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Wstęp
Program Płace i kadry posiada zarówno część kadrową jak i płacową.
Zawiera moduł pozwalający wydrukować umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o
zatrudnieniu, kartotekę wynagrodzeń pracownika. Na podstawie zamknięcia miesięcznego
wynagrodzenia dla każdego pracownika, które nazywamy Pensja, pozwala wydrukować listę płac,
sporządzić na jej podstawie deklarację PIT-4, przesłać wyliczone składki ubezpieczeń ZUS do
programu Płatnik, wydrukować przelew lub wpłatę za podatek do urzędu skarbowego.
Wynagrodzenie pracownika może być określone z różnych składników, które dowolnie określa
użytkownik. Mogą to być zarówno wynagrodzenia (miesięczne, godzinowe, akordowe), jak i różnego
rodzaju zasiłki oraz potrącenia, np. ubezpieczenia, zajęcia komornicze i inne, które również dowolnie
określa użytkownik.
Program Płace i kadry umożliwia prowadzenie ewidencji nieobecności i na jej
automatycznie wylicza wynagrodzenie.

podstawie

Na koniec roku pozwala wydrukować deklarację PIT-11/8B.
Format wydruku listy płac może być dowolnie zmieniany i przystosowywany do indywidualnych
wymagań.
Instrukcja obsługi programu Płace i kadry zawiera szczegółowy opis powyżej wymienionych opcji
systemu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób prowadzących księgowość firm, dla osób
przeprowadzających wdrożenia i szkolenia. Instrukcja nie zawiera szczegółów technicznych i
serwisowych.
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Wymagania sprzętowe
Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM.
Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: XP SP3, Vista,7, 8.
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Opcje programu Kadry i Płace
Informacje ogólne
Ustawienie opcji jest konieczne do prawidłowej pracy programu i prawidłowego wyliczania
wynagrodzenia, ubezpieczeń, podatku.
Program Płace i kadry zawiera dwie grupy opcji: przypisane dla całej firmy oraz indywidualne dla
pracownika. Opcje dla firmy mają skutek dla wszystkich pracowników. Nazywamy je opcjami
wspólnymi. Dlatego nie jest konieczne ustawianie opcji dla każdego pracownika osobno.
Część opcji możemy ustawić zarówno dla firmy jak i dla pracownika. Jeżeli obie (dla firmy i dla
pracownika) opcje zostaną ustawione, to program bieżę tę opcję dla pracownika, która ma wyższy
priorytet. Dotyczy to przypadków, kiedy pracownik ma inne wartości opcji niż obowiązujące w całej
firmie, np. zwiększone koszty - tylko takie opcje ustawiamy dla pracownika.
Wszystkie opcje dotyczące modułu Płace i kadry zaczynają się od słowa Płace.
Opcje które mogą być ustawione dla firmy jak i dla pracownika zaczynają się od słowa Płace, ale ze
znakiem zapytania: Płace?.

Opcje dla firmy
Wywołujemy listę opcji

Opcje dla firmy wywołujemy z menu Inne | Opcje firmy.
Jeżeli obsługujemy wersję dla biura rachunkowego, w którym występuje wiele firm, to należy takie
opcje ustawić osobno dla każdej firmy.

Ustawianie opcji

Będąc na liście opcji przesuwamy się do opcji zaczynających się słowem Płace.
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Rysunek 1. Opcje dotyczące programu Płace i kadry.

Ustawiamy stawki ubezpieczeń ZUS. Znajdujemy opcje zaczynające się od słów Płace? - ZUS %.
Ustawiamy pełne stawki ubezpieczeń.

Rysunek 2. Stawki ubezpieczeń ZUS.

Kto płaci za ubezpieczenia ZUS. Następnie ustawiamy płatników składek ubezpieczeń oraz w jakiej
proporcji: pracownik czy pracodawca. Jeżeli nie ustawimy jakiejś opcji to program przyjmuje wartość
domyślną 0 (zero).
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Rysunek 3. Określenie płatników składek ZUS.

ZPChR. Dla zakładów pracy chronionej, gdzie płatnikiem może być dodatkowo PFRON jak i budżet
państwa możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze: ustawiamy dokładnie składki płatników zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Drugie: ustawiamy normalne opcje, a następnie po przesłaniu do
programu Płatnik wywołujemy komendę Wylicz. Program Płatnik na podstawie przekazanego tytułu
ubezpieczenia rozdzieli odpowiednio kwoty do płatników.
Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 7,75%. W programie nie ustawiamy pełnej stawki
ubezpieczenia zdrowotnego, ale oddzielnie stawkę bazową 7,75% i część, którą jest potrącana z
wynagrodzenia pracownikowi.

Rysunek 4. Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe opcje. Ustawiamy pozostałe opcje wspólne. Zwracamy uwagę na poprawne ustawienie
opcji Jaka deklaracja ZUS, tzn. czy zakład posiada mniej czy więcej niż 20 pracowników. Niezależnie
od ustawienia tej opcji, program wysyła do programu Płatnika dane jak dla deklaracji RCX. Również
ustawiamy obowiązujący dla firmy tytuł ubezpieczenia, koszty pracownika oraz kwotę zwolnioną z
podatku.

Rysunek 5. Opcje pozostałe
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Opcje dla pracownika

Informacje ogólne

Jeżeli jakaś opcja ustawiona dla firmy ma mieć inną wartość dla jakiegoś pracownika, to ustawiamy
tylko tę opcję dla pracownika. Pozostałe wartości opcji program Płace i kadry pobierze z opcji
ustawionych dla firmy.
Przykładem opcji, które często są ustawiane indywidualnie dla pracownika są Koszt miesięczny
pracownika dla pracownika zamiejscowego lub Tytuł ubezpieczenia przy zatrudnianiu emeryta lub
rencisty.

Ustawiamy opcje dla pracownika

Najpierw należy wprowadzić dane o pracownikach do listy pracowników: Płace | Pracownicy. Opcje
dla pracownika wywołujemy z listy pracowników komendą Opcje. Układ opcji jest analogiczny, jak
opisany dla firmy.

Opcje dla właściciela
Jeżeli chcemy, aby program Płace i kadry wyliczył i przesłał do programu Płatnik kwoty ubezpieczeń
właściciela, to wprowadzamy jego dane do listy pracowników i ustawiamy wybrane opcje.

Rysunek 6. Opcje Właściciela

Przede wszystkim ustawiamy, że dane z wyliczenia wynagrodzenia dla właściciela nie mają być
umieszczane na liście płac ani nie mają być doliczane do deklaracji PIT-4.
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Dane kadrowe i płacowe
Dane firmy
Wprowadzenie poprawnych danych identyfikacyjnych firmy jest istotne, ponieważ są one przesyłane
do Płatnika. Dotyczy to również nazwy.
Nie zalecamy wprowadzania numeru dowodu osobistego, ponieważ przy każdorazowej jego zmianie
należy dokonać zmiany danych identyfikacyjnych.
Dane firmy wprowadzamy w Firma | Nowy lub Zmiana.

Lista pracowników
Listę pracowników wywołujemy z menu Płace | Pracownicy. Wybieramy komendę Nowy przy
dopisaniu nowego pracownika bądź Zmiana przy zmianie danych o pracowniku.

Umowy o pracę
Będąc na liście pracowników wybieramy komendę Umowy. Na liście umów o pracę wybranego
pracownika wybieramy komendę Nowy.
Wypełniamy pola umowy o pracę. Dialog umowy o pracę ma dwie strony, pomiędzy którymi
przechodzimy klawiszami PgDn i PgUp.
Aby nie wprowadzać wielokrotnie tego samego tekstu dla wszystkich pracowników wprowadziliśmy
mechanizm zapamiętania i wstawiania tekstu do pól umowy. W tym celu przed wprowadzeniem
tekstu do pola należy wprowadzić z klawiatury Ctrl + Enter. Na wyświetlonej liście wprowadzamy
nowy element komendą Nowy wpisując w pole Nazwa tekst, który chcemy później wybierać.

12
ERGO Software Spa z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Płace i Kadry

Rysunek 7. Zapamiętywanie i wstawianie tekstu do umowy o pracę

Wstawiamy tekst do listy podpowiedzi.
Po zaakceptowaniu wpisu wybieramy komendę Wybór, co spowoduje wstawienie wybranego
elementu do pola.
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Rysunek 8. Wybrany tekst z podpowiedzi

Dialog umowy o pracę wybieramy z listy podpowiedzi. Wprowadzony tekst został wstawiony do pola.
Wprowadzając dane w dialogu umowy o pracę wypełniamy również pola, które mają być
wydrukowane na piśmie informującym dla pracownika. Po zaakceptowaniu wydruk informacji dla
pracownika wykonujemy komendą Informacja.

Stawki podatku dochodowego
Stawki podatku dochodowego określamy dla każdego roku kalendarzowego. Aby wprowadzić lub
zmienić stawki wybieramy z menu Słowniki | Stawki podatku dochodowego.
Stawki podatku dochodowego są uniwersalne: służą do wyliczenia zarówno podatku dla właściciela
jak i pracownika. Jednak kwotę zwolnioną z podatku dla pracownika ustawiamy w opcjach. Zobacz
„Opcje”.

Kalendarz
W kalendarzu określamy dni robocze i dni wolne. Na jego podstawie program wylicza liczbę dni
obowiązku pracy dla zamykanej pensji pracownika. Jest ona istotna przy liczeniu wynagrodzenia za
nieobecności, np. urlop. Kalendarz wybieramy z menu Płace | Kalendarz.
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Jeżeli dla danego roku podatkowego nie został jeszcze określony kalendarz, to przy pierwszym jego
wywołaniu program zaproponuje jego utworzenie.

Rysunek 9. Utworzenie nowego kalendarza

Należy określić jakie dni tygodnia są wolne, szczególnie chodzi o sobotę. Pozostałe opcje
przewidziane są do wykorzystania w następnych wersjach programu.
Wprowadzone przez automat dane do kalendarza można zmienić.
Indywidualnie należy ustawić ruchome dni świąteczne, np. Wielkanoc.

Składniki wynagrodzeń
Ogólnie o składnikach

Składniki wynagrodzeń są podstawowym i bardzo wygodnym mechanizmem służącym do określania
składników pensji pracownika. Listę składników wynagrodzenia wybieramy z menu Płace | Składniki
wynagrodzenia.
Do listy składników wynagrodzenia wprowadzamy wszystkie, jakie występują w zakładzie pracy.
Później przypiszemy składniki oraz ich wielkość do pracowników.
W składnikach wynagrodzenia określamy: wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia.
Wynagrodzenia są składnikami powiększającymi kwotę brutto pracownika.
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Zasiłki są dodatkowym wynagrodzeniem płatnym z różnego tytułu, np. zasiłek rodzinny.
Potrącenia pomniejszają końcową kwotę wypłacaną pracownikowi, np. ubezpieczenie. Szczegółowo
opisaliśmy je poniżej.

Wynagrodzenia

Rysunek 10. Wynagrodzenie miesięczne

Wprowadzamy podstawowy składnik wynagrodzenia miesięcznego. Zwracamy uwagę na ustawienie
opcji Wliczać do podstaw na:. Takie ustawienie opcji oznacza, że składnik ten będzie uwzględniany
przy liczeniu podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz będzie brany przy wyliczaniu średniej
za urlop.
Wynagrodzenie godzinowe. Składnik wynagrodzenia godzinowego jest taki sam, jak wynagrodzenia
miesięcznego z dodatkowo zaznaczoną opcją Bez względu na nieobecność. Zaznaczamy tę opcję,
ponieważ nawet gdy pracownik będzie miał jakąś nieobecność w miesiącu, to przecież nie można jej
uwzględniać ,ponieważ określoną liczbę godzin wypracował.
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Rysunek 11. Wynagrodzenie godzinowe

Podaj do wypłaty, wylicz brutto. Jeżeli chcemy podawać kwotę wypłacaną pracownikowi, aby
program sam wyliczył kwotę brutto wynagrodzenia należy ustawić opcję Netto -> Brutto. Wyliczana
przez program kwota może różnić się o kilkanaście groszy od oczekiwanej, ponieważ program przy jej
liczeniu nie uwzględnia zaokrągleń. Wyliczany składnik może być wtedy tylko jeden, ponieważ
program nie uwzględnia wpływu innych składników na jego wyliczenie.

Rysunek 12. Opcja automatycznego wyliczenia brutto

Świadczenie urlopowe. W składnikach wynagrodzenia możemy wprowadzić również takie, które nie
podlegają ubezpieczeniu ZUS, a jedynie są opodatkowane. W tym celu należy ustawić odpowiednio
opcje składnika.
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Rysunek 13. Składnik od którego płacimy tylko podatek

Premia uznaniowa. Jeżeli w zakładzie pracy wypłacana jest premia uznaniowa możemy wprowadzić
odpowiedni składnik wynagrodzenia.

Rysunek 14. Premia uznaniowa

Ta premia będzie wypłacona niezależnie od nieobecności pracownika. Takie ustawienie opcji
pozostawia w gestii właściciela kwotę brutto przyznaną pracownikowi niezależnie od nieobecności
18
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spowodowanej chorobą lub innej. Zwracamy uwagę, że premia ta ma również wpływ na wysokość
wypłacanego wynagrodzenia z tytułu urlopu, ponieważ zaznaczona jest opcja Średnia urlopu.
Inne możliwości składnika wynagrodzenia. W programie Płace i kadry można również określić
składniki wynagrodzenia, których wysokość zależy od wartości innego składnika. Można również
określić składnik godzinowy czy akordowy. Program pozwala nawet określić wzór matematyczny
służący do wyliczenia wartości jakiegoś składnika. Ponieważ są to sytuacje, które wymagają
indywidualnego podejścia, prosimy skorzystać z konsultacji serwisanta ERGO Software.

Zasiłki

Zasiłki są rodzajem składnika wynagrodzenia, które powiększają wynagrodzenie pracownika, a które
zakład pracy wypłaca w imieniu odpowiedniego organu.

Rysunek 15. Zasiłek rodzinny

Przykład wprowadzenia składnika, jakim jest zasiłek rodzinny.
Zwracamy uwagę, że również dla zasiłków możemy określić, czy program ma wyliczyć od nich
podatek, składkę na ubezpieczenia ZUS oraz czy ma wpływ na wypłacane wynagrodzenie z tytułu
urlopu.
W składnikach wynagrodzenia można umieścić tylko te zasiłki, które wypłacane są niezależnie od
obecności (nieobecności) pracownika w pracy. Zasiłki z tytułu choroby, macierzyńskie i tym podobne
wprowadzamy przy nieobecnościach. Zobacz „Nieobecności”.
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Potrącenia

Potrącenia umniejszają bezpośrednią wypłatę pracownika.

Rysunek 16. Potrącenie

Wartości domyślne składników wynagrodzenia
Informacje ogólne

Zdefiniowaliśmy składniki wynagrodzenia, które obowiązują w zakładzie pracy. Teraz opiszemy w jaki
sposób przypisać ich wartość domyślną do pracownika.
Przy określaniu wartości domyślnych składników zwrócimy uwagę na dwa szczegóły: Pierwszy wartość danego składnika może być różna dla różnych pracowników. Drugi - wybrany pracownik nie
musi być przypisany do wszystkich składników, np. nie wszyscy pracownicy muszą mieć premię albo
zasiłek rodzinny.
Pomimo przypisania wartości domyślnej składnika do pracownika, jego wartość można zmieniać przy
zamykaniu pensji pracownika w każdym miesiącu.

Przypisanie wartości domyślnych składników wynagrodzeń

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Składniki. Wybieramy składnik i wywołujemy komendę Przypisz/Odpisz.
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Rysunek 17. Określamy wartość domyślną składnika

Przy wynagrodzeniu godzinowym postępujemy analogicznie, z tą różnicą , że w polu Ilość możemy
zostawić 0 (zero) ponieważ określimy faktyczną liczbę godzin przy zamykaniu pensji pracownika w
miesiącu.

Rysunek 18. Określamy wartość domyślną składnika godzinowego
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Pracownik nie ma składnika

Jeżeli jakiś składnik nie ma być przypisany pracownikowi, to nie przypisujemy mu wartości. Wartości
należy przypisać tylko do tych składników dla pracownika, które u niego występują.

Zgłoszenie do ZUS
Zgłoszenie dotyczące firmy

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych. W tym celu
należy z menu wybrać Płace | ZUS zgłoszenia dla firmy. Po wybraniu komendy Nowy określamy
rodzaj deklaracji jaką chcemy wypełnić.

Rysunek 19. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla firmy

Następnie wypełniamy podane pola i akceptujemy. Zapamiętaną deklarację możemy wysłać do
programu Płatnik komendą do płatnika.
Program Płace i kadry pobiera dane wprowadzone do firmy przy wysyłaniu deklaracji do programu
Płatnik . Dlatego przed wysłaniem jakiejkolwiek deklaracji należy wprowadzić pełne dane firmy.
Zobacz „Dane firmy”.

Zgłoszenie dotyczące pracownika

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych pracownika.
W tym celu należy przejść na listę pracowników wybierając z menu Płace | Pracownicy a następnie
dla wybranego pracownika komendę ZUS zgłoszenia.
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Rysunek 20. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla pracownika

Następnie wypełniamy pola dialogu i po akceptacji możemy wysłać zgłoszenia do programu Płatnik
komendą Do płatnika. Przy wysyłaniu deklaracji do programu Płatnik program Płace i kadry pobiera
dane firmy i pracownika. Dlatego przed wysłaniem deklaracji należy wprowadzić dane o firmie i
pracowniku. Zobacz “Dane firmy” i “Lista pracowników”.

Notes
Notes jest narzędziem, które pozwala zanotować niewielką treść (ok 500 znaków) i związać ją z
pracownikiem. Możemy tam zanotować dowolne dane, które chcemy pamiętać w programie, a które
nie są w jakikolwiek sposób formalnie umieszczane.
Aby wejść do notatek wybranego pracownika należy przejść na listę pracowników komendą Płace |
Pracownicy a następnie wybrać komendę Inne | Notes.

Rysunek 21. Wprowadzanie danych do notesu
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Wyliczamy wynagrodzenia
Informacje ogólne
Poprawne określenie składników wynagrodzenia pozwoli nam sprawnie zamknąć pensje
pracowników w danym miesiącu, wydrukować listę płac, sporządzić deklaracje oraz wysłać dane do
programu Płatnik.

Nieobecności
Informacje ogólne

Zaczynamy od wprowadzenia nieobecności, ponieważ nie można wyliczyć wynagrodzenia bez
wyliczenia wynagrodzenia za nieobecności.
Nieobecności wprowadzamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą
Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Nieobecności. Tutaj
dopisujemy nieobecności komendą Nowy.

Rysunek 22. Nieobecność
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Ponieważ nieobecności mogą być liczone zarówno w stosunku do dni kalendarzowych (np.
chorobowe) jak i w stosunku do dni roboczych (np. urlop) należy wypełnić zawsze oba pola dotyczące
dni nieobecności.
Oczywiście aby program poprawnie wyliczał wynagrodzenie za nieobecności musi posiadać
informacje o historii wynagrodzeń. Dlatego konieczne jest przez pierwsze kilka miesięcy ustawiać
wielkość wynagrodzenia ręcznie. Zawsze można zmienić kwoty wynagrodzeń zaproponowane przez
program.
Ustawianie większości opcji dla nieobecności jest robione automatycznie przez program Płace i kadry.
Ręcznie należy jedynie określić liczbę nieobecnych dni kalendarzowych i roboczych, oraz w tych
rzadkich przypadkach, które opisaliśmy niżej.
Jeżeli nieobecność przypada na przełomie miesięcy możemy ją podzielić na dwie części (do końca
miesiąca i od początku następnego miesiąca) lub wprowadzić całość, ale określić do jakiego miesiąca
ma być zaliczona.

Rysunek 23. Przypisanie nieobecności do miesiąca

Wprawdzie program wykrywa kiedy zwolnienie chorobowe przekracza granicę, od której płaci za nie
ZUS i prawidłowo wyliczyłby wynagrodzenie, ale ze względu na różny kod tytułu nieobecności
przesyłany do programu Płatnik, należy taką nieobecność podzielić na dwie. Pierwsza z kodem "331"
nieobecności, a druga z kodem "313".
Ręcznie należy również określić nieobecności z tytułu choroby, które przechodzą z poprzedniego
roku.

Sposób wyliczania wynagrodzenia za nieobecność

Od daty, do daty. Określamy pierwszy i ostatni dzień nieobecności.

Rysunek 24. Daty nieobecności
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Dni i kod nieobecności. Określamy w jakim miesiącu nieobecność ma być uwzględniona, liczbę dni
nieobecności jakie mają być liczone w stosunku do dni kalendarzowych i roboczych. Możemy również
określić liczbę dni nieobecności, za które nie ma być policzone wynagrodzenie (program pomniejszy
wynagrodzenie o tę liczbę dni) oraz kod nieobecności jeżeli jest wymagany (np. przy zwolnieniu
lekarskim).

Rysunek 25. Dni nieobecności

Rodzaj nieobecności. Na podstawie rodzaju nieobecności program Płace i kadry automatycznie
zaproponuje pozostałe ustawienia, np. sposób wyliczania nieobecności, czy liczone w stosunku do dni
kalendarzowych czy roboczych. Ustawiając wartość pola na Inne możemy wprowadzić te
nieobecności, których program w obecnej wersji nie obsługuje.

Rysunek 26. Rodzaj nieobecności

Sposób pomniejszania wynagrodzenia. W polach Pomniejszać wynagrodzenie oraz Umniejszany
miesiąc ma: informujemy program czy ma pomniejszyć wynagrodzenie oraz ewentualnie według
jakiej proporcji.

Rysunek 27. Sposób pomniejszania wynagrodzenia

Jeżeli ustawimy Nie pomniejszać, to wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone.
Jeżeli ustawimy Pomniejszać proporcjonalnie 1/30 to definiujemy, że miesiąc, w którym ma miejsce
nieobecność, ma 30 dni dla tej nieobecności. Jeżeli pracownik choruje 30 dni w miesiącu, który ma 31
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dni, to pracownikowi za jeden dzień obecności w pracy program nie naliczy żadnego wynagrodzenia,
ponieważ umniejszy mu wynagrodzenie w proporcji 30/30. Jest to równoznaczne, że przyjmujemy
rozliczenie w stosunku do dni kalendarzowych. Ustawienie tej opcji nie wymusza na programie
przyjęcia 30-dniowych miesięcy do wyliczania średniej za czas nieobecności.
Jeżeli ustawimy Pomniejszać nieproporcjonalnie, to w polu Umniejszany miesiąc ma: określamy
według jakiej proporcji. Dla przykładu z akapitu wyżej program wyliczy wynagrodzenie za jeden dzień
obecności w wysokości 1/31, a pomniejszy wynagrodzenie w proporcji 30/31.
Ponieważ proporcja do dni roboczych wymaga podania przy zamykaniu pensji liczby dni obowiązku
pracy, zachęcamy do ustawienia kalendarza, aby program podpowiadał wyliczoną liczbę dni. Zobacz
“Kalendarz”.
Wliczać nieobecność do podstaw na. Ustawiając to pole określamy, czy chcemy aby program Płace i
kadry za wynagrodzenie z tytułu określanej tu nieobecności naliczył podatek, składki ubezpieczeń ZUS
i czy ma być uwzględniane przy wyliczaniu średniej za urlop. Zachęcamy do pozostawienia wartości
zaproponowanych przez program, chyba że dla nieobecności typu Inne chcemy ustawić sami.

Rysunek 28. Wliczać nieobecność do podstaw na

Wartość nieobecności.
Określamy sposób wyliczenia wartości za nieobecność. Wcześniej
określiliśmy sposób pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu nieobecności, a tutaj
określamy wynagrodzenie pracownika z tytułu nieobecności. Program Płace i kadry ustawi domyślne
wartości dla nieobecności w zależności od zaznaczenia rodzaju nieobecności.

Rysunek 29. Nieobecność zostanie wyliczona na podstawie średniej z poprzednich miesięcy

W praktyce występują dwa sposoby określenia nieobecności: poprzez wyliczenie średniej z
poprzednich miesięcy przypadającej na każdy dzień nieobecności albo poprzez podanie końcowej
kwoty za całą nieobecność. Sposoby te są praktycznie wzajemnie wykluczające się, choć program
pozwala tak ustawić opcje dla nieobecności aby uwzględniać jednocześnie oba. Na rysunku wyżej
mamy ustawienie wybierające wariant pierwszy. Na rysunku poniżej mamy ustawienie dla wariantu
drugiego.
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Rysunek 30. Podanie kwoty końcowej wartości za nieobecność

Zwracamy uwagę na zaznaczenie opcji Jednorazowa wypłata.
Przy nieobecności wyliczanej na podstawie średniej z poprzednich miesięcy podajemy liczbę miesięcy
jakie mają być uwzględnione przy wyliczaniu średniej, procent zwartości jaki ma być wzięty (np. przy
chorobowym 80%), oraz z jakiej średniej (w praktyce występuje ZUS albo urlop, podatek został
zachowany dla ewentualnych przyszłych zastosowań).
Wyliczanie z rodzaju średniej jest powiązane z ustawieniem pola Wliczać do podstaw na w
składnikach wynagrodzenia. Jeżeli w składniku wynagrodzenia nie ustawimy, przykładowo, że
wynagrodzenie miesięczne czy godzinowe jest wliczane do urlopu, to tu w nieobecnościach uzyskamy
zerową wartość z tytułu urlopu. Zobacz “Składniki wynagrodzeń”.
Opcje. W opcjach mamy dwa pola: Nie umieszczać w RSA, które możemy zaznaczyć aby program nie
przesyłał do programu Płatnik informacji o nieobecności oraz Średnia z ubezpieczeniami, która
określa, czy wyliczana średnia z poprzednich miesięcy ma być wyliczona z ubezpieczeniami
społecznymi czy bez nich. Program opcje ustawia automatycznie po zaznaczeniu rodzaju
nieobecności, ale oczywiście możemy zmienić ich wartość.

Rysunek 31. Opcje nieobecności

Przykłady niestandardowe
Urlop przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu.
Jeżeli pracownik ma stałe miesięczne
wynagrodzenie, to kierując się zasadą, że pomimo urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie
jakby był w pracy możemy tak ustawić opcje nieobecności, aby program nie pomniejszał
wynagrodzenia zasadniczego ale i nie wyliczał żadnego wynagrodzenia za czas urlopu.

28
ERGO Software Spa z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Płace i Kadry

Rysunek 32. Opcje nieobecności dla urlopu o stałym miesięcznym wynagrodzeniu

Zatrudnienie nie od początku miesiąca

Program w obecnej wersji przy zamykaniu pensji pracownika nie pobiera danych z umowy o pracę.
Dlatego, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony nie od początku miesiąca, należy wprowadzić
nieobecność, która spowoduje, że pracownik otrzyma prawidłowe wynagrodzenie za czas
przepracowany. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której pracownik ma wynagrodzenie miesięczne.
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Rysunek 33. Zatrudnienie nie od początku miesiąca

Pensja pracownika
Informacje ogólne

Po wprowadzeniu nieobecności i określeniu składników wynagrodzenia przystępujemy do zamknięcia
pensji pracownika. Pensja pracownika to jego miesięczne wynagrodzenie.
Pensje zamykamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą Płace |
Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Pensja. Wybieramy miesiąc, który
chcemy zamknąć i wybieramy komendę Pensja. Jeżeli pensja była zamknięta to program Płace i kadry
zaproponuje jej wydrukowanie, jeżeli nie była zamknięta to zaproponuje jej zamknięcie.

Zamknięcie pensji bez nieobecności

Przy zamykaniu pensji program prosi o potwierdzenie informacji. Pierwszą istotną operacją jest
podanie liczby dni obowiązku pracy pracownika. Jeżeli liczba dni obowiązku pracy nie jest podana
prawidłowo, to korygujemy lub tworzymy kalendarz. Zobacz “Kalendarz”.
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Rysunek 34. Dni obowiązku pracy przy zamykaniu pensji

Kolejno program będzie prosił o potwierdzenie wartości składników wynagrodzenia.

Rysunek 35. Wartość składnika wynagrodzenia przy zamykaniu pensji

Wartość składnika możemy zmienić. Możemy zmienić zarówno kwotę jak i ilość, ponieważ program
zawsze wylicza iloczyn obu wartości.
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Rysunek 36. Modyfikujemy wartość składnika przy zamykaniu pensji

Pracownik otrzymał 75% premii poprzez wpisanie 0.75 w pole Ilość.

Zamknięcie pensji z nieobecnościami

Jeżeli do zamykanego miesiąca przypisaliśmy nieobecności, to program Płace i kadry najpierw wylicza
wartości wynagrodzeń. Dla każdej nieobecności pojawia się dialog informujący o sposobie wyliczenia
wynagrodzenia za nieobecność.

Rysunek 37. Sposób wyliczenia średniej przy nieobecności

32
ERGO Software Spa z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Płace i Kadry
Sposób wyliczenia średniej możemy wydrukować klawiszem F3.
Po wyjściu z podglądu klawiszem Esc program prosi o potwierdzenie wyliczonej wartości średniej.
Program zawsze podaje pełną wartość średniej, również jeżeli przy nieobecności za chorobę
określiliśmy, że będziemy brali 80% tej wartości. Jeżeli ustawiona jest wartość ZUS w polu Wliczać do
podstaw na to program wylicza średnią bez ubezpieczeń, a jeżeli nie jest ustawiona to z
ubezpieczeniami społecznymi.

Rysunek 38. Potwierdzamy wyliczoną średnią za nieobecność

Pensja

Na wydruku lub podglądzie pensji program pokazuje składniki wynagrodzenia z ich wartościami,
nieobecności z ich wartościami oraz różnego rodzaju świadczenia, jakimi są, przykładowo, zarówno
wynagrodzenie za czas choroby jak i zasiłek rodzinny. W końcowej części widzimy wyliczenie podatku,
składek ubezpieczeń społecznych oraz kwoty do wypłaty.
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Rysunek 39. Pensja pracownika
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Korygujemy pensję pracownika

Jeżeli chcemy skorygować pensję pracownika, należy otworzyć ją i ponownie zamknąć. Będąc na
liście pensji pracownika wywołujemy komendę Otwórz.
Pensji nie możemy otworzyć, jeżeli już zamknięta jest deklaracja, czyli lista płac. Wtedy najpierw
otwieramy deklarację.
Po otwarciu pensji zamykamy ją ponownie.

Pensja właściciela

Zamknięcie pensji dla właściciela ma tylko jeden cel: wyliczenie składek na ubezpieczenia ZUS. Przy
zamykaniu pensji dla właściciela postępujemy analogicznie jak opisaliśmy wyżej. Dodatkowo program
poprosi o podanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
Również właścicielowi możemy przypisać wartość składników wynagrodzenia, analogicznie jak dla
pracownika.

Zamknięcie deklaracji miesięcznej
Po zamknięciu wszystkich pensji zamykamy listę płac. Wybieramy z menu Płace | Deklaracje. Na
liście deklaracji wywołujemy komendę Zamknij.
Po zamkniętej deklaracji możemy wydrukować listę płac, deklarację PIT-4 oraz przekazać dane do
programu Płatnik.

Lista płac
Aby wydrukować listę płac dla zamkniętej deklaracji wywołujemy komendę Lista płac.
Przygotowaliśmy kilka wersji listy płac w zależności od rodzaju drukarki i informacji jakie chcemy
wydrukować. Podstawowy wydruk dostosowany jest do wydruków w formacie A4 na drukarkach
igłowych , laserowych czy atramentowych.
Przy wydruku listy płac możemy określić zakres numerów, jakie mają być uwzględnione na wydruku.
W ten sposób możemy wydrukować osobno listy płac dla różnych grup pracowników.
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Rysunek 40. Wybór listy płac

Przynależność pracownika do listy płac określamy w umowie o pracę.
Możemy wybrać inne alternatywne wydruki listy płac.

Rysunek 41. Alternatywne postaci wydruków list płac

Wśród alternatywnych wydruków są też PlZus i PlZasil, które nie są wprost listami płac dla
pracowników, ale zawierają szczegółowe informacje o ubezpieczeniach ZUS oraz o różnego rodzaju
świadczeniach, np. zasiłkach.
Program Płace i kadry pozwala przystosować listę płac do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.
Taką listę płac możemy przygotować indywidualnie. W tym celu prosimy skorzystać z konsultacji
serwisanta ERGO Software.

Deklaracja PIT-4
Po zamknięciu deklaracji możemy wydrukować deklarację PIT-4. W tym celu wybieramy komendę
PIT-4.
Ponieważ obowiązujące przepisy zobowiązują wysłanie deklaracji PIT-4 do urzędu skarbowego
właściwego dla adresu zamieszkania właściciela, dlatego program odszukuje właściwy urząd
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skarbowy przypisany właścicielowi. Jeżeli jest to ten sam urząd skarbowy, takie przypisanie nie jest
konieczne bo program pobierze urząd właściwy dla siedziby firmy.

Wydruk polecenia przelewu
Program Płace i kadry drukuje polecenia przelewu do urzędu skarbowego na zaliczkę na podatek
dochodowy. Wydruk właściwej formy przelewu zależy od posiadanej drukarki.

Przekazanie do programu Płatnik
Program Płace i kadry przesyła deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe do programu Płatnik.
Przekazanie deklaracji zgłoszeniowych opisaliśmy wyżej. Zobacz „Zgłoszenie do ZUS”.
Program przesyła deklaracje w formacie akceptowanym przez program Płatnik do pliku o nazwie
określonej w opcjach. W tym celu należy ustawić opcję dla firmy Płace - Plik KEDU dla programu
Płatnik . Zobacz Rozdział 2. Opcje programu "Płace i kadry".
Proponujemy utworzenie dodatkowego folderu do zapisywania informacji przekazywanych do ZUS,
np. folderu ZUS na dysku C:. Wtedy wpisana nazwa do opcji może być następująca: C:\ZUS\PLATNIK.
Aby przekazać deklaracje ZUS do programu Płatnik wywołujemy komendę Do płatnika. Możemy do
jednego pliku dołączyć kilka deklaracji, np. aby wysłać w jednym zestawie deklaracje zgłoszeniowe i
rozliczeniowe.

Rysunek 42. Możemy połączyć kilka deklaracji wysyłanych do "Programu Płatnika"
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Wybierając Nie dołączamy do wcześniejszej deklaracji, Tak eksportujemy do pustego.
Aby wczytać w program Płatnik wysłane dane z programu Płace i kadry wybieramy z menu Narzędzia
| Importuj dokumenty i postępujemy według instrukcji kreatora importu. W kolejnym kroku
wybieramy komendę Przeglądaj i wskazujemy plik, do którego przekazaliśmy deklaracje w programie
Płace i kadry.

Rysunek 43. Kolejny krok kreatora importu w programie Płatnik

Rysunek 44. Wskazanie w programie Płatnik pliku importu

Wskazujemy i otwieramy plik.
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Otwarcie deklaracji
Zamkniętą deklarację można otworzyć komendą Otwórz.

Wydruki końcowe
Kartoteka pracownika
Przechodzimy do listy pracowników poprzez komendę Płace | Pracownicy i dla wybranego
pracownika wybieramy komendę Inne | Kartoteka pracownika.
Kartoteka przygotowywana jest za bieżący rok kalendarzowy. Możemy zmienić datę w menu Inne |
Data systemowa lub ustawić ją przy uruchamianiu programu i w ten sposób uzyskać kartotekę za
inny rok.

Deklaracja PIT-11/8B
Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Pit 11/8B.
Program zaproponuje wyliczone kwoty z pól deklaracji. Możemy wartości pól skorygować lub
wprowadzić całkowicie nowe, jeżeli w danym roku nie mamy pełnych danych.

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Zaświadczenie.
Możemy wydrukować zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika, które może mieć postać bardzo
ogólną albo zawierać szczegółowe wartości wynagrodzenia.
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Rysunek 45. Wydruk zaświadczenia dla pracownika

Jeżeli zaznaczymy szczegółowe musimy określić z ilu ostatnich miesięcy.
Postać zaświadczenia możemy dostosować do indywidualnych oczekiwań. W tym celu proszę zwrócić
się do serwisantów ERGO Software.

Świadectwo pracy
Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Świadectwo pracy. Dla pracownika możemy sporządzić wiele świadectw
pracy.
Wybieramy komendę Nowy. Program Płace i kadry na podstawie umowy o pracę oraz zamkniętych
pensji i nieobecności wypełnia pola świadectwa. Zawartość tych pól możemy zmienić, wprowadzając
własne informacje.
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Rysunek 46. Przygotowujemy świadectwo pracy

Po zaakceptowaniu drukujemy komendą Druk.

Zestawienie roczne list płac
Zestawienie to ma postać listy płac ze wszystkimi możliwościami dotyczącymi postaci wydruku, które
opisaliśmy wyżej. Zobacz “Lista płac”. Zawiera ono podsumowanie z całego roku lub z wybranych
miesięcy, które sami określimy przy wykonywaniu zestawienia.
Wywołujemy z menu Płace | Zestawienie roczne list płac.

Średnie wynagrodzenia
Wydruk średnich wynagrodzeń pełni funkcję pomocniczą. Pozwala zorientować się nam w
wartościach jakie program Płace i kadry będzie brał przy wyliczaniu wynagrodzenia z tytułu
nieobecności.
Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Średnie wynagrodzenia.

41
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Płace i Kadry

Zestawienia pracowników
Zestawienia pracowników wywołujemy z menu Płace | zestawienia pracowników.

Rysunek 47. Zakres zestawienia pracowników

Porządki na liście pracowników
Jeżeli chcemy mieć aktualną listę zatrudnionych pracowników możemy przenosić pracowników
pomiędzy dwoma listami: wszystkich pracowników a pracowników zatrudnionych. Takie rozwiązanie
jest lepsze niż usuwanie pracowników, ponieważ mamy zachowaną całą historię z tym pracownikiem.
Dodatkowa lista zawiera pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.
Przejdźmy na listę wszystkich pracowników wybierając z menu Płace | Wszyscy pracownicy.
Wybierając pracownika i wywołując komendę Zmień zobaczymy dodatkowe pole Widoczny na liście.

Rysunek 48. Czy pracownik ma być widoczny

Zaznaczając odpowiednie wartości w polu decydujemy, czy wybrany pracownik ma być widoczny na
liście pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Jeżeli nie zaznaczymy
żadnej wartości, to nie będzie widoczny na żadnej z tych list.
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Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Biuro biuro@ergo.pl tel. 61 662 13 13
Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel.606 523 583
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