
www.vulcan.edu.pl 

Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający 

historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne?  

Program Kadry Optivum gromadzi informacje dotyczące historii zatrudnienia pracownika. Dane te wyko-
rzystywane są przy wyznaczaniu stażu pracy pracownika.  

Aby wyznaczyć staż pracy pracownika, należy wykonać następujące czynności:  

1. Dodać pracownika do ewidencji.  

2. Opisać historię zatrudnienia pracownika w jego kartotece.  

3. Zarejestrować umowę o pracę pracownika.  

4. Obliczyć staż pracy pracownika wynikający z historii zatrudnienia i uwzględniający lata nauki oraz 
urlopy bezpłatne (za pomocą Kalkulatora okresów). 

5. Odczytać w kartotece staże pracownika na wskazany dzień.  

Dodawanie pracownika do ewidencji 

1. W programie Kadry Optivum w menu Kartoteki wybierz pozycję Dane osobowe.  

2. W drzewie danych po lewej stronie na gałęzi Lista osób przywołaj prawym przyciskiem myszy menu 
podręczne i wybierz polecenie Dodaj nową osobę.  

 

3. Wprowadź dane osobowe pracownika, wypełniając pola formularza Dane osobowe i kliknij przycisk 
Dalej.  

4. W formularzu Adres wprowadź dane adresowe pracownika i kliknij przycisk Zakończ. 

Aby zarejestrować nową osobę w bazie danych programu, wystarczy wpisać tylko jej imię i nazwisko. Po-
zostałe dane można uzupełnić później. 

Kadry Optivum 
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5. Przerwij operację dodawania nowych osób do ewidencji, klikając przycisk Nie w oknie komunikatu. 

 

Pracownik pojawi się w drzewie danych po lewej stronie. W panelu po prawej stronie wyświetli się 
jego kartoteka z aktywną zakładką Dane osobowe karty I. 
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Opisywanie historii zatrudnienia w kartotece pracownika 

1. W kartotece pracownika przejdź na zakładkę Dane osobowe karty II, a następnie na kartę Historia za-

trudnienia.  

2. Kliknij przycisk dodaj i w formularzu Historia zatrudnienia wprowadź dane dotyczące poprzedniego 
miejsca pracy pracownika. Jeśli pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego, wprowadź liczbę dni tego 
urlopu (w polu liczba dni urlopu bezpłatnego). Zaakceptuj wprowadzone dane przyciskiem OK. 

 

3. Postępując analogicznie, opisz pozostałe wcześniejsze okresy zatrudnienia pracownika. 

 

Na karcie Historia zatrudnienia wprowadzamy wszystkie poprzednie, zamknięte okresy zatrudnienia pra-
cownika i wszelkie inne okresy, które mają wpływ na staż pracy. Nie należy opisywać bieżącego zatrud-
nienia.  
Wymiar etatu nie ma znaczenia, chociaż musi być wpisany (może to być zatem dowolna liczba). 
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Szczegółowe informacje na temat wprowadzania danych osobowych pracownika znajdują się w podręcz-
niku użytkownika programu w rozdziale Ewidencja pracowników.  

Zarejestrowanie umowy o pracę pracownika 

1. W menu Kartoteki wybierz pozycję Umowy o pracę.  

2. W drzewie danych na gałęzi Nauczyciele (lub Nienauczyciele) przywołaj prawym przyciskiem myszy 
menu podręczne i wybierz polecenie Dodaj nową umowę.  

 

3. W oknie Wybór osoby odszukaj na liście pracownika i kliknij go.  

Aby szybko wyszukać pracownika na liście, skorzystaj z pól wyszukiwania Nazwisko i imię oraz PESEL.  

 

4. Wypełnij wyświetlony formularz Nowa umowa – [nazwisko i imię], wprowadzając dane dotyczące aktu-
alnej umowy o pracę pracownika i kliknij przycisk OK.  
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5. W kolejnych oknach wprowadź informacje dotyczące poziomu wykształcenia pracownika i stopnia 
awansu zawodowego (w przypadku nauczycieli).  

6. W oknie Staże nie wprowadzaj żadnych danych, tylko kliknij przycisk Pomiń. 

 

7. W oknie Umowa wskaż składniki wynagrodzenia pracownika, ale nie przydzielaj pracownikowi dodat-
ku za wysługę lat. Kliknij przycisk OK. 

8. W oknie Stawka wynagrodzenia zasadniczego wypełnij pola od miesiąca oraz stawka i kliknij przycisk OK.  

 

9. Obejrzyj umowę pracownika. 
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Obliczenie stażu pracy pracownika wynikającego z historii zatrudnienia 

1. W kartotece pracownika wybierz zakładkę Dane osobowe karty II.  

2. Na karcie Historia zatrudnienia kliknij prawym przyciskiem myszy i w menu podręcznym wybierz pole-
cenie Aktualizacja staży. 

  

Funkcja aktualizacji staży pracownika dostępna jest tylko w kartotece przywołanej z poziomu umowy o 
pracę (Kartoteki/ Umowy o pracę).  
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Uruchomi się Kalkulator okresów, w którym wyszczególnione są wszystkie okresy zatrudnienia pra-
cownika. 

 

3. Wybierz okresy zatrudnienia pracownika do liczenia stażu, wstawiając znacznik przed każdą pozycją. 
Aby uwzględnić w obliczeniach lata nauki i urlopy bezpłatne, wstaw również znaczniki przy tych po-
zycjach. Wówczas: 

 Wypełnij pole lata nauki, wpisując właściwą liczbę.  

 Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać informacje o liczbie dni urlopu bezpłatnego z historii zatrud-

nienia.  

4. Kliknij przycisk Oblicz. W polach Lat, Miesięcy, Dni wyświetli się wyliczony staż pracy pracownika. 

 

Program nie dubluje staży, nawet jeśli ich okresy pokrywają się ze sobą.  
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5. Kliknij przycisk OK w oknie Kalkulatora okresów. 

6. W oknie Aktualizacja staży na starcie wstaw znaczniki przy pozycjach, które mają zostać zaktualizowa-
ne, i kliknij przycisk OK. 

 

Wyświetli się komunikat informujący o zaktualizowaniu staży, który zaakceptuj przyciskiem OK. 

Staże pracownika na wybrany dzień  

Staże pracownika na wybrany dzień dostępne są w kartotece pracownika na zakładce Dane związane 

z umową, na karcie Staże pracy.  

Na karcie tej wykazane są:  

- staże na starcie, czyli te, które wynikają z historii zatrudnienia pracownika (staże, które zosta-
ły zaktualizowane za pomocą Kalkulatora okresów);  

- staże na wybrany dzień (ustawiony w polu staż na dzień) – są one sumą staży na starcie i okre-
su bieżącej umowy na wskazany dzień.  

 

Wyliczone Staże na starcie można zmodyfikować, korzystając z przycisku zmień. 

 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/205

