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Jak skorygować nieprawidłowo wypłacony 

pracownikowi składnik? 

W programie Płace VULCAN można skorygować nieprawidłowo wypłacone składniki m.in. wynagrodze-
nia, sporadyczne lub socjalne.  

W poradzie opisano, jak postąpić w następujących przypadkach: 

1. Pracownikowi wypłacono składnik omyłkowo (np. zamiast innemu pracownikowi). 

2. Pracownikowi wypłacono niewłaściwą kwotę składnika (np. 500 zł zamiast 250 zł).  

Przypadek 1 – składnik wypłacony omyłkowo  

W tym przypadku konieczne jest wyzerowanie składnika w kartotece pracownika oraz przygotowanie 
korekty listy płac. 

Poprawienie zapisów dotyczących składnika w kartotece pracownika  

1. W aplikacji Płace VULCAN przejdź do widoku Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. W drzewie danych wybierz pracownika.  

3. W kartotece pracownika przejdź na kartę właściwej grupy składników, np. Składniki/ Sporadyczne.  

4. Odszukaj na liście omyłkowo naliczony składnik i edytuj go za pomocą ikony . 

 

5. W wyświetlonym oknie wyzeruj kwotę składnika i kliknij przycisk Zapisz.  

Place VULCAN 
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W modyfikowanym wierszu, w kolumnie Należne pojawi się kwota zero, natomiast w kolumnie Wpłacone 
pozostanie kwota wypłacona pracownikowi za omyłkowo naliczony składnik. Zmieni się również status 
składnika na Częściowo wypłacono (kółko zielono-niebieskie). 

 

Przygotowanie korekty listy płac  

1. Przejdź do widoku Listy wypłat/ Przygotowane: Wypłaty z umów  o pracę. 

2. W drzewie danych wybierz odpowiednią gałąź (Nauczyciele lub Nienauczyciele) i kliknij przycisk Dodaj.  

 

3. W wyświetlonym formularzu opisz nową listę płac. W polach Za miesiąc, Miesiąc rozliczenia z ZUS oraz 
Miesiąc uwzględnienia kosztów i ulg ustaw ten sam miesiąc, jak na liście, na której omyłkowo wypłacono 
pracownikowi składnik. Kliknij przycisk Zapisz. 
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4. Przejdź na kartę Składniki i zaznacz pracownika, któremu omyłkowo wypłacono składnik. 

5. Kliknij przycisk Dodaj składniki. 

 

6. W wyświetlonym oknie, w polu W miesiącu ustaw miesiąc, w którym wypłacono pracownikowi omył-
kowo składnik i zaznacz na liście ten składnik. Kliknij przycisk Zapisz. 
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7. Przejdź na kartę Lista płac i kliknij przycisk Wylicz. Następnie obejrzyj pasek pracownika. 

 

8. Po zweryfikowaniu danych zaakceptuj listę, klikając przycisk Zatwierdź.  

Po zatwierdzeniu korekty listy płac w kartotece pracownika kwota wypłacona za omyłkowo naliczony 
składnik zostanie wyzerowana. Składnik przyjmie status Wypłacono (zielone kółko). 

 

Przypadek 2 – niewłaściwa kwota składnika 

W przypadku tym konieczne jest poprawienie zapisów dotyczących kwoty składnika w kartotece pra-
cownika oraz przygotowanie dodatkowej listy płac. 

Modyfikacja kwoty składnika w kartotece pracownika  

1. W programie Płace VULCAN przejdź do widoku Kartoteki/ Umowy o pracę i w drzewie danych wybierz 
pracownika.  

2. W kartotece pracownika przejdź na kartę właściwej grupy składników, np. Składniki/ Sporadyczne.  

3. Odszukaj na liście składnik z niewłaściwą kwotą i edytuj go za pomocą ikony . 
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4. W wyświetlonym oknie popraw kwotę składnika i kliknij przycisk Zapisz.  

 

Na karcie Sporadyczne, w zmodyfikowanym wierszu, w kolumnie Należne pojawi się poprawiona kwota. 
W kolumnie Wypłacone pozostanie kwota wypłacona pracownikowi. Zmieni się również status składnika 
na Częściowo wypłacono (kółko zielono-niebieskie).  

 

Przygotowanie korekty listy płac  

1. Przejdź do widoku Listy wypłat/ Przygotowane: Wypłaty z umów  o pracę. 

2. W drzewie danych wybierz odpowiednią gałąź (Nauczyciele lub Nienauczyciele) i kliknij przycisk Dodaj.  

 

3. W wyświetlonym formularzu opisz nową listę płac. W polach Za miesiąc, Miesiąc rozliczenia z ZUS oraz 
Miesiąc uwzględnienia kosztów i ulg ustaw ten sam miesiąc, jak na liście, na której wypłacono pracowni-
kowi niewłaściwą kwotę składnika. Kliknij przycisk Zapisz. 
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4. Przejdź na kartę Składniki i zaznacz pracownika, któremu wypłacono składnik w niewłaściwej kwocie.  

5. Kliknij przycisk Dodaj składniki. 

 

6. W wyświetlonym oknie, w polu W miesiącu ustaw miesiąc, w którym wypłacono pracownikowi skład-
nik w niewłaściwej kwocie i zaznacz na liście ten składnik. Kliknij przycisk Zapisz. 
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7. Przejdź na kartę Lista płac i kliknij przycisk Wylicz, następnie obejrzyj pasek pracownika. 

 

8. Po zweryfikowaniu danych zaakceptuj listę, klikając przycisk Zatwierdź.  

Po zatwierdzeniu korekty listy płac w kartotece pracownika kwota wypłacona składnika zostanie zmody-
fikowana na taką samą wartość jak kwota należna. Składnik przyjmie status Wypłacono (zielone kółko).  

 


