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Jak seryjnie przydzielić pracownikom trzynastkę? 

Program Płace Optivum pozwala wykonywać wiele wyliczeń, a ich wyniki przydzielać automatycznie 
wszystkim pracownikom. Jedną z możliwości jest ustalenie na podstawie danych zawartych w bazie pro-
gramu kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej trzynastki. 

Aby seryjnie przydzielić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonaj następujące czynności: 

1. W menu programu wybierz funkcję Operacje/Operacje seryjne. 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Płatności/ sporadyczne i zasiłki. 

3. W panelu po prawej stronie ustaw:  

- w polu Składnik – pozycję dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

- w polu Miesiąc – właściwy rok i miesiąc. 

4. Kliknij przycisk wybór umów. 

 

5. W oknie Wybór umów zaznacz wybraną jednostkę (lub jednostki) oraz pracowników (nauczycieli i nie-
nauczycieli) i kliknij przycisk OK. 
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Jeśli są osoby, którym należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne, a okres trwania ich umowy 
zakończył się (umowa znalazła się w archiwum programu), należy zaznaczyć również pole umowy ar-

chiwalne. 

6. W panelu po prawej stronie wyświetli się lista osób. Kliknij przycisk zmień. 

7. W oknie Dodatkowe wynagrodzenie roczne – operacje seryjne wskaż osoby, którym ma zostać przydzielo-
ne dodatkowe wynagrodzenie roczne (poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru).  

Aby zaznaczyć wszystkie osoby, możesz skorzystać z polecenia Zaznacz wszystkie pozycje dostępnego 

w menu podręcznym przywoływanym prawym przyciskiem myszy. 

 

8. Kliknij przycisk pokaż propozycje kwot dla zaznaczonych osób.  

Wyświetli się okno zawierające podgląd kwot poszczególnych składników wynagrodzeń dla dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego w rozbiciu na kolejne miesiące (dla każdego wskazanego pracownika). 
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9. Zaakceptuj wyliczenia programu, klikając przycisk OK.  

W oknie Dodatkowe wynagrodzenie roczne – operacje seryjne propozycje programu wyświetlą się 
w kolumnach propozycja kwoty i propozycja kwoty uzup. 

10. Przypisz proponowane przez program kwoty pracownikom. 

Aby dla wybranego pracownika wprowadzić kwoty proponowane przez program, skorzystaj z przyci-

sku  w jego wierszu.  

Aby dla wszystkich lub tylko zaznaczonych osób wprowadzić kwoty proponowane przez program, 

skorzystaj z przycisku  w nagłówku kolumny. Po kliknięciu przycisku pojawi się menu, 
w którym należy wskazać odpowiednią pozycję. 

 

Kolumny kwota i kwota uzup. użytkownik możne również wypełnić poprzez wprowadzenie odpowied-

nich wartości.  

11. Zakończ operację przydzielenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego do umów, klikając przycisk 
Zaznacz wszystkie pozycje lub przycisk Zapisz zaznaczone pozycje. 


