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Płace Vulcan. Jak wyrównać składkę wypadkową 

za kwiecień? 

 
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem skład-
kowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się od 1 kwietnia danego roku kalenda-
rzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 
ZUS jest zobowiązany przekazać płatnikowi informację o nowej wysokości stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 20 kwietnia. 
Jeśli w programie Płace Vulcan składka na ubezpieczenie wypadkowe za kwiecień została naliczona we-
dług starych stóp procentowych, to konieczne jest jej wyrównanie. 
 
W tym celu wykonaj następujące czynności. 
 
1. Wprowadź do programu nową, obowiązującą od 1 kwietnia, wartość procentową składki wypadko-

wej dla jednostki. 

W menu Jednostka wybierz pozycję Parametry, a następnie w drzewie danych wybierz gałąź Skład-

ka wypadkowa. 
Edytuj ikoną ołówka Składkę wypadkową i wpisz procentową wartość składki obowiązującą od 
kwietnia. 

 
 

 
 
 
 
 
2. Przygotuj dodatkową pustą listę płac (np. typu korekta składki wypadkowej).  

W menu Listy wypłat wybierz pozycję Przygotowywane: wypłaty z umów o pracę  
W drzewie danych wybierz gałąź Nauczyciele lub Nienauczyciele i dodaj nową listę (np. korekta 

składki wypadkowej) i opisz ją następująco: 
 

- Jeśli korygujesz składkę wypadkową w miesiącu kwietniu to w polu data wypłaty ustaw  
30 kwietnia oraz miesiąc kwiecień w polach za miesiąc, miesiąc rozliczenia ZUS, miesiąc uwzględnienia kosz-

tów i ulg. 
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- Jeśli korygujesz składkę wypadkową w kolejnym miesiącu to w polu data wypłaty ustaw datę bie-

żącą a miesiąc kwiecień w polach za miesiąc, miesiąc rozliczenia ZUS, miesiąc uwzględnienia kosztów i ulg. 
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Na zakładce Składniki zaznacz te osoby, dla których należy wyrównać składkę wypadkową 

(nie ma potrzeby dodawania składników wynagrodzenia do listy) 
 

  
 

Przejdź na Listę płac i w układzie pasków  sprawdź wyrównanie składki wypadkowej 
 

 
 
lub w układzie listy 

 
 
3. Zatwierdź listę, klikając przycisk Zatwierdź. 

 
4. Po zatwierdzeniu listy kwotę składki wypadkowej za kwiecień można sprawdzić w zestawieniu po-

trąceń (Wydruki/Zestawienia/Z list płac/Do księgowości). 
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5. Kwotę składki wypadkowej za kwiecień można również sprawdzić na wydruku danych eksportowa-

nych do Płatnika (Wymiana/Eksport/Eksport do Płatnika/Raporty z wypłat). 

 


