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Konfiguracja jednostek na potrzeby aplikacji 
Artykuł30 w Nadzorze płacowym VULCAN 
 

Do uruchomienia nowej wersji aplikacji Artykuł30 (pod kaflem Nadzór płacowy VULCAN i Artykuł 30) 
niezbędne jest skonfigurowanie jednostki grupującej. Jeżeli na Platformie funkcjonuje co najmniej jedna 
z aplikacji: Kadry VULCAN, Płace VULCAN, Finanse VULCAN, ta konfiguracja jest już wykonana i nie trzeba 
wykonywać żadnych dodatkowych czynności.  

 

Funkcję jednostki grupującej może pełnić jednostka typu CUW/ZEASZ, a jeśli nie ma takiej jednostki, 
należy dla celów konfiguracji wprowadzić jednostkę: Urząd Gminy, Urząd Miasta lub Starostwo 
Powiatowe (w zależności od typu JST). 

 

1. Przejdź do widoku Rejestr jednostek/Nieoświatowe prowadzone przez JST 

2. Dodaj Nieoświatową jednostkę budżetową, np. Urząd Gminy 

 

 

 

 

3. Przejdź do widoku Rejestr jednostek/Parametry konfiguracyjne 

4. Zaznacz jednostkę grupującą (CUW lub w razie braku CUW – jednostkę wprowadzoną w punkcie 2) 

5. Z listy „Dla zaznaczonych jednostek” wybierz: Ustal, czy jest to CUW (ZEASZ), czyli jednostka 
prowadząca księgowość i płace dla innych jednostek 

Artykuł30/Nadzór płacowy VULCAN 



 
Płace VULCAN. Konfiguracja jednostek na potrzeby aplikacji Artykuł30 w Nadzorze płacowym VULCAN 2/3 

 www.vulcan.edu.pl 

 

 

6. Wybierz TAK i zapisz tę decyzję. Jest to warunek konieczny prawidłowej konfiguracji! Po tej czynności 
powinien pojawić się znacznik w kolumnie: Czy jednostkaCUW (ZEASZ) oraz wyraz „samodzielnie” w 
kolumnie: Jednostka prowadząca księgowość  i płace.  

 

 

7. Zaznacz ponownie jednostkę grupującą  

8. Z listy „Dla zaznaczonych jednostek” wybierz: Ustal, czy zmiany wprowadzone w aplikacji kadrowej 
mają być automatycznie uwzględniane w aplikacji płacowej 

 

 

9. Wybierz TAK i zapisz tę decyzję. Po tej czynności powinien pojawić się znak  w kolumnie: 
Wspólne kadry i płace 

10. Zaznacz ponownie jednostkę grupującą  
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11. Z listy „Dla zaznaczonych jednostek” wybierz: Zatwierdź ustalenia dotyczące obsługi księgowo-
płacowej. Jest to operacja nieodwracalna! Zanim ją wykonasz, upewnij się, że wcześniejsze czynności 
wykonałeś prawidłowo. 

 

 

12. Prawidłowo zatwierdzone parametry powinny wyglądać, jak poniżej 

 

 

 


