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Jak wykonać eksport danych do SIO z programu 

Płace Optivum? 

Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności:  

1. Pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programów Płace Optivum, Integrator SIO-Optivum 
oraz SIO. 

2. W programie Płace Optivum przygotować dane do eksportu do SIO oraz przygotować plik dla 
SIO. 

3. W programie SIO wczytać lub utworzyć zakodowany plik z danymi identyfikacyjnymi jednostki w 
celu wygenerowania odpowiednich tabel dla aktualnego spisu. Przygotować rozkodowany plik 
sprawozdania SIO.  

4. Napełnić rozkodowany plik sprawozdania SIO danymi z pliku przygotowanego w programie Płace 
Optivum (z wykorzystaniem programu Integrator SIO-Optivum). 

5. W programie SIO zaimportować dane z pliku rozkodowanego do pliku zakodowanego.  

6. Uzupełnić brakujące dane w sprawozdaniu SIO.  

Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum  

Przed przystąpieniem do eksportu danych z programu Płace Optivum należy przede wszystkim zaktuali-
zować program do najnowszej wersji. 

W kolejnym etapie koniecznie trzeba:  

- uzupełnić opisy jednostek, 

- uzgodnić nazwy stanowisk według SIO, 

- we wszystkich kartotekach pracowników wskazać okres obowiązywania umowy (o ile jest ta-
ka możliwość), 

- uzupełnić definicje składników wynagrodzenia i niektórych innych parametrów programu, 
nadając im cechy rozpoznawalne przy przygotowaniu danych dla systemu informacji oświa-
towej. 

Na podstawie danych programu Płace Optivum można wypełnić następujące tabele: 

N1 dane identyfikacyjne nauczyciela 

N2 forma zatrudnienia, wynagrodzenia 

N12 dodatek wiejski i mieszkaniowy 

W1 odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych 

W2 wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych 

W3 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach niepublicznych i pu-
blicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego 

W4 rozwiązanie stosunku pracy  

Płace Optivum 
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Ustawianie parametrów dla potrzeb eksportu danych do SIO 

1. Uruchom program Płace Optivum. 

2. W danych identyfikacyjnych jednostek zaznacz, że są to jednostki publiczne. Opis jednostek znajduje 
się w części konfiguracyjnej programu (Skoroszyt/ Konfiguracja programu). W sekcji danych identyfika-
cyjnych jednostki, w polu publiczna wybierz tak. 

3. Określ jednostki sprawozdawcze oraz jednostki ze względu na nawiązanie stosunku pracy według SIO: 

 W parametrach programu odszukaj ustawienia dla SIO (Skoroszyt/ Parametry/ Różne/ SIO-

ustawienia) – w prawym panelu na karcie Jednostki sprawozdawcze wg SIO pojawi się tabela 

z wykazem jednostek. 

 Uzupełnij dane na poszczególnych kartach Jednostki sprawozdawcze wg SIO, Stanowiska wg SIO, Inne 

ustawienia. 

Nieprzyporządkowane stanowiska nie zostaną uwzględnione w dokumentach SIO. 

4. Przyporządkuj każdemu pracownikowi administracji i obsługi odpowiednią grupę stanowisk wg SIO: 

Polecenie to możesz wykonywać dla każdego pracownika osobno, odszukując jego umowę i wskazu-
jąc w sekcji Umowa na stanowisku nienauczycielskim w polu podgrupa wg SIO wartości ze słownika pod-

grup. 

Możesz to zrobić szybciej, korzystając z operacji seryjnych – wybierz funkcję Operacje/ Operacje seryj-

ne/ Podgrupy pracowników/ podgrupy wg SIO nie nauczycieli. 

Warto sprawdzić, czy na kartach umowy pracowników zostały wpisane prawidłowe wartości w polu 
podgrupa wg SIO. 

5. Przejrzyj wykaz form nawiązania umów o pracę stosowany w sprawozdaniach SIO.  

W parametrach programu (Skoroszyt/ Parametry/ Formy nawiązania i rozwiązania umowy) w sekcji Formy 

nawiązania umowy znajduje się przyporządkowanie stosowanych w programie form nawiązania sto-
sunku pracy oraz form wymaganych w SIO. W programie przyporządkowano domyślnie podstawowe 
formy nawiązania stosunku pracy. Natomiast dla wszystkich form dopisanych do słownika przez 
użytkownika programu Płace Optivum należy ustalić odpowiednie formy według SIO. 

Na kartach umowy pracowników w programie Place Optivum nie trzeba zmieniać formy nawiązania 
stosunku pracy. Podczas eksportu danych program prawidłowo przygotuje odpowiednie zestawienia 
na podstawie ustalonego przyporządkowania form nawiązania stosunku pracy. 

6. Przejrzyj zestawienie składników wynagrodzenia i przyporządkuj im odpowiednią klasyfikację według SIO: 

 Odszukaj funkcję Skoroszyt/Parametry/Składniki wynagrodzeń i potrąceń/Wynagrodzenia, świadczenia 

i zasiłki. 

 Dla składników widocznych w prawym panelu przyporządkuj klasyfikację SIO –w opisie składnika 
kliknij przycisk Zmień, wypełnij pole rodzaj wg SIO i zaakceptuj zmianę za pomocą przycisku OK. 

Składniki wynagrodzenia wprowadzone w programie, przy których nie dopisano domyślnie rodzaju 
według SIO (np. dodatek mieszkaniowy i wiejski), zostaną w sprawozdaniu prawidłowo uwzględnione. 



 
Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? 3/5 

www.vulcan.edu.pl 

Eksport danych do SIO 

1. Załóż na dysku dowolny pusty katalog, w którym zostanie zapisany plik z wyeksportowanymi danymi, 
np. PCO_do_SIO. Zapamiętaj nazwę folderu i jego lokalizację – podczas scalania danych w Integrato-
rze SIO Optivum będziesz musiał go wskazać. 

2. Przygotuj plik zawierający dane dla SIO: 

 Wybierz funkcję Operacje/ Wymiana/ Eksport /Danych do SIO. 

 Ustal dzień sprawozdawczy (w polu stan na dzień, u góry prawego panelu). 

 Wybierz jednostki i pracowników, dla których dane należy wyeksportować do pliku dla SIO. 

Wybór jednostek i pracowników wykonuje się w filtrze, który pojawi się po kliknięciu przycisku 
wybór umów. 

 Wykonaj operację przetwarzania danych (przycisk przetwarzanie danych) i przejrzyj informacje za-
warte w raporcie, który jest dostępny w prawym panelu. 

 Kliknij przycisk eksport do plików. 

 Wskaż folder, w którym ma być zapisany plik (C:\ PCO_do_SIO).  

3. Zakończ pracę z programem Płace Optivum. 

Scalanie danych w programie Integrator SIO Optivum 

Integrator SIO Optivum to program, który pośredniczy w przekazaniu danych z programów Optivum do 
programu SIO. Jest on udostępniany bezpłatnie wszystkim posiadaczom abonamentu na programy Ar-
kusz Optivum, Sekretariat Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Księgowość Optivum. 

Można pobrać go ze strony: http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje.php  

1. Uruchom program Integrator SIO Optivum. 

2. Wczytaj do niego przygotowany rozkodowany plik sprawozdania SIO: 

 W głównym oknie programu kliknij przycisk Otwórz plik SIO. 

 W wyświetlonym oknie wskaż rozkodowany plik SIO. 

Po wczytaniu pliku SIO do Integratora SIO Optivum w górnej części jego okna pojawi się nazwa wczy-
tanego pliku, podstawowe dane identyfikacyjne opisanej w nim jednostki sprawozdawczej oraz jej 
struktura. W dolnej części okna wyświetlana jest informacja o tym, czy wczytany plik SIO zawiera ja-
kieś dane, które mogą być zastąpione danymi z programów Optivum. 

3. Wczytaj dane z pliku przygotowanego za pomocą programu Płace Optivum.  

 Uruchom funkcję Wybierz plik (pliki) do importu. 

 Wskaż importowany plik (z rozszerzeniem *.xvsio). 

4. Uzgodnij nazwy obiektów występujących w pliku SIO oraz w programie Płace Optivum.  

5. Wskaż tabele, które chcesz zaimportować. W wypadku tabeli N2, opisującej warunki zatrudnienia 
nauczyciela, może to być nawet wybrany jej fragment. Dzięki temu możesz np. wczytać dane płaco-
we nauczycieli z Płac Optivum, a pozostałe informacje zawierające się w tej tabeli – z Arkusza 
Optivum.  

6. Kliknij przycisk Importuj. 

http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje.php
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7. Za pomocą funkcji Zapisz uzupełniony plik SIO zapisz rozkodowany plik wypełniony danymi pochodzą-
cymi z programu Płace Optivum na dysku. 

Dane te należy zaimportować do pliku oryginalnego (zakodowanego) w programie SIO. Dopiero tak przy-
gotowany plik SIO można wypełnić do końca i wyeksportować dla organu prowadzącego. 

Import scalonych danych do programu SIO 

Ostatnim etapem operacji jest zaimportowanie danych zaczerpniętych z programu Płace Optivum do 
pliku przygotowanego w programie SIO.  

1. Uruchom ponownie program SIO. 

2. Wczytaj plik założony wcześniej, zawierający dane identyfikacyjne jednostki – zastosuj polecenie 
Plik/ Otwórz lub skorzystaj z ikony na pasku narzędziowym. 

3. W przywoływanym standardowo folderze sio_pliki_jednostki\ (nazwa danego katalogu, np. wrze-

sien_2013) podświetl przygotowany wcześniej plik. Kliknij przycisk Otwórz. 

4. Wykonaj import danych z zapisanego w Integratorze SIO Optivum pliku rozkodowanego. 

Zastosuj polecenie Narzędzia/ Import danych. W otwieranym standardowo folderze sio_pliki_jednostki\ 

rozkodowane_pliki\ (nazwa folder, np. wrzesien_2013) wskaż rozkodowany plik, w którym zapisałeś sca-

lone wcześniej w Integratorze SIO Optivum dane naszej przykładowej jednostki (dane wyeksporto-
wane z programu Płace Optivum). Kliknij przycisk Otwórz. 

5. Zapoznaj się z zakresem importowanych danych: 

Zapoznaj się przede wszystkim z tabelami dotyczącymi nauczycieli, dostępnymi na gałęzi Kadra peda-

gogiczna; 

Przyjrzyj się oznaczeniom wstępującym przy poszczególnych gałęziach: 

-  oznacza, że danej gałęzi nie można importować w całości, ponieważ operacja nie jest ob-
sługiwana przez program, ale można spróbować importować gałęzie podrzędne; 

-  oznacza, że danej gałęzi nie można importować w całości, gdyż część jej struktury jest 
niezgodna ze schematem, można jednak również spróbować importować gałęzie podrzędne. 

6. Wykonaj np. import danych o nauczycielach:  

 Rozwiń gałąź Kadra pedagogiczna w lewej i prawej części okna Import danych. 

 Podświetl w obydwu częściach okna tą samą gałąź Kadra pedagogiczna. 

 Kliknij przycisk Importuj. 

7. Sprawdź, dlaczego nie wszystkie dane zostały prawidłowo zaimportowane: 

 Kliknij przycisk Pokaż raport. 

 Zapoznaj się z przyczyną nieprawidłowego importu. 

8. Zamknij okno Importu danych, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu. 

9. Obejrzyj efekt importu: 

Rozwiń gałąź Kadra pedagogiczna. Sprawdź, jakie dane pojawiły się w poszczególnych podgałęziach. 

10. Zapisz uzupełniony częściowo plik SIO. 

Skorzystaj z polecenia Plik/ Zapisz lub ikony  na pasku narzędziowym. 
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11. Zakończ pracę z programem SIO. 

W programie SIO od wersji 3.0 stworzono możliwość pracy grupowej przy gromadzeniu informacji o 
jednostce. W związku z tym również integracja plików wyeksportowanych z programów Optivum z 
plikiem SIO może przebiegać wieloetapowo. Szczegółowe informacje dotyczące tej opcji zawiera in-
strukcja do programu SIO. 

 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/207

