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 Odświeżony interfejs użytkownika 

Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona 
desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu 
kolorów aplikacji.  
Jako domyślny dostępny jest schemat charakterystyczny dla linii Symfonia. Istnieje możliwość ustawienia 
schematu systemowego korzystającego z ustawień systemu Windows. 

 Obsługa przelewów elektronicznych 

Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem 
Symfonia e-Dokumenty. 
W związku z tym zmodyfikowany został raport Przelewy. Dodane zostało do niego pole wyboru Utwórz  
e-Przelew, jest ono widoczne, gdy skonfigurowana jest współpraca z programem Symfonia 
e-Dokumenty. 
 
W ustawieniach programu w grupie Komunikacja dodano ustawienia konfiguracji Współpraca 
z Symfonia e-Dokumenty. 
Ustawienia współpracy wymagają podania firmy utworzonej w programie Symfonia e-Dokumenty oraz 
dołączenia użytkownikom programu Symfonia Kadry i Płace kont, na które będą logowani w programie 
Symfonia e-Dokumenty. 

 

Na liście pracowników (Parametry wyświetlania) widoczna jest kolumna informującą czy dla pracownika 

został utworzony e-Przelew. Pracownicy z utworzonymi przelewami oznaczeni są ikoną . 

Na oknie Firma na zakładce System\Wartości domyślne dodany został przycisk  pokazujący listę 
utworzonych przelewów elektronicznych w danym okresie. 
Do menu podręcznego dla listy pracowników na oknie Pracownicy dodane zostało polecenie Podgląd  
e-Przelewów otwierające okno z listą przelewów zwykłych dla wybranych pracowników w danym okresie. 
Dodana została kartoteka e-Przelewy, która zawiera wszystkie przelewy elektroniczne utworzone 
w programie Symfonia  Kadry i Płace i przechowywane w programie Symfonia e-Dokumenty. 
 
Okna podglądu przelewów mają taką samą funkcjonalność jak odpowiadające im okna w programie 
Symfonia e-Dokumenty, umożliwiają m.in. akceptowanie, odrzucanie i wysyłanie przelewów 
elektronicznych. 
 
Synchronizacja informacji o utworzonych przelewach z programem Symfonia e-Dokumenty odbywa się 
w trakcie generowania przelewu elektronicznego lub przez wywołanie z menu podręcznego dla listy 
pracowników na oknie Pracownicy polecenia Aktualizuj status e-Przelewów. 



Symfonia Kadry i Płace 2013 4 

 

 

 Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych 

Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. 
Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach. 
 
Dodano: 
 Element kadrowy: Czy uwzględniać UCP w podstawach do chorobowego? korzystający ze 

słownika Tak/Nie (domyślnie Tak). Element dołączony do zestawu kadrowego Dane firmy. 

 Zdarzenie: Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA 

 Zdarzenie: Wyrejestrowanie ZUS ZWUA 
 
Dodane zostały nowe zestawy Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA (wcześniejsze zestawy 
zostały przeniesione do katalogu Stare zestawy z dopiskiem do nazwy stare). 
 
Zgłoszenie ZUA/ZZA zawiera elementy: 

 Zgłoszenie do ubezpieczeń 

 zmiana/korekta danych o. ubezp. 

 Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie) 

 Tytuł ubezpieczenia (pomocniczy) 

 Ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie) 

 Stopień niepełnosprawności 

 Obowiązkowe ub.społeczne i zdrowotne 

 Dobrowolne ub.społeczne i zdrowotne 

 Wykonywany zawód 

 Praca w szczególnych warunkach 

 Dane o kasie chorych / NFZ 

 Dane identyfikacyjne ZUA/ZZA/ZIUA 
 

Wyrejestrowanie ZWUA zawiera elementy: 

 Wyrejestrowanie z ub. sp. / zdr. 

 korekta danych o. wyrej. z ub. sp. / zdr. 

 Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie) 

 Ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie) 

 Stopień niepełnosprawności 

 Wyrej. z ubezpieczeń 

 Dane identyfikacyjne ZWUA 
 
Wypełnienie danych w tych zestawach jest istotne dla poprawnego naliczania zasiłków ZUS dla osób 
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.  
 
Akcja Zgłoszenie ZUA w zdarzeniach podpisania umowy cywilnoprawnej została zmieniona na akcję 
warunkową o nazwie Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA. 
 

Dodane zostały wzorce Rozliczenie zasiłku chorobowego UCP, Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego 

UCP, Rozliczenie zasiłku opiekuńczego UCP zawierające składniki płacowe wykazujące zasiłek tylko 

od umów cywilnoprawnych. 

 
Zdarzenia Choroba, Choroba zawodowa, Pobyt w szpitalu, Wypadek przy pracy mają dodatkową 
akcję warunkową przypisującą pracownikowi wzorzec Rozliczenie zasiłku chorobowego UCP, gdy 
pracownik posiada tylko umowę cywilnoprawną. 
 
Zdarzenia Opieka nad chorym członkiem rodziny, Opieka nad dzieckiem mają dodatkową akcję 
warunkową przypisującą pracownikowi wzorzec Rozliczenie zasiłku opiekuńczego UCP, gdy pracownik 
posiada tylko umowę cywilnoprawną. 
 
Zdarzenia Dodatkowy urlop macierzyński, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, 
Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Urlop macierzyński, Urlop ojcowski, 
Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego mają dodatkową akcję warunkową 
przypisującą pracownikowi wzorzec Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP, gdy pracownik posiada 
tylko umowę cywilnoprawną. 
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W celu prawidłowego rozliczenia zasiłków dla pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowy 
cywilnoprawne konieczne jest utworzenie okresu pomocniczego typu Umowy cywilnoprawne zasiłki. 
 
Data zakończenia umowy powinna być określona, ponieważ okres obowiązywania umowy jest istotny dla 
wyliczenia podstawy zasiłku. 
 
Uwaga: Program nie sprawdza poprawności wstawionej daty zakończenia obowiązywania umowy. 
 
W przypadku, gdy pracownik pobiera zasiłek przez cały miesiąc należy ręcznie przypisać go do wzorca 
określającego sposób rozliczenia czyli Płatność gotówką (um. cywilnoprawne) lub Płatność 
przelewem (um. cywilnoprawne). 
 
Zmiany w raportach: 

PIT-8C – wykazuje zasiłek chorobowy od UCP jako przychód z innych źródeł, gdy naliczony tylko z umów 

cywilnoprawnych. Rodzaj przychodu jest opisany jako „zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego”, 

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a – dodany został raport ZUS Z-3a, 

ZUS ZUA – raport został dostosowany do zmian w rejestracji danych w zestawach, 

ZUS ZWUA – raport został dostosowany do zmian w rejestracji danych w zestawach, 

 Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA 

Akcje Wyrejestrowanie ZWUA oraz Unieważnienie danych zestawu ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą 
realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy. 
 
Akcja Wyrejestrowanie ZWUA została usunięta ze zdarzeń: 

 Zakończenie umowy o pracę 

 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

 Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem 

 Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 

 Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedzeniem 

 Wygaśnięcie umowy o pracę 

 Zestawy list płac i kart wynagrodzeń 

W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy potrzebne do 
zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto  na liście wyboru w raportach zestawy 
porządkowane są alfabetycznie. 
 
Dodane zestawy: 

 Zestawienie łączne składek ZUS z elementami: 

 podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

 podstawa wymiaru składki na ub. emer. i rent., 

 podstawa wymiaru składki na ub. chorobowe i wypadkowe, 

 składka na ubezpieczenie emerytalne, 

 składka na ubezpieczenie rentowe, 

 składka na ubezpieczenie chorobowe, 

 składka na ubezpieczenie wypadkowe, 

 składka na ub. emer. finans. przez ubezpieczonego, 

 składka na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego, 

 składka na ub. chor. finans. przez ubezpieczonego, 

 składka na ub. emer. finans. przez płatnika składek, 

 składka na ub. rent. finans. Przez płatnika składek, 

 składka na ub. wyp. finans. przez płatnika składek, 

 składka na ub. emer. finans. przez budżet państwa, 

 składka na ub. rent. finans. przez budżet państwa, 

 składka na ub. społ. finans. przez budżet państwa, 

 składka na ubezpieczenia społeczne, 

 kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 

 kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, 

 podstawa wymiaru tylko na ub. zdrow., 
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 podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 składka na ubezpieczenie zdrowotne, 

 składka na ub. zdrowotne płatna z budżetu państwa, 

 składka na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, 

 składka na Fundusz Pracy za pracownika, 

 składka na FGŚP za pracownika, 

 Zestawienia podatkowe z elementami: 

 przychód opodatkowany, 

 miesięczne koszty uzyskania, 

 miesięczne koszty uzyskania uwzględnione, 

 miesięczna ulga podatkowa, 

 miesięczna ulga podatkowa uwzględniona, 

 przychód z umów cywilnoprawnych, 

 koszty uzyskania od umów cywilno-prawnych, 

 zaliczka na p. doch. odprowadzona do US, 

 zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. cyw.-pr., 

 zaliczka na p. doch. odpr. do US od praw autorskich z ZUS, 

 zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. art. 13 pkt 7, 

 zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. art. 13 pkt 9, 

 składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego, 

 składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona, 

 Zestawienie do księgowania wynagrodzeń z elementami: 

 kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków), 

 składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego, 

 składka na ub. zdrowotne (u. o pracę), 

 zaliczka na p. doch. odprowadzona do US, 

 potrącenia (ogółem), 

 zaliczki (ogółem), 

 zasiłki opodatkowane (ogółem), 

 składka na ub. społ. finans. przez płatnika składek. 

 składka na Fundusz Pracy za pracownika, 

 składka na FGŚP za pracownika, 

 składka na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika. 
 
We wszystkich zestawach List płac i Kart wynagrodzeń element zasiłki (ogółem) został zastąpiony 
elementem zasiłki opodatkowane (ogółem).  
Element zasiłki opodatkowane (ogółem) sumuje wyłącznie zasiłki podlegające opodatkowaniu, 
natomiast element zasiłki (ogółem) sumuje również zasiłki nieopodatkowane. 
 
Do zestawów list płac: Lista płac skrócona + umowy, Lista płac podstawowa + umowy, Lista płac 
standardowa + umowy, Lista płac rozbudowana + umowy, Lista wypłat z umów cywilnoprawnych 
dodany został element Zasiłki nieopodatkowane (ogółem), 
 
Do zestawów kart wynagrodzeń: Karta wynagrodzeń skrócona + umowy, Karta wynagrodzeń 
podstawoa + umowy, Karta wynagrodzeń standardowa + umowy, Karta wynagrodzeń z umów 
cywilnoprawnych dodany został element Zasiłki nieopodatkowane (ogółem). 

 Definicje zdarzeń 

Dodany został nowy rodzaj akcji oraz nowe opcje ustawień. 
 
Dodany został nowy rodzaj akcji Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego dla definicji 
zdarzeń. Umożliwia on ustawienie końcowej daty dla wszystkich elementów w zestawie kadrowym. 
 
Dodana została opcja Ustaw końcową datę obowiązywania wartości kadrowej dla definicji akcji 
rodzaju Wypełnienie zestawu danych kadrowych. Pozwala ona zamknąć wstawiane dane kadrowe z 
datą zakończenia zdarzenia.  
Dla tego rodzaju definicji akcji została dodana również opcja Zawsze dodawaj nową wartość jeżeli jest 
wymagana. 
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Na zakładce definicji zdarzenia Zasoby dodana została opcja Inicjalizuj bilans gdy brak wartości 
umożliwiająca wstawienie zdarzenia, gdy nie są zainicjalizowane bilanse, w których rejestrowane są 
zasoby. 

 Tytuł ubezpieczenia 

Zmieniony został sposób pobierania tytułu ubezpieczenia dla pracownika. Zamiast z wartości globalnej, 
pobierany będzie z danych kadrowych wzorców (element Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie)). 
 
Element Tytuł ubezpieczenia (pomocniczy) będzie pobierany dla wzorców rozliczanych w okresach 
pomocniczych. 

 Prawa do katalogów i list płac 

Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że 
ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się 
pracownicy z tego katalogu. 
 
Należy pamiętać, że jeśli ustawiony został Zakaz dostępu to użytkownik nie będzie widział ani katalogów, 
ani pracowników w nich się znajdujących.  
 
W związku z tym, że w korzeniu drzewka (Katalog pracowników) wyświetlani są wszyscy pracownicy 
zaleca się ustawienie dostępu do niego, jako Odczyt podkatalogów, aby widoczna była struktura 
katalogów bez wyświetlania wszystkich pracowników w korzeniu drzewa. 

 Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac 

Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie Edycja list płac. 
Na oknie Właściwości listy płac na zakładce Zestawy można oznaczyć dowolną ilość elementów. Jeśli 
żaden element nie został zaznaczony wyświetlona zostanie domyślna liczba elementów definiowana 
w oknie Wyświetlanie wszystkich list płac (ustawienie początkowe to 20 elementów). 
Kolumny wyświetlane na oknie Edycja listy płac są sumą z ustawień dla Właściwości listy płac, 
Wyświetlanie wszystkich listy płac oraz Wyświetlanie listy płac. Elementy kadrowe i płacowe 
definiowane w ustawieniach wyświetlania list prezentowane będą w pierwszej kolejności 

 Dane urzędów skarbowych 

Kartoteka Urzędy skarbowe została zaktualizowana na podstawie danych adresowych organów 
podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Stan aktualny na dzień 31.12.2011 r. 
Zmienione zostały dane następujących urzędów: 

 Urząd Skarbowy Kamień Pomorski 

 Urząd Skarbowy Olesno 

 Urząd Skarbowy Żary 

 Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra 

 Urząd Skarbowy Wieruszów 

 Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów 

 Urząd Skarbowy Kluczbork 

 Urząd Skarbowy Oleśnica 

 Urząd Skarbowy Grajewo 

 Urząd Skarbowy Czechowice-Dziedzice 

 Świętokrzyski Urząd Skarbowy Kielce 

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 

 Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 

 Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady 

 Urząd Skarbowy Kamienna Góra 
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 Potrącenie zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego 

Poprawiona została obsługa rozliczenia zasiłku chorobowego z potrąceniem za dostarczenie zwolnienia 
lekarskiego po terminie. 
 
Do elementu zgrupowanego Rozliczenie zasiłku, oraz elementu Rozliczenie wyrównania zasiłku 
dodane zostały atrybuty: 

 liczba dni opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskie. 

 potrącenie za nieterminowe zwolnienie 

 Zmiany w raportach 
 

 Nowy raport – Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne  

Dodany został raport pozwalający utworzyć zestawienie informacji o pracownikach, których 
wynagrodzenie jest niższe niż minimalne i należy im się wyrównanie.  
Raport wykonywany jest z okna Pracownicy, dla wybranego okresu (bazowego, podatkowego lub ZUS). 

 

Na potrzeby raportu dodano: 

 klasę elementów: Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia z elementami: Dodatek 
funkcyjny, dodatek funkcyjny kwotowy, dodatek stażowy, inne nieobecności płatne, Łączne potrącenie 
wynagr. za urlop ze stałych, Łączne wynagrodzenie za urlop, nagroda, potrącenie premii, potrącenie 
premii [%], premia [%], Premia I w pier. niep. mies. zat., premia I, premia II, premia III, Premia 
kwartalna, Premia kwartalna [%], premia niewchodząca do śr. urlopowej, Premia regulaminowa, 
Premie rozłożone w czasie, prowizje (ogółem), świadczenia w naturze, wynagrodzenia zasadnicze 
(ogółem), Wynagrodzenie godzinowe (warunkowe), wynagrodzenie przestojowe, Wynagrodzenie za 
godz. przepracowane mimo potrąceń, Wyrównanie potrąceń przewyższających podstawę, 

 klasę zdarzeń: Nieobecności pomniejszające czas pracy dla minimalnego wynagrodzenia 
ze zdarzeniami: Choroba, Choroba zawodowa, Dodatkowy urlop macierzyński, Dodatkowy urlop 
macierzyński łączony z pracą, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Nieobecność 
całodzienna nieusprawiedliwiona, Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona niepłatna, Nieobecność 
nieusprawiedliwiona godzinowa, Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa niepłatna, Opieka nad 
chorym członkiem rodziny, Opieka nad dzieckiem, Pobyt w szpitalu, Urlop bezpłatny, Urlop 
macierzyński, Urlop ojcowski, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Wypadek przy pracy, 
Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego, 

 element płacowy: Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia, 

 element płacowy: liczba godzin przepracowanych do minimalnego wynagrodzenia, 

 element płacowy: podstawa do ustalenia minimalnego wynagrodzenia, 

 element kadrowy: Pierwsza praca pracownika zgodnie z Art. 6 pkt. 2 dodany do zestawu 

kadrowego Przebieg zatrudnienia u poprzednich pracodawców, 

 element płacowy: Kwota dopełnienia do minimalnego wynagrodzenia, 

 element płacowy: Stawka za godzinę do wyrównania minimalnego wynagrodzenia. 

 

Więcej informacji w dokumencie Raport - Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne.pdf. 
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 Nowy raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a 

Dodany został raport tworzący wydruk dokumentu ZUS Z-3a. 

 

Więcej informacji w dokumencie Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a.pdf. 

 Nowy raport – Zaliczka 

Dodany został raport Zaliczka tworzący wydruk dokumentu pobrania zaliczki przez pracownika na 
podstawie danych z zestawu kadrowego Potrącenia zaliczek. 
 
Raport wykonywany jest, jako domyślna akcja zdarzenia Rejestracja potrącenia zaliczek pieniężnych, 
ale można go też uruchomić dla wybranych na liście pracowników. 
Raport umożliwia wybór zaliczek do wydruku. 

 

 

Raport wykorzystuje nowe style pisma dla wydruku graficznego. 
 
Więcej informacji o raporcie w dokumencie Raport – Zaliczka.pdf. 
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 Nowy raport – Poprawność danych zgłoszeniowych 

Dodany został raport sprawdzający poprawność danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA 
i Wyrejestrowanie ZWUA. 
 
Służy on do sprawdzenia poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i 
Wyrejestrowanie ZWUA, są one istotne dla poprawnego generowania deklaracji zgłoszeniowych. 

  

Po zaznaczeniu (w kolumnie Weryfikacja) danych do sprawdzenia i kliknięciu przycisku Weryfikuj 
program zanalizuje dane pracowników na liście i zasygnalizuje ich poprawność. 
 
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Raport – Poprawność danych zgłoszeniowych.pdf. 
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 Raport – Przelewy 

Dodana została możliwość utworzenia przelewu elektronicznego do programu Symfonia e-Dokumenty. 
Zmienione zostało okno ustawień raportu Przelewy. 

 

Dodane zostało pole wyboru Utwórz e-Przelew. Wykonanie raportu z zaznaczoną opcją spowoduje 
utworzenie przelewu elektronicznego w programie Symfonia e-Dokumenty. 
Uproszczone zostały opcje wyboru rodzaju przelewu. 
 
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Raport – Przelewy.pdf. 

 Raport – Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy 

Wydruk raportu zawiera obecnie bardziej szczegółowe informacje o poprawności danych w zestawach 
kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA. 

 Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 

Wydruk raportu ZUS Z-3 został zaktualizowany do aktualnych wymagań zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących 
podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
 
Usunięte zostało pole z numerem NIP pracownika. 
Dodane zostały punkty 10 i 11. 
 
Dodana została opcja Pkt 12 Prezentuj podstawy niewchodzące do średniej. 
 
Dodana została opcja Drukuj rachunek bankowy pracownika umożliwiająca wybór czy numer konta 
bankowego pracownika ma być uzupełniony na wydruku. 
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 Raport – Dane kadrowe pracownika 

Na wydruku raportu kolumna Data obowiązywania została zmieniona na kolumny Data od, Data do. 
Wiersze nie zawierające danych nie będą drukowane. 
Wiersze zawierające identyczne dane będą grupowane. 

 Inne zmiany w raportach 

W następujących raportach: 

 Wystąpienie zdarzeń – poprawiony został błąd wydruku raportu Wystąpienie zdarzeń, gdy na liście 
występuje kilku pracowników o tym samym imieniu i nazwisku, 

 PIT-11 – zmieniony został algorytm wyliczania pozycji 36 na druku PIT-11 tak by kwota kosztów 
uzyskania była wyliczania bez uwzględnienia zasiłków, 

 Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze – ustawienie w polu Data wydruku uwzględniane jest przy 
wykonaniu raportu, 

 Karta ewidencji czasu pracy – poprawione zostało wykazywanie na raporcie zdarzenia Opieka nad 
dzieckiem; wykazywanie faktycznego czasu pracy w godzinach, gdy występuje kilka nieobecności 
w ciągu jednego dnia; wyświetlanie czasu pracy, gdy wybieramy prezentacje w godzinach i minutach 
a czas pracy to pełne godziny, 

 Aktualizacja Podstawy urlopu / zasiłku – poprawione zostało wykonanie raportu dla sytuacji, gdy 
pracownik ma aneks do umowy, 

 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego – poprawiona została treść wniosku o urlop 
ojcowski, 

 Świadectwo pracy – poprawione zostało wykazywanie nieobecności całodziennej 
nieusprawiedliwionej pochodzącej ze zdarzenia Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona, 
zmieniono oznaczenie braku wartości na „nie dotyczy”, 

 ZUS ZIUA eksport – poprawiony został błąd uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia dla cudzoziemca 
nieposiadającego numeru PESEL, który zmienił numer paszportu, 

 ZUS ZUA eksport – poprawione zostało tworzenie zgłoszenia, gdy zmieniło się ustawienie danych 
firmy Osoba fizyczna, 

 ZUS ZUA eksport – rozwiązany został problem uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia przez osobę 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

 ZUS ZWUA eksport – rozwiązany został problem uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia przez osobę 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

 poprawiony został układ i wygląd wydruku raportów Świadectwo pracy oraz Zaświadczenie 
o zatrudnieniu. Na ich potrzeby dodane zostały nowe style pisma dla wydruku. 

 Nieużywane raporty 

Następujące raporty zostały przeniesione do nieużywanych: 

 raport Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7  

 raport ZUS Z-17(karta zasiłkowa)  
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 Inne zmiany 
 Dodane zostały nowe wartości dla elementu kadrowego wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego dla II kwartału (106,6%) i III kwartału (106,7%) roku 2012. 

 Dodana została nowa wartość dla elementu kadrowego Kwota najniższej emerytury od 01.03.2012 
wysokości 799,18 zł. 

 Dodana została nowa wartość dla elementu Kwota przeciętnego miesięcznego 
wyn. w poprzednim kwartale dla IV kwartału roku 2011 (3586,75 zł) oraz dla I kwartału roku 2012 
(3646,09 zł).  

 Poprawione zostało wykazywanie kwoty wynagrodzenia godzinowego na elemencie Umowa o pracę. 
Kwota wynagrodzenia za godzinę, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca. 

 Rozwiązano problem uniemożliwiający edycję danych na zestawie kadrowym z transakcją oraz 
potrąceniem. 

 Poprawiony został problem z niedziałającymi definicjami wyszukiwania pracowników. 

 Poprawione zostało wyliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, gdy obecne są godziny 
nadliczbowe lub praca poza harmonogramem.  

 Elementy Potrącenia (ogółem) i Potrącenia, zaliczki (ogółem) nie są już sumowane przy umowach 
cywilnoprawnych. 

 Poprawiona została obsługa sytuacji, gdy pracownik ma potrącenia z tytułem wykonawczym 
przekraczające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i wykazywana jest 
kwota ujemna. 

 z zestawu Lista wypłat z umów cywilnoprawnych usunięty został element zaliczka na p. doch. 
odpr. do US od art.13 pkt 7 – rada nad, 

 z zestawu Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych usunięty został element zaliczka na p. 
doch. odpr. do US od art.13 pkt 7- rada nad, 

 Dodany został nowy zestaw Zgłoszenie ZIUA z elementami: zmiana/korekta danych o. 
ubezp. ZIUA, PESEL, NIP, Dowód tożsamości, Dane osobowe, Urodzony, Dane identyfikacyjne 
ZUA/ZZA/ZIUA. 

 


	Odświeżony interfejs użytkownika
	Obsługa przelewów elektronicznych
	Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych
	Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA
	Zestawy list płac i kart wynagrodzeń
	Definicje zdarzeń
	Tytuł ubezpieczenia
	Prawa do katalogów i list płac
	Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac
	Dane urzędów skarbowych
	Potrącenie zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego
	Zmiany w raportach
	Nowy raport – Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne
	Nowy raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a
	Nowy raport – Zaliczka
	Nowy raport – Poprawność danych zgłoszeniowych
	Raport – Przelewy
	Raport – Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy
	Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3
	Raport – Dane kadrowe pracownika
	Inne zmiany w raportach
	Nieużywane raporty

	Inne zmiany

