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Płace VULCAN – opis zmian 

Wersja:   18.11.00 
Data aktualizacji:   23.11.2018 

Konfiguracja/ Parametry 

1. Zaktualizowano podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na 
urlopach wychowawczych.  

Składka od 01.11.2018 wynosi 620 zł. 

2. Zmieniono wartość współczynnika ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.  

Aktualna wartość współczynnika dla roku 2018 wynosi 20,83.  

Jednostka/ Parametry 

Wprowadzono możliwość ustawienia w jednostce 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu 
pracy.  

Kartoteki/ Umowy o pracę 

1. W umowie pracownika dodano pola: Wykształcenie, Stopień awansu, Przygotowanie pedagogiczne.  

2. Umożliwiono filtrowanie umów o pracę po rozdziałach klasyfikacji budżetowej.  

 

Po wybraniu odpowiedniego rozdziału (lub kilku rozdziałów) lista umów zostanie zawężona do 

tych umów, które mają przypisany wybrany rozdział. 

3. Wprowadzono następujące zmiany w zakresie wprowadzania i rozliczania absencji.  

• Przy ustalaniu podstawy chorobowego umożliwiono uwzględnianie podstaw z zarchiwizowa-
nej umowy pracownika, która obowiązywała przed bieżącą umową. Jako podstawę chorobo-
wą przyjmuje się zsumowane wynagrodzenie wypłacone z tytułu obu umów.  

• Przy dodawaniu absencji ZK - zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu 

art. 188 KP umożliwiono wprowadzenie liczby godzin absencji.  
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W ewidencji czasu pracy godziny przepracowane w dniu absencji są automatycznie obniżone 
o wprowadzoną wartość. 

• W druku Z-3 dodano historię absencji pracownika w danym roku kalendarzowym. 

• Umożliwiono wprowadzenie absencji chorobowych w miesiącach, w których nie określono 
wynagrodzenia w umowie.  

Dzięki temu można wprowadzać archiwalne absencje pomniejszające staż pracy (np. urlopy 
bezpłatne) bez konieczności uzupełniania składników wynagrodzenia w umowie. 

4. W ewidencji czasu pracy, w trybie edycji umożliwiono wprowadzanie czasu pracy w godzinach 
i minutach. 

Listy wypłat  

1. Przy wyliczaniu listy płac uwzględniono informacje wprowadzone w kartotece pracownika, na 
karcie Dane rozliczeniowe umowy, w sekcji Opodatkowanie. 

W przypadku ustawienia pozycji zwolniony program nie nalicza podatku na liście płac, natomiast 
w przypadku ustawienia opcji wspólne – nalicza podatek w wysokości 18 %. 

2. Zmodyfikowano uprawnienia do odtwierdzania listy płac.  

Aktualnie operację może wykonać użytkownik posiadający dwie role: administratora aplikacji pła-
cowej i specjalisty ds. płac.  

Wymiana/ Import 

Dodano funkcję importu godzin z szablonu excelowego – można wygenerować szablon dla wielu go-
dzin jednocześnie z podziałem (lub bez) na rozdziały klasyfikacji budżetowej.  

 

Wydruki 

1. W sprawozdaniach do GUS (Z-03 i Z-06) dodano informację o wypłaconych wynagrodzeniach. 

2. Na wydruku Wydruki list/ Dane umowy o pracę umożliwiono umieszczenie danych rozliczeniowych 
umowy.  
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3. Na wydruku Wydruki list/ Dane o wynagrodzeniu umożliwiono umieszczenie informacji o procencie 
wysługi. 

4. W zestawieniu Przeciętne zatrudnienie zmodyfikowano mechanizm wyliczania przeciętnego zatrud-
nienia w przypadku rozpoczęcia/ zakończenia umowy w trakcie miesiąca. 


