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Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji 

Płace VULCAN? 

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

1. Pobrać i zainstalować najnowsze wersje programów SIO oraz Integrator SIO-Optivum. 

2. W programie SIO wygenerować strukturę jednostki i zapisać ją w pliku SIO. 

3. W programie SIO zapisać plik SIO w postaci rozkodowanej (w pliku XML). 

4. W aplikacji Płace VULCAN przygotować plik z danymi w formacie XVSIO. 

5. W programie Integrator SIO-Optivum scalić dane z plików: rozkodowanego (XML) oraz zawierające-
go dane wyeksportowane z aplikacji Płace VULCAN (XVSIO). Powstanie uzupełniony plik rozkodo-
wany XML. 

6. W programie SIO zaimportować dane z uzupełnionego pliku XML do pliku SIO. Powstanie zako-
dowany plik SIO zawierający dane z aplikacji Płace VULCAN.  

Na podstawie danych zgromadzonych w aplikacji można wypełnić następujące tabele:  

N1 dane identyfikacyjne nauczyciela 

N2 forma zatrudnienia, wynagrodzenia 

N12 dodatek wiejski  

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  

Czynności wstępne 

1. Pobierz i zainstaluj najnowsze wersje programów SIO oraz Integrator SIO-Optivum. 

Integrator SIO Optivum to program, który pośredniczy w przekazaniu danych z programów firmy 
VULCAN do programu SIO. Jest on udostępniany bezpłatnie wszystkim posiadaczom abonamentu na 
programy Arkusz Optivum,, Kadry Optivum, Płace Optivum, Kadry VULCAN, Płace VULCAN, Księgo-
wość Optivum. 

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

2. W programie SIO wygeneruj strukturę jednostki i zapisz ją w pliku SIO. Następnie zapisz ten plik 
w postaci rozkodowanej (w pliku XML). 

3. Załóż na dysku folder, w którym zapiszesz plik z danymi wyeksportowanymi z aplikacji Płace VULCAN.  

Płace VULCAN 

https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje
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Uzupełnienie danych w aplikacji Płace VULCAN  

Przed eksportowaniem danych do SIO w aplikacji Płace VULCAN należy sprawdzić, czy dane są kompletne.  

1. W widoku Jednostka/ Dane identyfikacyjne sprawdź, czy uzupełnione są dane jednostki. 

Zwróć uwagę, czy w sekcji Dane pozostałe, w polu Jednostka oświatowa ustawiono, że jednostka jest 
oświatowa. 

 

2. W widoku Konfiguracja/ Składniki sprawdź, czy do składników wynagrodzenia przypisano odpowiedni 
rodzaj SIO. 

 

Pozycje edytuje się za pomocą ikon . 

3. W widoku Konfiguracja/ Składniki sprawdź, czy składniki godzinowe mają poprawnie wypełnione pole 
Rodzaj.   

W polu tym wskazuje się, czy składnik godzinowy dotyczy godzin ponadwymiarowych. 

4. W widoku Konfiguracja/ Parametry sprawdź, czy pozycje słowników Formy nawiązania umowy, Formy roz-

wiązania umowy oraz Stanowiska mają przypisaną nazwę według SIO. 

 

Pozycje, które mają wyszarzoną ikonę , są dostarczone przez twórcę oprogramowania i nie można 
ich edytować. 



 
Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Płace VULCAN? 3/7 

www.vulcan.edu.pl 

5. W widoku Kartoteki/ Umowy o pracę sprawdź, czy w umowach pracowników administracji i obsługi 
wskazano odpowiednią podgrupę SIO.  

 

6. W widoku Kartoteki/ Umowy o pracę sprawdź, czy w umowach pracowników wprowadzono okres obo-
wiązywania umowy (o ile jest taka możliwość). Jeśli umowa zawiera datę zakończenia, to należy 
również wypełnić pole Forma rozwiązania.   

 

Eksportowanie danych do pliku XVSIO  

1. Przejdź do widoku Wymiana/ Eksport i w drzewie danych wybierz gałąź Eksport do SIO/ Dane do SIO. 

2. Zaznacz jednostki, których dane chcesz eksportować do pliku do SIO.   

3. Przygotuj kontrolny raport w formacie PDF, zawierający tabele SIO wypełnione w oparciu o dane 
zgromadzone w aplikacji.  

 Kliknij przycisk Utwórz raport. 
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 Poczekaj, aż raport zostanie przygotowany i pojawi się w panelu Pobieranie przygotowywanych pli-

ków. Raport jest gotowy, gdy pod nazwą raportu pojawią się ikony  i . 

 

 Otwórz dokument, klikając ikonę . Obejrzyj go i zweryfikuj. 

 

4. Jeśli dane wykazane w raporcie są poprawne, wróć do aplikacji Płace VULCAN i kliknij przycisk Utwórz 

plik do SIO. 
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5. Poczekaj, aż plik zostanie przygotowany i pojawi się w panelu Pobieranie przygotowywanych plików.  

 

Dla każdej zaznaczonej jednostki przygotowywany jest osobny plik XVSIO. Jeśli jednostek jest kilka, to 
pliki są pakowane i udostępniany jest jeden plik ZIP o domyślnej nazwie Eksport SIO.  
Plikowi XVSIO domyślnie nadawana jest nazwa Eksport SIO_<skrót_jednostki>, np. Eksport SIO_SP1.  

6. Kliknij ikonę  i zapisz przygotowany plik (XVSIO lub ZIP) w utworzonym folderze.  

 

Plik ZIP należy rozpakować, aby otrzymać pliki XVSIO dla poszczególnych jednostek. 

5. Zakończ pracę z programem Płace VULCAN. 

Scalanie danych w programie Integrator SIO Optivum 

Zaimportujemy do przygotowanego rozkodowanego pliku XML dane wyeksportowane z aplikacji Płace 
VULCAN. 

Wczytanie rozkodowanego pliku SIO ze strukturą jednostki sprawozdawczej 

1. Uruchom program Integrator SIO Optivum i kliknij przycisk Otwórz plik SIO.  
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2. W oknie Wybierz plik z dokumentem SIO odszukaj rozkodowany plik ze strukturą jednostki, zaznacz go 
i kliknij przycisk Otwórz. 

W górnej części jego okna pojawi się nazwa wczytanego 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 jakieś dane, 
które mogą być zastąpione danymi z programów Optivum. 

Wczytanie przygotowanego pliku (plików) XVSIO  

1. Kliknij przycisk Wybierz plik (pliki) do importu.  

2. W oknie Wybierz plik(i) z danymi do importu odszukaj i zaznacz plik/pliki z wyeksportowanymi danymi 
(plik XVSIO).  

3. Kliknij przycisk Otwórz. 

4. W oknie Import danych z programu: Płace VULCAN kliknij przycisk Tak, aby kontynuować operację importu 
danych z wskazanego pliku. 

5. W kolejnym oknie uzgodnij nazwy obiektów występujących w pliku SIO oraz w programie Płace VUL-
CAN. Kliknij przycisk Dalej. 

6. Określ zakres importowanych danych, wybierając tabele SIO. Kliknij przycisk Importuj.  

7. Potwierdź komunikat o ukończeniu z powodzeniem operacji importu danych. W oknie Integratora 
SIO-Optivum pojawią się informacje o zakresie wprowadzonych danych. 

8. Kliknij przycisk Zapisz uzupełniony plik SIO i w oknie Zapisz uzupełniony plik SIO zaakceptuj domyślne 
miejsce zapisu pliku (odpowiedni katalog w folderze sio_pliki_jednostki\ rozkodowane_pliki). Możesz 
zmienić nazwę pliku, dopisując np. skrót literowy programu, z którego importowaliśmy dane.  

9. Zamknij okno programu Integrator SIO-Optivum, klikając przycisk Zamknij. 
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Import scalonych danych do pliku SIO 

Plik, który zapisaliśmy po scaleniu danych w programie Integrator SIO-Optivum, to rozkodowany plik 
sprawozdania (plik XML). Pliku tego nie da się edytować (np. w celu wypełnienia pozostałych tabel) i dla-
tego dane z tego pliku należy zaimportować do oryginalnego (zakodowanego) pliku SIO. Dopiero tak 
przygotowany plik będzie można wypełnić do końca i wyeksportować do jednostki prowadzącej.  

Czynności te wykonuje się w programie SIO.   

1. Uruchom ponownie program SIO i zaloguj się jako administrator.  

2. Wczytaj plik zakodowany zawierający strukturę jednostki (plik SIO). Skorzystaj z polecenia Plik/ Otwórz 

lub z ikony  na pasku narzędzi. W oknie Otwórz plik jednostki odszukaj i zaznacz plik, a następnie 
kliknij przycisk Otwórz. 

Plik znajduje się w przywoływanym standardowo folderze sio_pliki_jednostki\ [data sprawozdana]. 

3. W menu Narzędzia wybierz polecenie Import danych. 

4. W oknie Otwórz plik jednostki odszukaj i zaznacz plik rozkodowany, uzupełniony w programie Integra-
tor SIO-Optivum (plik XML).  

5. Kliknij przycisk Otwórz – wyświetli się okno Import danych.  

Okno to podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajduje się drzewo pliku docelowego, po 
prawej stronie – drzewo pliku źródłowego. Ikony występujące przy niektórych gałęziach drzewa 
oznaczają:  

-  – gałęzi nie można importować w całości, ponieważ operacja nie jest obsługiwana przez 
program, ale można spróbować importować gałęzie podrzędne.  

-  – gałęzi nie można importować w całości, gdyż część jej struktury jest niezgodna ze sche-
matem, można jednak spróbować importować gałęzie podrzędne. 

6. Wykonaj import danych.  

Aby importować dane nauczycieli:  

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

 Zaznacz w obydwu częściach okna tą samą gałąź Kadra pedagogiczna. 

 Kliknij przycisk Importuj. 

 Zaakceptuj komunikat o pomyślnie zakończonym imporcie danych lub obejrzyj raport, jeśli część 
danych nie została zaimportowana (skorzystaj w tym celu z przycisku Pokaż raport).  

7. Zamknij okno Import danych.  

8. Obejrzyj plik SIO. Zwróć szczególną uwagę na grupę tabel dostępnych z gałęzi Kadra pedagogiczna. 

9. Zapisz uzupełniony częściowo plik SIO. Skorzystaj z polecenia Plik/ Zapisz lub ikony  na pasku na-
rzędziowym. 

10. Zakończ pracę z programem SIO. 


