu naliczono listę płac dla pracownika, z uwzględnieniem jednorazowego dodatku. Od całości kwoty zostały odprowadzone składki ubezpieczeniowe
oraz podatek.



Ski adniki „e.ynagrodzenia Brutto ZUS En”e~,talne Podst. podatku
zasadnicze Podst.Ub.Zdiow. ZUS Rentowe Podatek

Dodatek Podst. zus zus Ohorobowe Ub.zdrrmotne

1 500, 00 2 100,00 204,96 1 „707, 09
600,00 1 „707,10 136,90 „30,60

~ IU(J,OU b1,4b 1~2,3U

Rysunek 1

Po miesiącu, gdy lista zostala „vvpłacona i zaktięgowana, okaynlo się, że od dodatku nie należalo odprowadzać składek ubezpieczeniowych, o
opodatkowanie składnika powinno być obliczone zgodnie z regularni, dotyczącymi umów zleceń. Konieczne jest wiec wykonanie korekty listy plac tak, aby
uzyskać poprawne~ rozliczenie podatku I skladek ubezpieczeniowych. ponowne przeliczenie listy nie jest możliwe, postępowanie powinno być więc
następujące:

1. Zdefiniować - o ile już takiej nie ma - listę plac, o nazwie KOREKTYL(STPŁAC, .

2. Zdefiniować nową listę płac, np. DODATEK, z której powinien być wypłacony dodatkowy składnik, ustawiamy stałą stopę podatkową i koszty
uzyskania,

3. W opcji State paramet,y systemu zaznaczyć opcję Pozwalaj na naliczanie korekt list płac,
4. Wdanych składnika płacowego - dodatku należy przypisać składnik do nowo utworzonej listy płac - DODATEK,
5. W opcji Naliczanie plac wybrać pracownika, zaznaczyć naliczanie podstawowej listy płac (tej, na której znajdował się wypłacony dodatek), oraz opcję

Zapisz obliczenie jako korektę listy. Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się pole, w którym należywybrać nową listę KOREKTA. Wykonujemy naliczenie -

bez drukowania!
6. Ponownie wybieramy opcję naliczania list, pracownika, oraz listę płac - tym razem KOREKTY, drukujemy listę. Ujemne kwoty składek

ubezpieczeniowych i podatku oznaczają, że zostały one pobrane niepotrzebnie, kwota netto to kwota wypłacona pracownikowi, należna do zwrotu
(dodatek z niepoprawnie obliczonym ZUS ł podatkiem) (rys. 2),

7. Naliczamy nową listę ze składnikiem (rys. 3),
8, Dla kontroli wykonujemy Zestawienie list płac dla wybranego pracownika (rys. 4). Łączne kwoty ze wszystkich list zostaną uwzględnione przy

rozliczeniach z ZUS i urzędem skarbowym,
9. Dla uzyskania kwot, należnych do dopłacenia pracownikowi w wyniku różnic, wykonujemy zestawienie list płac, obejmujące jedynie listę korekt i nowo

naliczona listę ze składnikiem (rys. 5).

Sld adnikiv~ynagrodzenia . Brutto ZUS En”ae~talne Podst. podatku Potrącelia Netto
zasadnicze Podst.Ub.Zdrow. ZUS Rentowe Podatek Potr. nienależne Zas.Rodz.+Fiełeg

Dodatek Podst. ZUS ZUS Chorobowe Ub.zdres,otne Do „~~„pł at,

P,zelew

—600,00 —sa,sr —487,74 —395,04

—187,70 —39,O( —54,90
—395,04—600,00 —14,75 —37,80

Rysunek 2

Skł adniki~”ynagrodzenia Brutto ZUS Er~e~”talne Podst podatku
zasadnicze Podst.Ub.Zdrow. ZUS Rentowe Podatek

Dodatek Podst. ZUS ZUS chorobowe Ub.zdrowotne

600,00 0,00 600, 00
600,00 600,00 0,00 73,55

0,00 0,00 46,55

Rysunek 3

Brutto ZUS emerytalne ZUS Wypadkowe Podst. podatku Koszty Netto
Podst.Ub.Zdrow. ZUS Rentowe Podatek Ulga

Podst. ZUS ZUS Chorobowe Ub.zdrowotne

105 Kowalski Jan
Legionowo,

lipiec 2002 2 100,00 204,96 34,02 1 707,09 96,26 1 444,19
Lista podstawowa i 707,10 136,50 130,50 43,18

2 100,00 51,45 132,3&
lipiec2002 600,00 0,00 0,00 600,00 120,00 480,00
limowyzlecenia 600,00 0,00 73,50 0,00

0,00 0,00 46,50
lipiec 2002 —600,00 —58,56 —9,72 —487,74 0,00 —395,04

KOREKIYLIST —487,70 —39,00 —54,90 0,00
—600,00 —14,70 —37,80

2 100,00 146,40 24,30 1 819,35 216,26 1 529, 15
1 819,40 97,50 149,20 43,18
1 500,00 36,75 141,00

Rysunek 4



Brutto ZUS Emerytalne ZUS Wypadkowe Podst. podatku Koszty Netto
Podst. Ub.Zdrow. Zus Rentowe Podatek ulga

Podst. ZUS ZUS Chorobowe Ubzdrowotne
185 Kowalski Jan

Legionowo, „

lipiec 2002 600,00 0,00 0,00 600, nn izo;on 480,00
.lmoltrzl000nia cmo, 00 0,00 73,50 0,00

0,00 0,00 46,50
Iipiec2002 —600,00 —58,56 „-9,72 —487,74 0,00 —395,04
KOREKTY LIST —487,70 —39,00 —54,90 0,00

—600,00 —14,70 —37,80

—58,56 —9,72 112,26 120,00 84,96
112,30 —39,00 18,60

—600,00 —14,70 8,70

Rysunek 5

Na zestawieniu widać, że pracownikowi należy doplacić kwotę 84,96 zł.

W celu zapisania wyzerowanej listy - korekty na zero - należy włączyć Funkcję systemu Drukowanie zerowych list plac - poza możliwością wydrukowania

pozwała ona także na zapisanie takich list.

Rozliczanie sald podatkowych

Rozliczai~ie sald podatkowych

Program poz-wala na podanie kwot salda podatkowego - wartości zaległości lub nadplaty, powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku

dochodowego. Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie.

Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora

Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są Po wybraniu a lewej strony ekranu grupy danych Podatek

dochodowy. Należy podać: .

. Datę wprowadzenia danych,

. Rok i miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego, -

Kwotę salda oraz rodzaj - zaległość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpiatę (pomniejsza kwotę zaliczki),
. Opis - dowolny tekst, opisujący dane,
. Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda

podatkowego w zaliczce.

Przygotowanie PIT-4o
Podczas przygotowania PIT-4o program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok, a po stwierdzeniu nadplaty lub zaleglości zapisuje odpowiednie dane o

saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu „v następnym roku.

W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PJT-4o zaznaczyć odpowiednią opcję - Aktualizuj dane salda

podatkowego. Należy pamiętać, że każde kolejne przygotowanie PJT-4o za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych - jeżeli

więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowaao PIT-4o, dane wprowadzone ręcznie zostaną

nadpisane przez program.

Obliczanie zaliczek podatku dochodowego

Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania list plac - zaznaczenie specjalnej opcji Uwzględnij solda podatkowe przy naliczaniu tej

listy powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy plac na odpowiedni

miesiąc, i tylko dla jednej listy plac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwała na wybranie
opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostały dane salda podatkowego przynajmniej diajednego pracownika

Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego i pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda
podatkowego:

. Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość

. Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadplata podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę.
Jeżeli nadplata jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadpłaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o
tym operatora odpowiednim komunikatem (istnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika płacowego, którego kwota
odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, lista plac dla pracownika z takim
składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).

Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:

. Na wydruku listy plac - w części opisu listy (nad nazwiskiem pracownika), -

. Przy danych listy plac - widoczne przy przeglądaniu szczegółów listy w funkcji Informacje o listach plac,

. W informacjach o listach plac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu list plac,

. W logu systemowym, przy szczegółowych informacjach o naliczeniu,

. Wdanych salda podatkowego -jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i naliczanej liście plac.

Uwaga!
Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i nie
uwzględnia salda podatkowego - jest ono zawarte jedynie w kwocie netto wynagrodzenia.



Przygotowanie NT-4
Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach I nadpłatach podatku, uwzględnionych w bieżącym miesiącu, oraz o
kwotach zwrotów w gotówce, a następnie umieszcza je w odpowiednich polach deklaracji. Wartości te można zmienić podczas edycji danych do
zestawienia. .

Przygotowanie przelewów bankowych

Przed przygotowaniem przelewów nalezy wybrać:

. Miesiąc, za który należy przygotować przelewy,

. Wydział lub grupę pracowników,

. Wszystkie lub niektóre listy płac - jeżeli zostaną wybrane wszystkie listy płac, program standardowo przygotowuje dla nich jeden, zbiorczy przelew.
Można jednak - zaznaczając odpowiednia opcję - przygotowaĆ oddzielny przelew dla każdej listy.

Opcja Łącz przelewy na to samo konto jest przydatna wówczas, kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, a wynagrodzenie dostaje na to samo
konto. Jeżeli jednak dwie różne osoby (np. małżeństwo) mają podane to samo konto, ich wynagrodzenia również zostaną przelane łącznie. Podczas lączenia
program analizuje nazwę banku i numer konta wierzyciela - jeżeli sq takie same, to przelewy zostaną zsumowane (niezależnie od listy płac, której dotyczą).

Następnie wybieramy jedną z zaldadek:

Przelewy i listy przelewów
Standardowo program przygotowuje jedynie zestawienie przelewów - jeżeli jednak przed zestawieniem zaznaczona zostanie opcja Przygotuj pliki dyskowe
z zapisem przelewów, dane o przelewach zostaną zapisane w tekstowych plikach dyskowych, gotowych do przekazania do banku. Dane są zapisywane
zarówno podczas przeglądania zestawienia, jak i podczas wydruku. Format rzygotowywan ch danych przelewów jest zgodny z formatem banku
wykonującego przelew - jest to bank związany z podanym kontem strony Winien. Konta te podaje się w konfiguracji programu, w slowniku kont
bankowych. Można tam powiązać numer konta z bankiem, dla którego wstała zdefiniowana forma przelewów w postaci elektronicznej.

SŁOWNIK KONT DAlIE KADROWE
SŁOMIU( BANKóW BAWCOWYCH

foni przelevaj mania podać wIele lori; z „%J~
„ „na

rónm dla każdego banku „~ty, a~.tdez —„ Idóre rtzye
——~

Nuner konta
bankowego dla Konia pro~iiika i

Fonna przełen sanny WrWen odp~dnia ki~o*a
elektroncznego dla
banku strony IWflon

PR~LEWWVNAGROOmM

Format pliku dyskowego jest stały dla każdego banku, podanego w Słowniku banków, również nazwę pliku, w którym zapisywane będą dane przelewów
podaje się korzystając ze slownika banków. Każdy pracownik będzie miał przygotowane przelewy na konta zgodnie zdanymi banków, podanymi dla niego.

Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie konta bankowe pracownika, uporządkowane wg rodzaju konta i dokonuje przelewu na
kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna do przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).

Funkcja tworzenia przelewów posiada możliwość zmiany kodowania polskich znaków na generowanych plikach z przelewami. Dla skonfigurowania należy
w pliku pkice.ini, dodać lub uzupełnić odpowiednią sekcję:

(USERCOeIFIG]
bRPRZELLOIJt

gdzie:

. xx = 0 - bez polskich znaków

. xx = 1 - Mazovia

. xx2-Latin li CP852

. xx3-DHN

. xx4-ISO

. xx=5-W1N1250

Po wybraniu konwersji stosowany kod „v~ściowy jest uwidoczniony w tytule okienka hinkcji tworzenia przelewów. Konwersja jest wykonywana dla
wszystkich tworzonych plików, niezależnie od formatu.

Zapisy w pliku z przelewami do banku można poprzedzić stałym tekstem w pierwszej linii pliku. Tekst podaje się w pliku place .ini, w sekcji USERCONFIG,

np.:

[USERCOrdFIG]
~Pierwsza linia pliku przelewami .

Możliwość dostępna jest tylko wówczas, gdy przed tworzeniem pliku z przelewami wybierzemy opcję Skasuj dotychczasową zawartość pliku - podczas
dopisywania danych do pliku istniejącego dodawane są tylko informacje o kolejnych przelewach.



Wykaz wg banków
po wybraniu banku, program przygotowuje zestawienie przele”vów, wykonanych DO tego banku - czyli na konta pracowników, powiązane z tym bankiem.

Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego tekstu pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku. Tekst należy wprowadzić
do pliku PODPRZEL.TXT,jeżeli program znajdzie pliko tej nazwie w katalogu programu placowego, drukuje jego treść pod zestawieniem, podobnie jak dla
list plac i zestawień zbiorczych.

Drukowanie pasków wyplat

Po przygotowaniu list plac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk
- ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowaoy przez program Platnik.

Wydruk RMUA można przygotować z list plac za klika miesięcy, a w szczególności także za caly rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.

Informacja o wynagrodzeniu zawiera:

Dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ), .

. Dane o składnikach płacowych z wybranego miesiąca,
• Rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS, .

. Rozliczenie zaliczki podatku dochodowego,

. Kwoty wynagrodzenia brutto i netto. -

Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku:

a Standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych
każdego pracownika na oddzielnej kartce,

a Jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części-każdej kartki miejsca na
pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.

Jako paski wyplat można drukować także listę plac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem, Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście
plac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.

Jeżeli listy plac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas — ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydzialy, grupy do zestawień lub
pracownicy — nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach) i stąd
numer oiejest drukowany. „

Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu „ykazu naliczonych list plac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze — wówczas
numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach. Inna możliwość, to wydruk z poziomu
naliczania list plac — należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów” wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego
miesiąca.

Na listach plac drukowanych jako paski wyplat, w polu adresu standardowo umieszczana jest nazwa listy plac. Jeżeli jednak w Stalych parametrach

systemu na zakladce Wydruki zostanie wybrane drukowanie numeru Pesel, wówczas na pasku wyplat zostanie on umieszczony przed nazwą listy (nazwa
może zostać ucięta!)

Akceptacja list płac

Funkcja akceptacji list plac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby plac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie
list „yplaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy wlączyć odpowiednie
funkcje systemu.

Każda ]ista plac może znajdować się w następujących stanach:

a Lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie 5ą wszystkie listy plac w sytuacji, gdy
nie jest prowadzona akceptacja list,

. Lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona,
sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu
księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do
systemu księgowego,

. Lista zablokowana - dane z listy zostały p~~łan do systemu księgowego. Nie są możliwe aak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie
jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.

Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list plac, jak też odwolywania akceptacji już
wykonanych.

Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list plac powinien skladać się z następujących etapów”:

. Przygotowanie składników płacowych,

. Naliczenie listy plac, .

. Weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
a Ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy, .

. Akceptacja listy plac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych,

. Wykonanie niezbędnych zestawień,



• Przygotowanie danych do systemu księgowego.

Wykonanie akceptacji list plac

po wybraniu funkcji akceptacji list plac należy program standardowo wyświetla informacje z aktualnego miesiąca. Jeżeli jest taka potrzeba, miesiąc można

zmienić - spowoduje to automatyczne odczytaniejego danych.

Po wybraniu pienvszej zakładki (domyślnie) pokazane zostaną wszystkie listy plac, naliczane w danym miesiącu, wraz z informacją ° ich stanie.

Zmiana stanu listy następuj” po wskazaniu tej listy i kliknięciu i~ „yekkti po lewej SI it”ll IC tli III [ILL ntile;y (W L („tiC ii WLLgę, O Ot Ile i” IlktOpLIIcj i dotjttj”

całej listy plac - dla wszystkich pracowników (wydziałów, grup do zestawień), na niej występujących. Nie ma możliwości wykonywania oddzielnych

akceptacji dla np. wydziałów.

Przy włączonej opcji numerowania list plac akceptacja list odbywa się zgodnie z ich numeracją, a nie wg rodzaju listy.

TypBB Okno Akceptacja list plac

Przy wychodzeniu z funkcji, o ile wykonana zostala akceptacja wszystkich list z bieżącego miesiąca, program proponuje automatyczne przestawienie

bieżącego miesiąca na następny.

Po wybraniu drugiej zakładki, program pokazuje \vszystkie wykonane operacje akceptacji na listach plac, w miesiącu bieżącym i miesiącach

poprzednich. „

TypRB Okno Akceptacja list plac

Eksport danych do programu księgowego

Po nahczemu list plac i ich akceptacji mozhwe jest przygotowanie danych k-tore mogą zostac automatycznie zaksięgowane przez program Księgowosc

Budżetowa iplanowanie. Pojedynczy, możliwy do przesIania zestaw stanowi jedna lista plac z wybranego miesiąca (dodatkowo, oddzielnie „vysylane są listy

z gory i z dołu) Prz)goto”s ane dane odpowiadają Zestawienie~wymagana jest więc ident) czna konfiguracja

skladników placowych. Przygotowane dane zapisywane są w oddzielnej, specjalnej bazie ~ksportowej. Przesylanie danych wymaga posiadania oddzielnej

licencji na integrację aplikacji, zaś sposób konfiguracji jest szczegółowo omówiony w dokumentacji programu zarządzającego integracją.

Komunikacja z programem księgowym powinna przebiegać następująco:

. Naliczenie list plac,

. Wykonanie i weryfikacja niezbędnych zestawień, w tym zestawienia wg kont i klasyfikacji budżetowych,

. Akceptacja list plac,

. Przesłanie wybranej listy do systemu księgowego.

W funkcji przesyłania danych, program pokazuje wszystkie zaakceptowane i nie przesłane liśty płac z bieżącego roku. Należy wybrać jedną a nich, a

następnie kliknąć przycisk Eksportuj dane - po potwierdzeniu dane zostaną przygotowane, a lista plac zablokowana - odwrócenie jej akceptacji będzie
możliwe tylko po odrzuceniu danych przez system księgowy.

Dodatkowo, program pozwala na podgląd wykonanych eksportów - w górnej części ekranu znajduje się inforbiacja ogólna o przygotowanych paczkach

danych, w dolnej części - szczególy eksportu.
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Domyślnie listy płac drukowane Są dla wybranego zakresu wydziałów/pracowników.

Jeżeli włączona jest funkcja automatycznego numerowania list płac, to dla uzyskania wydruku listy zawierającego automatycznie numer należy drukować
ją, wybierając funkcję druku wg numer6w, lub po naliczeniu listy wybrać opcję „Wykaz naliczonych list płac „ - klawisz F5, wskazać listę w lewej części
ekranu i wybrać funkcje drukowania listy.

Ze względu na dużą elastyczność wyboru danych do wydruku na liście plac (wydziałami, grupami do zestawień, zakresem numerów, itd.), w innych
sytuacjach numer listy nie jest drukowany - dane mogłyby pochodzić z różnych list ]ub lista o wybranym numerze mogłaby być niepełna.

Naliczanie list płac
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Należy pamiętać, że jeżeli wybrana zostanie do wydruku lista plac o wskazanym numerze (jak na ekranie powyżej), należy również zaznaczyć odpowiednią

listę plac lv prawej części okna-w przeciwnym razie program nie wybierze skladników placowych do wydrukowania na liście.

Akceptacja list płac
Funkcja akceptacji list plac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby plac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie

lkt wvplaconvch i rozliczonych, od tych. któro dopioro są przygotowywano. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy „vlqcryć odpowiednie

funkcje systemu.

Każda lista plac może znajdować się w następujących stanach:

lista pizygotowywana - może być naliczana, iriodyilkuwaria, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacjt gdy
nie jest prowadzona akceptacja list.

. lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona,
sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu
księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do
systemu księgowego.

. lista zablokowana - dane z listy zostały przestane do systemu księgowego. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie
jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.

Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwolywania akceptacji już

wykonanych.

Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumento”vania list plac powinien skiadać się z następujących etapów:

. przygotowanie składników płacowych

. naliczenie listy płac
• weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt
. ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy
. akceptacja listy plac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych
. wykonanie nieźbędnych zestawień
. przygotowanie danych do systemu księgowego .

Wykaz wprowadzonych składników płacowych
Zestawienie prezentuje listę wprowadzonych skladników placowych, wraz z ich parametrami, u wybranych do zestawienia pracowników.

Kartoteka angaży
Zestawienie zawiera skladniki placowe oznaczone w slowniku jako skladniki angażu oraz łączną kwotę wynagrodzenia brutto pracowników, wybranych do
zestawienia.

Wykaz naliczonych list płac .

Najwygodniejszym sposobem przeglądania list plac jest skorzystanie z funkcji Wykaz naliczonych list plac. Prezentowane są wszystkie listy plac z bieżącego
roku rozliczeniowego.

W lewej części ekranu znajduje się lista miesięcy, dla których naliczone zostaly listy plac, po kliknięciu na wybrany miesiąc rozwijany jest wykaz list plac z

danego miesiąca (listy z ostatnich dwóch miesięcy rozwijane są automatycznie). W przypadku, gdy list jest dużo, operacja pokazywania list trwa dluższą

chwilę. Jeżeli z menu pod prawym klawiszem myszy zostanie wybrana opcja „Zwiń wszystkie” program zapamięta ten wybór i przy kolejnym wyw”olaniu

funkcji listy nie będą roz”vijane. Wybranie opcji „Rozwiń wszystkie” przywraca rozwijanie szczególów list za ostatnie dwa miesiące. .

Po wybraniu myszką jednej z list w prawej części ekranu pokazywana jest zawartość listy - wykaz osób, znajdujących się na liście, wraz z podstawowymi

kwotami z listy: brutto, netto, wypłata przelewem. W ostatniej linii znajdują się podsumowania dla trzech wybranych pól numerycznych.

Program pozwala na wybranie zawartości trzech kolumn numerycznych - po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk „Odśwież”. Wybór kolumn jest

zapamiętywany na przyszlość. Po wskazaniu pracownika z listy i kliknięciu prawym klawiszem myszki pokazuje się podręczne menu, pozwalające przejść

bezpośrednio do informacji o listach plac wybranego pracownika, do edycji danych kadrowych lub danych placowych. Przyciski w dolnej części ekranu

(aktywne po wlączeniu opcji numerowania list plac, patrz Stale poz-ameb-tj progromu) pozwalają na:

. usunięcie całej listy płac - ° ile nie zostata ona zaakceptowana,

. przygotowanie pliku z przelewami bankowymi dla wybranej listy,
* podgląd wydruku wybranej listy.

Edycja list płac
Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list plac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie

danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, iv celu

prawidlowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy skiadek ZUS. Możliwe są dwa rodzaje korekty:

. Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac

. Podanie kwoty korekty. o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac



Program pozwala na modyl~kację:

. Kwoty brutto wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto

. Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne

. Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne

. Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy

. Zaliczki podatku dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego)

. Kwoty tellu wypłety

. Podstaw obliczania składek ZUS (Uwagal podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia
maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek)

. Kwot składek ZUS

Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy plac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu
wybranej listy.

Wprowadzanie ostatecznych kwot Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy plac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj
korekty Ostateczna wartość. Do p61. odpowiadających polom z listy plac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście plac. Np.
podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie skladki ZUS będą naliczane od tej kwoty.

Wprowadzanie kwot korekty Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy plac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj
korekty Kwota korygująca. Do pót. odpowiadających polom z listy plac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone
automatycznie wartości odpowiednich pól. Podanie o nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie
wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej -jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -i5,oo spowoduje zmniejszenie
zaliczki podatku dochodowego 0 i~ zlotych.

Przelewy wynagrodzenia
Przygotowanie przelewów z wynagrodzeniem,, kod ISO 8859-Z

Miesiąc WszysUtie ls~j p”ac

Rok2016 2 „1 Zbiorczy przelew na wszystkie ksty
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Niektóre parametry przygotowywanych plików z przelewami deł~niowane są w pliku place.ini, w sekcji [USERCONFIG]. Są to:

. DRPRZEL_PLOUT=x - kod polskich znaków w pliku z przelewami, lista kodów:

. 0: bez polskich znaków

. 1: kod Mazovia

. 2: kod Latin II CP852

. 3: kod DI-IN

. 4: kod ISO

. 5: kod WIN12SO

. 6: kod ISO 8859-2
Aktualnie wykorzystywany kod pokazywany jest w tytule okna.
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. DRPRZEL_LINIAI tekst
Niektóre formaty plików wymagają specjalnego tekstu w pierwszej linii pliku, specyfikuje się go właśnie w tej zmiennej, np. dla formatu Banku
Zachodniego WBK jest to: DRPRZEL_LINIA1 =41 2041411

Konto strony Winien Wybierane jest jedno z kont, podanych w słowniku kont bankowych. Każde takie konto powiązane jest z bankiem ze słownika
banków, z kolei bank ma przypisany format danych, w którym przygotowywane są pliki z przelewami.

Klasylikacja budżetowa Jeżeli zostanie podana, zostąie umieszczona w każdym zapisie przelewu. Wykorzystywana jest jedynie w formatach Videntel.

lsuileje możliwość wyboru tytulu przelewu - inozisa wybrać jeden z kilku Leksww przygotowywanych przez program lub wpisać własny tekst. Program
zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go kolejnym razem (po pisaniu własnego tekstu za kolejnym razem pole pozostaje puste).

Uwaga!
Należy pamiętać, że w przypadku włączonej opcji numerowania list płac (zalecane) przelewy lepiej jest drukować z funkcji
przeglądania naliczonych list płac - tylko wówczas można drukować przelewy dla list wg ich numerów.

Scieżka do pliku z danymi

W celu przygotowania danych należy podać plik, w którym zostaną one zapisane. Ten sam sposób podawania nazwy pliku jest wykorzystywany m.in. przy

przygotowywaniu przelewów wynagrodzenia, składek PPK czy deklaracji KEDU.

~cietka i nazwa pNcu do zapisu dai”jch

IC\.EDu\RC&TXT I

Ze~awieróe ~

W pole z nazwą można wpisać dowolną nazwę pliku wraz ze ścieżką, lub kliknąć ikonę po lewej i wybrać plik w odpowiednim folderze poprzez jego
wskazanie, program uzupełni wówczas jego ścieżkę i nazwę w polu tekstowym. Nazwa jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym wykorzystaniu
wybranej funkcji.

. w rozwijanym combo jako dnjga jest pokazywana domyślna nazwa pliku, przygotowywana przez program,

. można wykorzystywać krótkie makrodelinicje, rozwijane w następujący sposób:

@GZ - ścieżka do plików KEDIJ z grupy do zestawień, jeżeli nie można jedno=znacznie ustalić domyślnie jest to pierwsza grupa,

@AM - aktualny miesiąc,

@PM - poprzedni miesiąc,

@PRM - poprzedni roki miesiąc w formacie RRRRMM,

@KRM - poprzedni roki miesiąc w formacie skróconym - RRMM,

@DT - znacznik daty i czasu

. po wpisaniu makrodelinicji i najechaniu kursorem na pole z nazwą pliku pojawia się podpowiedż z rozwiniętą pełną nazwą pliku

Na przykład:

ścieżka i nazwa p&u do zapisu dan9ch
:Gr~r.ć@rRi.i c:RM (z~,: •;:rIl @Dr~

P:\PLACEWIN\kedu\gwpa_1 1”_RCA_20212.212..3..2.20210305322805.txtj_.
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PO rozwinięciu combo jako ostatnia, najniższa jest podpowiadana kombinacja makr, odpowiadająca dotychczasowej konstrukcji nazw plików i ścieżek (dotyczy
deklaracji Zus).

Przelewy potrąceń

Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego.

Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list plac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupelnienie tytulu
przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostalo konto bankowe do wykonania przelewu.

Zaliczka podatku dochodowego Konto i tytul przelewu dla zaliczki podatku dochodowego podaje się w „Stalych parametrach systemu”, w zakładce
„Wydruki”.

danych grupy do zestawień można podać mikrorachunek podatkowy, s~”korzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego. Jest on
~wykorzystywany jedynie wówczas, gdy przele”ę są przygotowy~.”ane dla wybranych grup do zestawień. W każdym innym przypadku wykorzystywany jest rachunek,
podawany w Statyct, parametrach systemu.

Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, prograa wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nichi



W tytule przelewu możni wpisać numer NIP w pelnej postaci -itak b~dzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub Po prostu tekst „NIP”. W takiej
sytuacji program zamieni tekst na:

- numer NIP z wybranej grupy do zestawień -0 ile dane przygoto~iywane są wg grup, i została wybrana dokładnie jedna grupa,
- numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach.

Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja „RRMMMM” zastępowana jest numerem roku i miesiąca, poprzedzającego aktualny: dla przelewów
podatkowych w formacie np tqMo~, dla pozortałych - np 05/tioll

Przykładowa defInicja pula tytułem dla zaliczki podatku dochodowego;

/TI/NIP/OKR/RRMMMM/SFP/PIT-41/TXT/Podatek od płaci I

Program daje możliwość wyboru jednego z kont ze slownika kont bankowych, format przelewu jest zgodny z formatem dla banku przypisanego do
wybranego konta. Po kliknięciu przycisku w dolnym lewym rogu przygotowywany jest plik z przelewami.

Listy do wypłaty wynagrodzenia
Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem.

Listy do wypłat wynagrodzenia

- . Zakres zestawierua
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Zestawienie nominałów do wypłaty

Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik
znajduje się na kliku listach plac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane lącznie. Po zaznaczeniu kolejnej
opcji program drukuje dla każdego pracownika słownie kwotę do wypłaty.

W stalych parametrach programu, w zakladce Wydruki, istnieje możliwość wyboru pola, drukowanego po nazwisku na liście plac. To samo ustawienie jest
wykorzystywane do drukowania drugiej linii - pod nazwiskiem - na listach do wypłaty wynagrodzenia.

Istnieje takie możliwość stworzenia tekstowego pliku PODLIRAS.TXT - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w
całości drukowana pod listą do wyplaty. Umożliwia to indywidualne skont~gurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy.

Oblicza liczbę banknotów i monet w poszczególnych nominałach, konieczną do wypłaty pracownikom wynagrodzenia. Na zestawieniu uwzględniane jest
jedynie wynagrodzenie, wypłacane w kasie.

Główne okno modułu zawiera listę dostępnych raportów oraz pole do wprowadzenia wartości parametrów tychże raportów. Poszczególne raporty są
przechowywane jako samodzielne pliki zewnętrzne, które powinny być umieszczone w podkatalogu SQR danego programu. Wartość parametru de6niuje
się wpisując nazwę parametru (domyślnie modul sam analizuje raport i wyświetla listę parametrów oraz w miarę możliwości podpowiada wartości
domyślne), znak równości, a po aim wartość jaką ma przyjąć parametr. Jako separator dziesiętny należy używać kropki, zaś daty podawać w formacie
RRRR.MM.DD (separatorem jest kropka).

Zaawansowane

Zestawienia SQR



Dostępne q dwie postaci raportów? tekstowy I graficzny. Tekstowy jest bardzo pr~atny, gdy chcemy dane przenle”t do Innych programów, np. do MS
Excel. Raport grańczny jest tworzony w formacje HTML i wyświetlany przez domyślną przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym komputerze.

Pod prawym przyciskiem myszki, na liście raportów, dnstępne są opcje pozwalające na edycję ustawień wybranego raportu oraz stworzenie nowego

zestawienia.

Opis poszczególnych właściwości raportu.

W pulu Nagłówek raportu umieszczamy nazwę raportu, która jest równocześnie głównym nagłówkiem zestawienia. Nazwa ta jest również wyświetlana na
liście raportów. Dodatkowo można umieścić naglówek pomocniczy w polu Nagłówek lozszeizony, który mnże zawierać parametry. Parametr musi być
poprzedzony dwukropkiem i zakończony spacją np.: ROK.

Ponadto można też umieścić komentarz do raportu (pole Komentarz), który jest wylącznie wyświetlany na liście raportów. W polu Treść polecenia SQL

umieszczamy treść polecenia SQL na podstawie którego, będzie sporządzany raport. Polecenia może zawierać parametry. Kolejnym polem jest
Wyświetlane nazwy kolumn. Domyślnie nazwy kolumn będą takie jak pola w zapytaniu SQL. Aby nadać im pożądaną treść, należy sporządzić listę, gdzie
po nazwie pola z zapytania SQL wpisujemy znak równości i żądaną nazwę kolumny. W analogiczny sposób podajemy Domyślne wartości parametrów,

Wymuszone dlugości pól oraz Formaty pól numerycznych.

Domyślne wartości paranietrów mogą zawierać konkretne wartości (np.ROK=2007) lub makra (np. ROK~@ROK#), które mogą być różne dla różnych

aplikacji. W Objaśnieniach podano makra wbudowane w modul.

Wymuszone dlugości pól pozwalają na ustawianie szerokości poszczególnych kolumn zestawienia. Domyślnie szerokość kolumny jest równa szerokości

danego pola w bazie. Użytkownik może jednak za pomocą tych ustawień dowolnie manipulować szerokością kolumn. Formaty pól numerycznych definiują

sposób wyświetlania kolumn o wartościach liczbowych, aby poprawić przejrzystość i czytelność wydruku. Dostępne są tu znaki:

• - dowolna cyfra
. 0 - konkretna cyfra .

. . - separator dziesiętny

. „ - separator tysięcy.

Dla przykładu, dla jakiejś kolumny KWOTA, wpisanie KWOTA = ###„###„###„##o.oo „ oznacza, że wyświetlonych zostanie maksymalnie 14 cyfr, z

separatorem tysięcy (wg ustawień systemu operacyjnego), z czego 2 cyfry po przecinku i zawsze zostanie wyświetlona wartość 0.00, gdy pole będzie puste.
Sumowane pola numeryczne, jest to lista kolumn liczbowych, które mają być podsumowane na wydruku. Nazwę każdego pola umieszczamy w osobnym
wierszu.

Dodatkowo wybierając znacznik Liczba porządkowa, możemy wymusić, aby na raporcie byla drukowana liczba porządkowa kolejnych wierszy, oraz
określamy szerokość tejże kolumny. Znak separujący wiersze oraz Znak separujący kolumny dotyczy raportów w formacie tekstowym. Pozwalają one
określić jak ma wyglądać linia oddzielająca odpowiednio wiersze i kolumny. Pominięcie dowolnego znacznika, spowoduje, że wiersze lub kolumny nie będą
dodatkowo separowane. Z kolei Czcionka HTML ustawia rodzaj i wielkość czcionki, jaka ma być użyta w zestawienia graficznym. Poza polem Treść
polecenia SQL, wszystkie pozostałe ustawienia są opcjonalne i mogą być pominięte lub użyte tylko dla wybranych kolumn.

Zestawienia kadrowe

Listy pracowników
Na zestawieniu drukowanyjest id pracownika, nazwisko i imię, oraz wybrane w prawej części ekranu informacje.

Dodatkowa opcja pozwala na pomijanie wielokrotnych miejsc zatrudnienia. W sytuacji, kiedy jest ich kilka, drukowane są dane z miejsca o najniższym

identyfikatorze (dane z różnych miejsc mogą być różne - np. etat).

Listy obecności
Program drukuje listy wybranych pracowników, z wierszami odpowiadającymi poszczególnyni dniom miesiąca na zlożenie podpisu, potwierdzającego

obecność.

Możliwe jest wydrukowanie ostatniej, pustej kolumny, przeznaczonej na zatwierdzający podpis kierownika jednostki.

Istnieje także dodatkowa możliwość uzupelnienia listy -jeżeli zostanie utworzony plik o nazwie PODOBECNOSC.TXT lub PODOBECNOSC.RTF, wówczas

jego zawartość drukowana jest na końcu zestawienia.

Analiza zatrudnienia i etatów .

Procedura analizy zatrudnienia i etatówjest znacznie rozbudowana, pozwała na wykonanie dwóch rodzajów zestawienia:



Analiza zatrudnienia i etatów D X

Grupowanie danych we&ug

w$”d3iału H

D Zliczaj średnie start, dzienne w miesiącach

Obliczenie na Ł15 ostatni dzied niesiąca
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Analiza na początek i koniec okresu - odczytywane są stany zatrudnienia i etaty na pierwszy, piętnasty oraz ostatni dzień w dwóch podanych
miesiącach wybranych lat, obliczana jest także średnia arytmetyczna odczytanych wynik6w.

Roczna analiza stanów dziennych - program analizuje etaty pracowników w każdym dniu roku, na tej podstawie ustala średnie w poszczególnych
miesiącach oraz średnią roczną. Jeżeli wybrane zostanie drukowanie danych pracowników, wówczas każdym danym o zatrudnieniu odpowiada jedno
wystąpienie pracownika na wykazie - widać wówczas wyraźnie średnie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach i miejscach zatrudnienia.

Dodatkowo, program umożliwia grupowanie danych wg wydzialu, referatu, grupy do zestawień, stanowiska, oraz kategorii wiasnej (podawanej wdanych o
zatrudnieniu pracownika). Tak jak dotychczas, możliwe jest wydrukowanie szczególowych danych każdego pracownika w obrębie wybranych grup.

Szczególny przypadek to wykonanie zestawienia dla osób niepelnosprawnych - na
zaznaczając dane kadrowe i osoby z orzeczeniem ° niepelnosprawności:
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Po wybraniu zakresu danych pracowników, program umożliwia wykonanie następujących zestawień:

. pracowników przyjętych do pracy w wybranym okresie czasu

. pracowników zwolnionych w wybranym okresie czasu

. pracowników, którzy wykonali lub powinni wykonać badania lekarskie w podanym okresie czasu

. wykaz wymiaru urlopów w wybranym roku
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. listę nieobecności w wybranym przedziale czasu i dla wybranych rodzajów nieobecności zestawienie zmian dodatku stażowego przypadającego dla
poszczególnych pracowników w podanym okresie czasu

a wykaz osób do nagrody jubileuszowej, której termin przypada w podanym okresie czasu
. wykaz wszystkich kont bankowych wybranych pracowników
a wykaz pełnej informacji o historii zatrudnienia pracownika
. wykaz informacji o szkoleniach i uprawnieniach pracowników
a listę osób na utrzymaniu pracowników, z możliwością wyboru ich stopnia pokrewieństwa i daty urodzenia

Na pi ?ygc”towywauyiri wyd[uku Liiajduią ~ię dnie osobo”v~ piacowników, spulniujących paduno warunki Imię. nazwisko, wwłzml „ stanc,wisko
Dodatkowo, drukowane są szczegółowe informacje, zgodne z wybranym rodzajem zestawienia.

Zestawienie wg różnych parametrów
Program umożliwia wykonanie zestawienia według następujących zasad:

. wybieramy zakres danych pracowników - wszystkich, lub tylko np. niektóre wydziały czy grupy do zestawień,
a następnie decydujemy, czy spośród możliwych do zaznaczenie parametrów należy wybrać

pracowników, spełniających wszystkie wybrane warunki, czy pracowników, spelniających którykolwiek z warunków.

Kryteria wyboru pracowników są następujące:

. Uprawnienia - do informacji tajnych i niejawnych, do przetwarzania danych osobowych
a Kod budynku - wybierani są pracownicy, dla których początkowe znaki kodu budynku są

zgodne z podanymi (po podaniu „BUD” program znajduje pracowników z kodami budynków „BUD_i”, „BUD_2”..., ale nie np. „bud_i”).

. Obowiązek obrony - jeden lub więcej z rodzajów stosunku do obowiązku obrony

. Wyksztalcenie - wybierane jedno lub więcej, wg słownika

Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko.

Przyklady:

a Chcemy uzyskać listę pracowników, przeniesionych do rezerwy.

Wybieramy:

. . wszystkie wydziały,
pracowników spełniających wszystkie kryteria,

. z okna ze stosunkiem do obowiązku obrony zaznaczamy rodzaj - przeniesJony do rezerwy
a na zakończenie należy kliknąć na przycisk Zestawienie - wybrać podgląd lub wydruk.

a Chcemy uzyskać listę pracowników z budynku BUD_1 z wyższym wykształceniem

Podajemy:

. kod budynku”BUD 1”
a zaznaczamy wykształcenie wyższe
a na zakończenie należy kliknąć na przycisk Zestawienie - i wybrać podgląd lub wydruk.

Wykresy wg stanu kadrowego
System kadrowo-placowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w sposób grańczny przedstawić przetwarzane przez program
dane. Tworzenie wykresów odbywa się z poziomu specjalnych funkcji, wywoływanych z menu programu. Są to m.in.:

W części kadrowej:

a wykres pracowników wg wydziałów - przedstawia liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych wydziałach,
- wykres pracowników wg etatów - pozwala na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi, a pracownikami

zatrudnionymi w niepełnym wymiarze. wykres jest także przydatny dla oświaty, obrazując liczebność grup nauczycieli wg ich etatu,
a wykres pracowników wg grup wiekowych - umożliwia analizę stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników, przygotowując wykresy dla

różnych wydziałów łatwo można wyodrębnić wydziały „najstarsze” i „najmłodsze”,

Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku, a ich przygotowanie jest bardzo szybkie. Zachęcamy do samodzielnego przekonania się o ich
przydatności.

Zestawienia umów o pracę

Szczegółowy wykaz nieobecności
Pozwała na wydrukowanie szczególowych informacji ° nieobecnościach pracowników, łącznie z dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych
nieobecności.

Przewidziano dwie wersje zestawienia: pierwsza pokazuje nieobecności zawarte w calości w podanym okresie, druga pokazuje nieobecności, których
przynajmniej jeden dzień jest zawarty w podanym okresie.



Analiza nieobecności .

TypBB

Ewidencja czasu pracy
Zesta niania czasu pracy

Ewidencja czasu pracy — jest szczególowa, pozwala na oddzielne drukowanie godzin pracy dziennych, nocnych, nadgodzin, oraz nieobecności
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Możliwe jest także wydrukowanie miesięcznego wykazu przepracowanych godzin dziennych i nocnych dla
poszczególnych pracowników, oraz szczególowego wykazu godzin nocnych i urlopów, pomocnego przy obliczaniu odpowiednich dodatków.

Szczegółowy wykaz nieobecności — pozwala na wydrukowanie szczególowych informacji o nieobecnościach pracowników, lącznie z dniami
kaiendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych nieobecności.

Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy, która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLAcE.INI dodać
sekcję i wpis:

(REPSETTINGS) .

REP EWCP5

Domyślna czcionka ma wielkość 5, z zależności od potrzeb można ją zmieniać.

Zestawienia urlopowe
Aktualizacja wymiaru urlopu na kolejny rok: W celu uniknięcia przypadkowej zmiany wymiaru urlopów, a także dla poprawnego obliczenia czasu pracy,
aktualizacja na kolejny rak jest przygotowywana tylko wówczas, gdy rok zestawienia jest zgodny z rokiem bieżącym.

Zestawienia opieki nad dzieckiem

Przygotowanie danyph do sprawozdań GUS
Program umożli”via przygotowanie danych do sprawozdań GUS:

. Z-03 - Pierwsza część zestawienia jest przygotow~~ana wg zasad dla zestawienia Z-GB, na koniec wybranego kwartału — na koniec czwartego
kwartału te zestawienia są identyczne. W części tej zliczane są tylko wynagrodzenia tych pracowników, którzy posiadali zatrudnienie w wybranych
miesiącach. W ostatniej części dotyczącej wynagrodzeń zliczane są wszystkie wypłacone wynagrodzenia, niezależnie od zatrudnienia pracownika.

. Z-06 - W ramach przygotowywania danych do zestawień GUS dodana zost~la możliwość przygotowania wybranych informacji do zestawienia Z-06.
Program znajduje dane wg informacji, podawanych wdanych o zatrudnieniu każdego pracownika. Uwaga! do poprawnego przygotowania danych
konieczne jest uzupełnienie danych pracowników o wlaściwe grafiki pracy i dane o zatrudnieniu.

. Dział 1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia: analizowane jest zatrudnienie każdego pracownika w pierwszym i ostatnim dniu każdego miesiąca
wybranego roku. Przeciętna liczba zatrudnionych to średnia arytmetyczna z sumy odczytanych etatów dla poszczególnych pracowników, podczas gdy
Wynagrodzenie brutto to suma wynagrodzeń z wybranych list, otrzymanych przez pracowników. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w
danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
Dział 4—Pracujący — stan w dniu 31 XII: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku. w tym liczba kobiet. Dane grupowane są
wg kategorii, podawanych wdanych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

. Dział 4a — Pracujący — główne miejsce pracy: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane
grupowane są wg kategorii, podawanych wdanych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

Program analizuje informacje statystyczne w danych o zatrudnieniu pracownika, i zgodnie z nimi pomija pracowników z niektórymi kategoriami
zatrudnienia w zestawieniach, zgodnie z wymaganiami podanymi na formularzach ZUS. Wylączenie opcji” Kontroluj informacje statystyczne dla GUS”
wylącza tę analizę, pomijani ~ą tylko pracownicy z brakiem zatrudnienia w wybranym okresie.

Jeżeli w danych o zatrudnieniu pracowników nie zostaną podane żadne kategorie dotyczące grupowania na zestawieniu Z-o6, wówczas wystąpią oni w
grupie bez tytulu (brak opisu w lewej części wydruku). Dodatkowa opcja pozwala na liczenie etatów metodą średnich chronologicznych - domyślna jest
metoda uproszczona (metoda średniej chronologicznej: obliczana na podstawie sumy polowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz
stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2).

Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w
przypadku wystąpienia rozbieżności.

„ Zestawienie osób niepełnosprawnych .

Przygotowywane jest zestawienie dla wybranego roku i miesiąca stany - w poszczególnych dniach i lącznie - osób z ważnymi orzeczeniami °

niepelnosprawności, w rozbiciu na ich rodzaj, oddzielnie dla liczby zatrudnionych i liczby ich etatów.

Osoby bez orzeczenia, przebywające na urlopie wychowawczym są pomijane.

Osoby z orzeczeniem, przeby”njące na urlopie bezplatnym są pomijane.

Osoby z czwartą kategorią orzeczenia (do zó r.ż.) są ujmowane tylko do sum lącznych, nie są zliczane oddzielnie.



Karta pracownika
Karta placowa drukowana jest indywidualnie dla każdego pracownika, i zawiera. komplet informacji na temat skiadników, wchodzących w skład

wynagrodzenia w kolejnych miesiącach oraz rozliczenia dochodów, składek ubezpieczeniowych i podatku w tych miesiącach. Karta zawiera wynagrodzenia,

dotyczące tylko jednego miejsca zatrudnienia pracownika.

Drukowanie Identyfikatorów
Program pozwala na wydrukowanie identyfikatorów, noszonych przez pracowników na terenie Urzędu. Po wybraniu 7 menu funkcji w lewej części ekranu

znajduje się standardowy formularz wyboru pracowników, z prawej zaś „- schematyczny wygląd identyfikatora. Do skonfigurowania przez operatora

pozostaje grafika oraz siedem linii drukowanego tekstu.

Craflka Program pozwała na wydrukowanie:

zdjęcia pracownika -jeżeli zostało wprowadzone, jeżeli nie - na identyfikatorze pozostaje puste miejsce,
. dowolnej grafiki - np. herbu gminy lub logo wydziału - należy wskazać plik z grafiką. Jeżeli nazwa pliku pozostaje pusta, wówczas drukowanie grafiki

jest pomijane

Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku,

rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego.

Teksty Każda linia tekstu może zawierać:

. stały tekst - dowolny tekst, podany przez użytkownika, np. nazwa urzędu.

. ind~nuidualny tekst dla każdego pracownika - nazwisko i imię, adres, numer pracownika, nazwa wydziału, nazwa referatu, nazwa stanowiska lub
nazwa grupy do zestawień.

Dla każdej linii można podać sposób „yrównania (do lewej, do prawej lub centralnie), oraz niektóre parametry czcionki: krój czcionki, wielkość,

wytłuszczenie, kursywę. Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić

kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego. Ustawione parametry identyfikatora zapamiętywane

są w pliku PLACEJN.I, w sekcji [DRUK ID]. .

Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku
Program jest wyposażony w specjalny edytor, ulatwiający przygotowanie wzorców dokumentów - odpowiadających standardowo wypelnianym drukom -

podczas drukowania wzorce są uzupełniane o dane pracowników, dla których są drukowane. Wzorce są zapamiętywane jako pliki RTF (Rich Text Format) -

można jest przygotowywać także np. edytorem Word.

Uwaga! Jeżeli wzorzec zostanie przygotowany i zapisanyjako plik .RTF, a następniejego rozszerzeniejego nazwy zostanie zmienione na .DOC, wówczas w

miejsce wbudowanej przeglądarki do edycji dokumentu będzie wykorzystywany domyślny program systemu, obslugujący format .DOC - a więc np. MS

Word.

Jest także możliwość przechowywania wzorców PIT w formacie RTF w plikach z rozszerzeniem .DCP, obslugiwanym przez WordViewer. Podczas tworzenia

PIT program najpierw szuka pliku z wzorcem o rozszerzeniu .DCP, następnie .DOC, a w końcu .RTF. Taka technika pozwala na przygotowanie wzorca w

formacie RTF, zmianę rozszerzenia pliku a następnie na otwieranie innymi narzędziami (Ms Word, OpenOffice...) niż wbudowane.

Każdy wzorzec może zawierać rnakz”odejinicje - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania indywidualnie dla każdej

pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczególowe dane, Przygotowane wcześniej

dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji, iw takiej formie drukowane.

Uwaga! „

Wykaz dostępnych makrodefinicji dostępny jest na stronie Płace makrodefinicję.

Drukowanie wg wzorca dokumentu
Przed drukowaniem dokumentu wg wzorca należy wybrać pracownika - lub pracowników - oraz podać nazwę wzorca. Wzorzec może być przygotowany

poprzez odpowiednią funkcje programu placowego, lub przez inny edytor - np. Word. Warunkiem jest jednak, aby wzorzec był zapisany jako zwykły plik

tekstowy lub plik typu RTF (Rich Text Format). Program pozwala na wybranie jednego ze standardowo przygotowanych dla programu wzorców -

wybieranyjest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z

wzorcem, Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb.

Standardowe wzorce programu to: „

. UmowaoPrace.rtf - umowa o pracę

. SwiadectwoPracy.rtf - świadectwo pracy

. PIT-2.RTF - Oświadczenie PIT-2

. PIT-3.RTF - Oświadczenie PIT-3

. OSW_PKU.RTF - Oświadczenie dla stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

. OSW_UPD.RTF - Oświadczenie dla ulgowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy „

. OSW_ZPZ.RTF - Oświadczenie dla zwolnienia z pobierania zaliczek na podatek dochodowy

. ZASW_ZTR.RTF - Zaświadczenie o zatrudnieniu

. zAsw_DcH.RTF - Zaświadczenie o dochodach



Uwaga! Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostalych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich

funkcji programu.

Zestawienia placowe
TypBB

Zestaw!enie list płac
Po naliczeniu plac i dokonaniu akceptacji naliczenia program umożliwia wykonanie szeregu zestawień. Wykonanie zestawienia dla każdego miesiąca

wymaga wcześniejszego zaakceptowania placw tym miesiącu.

Większość zestawień wymaga podania jako parametrów:

. miesięcy do zestawienia - jednego lub kilku - z podanych miesięcy do zestawienia mogą wejść tylko te wydzialy, dla których zostala wykonana
akceptacja plac

. wydzialów, zakresu numerów pracowników lub grup do zestawień, wchodzących do zestawienia.

. zakresu list plac, uwzględnianych na zestawieniu - wszystkich, lub tylko tych, wybranych przez użytkownika

. stopnia szczególowości zestawienia - drukowania sum dla poszczególnych wydziałów/referatów, lub tylko podsumowań globalnych

Ponieważ trudno jest precyz~nie opisać wygląd każdego zestawienia, a może się on zmieniać w zależności od podanych parametrów, proponujemy
wykonać każdy z dostępnych wydruków i samodzielnie ocenić jego przydatność. -

Wykaz list płac pracownika
Program pozwala na wydrukowanie zestawienia, zawierającego wszystkie lub wybrane listy plac pracownika za podany okres. Zależnie od wybranego

ustawienia, lis~” są drukowane dla jednego (każdego oddzielnie) miejsca zatrudnienia pracownika, lub zbiorczo - dla wszystkich miejsc zatrudnienia

pracownika łącznie. Ta forma wydruku pozwala na łatwiejsze przeanalizowanie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia - w celu ustalenia np.

przekroczenia maksymalnej, rocznej podstawy wymiaru skiadek ubezpieczeniowych,

Zestawienie wg wydziałów
Zliczane są składniki wynagrodzenia pracowników w obrębie wydziałów, z podsumowaniem wydziałami oraz łącznie dla wybranego zakresu danych.

Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku „PODZEST.TXT” - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w calości

drukowana pod zestawieniem. Umożliwia to indywidualne skonflgrirowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane na wydruku zestawienia,

Jeżeli został ustawiony parametr, pozwalający na wprowadzanie dodatkowych danych dla nauczycieli, wówczas po wybraniu zestawienia wg numerów

pracowników program pozwala na przygotowanie zestawieniajedynie dla nauczycieli z wybranym stopniem awansu zawodowego.

Zestawienie wg numerów list płac
TypBB

Zestawienie wg kont i klasyfikacji
Zestawienie wg kont i klasyfikacji budżetowych umożliwia zebranie danych z list plac w postaci, pozwalającej na latwe i szybkie wprowadzenie ich do

systemu księgowego. Przed wykonaniem zestawienia należy odpowiednio skonfigurować program. Zestawienie można wykonać dla wybranych miesięcy z

aktualnego roku, wybranych wydziałów lub grup do zestawień, oraz dla wybranych list plac.

Wprowadzenie kont i klasyfikacji budżetowych

. Składki ubezpieczeniowe i podatki - paragrafy klasyfikacji budżetowych podaje się w Stalych parametrach systemu] na zakładce Powiązania. Tam
także można zażądać rozbijania kwot potrąceń nienależnych i zaliczki podatku dochodowego proporcjonalnie na paragrafy, zgodnie z odpowiednim
podzialem kwot wynagrodzenia,

- Skladniki placowe.. dla każdego składnika można podać konto WN i MA, oraz paragraf klasyfikacji budżetowej, do których składnik będzie zliczany,
. Pracownicy - wynagrodzenie każdego pracownika może zostać podzielone pomiędzy max. trzy klasyfikacje budżetowe, udział każdej z nich podaje

się w procentach ogólnej sumy wynagrodzenia. Wdanych pracownika należy podać dziali rozdzial klasyfikacji budżetowej <paragraf jest brany z
definicji składnika placowego), oraz procent wynagrodzenia, odpowiadający danej klasyfikacji,

. Jeżeli w stalych parametrach podany zostal paragraf klasyfikacji dla składek ubezpieczeniowych pracodawcy, wówczas składki zapis~Mune są
zawsze z tym paragrafem. Jeżeli zaś zostanie podane „0” (zero), wówczas składki pracodawcy są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzenia z
poszczególnych paragrafów.

Informacje do zestawienia gromadzone są podczas naliczania list plac. Każdorazowa zmiana kont lub klasyfikacji budżetowych wymaga ponownego

przeliczenia list płac, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną odzwierciedlone na zestawieniu.

Zakres zestawienia, ustawiany przed jego wykonaniem, jest przez program zapamiętywany na przyszłość. Istnieje także opcja podglądu ekranowego

rozliczenia wg wybranych zakresów danych, z możliwością zawężenia grupowania do samych działów” lub rozdziałów klasyfikacji. Podobny podgląd jest

także z poziomu ekranu przesyłania danych do księgowości budżetowej, pozwała na skontrolowanie danych wybranych do eksportu,

Dodatkowe ustawienie obliczeń, dostępne w opcjach administratora dotyczy sposobu rozliczania potrąceń wg klasyfikacji budżetowej:



. Standardowo - Proporcjonalnie, czyli podział potrąceń na paragrafy klasyfikacji budżetowej następuje w takich proporcjach, jak podzłał
wynagrodzenia — pomniejszane są wszystkie paragrafy,

. Specjalnie - Wg paragrafów] czyli potrącenia pomniejszają tylko te paragrafy, których dotyczą. Prowadzić to może do sytuacji, kłedy na zestawieniu
pojawią się kwoty ujemne: wynagrodzenie składa się z niewielkiej części 4010 oraz dużego chorobowego 4110 —wówczas pomniejszenie paragrafu
40100 potrącenia może dać ujemną kwotę na tym paragrafie. Ogółem, oczywiście, suma będzie zgodna.

Przycisk RozdziaŁy pozwala na przygotowanie zestawienia wg rozdziałów, obejmujęcego ~„nagrodzenia pracowników w danym rozdziale dla wybranego roku i
~siesięcy, wg informacji zgromadzonych podczas naliczania list płac. Domyślnie zestawienie jest grupowane wg rozdziałów klasyfikacji, jednak w zależności
k,d zdzna”1urlia grupowania w górnej części ekranu, można je uzupełnić o dział, paragraf i podparagraf lub o rozdzielnik.

Zestawienie podatku dochodowego
Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydzialów lub referatów, list plac i miesięcy W podziale wedlug klasyfikacji budżetowej

(referatu pracownika) oraz wcdlug urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.

Wykresy wg danych płacowych
System kadrowo-placowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w sposób graficzny przedstawić przetwarzane przez program

dane. Tworzenie wykresów odbywa się z poziomu specjalnych funkcji, wywoływanych z menu programu. Sąto an.in.:

W części placowej:

. wykres średniego wynagrodzenia brutto lub netto z podziałem na stanowiska - pozwala na graficzną analizę średniego wynagrodzenia pracowników
na poszczególnych stanowiskach,

. wykres łącznego wynagrodzenia brutto miesiącami umożliwia analizę dynamiki zmian kwot wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach, oraz
prognozowanie kosztów wynagrodzeń a kolejne miesiące.

Dodatkowo, w funkcji przygotowującej zestawienie wg wydziałów, istnieje możliwość przygotowania wykresów:

. wykres udziału poszczególnych składników wynagrodzenia w łącznym wynagrodzeniu brutto - unaocznia, które składniki wynagrodzenia mają
największy wpływ na jego wysokość, przygotowując zestawienie dla różnych grup danych można dodatkowo analizować różnice pomiędzy nimi,

. wykres wynagrodzenia brutto wg wydziałów - przedstawia komórki urzędu najbardziej i najmniej „kosztowne”, z punktu widzenia kosztów
wynagrodzeń.

Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku, a ich przygotowanie jest bardzo szybkie. Zachęcamy do samodzie]nego przekonania się o ich

przydatności.

Wykaz pracowników wg dochodów
TypBB

Wykaz składek ubezpieczeniowych
Program przygotowuje zestawienie dla wybranego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników, zawierające zależnie od wybranej następnie opcji:

. Dane poszczególnych pracowników - dla każdego pracownika drukowana jest kompletna informacja, zawierająca kwoty poszczególnych składek na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w rozbiciu na kwoty opłacane przez pracodawcę i pracownika, w poszczególnych miesiącach
roku,

. Tylko dane zbiorcze - zestawienie zawiera zbiorcze dane dla wybranych wcześniej pracowników, pod względem zawartości jest zgodne z opisanym
powyżej,
Listę zdanymi pracowników - zestawienie jest sporządzane dla wybranego miesiąca, zawiera listę pracowników oraz kwoty składek
ubezpieczeniowych, zarówno opłacanych przez pracodawcę, jaki pracownika. -

Wykaz zasiłków
Drukowany jest wykaz zasilków wraz z ich liczbą, wg klasyfikacji budżetowych (związanych z referatami) oraz wg wydziałów. Uwzględnia lączną kwotę

wszystkich zasilków z uwzględnieniem podziału na składki opłacane przez pracodawcę i pracownika, kwot podstawy ZUS dla pnszczególnych klasyfikacji

oraz należnych kwot ZUS, w podziale na ich stawki procentowe.

Karty zasiłkowe Zus Z-17
Przygotowanie informacji do kart zasilkowych odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy etap — to wprowadzanie składnika placowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (Slowuik skladników

placowych, przycisk Dodatkowo dla składników placowych) zaznaczoną opcję Zapisywać informacje o zasilku w karcie zasilkowej. Podczas wprowadzania

składnika należy skorzystać z kalkulatora do chorobowego — pozwala on na wprowadzenie informacji występujących na karcie zasiłkowej, takich jak okres

obliczania podstawy zasilku, stawka dzieiinia, okres choroby. Ważne jest, żejednemu składnikowi placowemu może odpowiadać wyłącznie jeden zasilek.

Uwaga: informacja na kartę zasiłkowa jest przygotowywana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania chorobowego. Jeżeli naliczona

została lista plac, Po czym ponownie edytowano składnik placowy, informacje o wyplaconej kwocie zasilku są usuwane — listę należy naliczyć ponownie.



Drugi etap — to naliczanie listy plac. Podczas naliczania dane zasiłku Są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także ° kwotę podatku, należnego od

zasiłku. Uwaga: kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników

wynagrodzenia, i wykazywana z dokładnością do 1 gr.

Od chwili obliczenia listy plac zasiłek jest ujmowany na karcie zasiłkowej Z-i7.

Informacja o zasiłkach - w” nowej wersji programu został rozbudowany ekran edycji danych płacowych — podobnie jak podczas edycji danych

k~”dtowvch, wy~l~puje kilka aakte~ów danych, skiadulki placowe, podatek dochodowy (lak w danych kodrow”chl, oraz karla zasiłkowa. Program pozwała

na podgląd każdego naliczonego zasiłku, podając o nim szczegółowe informacje, a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla wybranego pracownika.

Drukowanie kart zasiłkowych jest możliwe także dla większej grupy pracowników — z poziomu menu Zestawienia płacowe — Karty zasiłkowe.

Usuwanie danych zasiłków — jest wykonywane podczas: - usuwania danych składnika placowego, ° ile lista plac nie została jeszcze naliczona, usuwany

jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi, — usuwania danych naliczonej listy płac Cz funkcji Informacje ° listach plac), usuwane są wszystkie

zasiłki, naliczone dla tej listy, - usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane

Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7

Po przygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową — druk ZUS Z-7. Po wybraniu

funkcji edycji danych płacowych należy wybrać Karl3” zasiłkowe, a następnie wskazać zasiłek i klilmąć przycisk Drukowanie asygnaty Z-7. Asygnata

drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku. Jeżeli zasiłek dotyczący jednego zwolnienia jest wypłacany w dwóch ratach (np. zwolnienie na przełomie

miesiąca), należy postępować następująco:

. Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą

pierwszej racie zasiłku,

- Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego

podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia.

Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na asygnacie

wykazane będą obje raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).

Wykaz potrąceń
Wykaz potrąceń wg klasyfikacji budżetowych drukowany jest dła wybranych wydziałów i referatów”. Program pozwała na wybranie zestawienia zbiorczego

(dla wielu dowolnie wybranych potrąceń) lub indywiduałnej listy pracowników, sporządzanej dlajednego, wybranego rodzaju potrącenia.

Zestawienie przekazanych składek pracownika

Jest to zestawienie, obrazujące podstawy i składki ubezpieczeniow”e pracodawcy i ubezpieczonego w wybranym okresie czasu. W dolnej części zestawienia

znajduje się informacja o zasiłkach, wypłaconych w” wybranym roku — data nieobecności nie ma tutaj znaczenia, istotny jest okres wypłaty zasiłku.

Zbiorcze zestawienie składników
Zbiorcze zestawienie składników pozwnłn na uzyskanie wykazu składników, wypłaconych pracownikom z zaznaczonych list płac, gdzie poszczególne

składniki są sumowane według:

• paragrafo klasyfikacji budżetowej, związanej ze skladnikiem, .

• wyróżnika składnika, podawanego wdanych poszczególnych pracowników

Pracownicy i składniki płacowe
TypBB

Imienny wykaz składników płacowych
Program pozwała na przygotowanie listy pracowników z kwotami wybranych składników płacowych.



Imienny wykaz wybranych składników placowych
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Razem z kwotą składnika można zażądać drukowania wartości wspólczynnika, procentu lub godzin, kt6re zostały wykorzystane przy naliczeniu składnika

(np. przy wykorzystaniu stawki godzinowej oprócz łącznej kwoty, na zestawieniu jest liczba godzin, dla której naliczono składnik).

Oprócz wyboru uporządkowania danych, można też ograniczyć wybór pracowników do zestawienia dla jednego, konkretnego stanowiska pracy.

Na zestawieniu oprócz wartości wybranych składników, drukowane są także łączne kwoty brutto i netto ze wszystkich list płac, z których

pochodzą wybrane skladnild (należy zwrócić uwagę, że wartości te mogą zawierać także kwoty innych, nie wybranych do zestawienia składników,
występujących na listach płac).

Wykaz pomniejszonych składek
Pozwalana uzyskanie:

. wykazu pracowników, dla których została pomniejszona podstawa składek ubezpieczeniowych z powodu osiągnięcia maksymalnej rocznej podstawy
składek,

. wykazu pracowników, dla których została pomniejszona składka ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy

Wykaz zwolnień podatkowych
TypBB

Sumy składników w wybranych okresach

Deklaracje PIT
Program drukuje zestawienia PIT-4R, PIT-SC, PIT-it, PIT-4o, PIT-R, PIT-8AR według prede6niowanych wzorców wydruków. Konieczne jest w tym celu
istnienie w katalogu systemu PLACE zbiorów z wzorcami tych druków. W zależności od potrzeb, wzorce druków PIT mogą być modyfikowane przez
użytkownika (patrz Wzory dokumentów do wydruku). Drukowanie w/w dokumentów jest realizowane wyłącznie przez specjalne funkcje systemu. Wzorce
deklaracji mają budowę <nazwa>.<wersja>, czyłi np. PIT-ii_21.RTF. Program umożliwia wybór wersji przygotowywanej deklaracji spośród tych, dla
których zostaną odnalezione wzorce. Wysylka elektroniczna następuje zgodnie ze schematem podanej wersji deklaracji.

Aón~”istacja
4 Szkoła podstawowa
4 Girnazjirn
„~Rzedszkole



Deklaracje PIT
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Dodatkowo, możliwe jest drukowanie - poprzez funkcję Drukowanie dokumentów wg wzorca - formularzy PIT-2 i PIT-3.

Program placowy pozwala na wprowadzenie pracownika pod kilkoma numerami ewidencyjnymi, w zależności np. od etatu czy charakteru wykonywanej
pracy, w takiej sytuacji podstawowe dane osobowe pracownika są wykorzystywane w kilku zestawach danych kadrowych. W zależności od ustawienia
odpowiedniej funkcji sysLeiuuu, pl-ograni pozwala Ha sportądzeniejedtiego, zbiorczego druku PIT-is dla takich pracowników. Jednocześnie, dla wybranych

danych pracownika można zażądać pomijania ich podczas zliczania danych.

Makrode6nicje, stosowane we wzorcach PIT nie mogą być stosowane w innych wzorach dokumentów. Po każdorazowej zmianie wzorca PIT należy

wykonać próbny wydruk, sprawdzając poprawność sformatowania dokumentu.

Deklaracje podatkowe

Ze względu na coroczne zmiany formularzy deklaracji PIT, a także liczne parametry naliczania list płac - a co za tym idzie poprawności przygotowania
deklaracji, zalecamy ich sprawdzenie i weryfikację przed ostatecznym „qsianiea na serwer Ministerstwa Finansów, co zminimalizuje koniecznośĆ :
przygotowywania późniejszych korekt.

Uwaga: wyslanie deklaracji opatrzonej podpisem cyfrowym do serwera docelowego jest równo-znaczne ze zlożeniem jej w Urzędzie Skarbowym — każda
kolejna zmian „4ymaga przygotowania deklaracji korygującej!

Nowa wersja programu pozwala na przygotowanie deklaracji na dwa sposoby:

. dotychczasowy; Zestawienia płacowe Deklaracje PIT — Deklaracje podatkowe (zbiorcze) — sposób dzialania zgodny z poprzednimi wersjami
programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR.

. nowy: Zestawienia placowe — Deklaracje PIT — Deklaracje podatkowe, dostępny także Po kliknięciu ikony w glównym oknie programu — szczegółowy
opis poniżej.

Konflguracja programu

W Stalych parametrach programu, na zakladce Zaawansowane, należy zaznaczyć opcję Pozwalaj na przygotowanie eDeklaracji PIT. Po zaznaczeniu tej opcji
program;

a przygotuje elektroniczną wersję każdej przygotowanej deklaracji PIT-li
. zarejestruje informacje o przygotowaniu i wysłaniu deklaracji
. umożliwi przeglądanie informacji o wysłanych deklaracjach (klawisz F9 lub opcja z menu).

Zaznaczenie opcji Wysyłka do serwera testowego umożliwia sprawdzenie poprawności tworzenia eDeklaracji i ich przesyiania. W celu rzeczywistego
wyslania dokumentów do Urzędu skarbowego opcja nie powinna być zaznaczona.
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Slowrnk urzędow skarbow3 ch — nalezy uzupelnic o kody urzędow skarbowych

Przygotowanie PIT

Nowa weisja programu pozwala na przygotowanie podsta”owych deklaracji PIT z poziomu jednej ujednoliconej funkcji Funkcja jest dostępna z menu

programu, popi zez ikonę „ pasku glownego ekraou lub poprzez nacisnięcie klawisza no
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Etap I — przygotowanie danych

Po podaniu roku podatkowego program sprawdza, czy zostały przygotowane deklaracje podatkowe na ten rok Jezeli nie — pojawia się przycisk,

umozliwiający ich przygotowanie, jednocześnie pokazywime są wersje deklaracji, ktore zostaną przygotowane Wersje deklaracji oa poszczególne lata

zapisywane są w tabeli PL_SLAKTPIT

Deklaracje Są przygotowywane poprzez analizę danych kadrowych i placowych pracownukow Operację wykonuje się jednokrotnie dla wybranego roku

podatkowego Jezeli dane zostaną usunięte — tracone są wszystkie informacje z wykonanych znuan, i przygotowanie danych nalezy wykonac ponownie

Przygotowane i edytowane pożniej dane są zapisywane w tabeli PL_PRZYGPIT, sama deklaracja jest zapisywana w postaci flik, wykorzystywanego

później do wysylki Podczas przygotowania program pokazuje informację o osobach i deklaracjach dla nich przygotowanych, w szczegolności umieszcza-na

jest informacja o występujących błędach Jezeli blędy wystąpią, nalezy dokonac odpowiednich poprawek (zwykle wdanych kadi owych), usunąc deklaracji, u
wykonac ich przygotowanie ponownie

Jezeh znalezione zostaną dane na wybrany iok podatkowy, program umozliwia wybranie jednego z rodzajow deklaracji, z którym będzie odbywac się dalsza

praca

Etap II — przeglądanie i edycja danych

Na tym etapie pracy kazda przygotowana deklaracja moze zostac zmieniona przez operatora — mozliwa jest jej wielokiotna edycja oraz wydruk Po

ostatecznym puzygotowanuu deklaracji nalezy zaznaczyc jej gotowośc do wysylki Po wybraniu deklaracji w lewej częscu ekranu pokazaaa jest lista

pracownikow z ich nazwiskami, a następnie, w kolejnych kolumnach zaznaczenia

‚GOT” — odpowiednie deklaracje są gotowe do wyslania,

ii” lub 40” lub SC” — przygotowano deklarację odpowiednio PIT-n, PIT-4o lub PIT-Sc,

„WYS” — deklaracja z poprzedniej kolumny byla wczesniej wyslana, u przygotowana została do niej korekta,



— przygotowana zostala deklaracja PIT-R,

„WYS” — deklaracja PIT-R była wcześniej wysłana, i przygotowana została do niej korekta,

UPO~ — dla wysłanej deklaracji pobrano potwierdzenie odbioru

po kliknięciu na danejednego z pracowników prawej części okna pokazane zostaną, kolejno od góry:

/„ukłuclku Informacje szczegółowy o pracowniku I przygotowanych deklaracjach - Ć.akładl<a Wysłane deklaracje — podgląd dotychczas przygotowanych

wslanych deklaracji podatkowych dla tego pracownika - Przyciski, umożliwiające edycję przygotowanej deklaracji lub jej wdruk - Przyciski,

umożliwiające podgląd informacji o listach plac pracownika, podgląd wydruku karty placowej, podgląd wydruku karty podatkowej, - Przyciski,

umożliwiające zaznaczenie gotowości deklaracji do wyslania, oraz do pobrania potwierdzenia wysylki — w sytuacji, gdy deklaracja zostala już wyslana

W dolnej części ekranu znajduje się pole umożliwiające wybórjedyi”ie niektórych danych — np. tylko gotowych do wyslania.

Etap III — wysyłka eDeldaracji

Dostęp do ekranu, pozwalającego na wysylkę danych możliwy jest po kliknięciu w dowolnym miejscu na górnym obszarze okna. Na ekranie znajdują się
informacje o deklaracjach, gotowych do wysłania, oraz:

. przycisk, umożliwiający wydrukowanie gotowych deklaracji,

. przycisk, umożliwiający wysłanie gotowych deklaracji,

. przycisk, umożliwiający pobranie potwierdzeń dla wysłanych deklaracji

W dolnej części ekranu znajduje się informacja o wybranym serwerze do wysylki, oraz pasek po-stępu prac. Podczas wysylki deklaracji każda z nich

otrzymuje unikalny numer sesji wysylki. Po wysłaniu deklaracji zapisywana jest informacja do dziennika zdarzeń, zawierająca m.in. informację o rodzaju
deklaracji, ich liczbie, oraz numerze sesji wysyłki, lub ewentualnie o blędzie, który wystąpił podczas wysyłki.

Etap W — pobieranie potwierdzeń

Wybranie funkcji przeglądania wysłanych eDeklaracji (klawisz F9) powoduje ukazanie się okna z deklaracjami:
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Na powyższym ekranie widać także podręczne menu, dostępne Po wybraniu deklaracji w prawej części okna i kliknięciu w prawy klawisz myszy. Jedna z

dostępnych opcji - 14”ydruk deklaracji wg wzorca RTF - pozwała na podgląd i wydruk prawidlowo wysłanej deklaracji PIT-n, P1”r-R lub PIT-8C według

aktualnych wzorców w formacie .RTF, wraz z numerem referencyjnym, otrzymanym podczas wysyłki do Urzędu Skarbowego.

PIT-il

Podczas tworzenia PIT-si można zaznaczyć opcję „Zawsze przygotuj PIT-R” - program przygotowuje wówczas PIT-R z zerowymi danymi - należy

oczywiście zaznaczyć także opcję edycji danych, oraz wprowadzić dane ręcznie. PIT-R jest wysylany razem z przygotowywanym następnie PIT ii, jako

załącznik do niego.



Na ekranie edycji PIT-it znajduje się opcja Nie przeliczaj wartości pól po edycji” — po jej zaznaczeniu zmiana wartości któregokolwiek pola nie powoduje

zmian pozostałych p61 - użytkownik musi sam zadbać, aby wszędzie zostaly wprowadzone pnprawne wartości

PIT-SC

Do pól deklaracji PIT-SC zliczane są skladniki, które w słowniku skiadników mają wybrany algorytm naliczania „Stypendia”.

PIT R

Deklaracje podatkowe (zbiorcze)

TypBB .

Deklaracja podatkowa PIT-4

Uwaga: deklaracja nieaktualna, „ylącznie dla potrzeb kontrolnych,

Deklaracja PIT-4 drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień okreś]any jest płatnik podatku, podawany

jego NIP oraz urząd skarbowy.

. jeżeli do druku zostanie wybrana jedna grupa do zestawień, wówczas dane płatnika zostaną pobrane zjej opisu,
• jeżeli do druku zostanie wybranych kilka grup do zestawień, wówczas dane płatnika są pobierane z pierwszej z wybranych grup

Zgłoszenie NIP 3

TypBB

Przygotowanie danych do Programu Płatnika
Podczas przygotowywania danych do Programu Płatnika należy pamiętać, że program pobiera dane płatnika składek ż informacji o grupie do zestawień -

dlatego też dokumenty aależy przygotowywać wg grup do zestawień. Jeżeli jako zakres danych wybrany zostanie wydział lub zakres numeró”v

pracowników, wówczas pobierane Są dane z grupy do zestawień pierwszego z pracowników.

W danych grupy do zestawień zapisywane są także informacje o położeniu przygotowywanych plików. Pliki z danymi deklaracji ZUS, tworzonymi przez

program placowy, są zapisywane:

. jeżeli podczas tworzenia deklaracji wybrano -jako zakres danych - grupę do zestawień - pliki zapisywane są w katalogu, podanym w definicji grupy do
zestawień,

. jeżeli podczas tworzenia deklaracji wybrano - jako zakres danych - wydziały lub zakres numerów pracowników - pliki zapisywane są w podkatalogu
KEDU katalogu, w którym zainstalowano program.

Program pozwała także na wydrukowanie informacji o wynagrodzeniu, mogącej zastępować - ze względu na zgodność informacji - druk RMUA drukowany

przez Program Płatnika.

Zgłoszenie ZUS ZUA

TypBB

Zgłoszenie ZUS ZZA

TypBB

Zgłoszenie ZUS ZWUA

T~BB

Raport imienny ZUS RCA .

Wyborsciezki a pliku do zapisu danych informacje są tutaj (https //wikigroszel” p1,/index php/P%C5%S2ace instrukcja# C~ 9Acse C5 BCktdo_plskuz

jlanymi)

Raport imienny ZUS RSA

Istnieje możliwość wykazywania urlopów bezpłatnych i okresów bezskladkowych na deklaracji RSA - w tym celu należy w opisie zwolnienia, w obrębie

danych dotyczących urlopu podać kod przerwy w opłacaniu składek (nie należy tego robić, jeżeli równocześnie wypłacane Są świadczenia z tytułu

nieobecności)

cane dotyczące zasiaków s.~”korzystywane na iSA pobierane są z informacji) wykorzystywanych a kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. sanych dat
składnika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zaniku wraz z wykorzystanien odpowiednich danych) np. podstaw, oraZ :
zaktualizowanie infornacji wykorzystywanych w przyszłości na isA. Tylko z pozionu kalkulatora jest dostęp do pitnego zakresu danych „ niezbędnego do
przygotowania inforsacji do Zus.
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Raport imienny Zus RZA

Podczas przygotowania Zus RZA istnieje opcja, pozwalająca na pominięcie osób, podlegających ubezpieczeniom spolecznym: program pomija osoby z
kodem ubezpieczenia, rozpoczynającym się od „oz”, oraz wszystkie osoby, które w wybranym miesiącu mink” naliczone jakiekolwiek kwoty skladek inne niż

zdrowotne

Informacje ° osobach pominiętych są zapisywane w logu systemowym (menu Pomoc, należy wlączyć zapisywanie informacji przez tworzeniem raportu).

Raport imienny Zus RPA

Nowy raport - od i stycznia 2019 r.

Podczas rejestrowania składników placowych dla każdego z nich można podać rok obrachunkow~ który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy

(PL_LISTA_B), i będzie stanowił kryterium wybierania danych do ZUS RPA.

Podczas przeglądania danych placowych czy list plac składnild z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem (wykorzystywany jest

kolor wybierany wstałych parametrach systemu dla zasilków).

Sekcja HIS wybierane są składniki, których rok obrachunkowy przy naliczeniu był oznaczony jako inny niż rok przygotowywania raportu, i które

stanowiły podstawę składek emerytalnych i rentowych

Sekcja III.C - wybierane 5ą składniki, których rok obrachunkowy przy naliczeniu był oznaczony jako inny niż rok przygotowywania raportu, i które

stanowiły podstawę składki wypadkowej

Sekcja III.D - wybierane są składniki, które nie zostały wyłączone z podstawy składek (np. dodatek stażowy za czas choroby - program wyszukuje

składniki z zaznaczoną opcja pomniejszania ZUS przy chorobie, i zlicza kwoty składników podanych jako uzupełniające do nich)

Sekcja III.E - wybierane są składniki jak w sekcji nID, których rok obrachunkowy przy naliczeniu był oznaczony jako inny niż rok przygotowywania

rap ortu

Sekcja III.F - program analizuje dane o zatrudnieniu pracowników, do raportu wybierane są wyłącznie osoby z podaną kategorią nauczyciela. W celu

przyśpieszenia tworzenia raportu analiza czasu pracy do części F jest wykonywana tylko wówczas, gdy wlączona jest funkcja systemu, pozwalająca na

wprowadzanie rozszerzonych danych dla nauczycieli.

Program dzieli czas pracy w miesiącu na okresy, wyłączając z niego nieobecności (wg kategorii ze słownika):

. Nieobecność związana z chorobą

. Nieobecność usprawiedliwiona

. Urlop - inny

. Urlop bezpłatny

. Urlop wychowawczy

Informacje z tworzenia raportu zapisywane są w pliku ZUSRPA.TXT,

W celu weryfikacji danych:

. na ekranie z Wykazem list płac istnieje możliwość ustawienia litra, pozwalającego na pokazanie jedynie list plac zawierających składniki, mające rok
obrachunkowy poprzedni w stosunku do bieżącego

. na Zbiorczym zestawieniu składników oraz na Imiennym wyk~zie składników dodano możliwość wyboru roku obrachunkowego, dla którego wybierane
są składniki do zestawień.

Wybor sciezki ipliku do zapisu danych informacje si tutaj (https //wiki groszek pl/mdex php/P%C5%82ace_instrukcja# C~ gAcie ~5BCka_do_pbku_z

danymi)

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Deklaracja jest przygotowywana dla wybranego miesiąca i jednej grupy do zestawień (plik z danymi jest zapisywany w katalogu dyskowym, związanym z tą
grupą). Na deklaracji zliczane są kwoty ze wszystkich list płac, wypłaconych w wybranym miesiącu dla pracowników danej grupy. Jako liczba pracowników

podawana jest liczba tych pracowników, którzy „v danym okresie mieli wypłaconą choć jedną, jakąkolwiek listę płac.

Jako składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez platnika (VII.oi) zliczane są składki osób, posiadających uprawnienia do emerytury lub renty.

DRA pozwala na wykazanie w odpowiednich rubrykach skladek emerytalnych od osób niepelnosprawnych, finansowanych przez budżet i PFRON

(USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Art. 25. 1., Dz. U. Nr 123, poz. 776,

zmieniony ustawą z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887).

Dla uzyskania takiej funkcjonalności, należy w danych kadrowych pracownika, na zakładce „Ubezpieczenia”, zaznaczyć opcję „Składka emerytalna

finansowana przez Budżet/PFRON (niepełnosprawni)”. Konieczne jest także ponowne przeliczenie list plac, dla których będzie sporządzane DRA.



Istnieje możliwość dołączenia raport6w szczegółowych RCA, RSA, RZA do dokumentu DRA - wówczas do komunikacji z Programem Płatnika wystarczy
jeden plik, nie ma konieczności oddzielnego tworzenia raportów szczególowych. W celu łatwiejszego odróżnienia deklaracja ZUS DRA, zawierająca raporty

szczegółowe ma nadawaną nazwę „DRA_RCA_RSA_mmn-.xMU”

Przygotowanie przelewów bankowych dla ZUS DRA
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Możliwejest także przygotowanie pliku z kwotami przelewów, gotowymi do zaimportowania do systemu bankowości elektronicznej.

Wybór ścieżki i pliku do zapisu~pych -~liku z

— -

Paski wypłat - RMUA

Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk

- ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RNUA, drukowany przez Program Płatnika. Wydruk RIvIUA można przygotować a list
płac za klika miesięcy, a w szczególności także za caly rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeó.

Informacja o wynagrodzeniu zawiera:

. dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ)

. dane o składnikach placowych z wybranego miesiąca

. rozliczenie składek ubezpieczeniowych Zus

. rozliczenie zaliczki podatku dochodowego

. kwoty wynagrodzenia brutto i netto
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Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku:

. standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych
każdego pracownika na oddzielnej kartce

. jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części każdej kartki miejsca na
pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.

. przygotuj ind~idualne PDF z paskami wypłat - do przekazania pracownikom w formie elektronicznej: pliki zapisywane są w podkatalogu
PrinterTemp\, ich nazwa ma postać:

~numer_pracownika>_RMUA_<rok>_o,iesiąc_od><mies1ąc_do> . POF, np. 139_RI1ttĄ_2O18_8_9 . Pm”

Pliki są tworzone niezależnie od tego, czy zostanie wybrana opcja podglądu, czy drukowania (wydruk oczywiście nie jest tworzony).

Jako paski wypłat można drukować także listę plac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście
plac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.

Jeżeli listy plac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas — ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub
pracow1~icy — nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach), i stąd
numer nie jest drukowany.

Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list plac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze — wówczas
numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach. inna możliwość, to wydruk z poziomu
naliczania list plac — należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego
miesiąca.

Karta płacowa pracownika
Program pozwała nn wydrukowanie dwóch rodzajów informacji dla każdego pracownika. Dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce. Na
zestawieniu można umieścić informacje zjednej, wybranej listy plac, bądź informacje obejmujące wszystkie wyplacone listy plac.

Sumy składników płacowych wg kategorii

Zestawienie składek PPK
Zestawienie pozwala na wykonanie listy pracowników wraz ze składkami [„PIC, naliczonymi dla nich w wybranym roku i miesiącach. Informacje można
grupować wg danych placowych lub danych kadrowych pracowników.

Na zestawieniu zliczane są kwoty skladek podstawowych i dodatkowych oplacanych pracodawcę i uczestników, podstawy składek PPK oraz skladki [„[„K,
ujmowane w podstawie podatku dochodowego.



Pomoc

Instrukcja
Kliknięcie uruchomi stronę WWW z instrukcją do programu.

Opis zmian
Kliknięcie uruchomi sL”onę WWW L „~~SCiti kolejnych wersji programu.

Pomoc zdalna - NTR
Zainicjuje połączenie zdalne przez NTkglobal. Szczegółowe informacje wp~~grańe 1.1.2.1 Pomoc zdalna.

Pomoc zdalna - TeamVlewer
Zainicjuje pobieranie pliku. Szczegółowe informacje wparagra6e 1.1.2.” Pomoc zdalna.

Dziennik zdarzeń
Okno zawiem rejestr istotnych operacji wykonywanych przez operatorów.
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W za]eżności od aplikacji, w lewej górnej części ekranu pokazana jest lista rejestrowanych zdarzeń.

Drukuj licencję
Opcja drukowanie licencji na oprogramowanie.

O programie
Wyświetla okno z informacjami o programie i danymi producenta.

źródło: „https:J/wiki.groszck.pl/indexphp?tit$e=Płaceinstrul<cja&oldłd1al78D

———-
—
—.---
—„—

—

—

———
fl—n

„-

Tę stronę ostatnio edytowano 17 sie 2021, 13:28.




