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Wymiana danych między programami Płace Optivum 

i Artykuł30 

W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagro-
dzenia zagwarantowanego zapisami w Karcie Nauczyciela, należy wypłacić im jednorazowy dodatek 
uzupełniający.  

Programy Płace Optivum oraz Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30) wymieniają między sobą 
dane w celu wyznaczenia kwot tego wyrównania dla poszczególnych nauczycieli.  

Wymiana danych pomiędzy programami przebiega w następujący sposób:  

1. W programie Płace Optivum przygotowywane jest sprawozdanie dla organu prowadzącego 
zawierające strukturę zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń wypłacone nauczycielom od początku 
roku kalendarzowego, wyznaczone według zasad ustalonych przez organ prowadzący.  

2. Sprawozdanie to eksportowane jest do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający.  

3. Po przesłaniu do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający sprawozdań z wszystkich jedno-
stek wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych jednostek oświatowych w podziale na 
stopnie awansu zawodowego.   

4. Kwoty podziału wyznaczone dla jednostki pobierane są do programu Płace Optivum i na ich pod-
stawie wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych nauczycieli.  

Wymiana danych między programami Płace Optivum i Jednorazowy dodatek uzupełniający przebiega 
bezplikowo.  

Opisaną wymianę danych między programami może wykonać użytkownik, któremu przyznano pra-
wo do modyfikacji danych jednostki w programie Płace Optivum oraz dostęp do aplikacji Artykuł30. 

Czynności wstępne  

1. Uruchom program Place Optivum i zaloguj się do bazy danych jako użytkownik posiadający prawo do 
modyfikacji danych jednostki oraz posiadający dostęp do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

2. Sprawdź i ewentualnie zmodyfikuj opis zdefiniowanych w programie form nawiązania umowy oraz 
składników wynagrodzeń. Sprawdź, czy w umowach nauczycielskich wypełnione są wszystkie pola, 
z których czerpane są dane do wyliczenia dodatku. 

3. Wskaż ustaloną przez organ prowadzący regułę naliczania wyrównania.  

 W menu programu wybierz polecenie Operacje/ Wymiana (eksport/import). 

 W drzewie danych wybierz gałąź Jednorazowy dodatek uzupełniający/ Przygotowanie zestawień do nali-

czenia/ Reguły naliczania. 

 W panelu po prawej stronie w polu Rok wskaż właściwy rok, a następnie kliknij przycisk wprowadź 

reguły obowiązujące w wybranym roku. 

 W wyświetlonym oknie wybierz regułę ustawiając wybraną opcję (T – tak lub N – nie), a następnie 
kliknij przycisk Zapisz.  

Płace Optivum, Artykuł30 
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Przygotowanie sprawozdania dla JST i eksportowanie go do programu Jednorazowy 
dodatek uzupełniający  

1. W głównym menu programu Płace Optivum wybierz polecenie Operacje/ Wymiana (eksport/import). 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Jednorazowy dodatek uzupełniający/ Przygotowanie zestawień do nalicze-

nia/ Eksport struktury zatrudnienia i kwot wynagrodzeń. 

3. W panelu po prawej stronie ustaw okres, z którego dane mają być uwzględnione w eksportowanym 
zestawieniu, wybierając odpowiednie pozycje w polach Rok oraz Do miesiąca.  

4. Kliknij przycisk eksportuj dane bezpośrednio do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

 

5. Obejrzyj zestawienie eksportowane do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający i kliknij przy-
cisk OK. Za pomocą przycisku drukuj zestawienie możesz wydrukować. 
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6. Zamknij okno z zestawieniem klikając przycisk OK – uruchomi się Moduł komunikacji z aktywną kartą 
Połączenie. 

7. Połącz się z programem Jednorazowy dodatek uzupełniający (w serwisie JST)  

 Na karcie Połączenie kliknij przycisk Zmień URL. 

 W oknie Adres serwisu wprowadź identyfikator jednostki – na jego podstawie zostanie zbudowany 
pełny adres URL i kliknij przycisk OK. 
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 Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić poprawność wprowadzonego/utworzonego adresu URL. 

 

 Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i zamknij go przyciskiem OK.  

 

 Jeśli próba połączenia powiodła się, kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli nie, popraw adres URL.  

Adres URL serwisu JST wprowadza się tylko podczas pierwszego łączenia. Podczas kolejnych połą-
czeń podpowiadany jest domyślnie.  
Domyślnie proponowany adres można zmienić za pomocą przycisku Zmień URL.  

 Na stronie logowania do serwisu wprowadź swój login i hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. 

 

8. Uzgodnij nazwy jednostek w obu programach: 

 W Module komunikacji przejdź na kartę Uzgadnianie elementów. 

 Przyporządkuj każdej jednostce w programie Płace Optivum jednostkę z aplikacji Jednorazowy 
dodatek uzupełniający. 

Kilka jednostek można przyporządkować do jednej jednostki w aplikacji Jednorazowy dodatek uzu-
pełniający. Takie rozwiązanie można zastosować na przykład w przypadku, kiedy kilka jednostek 
wchodzi w skład zespołu szkół. 
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 Kliknij przycisk Zapisz uzgodnienia, aby zapamiętać wykonane uzgodnienia. 

 

9. Prześlij dane do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

 W Module komunikacji przejdź na kartę Eksport danych do Artykułu30. 

 Sprawdź, czy okres, dla którego eksportowane są dane, jest poprawnie ustawiony. 

W wypadku comiesięcznego importowania danych, zaleca się ustawić okres od początku roku kalen-
darzowego. Ewentualne zmiany wprowadzone w programie Płace Optivum we wcześniejszych mie-
siącach zostaną wówczas uwzględnione w aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający. Zawężanie 
okresu importowanych danych zaleca się jedynie w wypadku, gdy część danych płacowych została 
wprowadzona do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający ręcznie. 

 Kliknij przycisk Eksportuj. 

 Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu o pomyślnym wyeksportowaniu danych.  
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10. Zamknij Moduł komunikacji. 

Pobieranie wyznaczonych kwot wyrównań do programu Płace Optivum  

Gdy jednostka samorządu terytorialnego wyznaczy kwoty wyrównań (w podziale na jednostki i stopnie 
awansu zawodowego), to każda jednostka może zaimportować przysługujące jej kwoty z programu Jedno-
razowy dodatek uzupełniający do programu Płace Optivum.  

1. W programie Płace Optivum w głównym menu wybierz polecenie Operacje/ Wymiana (eksport/import). 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Jednorazowy dodatek uzupełniający/ Przygotowanie wypłat/ Import i po-

dział kwot wyrównania. 

3. W panelu po prawej stronie ustaw właściwy rok i kliknij przycisk pobierz kwoty wyrównania z programu 

Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

 

Uruchomi się Moduł komunikacji (z jedną kartą Połączenie).  



 
Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 7/10 

www.vulcan.edu.pl 

 

4. Jeśli podpowiadany w oknie adres URL serwisu JST jest poprawny, kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli nie, 
popraw go, korzystając z przycisku Zmień URL. 

Poprawność adresu można sprawdzić za pomocą przycisku Testuj. 

5. Na stronie logowania do serwisu wprowadź swój login i hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. 

 

Jeśli nastąpi połączenie z programem Jednorazowy dodatek uzupełniający, to w Module komunikacji 
w sekcjach Informacje oraz Import kwot wyrównań wynagrodzeń pojawi się opis i przycisk Pobierz dane uak-
tywni się.  

6. Kliknij przycisk Pobierz dane.  
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7. Kliknij przycisk OK w oknie informującym o wykonaniu operacji. 

 

8. W oknie Uzgadnianie nazw jednostek przyporządkuj do jednostek na liście po lewej stronie 
odpowiednie jednostki z dostępnej listy i kliknij przycisk Zapisz.  
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W oknie programu Płace Optivum zostaną wyświetlone pobrane kwoty w podziale na obsługiwane 
przez program jednostki i stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Wyznaczenie kwot dodatku dla poszczególnych nauczycieli i przygotowanie listy 
wypłat w programie Płace Optivum 

1. W oknie programu Płace Optivum kliknij przycisk ustal podział kwot dla wybranego roku. 

 

Wyświetli się okno Wyrównanie z tytułu Art. 30 -30b KN – podział wyrównania z wyliczonymi przez program 
kwotami dodatku (kolumny propozycja kwoty i propozycja kwoty uzup)  

 

2. Przypisz proponowane przez program kwoty nauczycielom. 

Aby dla wybranego nauczyciela 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 należna i kwota uzup. można również wypełnić poprzez wprowadzenie odpowiednich 
wartości z klawiatury.  

3. Zakończ operację, klikając przycisk Zapisz wszystkie pozycje lub przycisk Zapisz zaznaczone pozycje. 
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Kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego wyznaczone dla poszczególnych nauczycieli zostaną 
dopisane do ich kartotek jako składnik sporadyczny, należny w grudniu danego roku. 

 

4. Przygotuj listę wypłat. Dodaj do listy składnik o nazwie wyr.Art.30a należny za miesiąc grudzień. 
 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/213

