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Płace VULCAN – opis zmian 
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Data aktualizacji:   10.11.2017 

Nowe funkcjonalności 

1. Dodano mechanizm umożliwiający wysyłanie za pomocą poczty e-mail pasków z zatwierdzonych 
list płac (Wymiana/ E-mail). 

 

2. Dodano funkcję wymiany danych z aplikacją Artykuł30 (Wymiana/ Artykuł 30). 

 

3. Umożliwiono tworzenie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR za rok 2017 (Wydruki/ Formularze PIT). 

 

Przy tworzeniu deklaracji PIT-11 na liście pracowników nie są wykazane osoby objęte 10% podat-
kiem zryczałtowanym.  

4. Na wstążce Operacje bieżące dodano widok Dopłata do min. wynagrodzenia umożliwiający naliczanie 
dopłaty do minimalnego wynagrodzenia.  
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Inne zmiany i poprawione błędy 

1. Usunięto błędy pojawiające się przy wyliczaniu podstawy nagrody jubileuszowej. 

Przed aktualizacją na obliczenia miał wpływ parametr dotyczący uwzględniania lub nie składnika 
przy liczeniu świadczenia urlopowego (kolumna Uwzględniany przy liczeniu świadczeń urlopowych 
w widoku Konfiguracja/ Parametry). Po aktualizacji ustawienia w tej kolumnie nie mają wpływu na 
wyliczenia dotyczące nagrody jubileuszowej. 

 

2. Poprawiono mechanizm seryjnego dodawania składników godzinowych w umowach pracowni-
ków (Kartoteki/ Umowy o pracę).  

 

3. W oknie dodawania potrącenia w umowie pracownika z listy wyboru usunięto potrącenia archi-
walne (Kartoteki/ Umowy o pracę – karta Składniki/ Potrącenia). 

4. Usunięto błąd pojawiający się przy naliczaniu podstawy chorobowego w przypadku wprowadza-
nia absencji obejmującej dwa miesiące (Kartoteki/ Umowy o pracę – karta Ewidencja czasu pracy/ Ab-

sencje).  

Przykład 
W programie zarejestrowano absencję pracownika w okresie od 27.08.2017 do 01.09.2017 z tytu-
łu choroby. W szczegółach tej absencji dla okresu od 01.09.2017 do 01.09.2017 program pokazy-
wał nieprawidłowy zakres podstaw przesunięty o miesiąc, a powinien być taki sam jak dla okresu 
od 27.08.2017 do 31.08.2017. 

5. Poprawiono algorytm wyliczania stażu pracy pracownika w przypadku, gdy przebywał on na urlo-
pie bezpłatnym (przed aktualizacją program zawyżał okres stażu pracy) (Kartoteki/ Umowy o pracę – 
karta Umowa o pracę/ Staż pracy). 

6. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu wszystkich zdefiniowanych potrąceń podczas 
definiowania listy wypłat dla nienauczycieli (Listy wypłat/Przygotowywane: Wypłaty z umów o pracę). 

7. W widoku przygotowywania listy wypłaty (Listy wypłat/Przygotowywane: Wypłaty z umów o pracę), 
w tabeli wyświetlanej na karcie Potrącenia zmieniono nazwę nagłówka kolumn z potrąceniami 
z potrącenia na miesiąc i rok, na który przydzielone są potrącenia.  
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8. Poprawiono sporządzanie klasyfikacji budżetowej potrąceń dla listy płac w przypadku rozliczenia 
na liście absencji płatnych przez ZUS (Listy wypłat/ Przygotowywane: […] – karta Koszty wg klasyfikacji 

budżetowej).  

Obecnie zestawienie bilansuje się w każdym rozdziale i paragrafie występującym na liście płac. 

9. Wprowadzono następujące zmiany w Raporcie z wypłat (Wymiana/ Eksport – Eksport do Płatnika). 

• Poprawiono sposób wykazywania pracowników RZA. 

Obecnie w raporcie zostaną ujęte jedynie osoby o tytule ubezpieczenia 2240 oraz osoby, 
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, od których odprowadza się jedynie składkę zdro-
wotną.  

• W wydruku raportu w formacie PDF usunięto puste strony.  

• Dla absencji urlop wychowawczy (o kodach: 121 i 122) uzależniono sposób wyliczania składek 
płatnych z budżetu państwa od tego, czy dla okresu absencji ustawiono opcję odprowadzania 
czy nieodprowadzania składek:  

 składki odprowadzane – w eksporcie do Płatnika zostanie naliczona podstawa składek 
emerytalno-rentowych oraz składki opłacane z budżetu państwa (od wyliczonej podsta-
wy); 

 składki nieodprowadzane (przerwa w opłacaniu składek) – w eksporcie do Płatnika skład-
ki nie zostaną naliczone i zostanie wygenerowany zerowy raport RCA do Płatnika.  

10. Na wydrukach dotyczących zmiany warunków wynagrodzenia poprawiono mechanizm wstawia-
nia daty zmiany (Wydruki/ Wydruki seryjne/ Zmiana warunków …).  

 


