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Płace VULCAN – opis zmian 

Wersja:   18.09 
Data aktualizacji:   2018-09-27 

Konfiguracja/ Składniki 

Dla składników godzinowych umożliwiono zdefiniowanie parametru Procent o wartości większej niż 
100% (ale nie większej niż 200%).  

Kartoteki/ Umowy o pracę 

1. Zmodyfikowano druk ZUS- Z3: 

• Poprawiono sposób sumowania podstaw chorobowych – teraz sumowane są wartości z mie-
sięcy uwzględnianych w podstawie. 

• Dodano informację o etacie pracownika.  

 

2. Podczas seryjnego dodawania rozdziałów do umów umożliwiono wypełnianie kolumn tą samą 
wartością poprzez przeciąganie (tak jak w Excelu). 

Aby wprowadzić tą samą wartość do kolumny, należy wprowadzić tę wartość do pierwszej ko-
lumny, wyjść z trybu edycji komórki i przeciągnąć w dół szary kwadracik znajdujący się w prawym 
dolnym rogu komórki. Kolumna zostanie uzupełniona wartością wprowadzoną do pierwszej ko-
mórki.   

 

Na takiej zasadzie będzie można kopiować dane w całym programie. 

3. W kartotece pracownika, w zakładce Wypłaty wg list dodano możliwość przejścia do wybranej listy 
płac.  
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W przypadku zmian wynagrodzenia w umowie i przejścia w kartotece pracownika na przygoto-
wywaną listę następuje automatyczne przeliczenie całej listy z uwzględnieniem wprowadzonych 
zmian. 

 

Kartoteki/ Importuj e-Zwolnienia 

Zaktualizowano format wczytywanego pliku do najnowszej wersji opublikowanej na stronie ZUS. 

Listy wypłat  

1. Usprawniono tworzenie listy płac – po przygotowaniu listy i przejściu na zakładkę Lista płac zosta-
je ona automatycznie wyliczona (nie trzeba klikać przycisku Wylicz). 

2. Na podglądzie paska z wynagrodzeniem, przy składnikach zależnych procentowo dodano wartość 
procentu. 

Wymiana/ Przelewy 

Umożliwiono tworzenie przelewów do ZUS z wielu kont bankowych.  

Generując paczki przelewów do ZUS z różnych kont bankowych, należy stworzyć odrębne paczki prze-
lewów dla każdego konta ZUS.  

 

Wydruki/ Zestawienia   

1. Dodano nowy wydruk Stan zatrudnienia.  

W zestawieniu wykazywana jest liczba etatów i osób w podziale na płeć, główne miejsce pracy, 
pełno- i niepełnozatrudnionych (według stanu na wybrany dzień). Wydruk dostępny jest z gałęzi 
Z umów. 
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2. Umożliwiono seryjne drukowanie kartotek podatkowych (Z kartotek/ Kartoteka podatkowa).  

3. Przy tworzeniu zestawień z umów: Przeciętne zatrudnienie, Liczba godzin, Zestawienie absencji umoż-
liwiono wybór zakresu miesięcy, według którego wyświetlana jest lista umów (na liście pokazy-
wane są umowy, których okres obowiązywania zahacza o wskazany okres). 

Wydruki 

1. W widoku Wydruki list, na wydruku Dane umowy o pracę umożliwiono umieszczenie informacji 
o formie nawiązania i rozwiązania umowy. 

2. W widokach Wydruki seryjne i Wydruki list dodano pole Stan na dzień/ Umowy na dzień.  

Po wprowadzeniu daty do tego pola lista umów jest zawężana do umów obowiązujących w po-
danym dniu.  

3. W widoku Wydruki seryjne dodano szablon wniosku o urlop wypoczynkowy (Formularze udostępniane 

pracownikom/ Wnioski). 

Inne zmiany 

1. W aplikacji umożliwiono wprowadzanie daty z klawiatury numerycznej bez konieczności wsta-
wiania znaku kropki. Po wpisaniu ciągu cyfr: 12092018 zostaną one zamienione na datę: 
12.09.2018. 

2. W module Nadzór Płacowy dodano zestawienia:  

 Zestawienia z list płac- płacowe  

 Zestawienia z list płac- statystyczne  

 Liczba godzin  

 Przeciętne zatrudnienie  

 Stan zatrudnienia 

 Zestawienia absencji  

 Udział wynagrodzeń nauczycieli w całości wynagrodzeń  

 Udział składników nauczycielskich w całości wynagrodzeń  

 Średnie dodatki nauczycieli w przeliczeniu na etat  

 Wynagrodzenia pracowników według stanowisk.  

Zestawienia te są widoczne dla użytkowników z przypisaną rolą JST/Statystyk danych płacowych.  


