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Kartoteki 

1. Umożliwiono grupowe dodawanie umów cywilnoprawnych.  

 

2. Poprawiono mechanizm uwzględniania kwoty uzupełnionej dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego w podstawie chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w umowie pracownika. 

3. Umożliwiono rozliczanie godzin ponadwymiarowych płatnych powyżej 100% wynagrodzenia.  

4. Poprawiono seryjne wprowadzanie liczb godzin ponadwymiarowych nauczycieli. (Umowy o pracę – 

Nauczyciele - Operacje seryjne/ Składniki godzinowe) 

5. Umożliwiono wprowadzanie długiej nieobecności pracownika występującej na przełomie roku.  

6. Zmodyfikowano mechanizm, który podczas wprowadzania absencji pracownika pilnuje okresów, 
za które płaci zakład pracy oraz ZUS.  

7. Zmodyfikowano sposób uwzględniania niepełnego miesiąca zatrudnienia przy naliczeniach pod-
stawy chorobowego – miesiąc jest automatycznie wyłączany z naliczeń podstawy. 

Wydruki/ Formularze PIT 

1. Dodano funkcjonalność podpisywania deklaracji PIT certyfikowanym podpisem elektronicznym.  

Deklaracje podpisywane z wykorzystaniem aplikacji Podpisywanie deklaracji PIT.  

Aby podpisać deklaracje należy: 

✓ Zapisać wybrane deklaracje w pliku o formacie VPIT (przycisk Przygotuj do podpisania). 

✓ Pobrać aplikację Podpisywanie deklaracji PIT (przycisk Pobierz aplikację do podpisywania).  

 

✓ Uruchomić pobraną aplikację i wykonać następujące czynności: 
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 Wczytać przygotowany plik (przycisk Wczytaj). 

 Podpisać deklaracje odpowiednim certyfikatem (przycisk Podpisz).  

 Zapisać podpisane deklaracje w nowym pliku (przycisk Zapisz). 

 

✓ Wczytać utworzony plik do programu Płace VULCAN (przycisk Wczytaj podpisane). 

 

2. Umożliwiono wysyłanie podpisanych deklaracji PIT do systemu e-Deklaracje. 

 

3. W deklaracjach PIT-11 uwzględniono  zwrócone składki emerytalno-rentowe z lat ubiegłych.  

Listy wypłat 

1. Zmieniono treść wiadomości e-mail przy wysyłce e-pasków. Aktualnie komunikat brzmi: 

Dzień dobry,  
w załączniku znajduje się informacja o wynagrodzeniu, wygenerowana z systemu Płace VULCAN.  

Przydatne informacje: 
− dokument jest zapisany w formacie PDF i można go otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. 

------------------------------ 

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adre-
satem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. 

Wiadomość generowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. 
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2. Zmodyfikowano wydruk listy płac zwiększając odstępy w miejscach na podpisy osób sporządzają-
cych listę płac.  

3. Poprawiono sposób rozliczenia podatku na liście płac w przypadku przeprowadzania wyrównania 
wynagrodzenia.  

Problem pojawiał się w przypadku, gdy w opisie listy płac wprowadzono bieżącą datę wypłaty 
i resztę dat ustawiono na miesiąc korekty. Wówczas na liście z wyrównaniem program nie naliczał 
podatku. Podatek był rozliczany dopiero na kolejnej liście płac w bieżącym miesiącu, a nie 
w miesiącu korygowanym.  

Obecnie do policzenia podatku kumulowane są wynagrodzenia z miesiąca kosztów.  


