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System: Pracownik VULCAN   

 

Informacje ogólne o systemie (charakterystyka systemu)  
System Pracownik VULCAN jest rozwiązaniem informatycznym wspierającym funkcjonowanie placówek oświatowych oraz 
samorządowych jednostek obsługi. Został zaprojektowany, aby pomagać w realizacji procesów przekazywania informacji 
do pracowników, którym naliczane jest wynagrodzenie w aplikacji Płace VULCAN oraz prowadzona jest ewidencja 
kadrowa w aplikacji Kadry VULCAN. Przekazywane są informacje o:  

danych indentyfikacyjnych i kontaktowych pracownika;  

danych dotyczących umów pracownika;   

szczegółach wynagrodzenia (pasek płacowy);   

rocznych rozliczeniach podatkowych PIT-11;   

stanie planowanego i wykorzystywanego urlopu;   

planie i odbytych szkoleniach BHP;   

planie i odbytych badaniach lekarskich;  

elektroniczne wysyłanie formularzy PIT do systemu e-Deklaracje.  

Rozwiązanie zostało zaprojektowane do wykorzystania przez publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez 
samorządy oraz przez samorządowe jednostki obsługi lub wykonujące analogiczne zadania struktury samorządu lub przez 
inne jednostki, w celu udostępniania danych o naliczanym wynagrodzeniu i ewidencji kadrowej pracownikom, w tym w 
szczególności nauczycielom i pracownikom administracji.  

 

Cele przetwarzania danych realizowane za pomocą systemu  
Zgodnie z intencją twórców rozwiązania, system wspiera przekazywanie pracownikom danych kadrowo-płacowych z 
systemu Płace VULCAN i Kadry VULCAN. A także przekazywanie informacji od pracowników do specjalistów ds. kadr.  

 

Przetwarzane dane  

KATEGORIA 
OSÓB, KTÓRYCH 
DANE DOTYCZĄ  

CEL 
PRZETWARZANIA 
(CZYNNOŚĆ 
PRZETWARZANIA)  

ZAKRES DANYCH  

pracownicy 

jednostki  

Wgląd do 

ewidencji 

kadrowo-

płacowej  

imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, PESEL, NIP, serię i numer dowodu osobistego, 
paszport lub zagraniczny numer i rodzaj numeru 

identyfikacyjnego, adres zamieszkania, adres zameldowania, 

adres korespondencyjny, obywatelstwo, numer akt osobowych, 

oddział NFZ i urząd skarbowy, telefon, wykształcenie, stopień 

awansu zawodowego, przygotowanie pedagogiczne, numer konta 

bankowego,   

pracownicy 

jednostki  

Wgląd do 

umowy 

pracownika  

Data rozpoczęcia i zakończenia umowy, forma nawiązania i 

rozwiązania, rodzaj umowy, stanowisko, wymiar etatu, stałe 

elementy wynagrodzenia  

Pracownicy 

jednostki  

Wgląd do 

danych o 

wynagrodzeniu  

Paski płacowe, PIT-11  



 

 

Pracownicy 

jednostki  

Wgląd do 

ewidencji 

kadrowej  

Plan i wykonanie urlopu, plan i wykonanie szkoleń BHP, plan i 

wykonanie badań lekarskich  

użytkownik 
aplikacji  

Praca 
w programie  

imię, nazwisko, login, adres e-mail  

  
  
  
 


