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1. WSTĘP 

 

Moduł Personel (HR) czyli Kadry, Płace i Ewidencja Czasu Pracy (ECP) ułatwia 

prowadzenie ewidencji kadrowej, ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie wynagrodzeń 

dla różnych metod wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa 

zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie 

rozliczeń z US i ZUS. 

Program kadrowo płacowy posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i 

zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane 

przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny, predefiniowany zestaw danych 

kadrowych, który może być uzupełniany przez użytkowników w zależności od potrzeb 

firmy. 

Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. 

Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy 

płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń  

z ZUS i e-Administracją. 

 

  

https://sbiznes.pl/hr-kadry-place-ecp/
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2. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

2.1. Personel (lista pracowników) 

Lista pracowników: Zbiór wprowadzonych pracowników, których można sortować  

i wyszukiwać wg dowolnych kryteriów. W tym miejscu wprowadzane są wszystkie 

podstawowe informacje związane z konkretnym pracownikiem i są to dane personalne, 

dane ewidencyjne, lista umów o pracę, a także lista umów cywilnoprawnych. Dodatkowo 

istnieje możliwość wprowadzania sald urlopów, parametrów i składników wypłat czy też 

deklaracji ZUS – ZUA. 

Umowy cywilno-prawne: Okno z listą umów cywilno-prawnych z możliwością ich 

filtrowania według różnych kryteriów jak i rozliczania. 

Ewidencja czasu pracy: Ta opcja służy do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu 

pracy oraz absencji wszystkich pracowników. 

Lista wypłat wynagrodzeń: Tworzenie listy wynagrodzeń dla określonych grup 

pracowniczych z możliwością podglądu szczegółów składek co do każdego 

z pracowników. 

Lista zasiłków i przerw RSA: W tym miejscu istnieje możliwość wprowadzania tak 

zasiłków jak i przerw w pracy dla poszczególnych pracowników danej firmy. 

Lista deklaracji ZUS: W tej opcji istnieje możliwość tworzenia i generowania danych do 

programu Płatnik. 

Kartoteka podatkowa: Dla każdego pracownika można utworzyć kartotekę podatkową. 

Deklaracje PIT: Dla pracowników można utworzyć, wydrukować oraz wygenerować do 

przesłania elektronicznego deklarację podatkową.  

Definicje personelu: W tym miejscu możliwe jest definiowanie wszystkich podstawowych 

danych dotyczących prawidłowego funkcjonowania modułu Personel. W skład tego 

wchodzą takie dane jak składniki wynagrodzeń, komórki organizacyjne, grupy 

pracowników, rodzaje list płac czy też np. kalendarze pracy jak i odpowiednie kody czasu 

pracy. 
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3. PERSONEL (PRACOWNICY I WYPŁATY) 

3.1. Listy pracowników 

Moduł Personel umożliwia prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń pracowników. 

Rys. 1 Okno z listą pracowników 

Dodanie nowego pracownika można wykonać za pomocą opcji ‘Dodaj’ znajdującej 

się w górnym menu systemu, poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszki lub 

klawiszem „Insert”. 

 

Rys. 2 Opcje dostępne pod prawym klawiszem myszki 

Poniższe okno służy do wprowadzania podstawowych i niezbędnych danych 

dotyczących danego pracownika. Poza danymi personalnymi wprowadza się również inne 

dane kadrowe i płacowe. 
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Rys. 3 Okno edycji lub dodawania nowego pracownika (przykład wypełnienia) 

Dana dla pracownika: „Staż odliczany od umów o pracę”, np. urlopy bezpłatne, 

których nie ma w grafiku. 

Za pomocą poniższych opcji dla każdego pracownika z osobna można 

przypisywać dane dodatkowe w zależności od potrzeb.  

Dostępne opcje wydruków dla wybranych osób można wykorzystywać dla 

potrzeb działu HR ustawiając dodatkowe parametry w zależności od wydruku. 
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Rys. 4 Okno dostępnych wydruków (aktualizowane w kolejnych wersjach) 
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Rys. 5 Okno z przykładem dodatkowych parametrów do wybranego wydruku 

 

 

3.1.1. Dane personalne 

Rys. 6 Zakładka dane personalne pracownika (przykład) 

 

3.1.2. Dane ewidencyjne 

W danych ewidencyjnych oprócz podstawowych danych wprowadzać można dane 

dotyczące badań lekarskich, szkoleń czy uprawnień danej osoby. 
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Rys. 7 Zakładka dane ewidencyjne pracownika z przykładem wypełnienia 

 

 

Rys. 8 Edycja badania lekarskiego 

 

 

Rys. 9 Edycja szkolenia z przykładowym wypełnieniem oraz obraz działań (prawy przycisk myszki) 

 

3.1.3. Umowy o pracę 

Zakładka ‘Umowy o pracę’ informuje o wszystkich umowach danego pracownika 

w poszczególnych okresach z informacją o rodzajach umowy jak i ich stawek. 
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Rys. 10 Zakładka umowy o pracę pracownika 

Okno edycji umowy o pracę zawiera takie dane jak: 

❖ symbol umowy 

❖ rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony, okres próbny, nauka zawodu) 

❖ data zawarcia umowy jak i data rozpoczęcia pracy 

❖ miejsce pracy 

❖ typ stawki (miesięczna lub godzinowa) 

❖ stanowisko 

❖ stawka 

❖ etat pracy 

❖ norma dobowa jak i tygodniowa czasu pracy 

❖ okres rozliczeniowy 
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Rys. 11 Edycja umowy o pracę pracownika 

Dokładne wypełnienie pól Umowy dla pracownika jest warunkiem prawidłowych 

wyliczeń wynagrodzenia. Wszystkie pola należy zweryfikować po wszelkich zmianach  

i uzupełnieniach. Program sygnalizuje nieprawidłowości w polach weryfikowanych 

 

3.1.4. Umowy cywilno-prawne 

Dostęp do umów cywilno-prawnych jest możliwy z zakładki ‘Umowy cywilno-

prawne’ na liście pracowników lub z poziomu głównego menu systemu. 
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Rys. 12 Zakładka umów cywilno-prawnych 

 

Rys. 13 Dostęp do umów cywilno-prawnych z poziomu głównego menu systemu 

Umowy cywilno-prawne (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło) są powszechnie 

stosowane przez firmy i instytucje. W programie istnieje możliwość zdefiniowania 

dowolnej tego typu umowy dla pracownika. 
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Rys. 14 Okno z listą umów cywilno-prawnych 

Lista rozliczeń umów z możliwością ręcznego dodania nowego rozliczenia bądź 

opcja wydruku. 

Rys. 15 Formatka z informacjami o rozliczeniach umów 
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Poniższe okno przedstawia sposób wprowadzania rozliczenia dla danej umowy 

cywilno-prawnej. 

 

Rys. 16 Okno dodania nowego rozliczenia dla umowy 

Za pomocą dostępnej opcji ‘Podgląd rozliczenia’ można wykonać taki podgląd 

zanim jeszcze zostanie przygotowana lista wypłat wynagrodzeń. 
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Rys. 17 Podgląd rozliczenia umowy cywilno-prawnej 
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Za pomocą dostępnego menu wyboru pod prawym klawiszem myszki jest 

możliwość modyfikacji wprowadzonych umów cywilno-prawnych. Z tego miejsca można 

również wykonać wydruk danej umowy. Dostępne wydruki to:  

❖ Dane umowy cywilno-prawnej 

❖ Umowa cywilno-prawna 

 

Rys. 18 Opcje dostępne pod prawym klawiszem myszki 

Okno edycji umowy cywilno-prawnej dla danej osoby zawiera takie dane jak: 

❖ pracownika z jego numerem ewidencyjnym jak i numerem NIP czy PESEL, 

❖ typ osoby (pracownik, student), 

❖ symbol umowy, który jest automatycznie generowany na podstawie wcześniej 

zdefiniowanego schematu w parametrach podstawowych modułu Personel, 

❖ data zawarcia umowy jaki data jej rozpoczęcia, 

❖ rodzaj umowy (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt), 

❖ okres danej umowy, 

❖ typ rozliczenia (po zakończeniu, miesięczny, wg. rachunków), 

❖ rodzaj stawki (godziny, dzienna, miesięczna, kwota, ryczałt), 

❖ kwota stawki, 
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Rys. 19 Okno dodawania lub edycji umowy cywilno-prawnej 

Dodano możliwość wprowadzania do umowy cywilno-prawnej zgłoszenia ZUS-

ZUA. Jeżeli takie zgłoszenie zostało podane do umowy, wówczas pobierane jest ono do 

rozliczenia, w innym przypadku pobierane jest zgłoszenie wprowadzone na liście 

pracowników w zakładce "ZUS" 

Dodano możliwość wskazania na umowie cywilno-prawnej rodzaju wypłat do 

rozliczenia umowy. Rodzaj wypłat podpowiadany jest wówczas na rozliczeniu. Umożliwia 

to wypłatę rachunków umów cywilno-prawnych na określonych listach wypłat 
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Rys. 20 Okno edycji umowy cywilno-prawnej z wyborem rodzaju wypłaty 

 

 

Rys. 21 Okno edycji rozliczenia umowy cywilno-prawnej z wyborem rodzaju wypłaty 
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3.1.5. Saldo urlopów 

Rys. 22 Zakładka z informacją o urlopach z przykładowym wypełnieniem 

Informacja o urlopach danego pracownika za ubiegłe lata jak i w obecnym okresie 

jest możliwa w zakładce ‘Saldo urlopów’ na liście pracowników. 

 

3.1.6. Parametry wypłat 

Parametry dotyczące listy wypłat jak i definicje kalendarzy pracy definiuje się 

w zakładce poniżej. 

Rys. 23 Zakładka z parametrami listy wypłat 

Parametr ‘Czy wypłata wynagr. za przekroczenie godzin na koniec miesiąca?’ 

związany jest z wypłatą wynagrodzenia za przekroczenie godzin normatywnych dla 

pracowników z dłuższym okresem rozliczeniowym. Wypłata może być wykonana na 

koniec miesiąca lub na koniec okresu rozliczeniowego. 
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Za pomocą dostępnego przycisku edycji  edytuje się parametry listy płac. 

 

Rys. 24 Edycja parametrów listy płac 

Poprzez poniższe menu dodaje się nowe lub modyfikujemy istniejące kalendarze 

pracy danego pracownika. 
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Rys. 25 Nowy kalendarza pracy 

 

3.1.7. Składniki wypłat 

 

Rys. 26 Zakładka ze składnikami płacowymi 

Poniższe okno przedstawia sposób dodawania nowego składnika płacowego. 

 

Rys. 27 Dodawanie nowego składnika płacowego 
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Rys. 28 Okno z edycją nowego składnika płacowego 

 

3.1.8. Pożyczki KZP (Kasa Zapomogowo Pożyczkowa) 

Poniższe okno przedstawia zakładkę, na której można wprowadzać informację 

o pożyczkach pobranych przez pracownika z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. 

Rys. 29 Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 

Za pomocą dostępnego przycisku edycji  edytuje się dane dotyczące Kasy 

Zapomogowo Pożyczkowej. 

 

Rys. 30 Okno z danymi podstawowymi KZP 
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Symbol – Symbol umowy z KZP 

Wkład – Wkład pracownika 

Czy należy do KZP – Aby na liście wynagrodzeń były pobierane składki i wpłaty na fundusz 

opcja ta musi być zaznaczona 

Składka – Kwota składki KZP potrącana na liście wypłat powiększająca wkład pracownika 

Fundusz – Kwota wpłaty na fundusz KZP potrącana na liście wypłat 

Rys. 31 Opcja edycji KZP 

 

 

Rys. 32 Edycja KZP 

Symbol – Symbol umowy pożyczki KZP 

Okres – Okres na jaki przyznana jest pożyczka 
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Ilość rat – Ilość rat pożyczki (dana informacyjna służąca do obliczenia kwoty rat) 

Czy zawieszenie spłaty rat – Opcja zawieszenia potrącenia spłaty pożyczki na liście wypłat 

Wartość – Wartość udzielanej pożyczki 

Rata – Rata pożyczki do potrącenia na liście wypłat (rata jest potrącana gdy lista wypłat 

posiada zaznaczony atrybut rozliczania KZP oraz saldo pożyczki jest większe od zera i nie 

ma zawieszenia spłaty pożyczki) 

 

Rys. 33 Parametr listy wypłat dotyczący KZP 

Saldo – Saldo pożyczki (jest ono pomniejszane podczas wypłacania listy, na której została 

pobrana rata do spłaty). Podczas udzielania pożyczki saldo równe jest wartości pożyczki. 

Jeśli wprowadzane są pożyczki częściowo spłacone należy wprowadzić pozostałą część do 

spłaty. 

3.1.9. Alimenty 

Alimenty i egzekucje sądowe są wprowadzane w zakładce ‘Alimenty’. 

 

Rys. 34 Funkcja dodaj dostępna pod prawym klawiszem myszki 
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Rys. 35 Okno edycji lub dodania inf. o alimentach lub egzekucji sądowych 

 

3.1.10. Ryczałty 

Ryczałty samochodowe są natomiast wprowadzane w zakładce poniżej. 

 

Rys. 36 Funkcja dodaj dostępna pod prawym klawiszem myszki 
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Rys. 37 Okno edycji lub dodania inf. o ryczałtach samochodowych 

 

3.1.11. Ubezpieczenia ZUS 

Zakładka ZUS - ZUA przedstawia zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany 

danych osoby ubezpieczonej. 

 

Rys. 38 Zakładka zgłoszenia do ubezpieczenia z listą dostępnych opcji 

Okno ZUA z podstawowymi informacjami dotyczącymi ubezpieczeń 

obowiązkowych jak i dodatkowych, zawierające kod NFZ i datę przystąpienia jak i tytuł 

ubezpieczenia z dodatkową informacją o pracy w szczególnych warunkach. 
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Rys. 39 Okno edycji lub dodania deklaracji ZUA 

Przykład wprowadzania danych dla pracownika informujące o pracy 

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

 

Rys. 40 Opcja dodania informacji o pracy w szczególnych warunkach 
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Rys. 41 Okno z edycją pracy w szczególnych warunkach 

 

3.1.12. Rodzina 

Zakładka dotycząca rodziny pracownika. 

 

Rys. 42 Informacje o rodzinie pracownika 

 

 

Rys. 43 Okno edycji członka rodziny 
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Za pomocą dostępnej opcji ‘Zgłoszenie/Wyrejestrowanie ZUS-ZCNA’ system 

umożliwia wygenerowanie i zapis pliku w formacie XML celem zgłoszenia lub 

wyrejestrowania danego członka rodziny w ZUS. 

 

Rys. 44 Zgłoszenie lub wyrejestrowanie ZUS-ZCNA 

 

3.2. Ewidencja czasu pracy 

Lista pracowników z ewidencją czasu pracy jest dostępna z poziomu głównego 

menu systemu. 

 

Rys. 45 Ewidencja czasu pracy w głównym menu systemu 



  

Moduł: Personel  31 

Rys. 46 Okno z ewidencją czasu pracy 

Ewidencja czasu pracy dla danego pracownika może zostać przedstawiona  

w formie rocznej. 

Rys. 47 Przełączenie podglądu w tryb roczny 
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Rys. 48 Podgląd roczny z podziałem na miesiące 

Edycji czasu pracy pracownika jak i wprowadzanie odpowiedniego kodu absencji 

dokonuje się poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszki. 

Rys. 49 Funkcja edycji czasu pracy pracownika 

Absencję można wprowadzać również tzw. Kombinacją klawiszy (skrót) 

zdefiniowaną w parametrach (Definicje i słowniki - ECP) 

Okno edycji czasu pracy pracownika zawiera takie informacje jak: 

❖ komórka organizacyjna, 

❖ grupa (pracownik fizyczny, umysłowy), 

❖ nominalna ilość godzin pracy, 

❖ przepracowana ilość godzin pracy, 
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❖ kody absencji (urlopy, nieobecności, opieki). 

 

Rys. 50 Edycja czasu pracy pracownika 

Dla pracowników nie posiadających jeszcze swojego kalendarza pracy w danym 

okresie za pomocą dostępnej opcji ‘Inicjuj okres’ można te dane naczytać. 

Rys. 51 Inicjowanie kalendarza pracy 

Okno z akceptacją ‘naczytania’ kalendarza czasu pracy pracownika. 
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Rys. 52 Informacja podczas inicjowania kalendarza pracy 

 

3.2.1. Raport wydruku: Karta pracy 

Wydruk raportu ‘Karta pracy’ wykonuje się z głównego menu systemu. 

 

Rys. 53 Menu raportów wydruku Ewidencji czasu pracy 

 

 

Rys. 54 Raport wydruku: Karta pracy 
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Rys. 55 Raport wydruku: Karta pracy - ROK 

 

3.3. Listy wypłat wynagrodzeń 

Okno z listą wypłat wynagrodzeń ze szczegółowym podsumowaniem dla każdego 

pracownika z osobna znajdującego się w danej liście zostało przedstawione poniżej. 

Rys. 56 Okno listy wypłat wynagrodzeń 
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Za pomocą filtrów dostępnych w nagłówku okna listy wypłat w szybki sposób 

można wyszukać konkretną osobę. Środkowa część okna przedstawia wszystkie osoby 

znajdujące się w danej liście wypłat. 

Po kliknięciu w przycisk ‘BRUTTO’ otrzymuje się takie informację jak na poniższym 

przykładzie: 

 

Natomiast przycisk ‘Potrącenia i dopł.’ przedstawia takie dane jak: 

 

Przygotowywanie nowej listy wypłat dokonuje się poprzez opcję ‘Dodaj’, dostępną 

pod prawym klawiszem myszki lub w górnym menu. 

 

Rys. 57 Opcja dodawania nowej listy 
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Rys. 58 Przygotowywanie nowej listy wypłat 

Parametr ‘Czy pobrać osoby do listy wypłat’ jest domyślnie zaznaczony, a więc po 

wypełnieniu dostępnych pól i zapisie okna system automatycznie pobierze wszystkich 

pracowników do listy spełniających poszczególne kryteria wyboru. 

 

3.3.1. Raport wydruku: Lista wypłat 

Domyślny raport wydruku Listy wypłat dostępny jest w górnym menu systemu jako 

opcja ‘Drukuj’ lub poprzez podmenu prawego klawisza myszki. 

 

Rys. 59 Opcja wydruku raportu z górnego menu systemu 
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Rys. 60 Opcja wydruku raportu poprzez prawy klawisz myszki 

Rys. 61 Domyślny raport wydruku listy wypłat 

Będąc na liście wypłat wynagrodzeń do naszej dyspozycji są jeszcze inne raporty 

dostępne w głównym menu systemu. 

 

Rys. 62 Lista raportów wydruku dla listy wypłat 
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3.3.2. Raport wydruku: Lista wypłat kasa 

 

Rys. 63 Raport wydruku listy wypłat kasa 

 

3.3.3. Raport wydruku: Zbiorówka z list płac 

Rys. 64 Raport wydruku zbiorówki z list płac 
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3.3.4. Raport wydruku: Raport zaliczek na podatek 

 

Rys. 65 Raport wydruku zaliczek na podatek 

 

3.3.5. Raport wydruku: Raport pozycji list wypłat 

Przed uruchomieniem tego raportu otrzymuje się dodatkowe parametry (dane), 

które po odpowiednim zaznaczeniu znajdą się w pozycjach na naszym raporcie. Raport 

ten jest więc modyfikowalny, a zatem można go w pełni dostosować do potrzeb. 
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Rys. 66 Lista dostępnych danych dla raportu wydruku 

 

Pozostałe dane do wyboru. 
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Rys. 67 Modyfikowalny raport pozycji list wypłat 

 

3.4. Lista zasiłków i przerw RSA 

System oferuje wprowadzanie zasiłków i przerw dla pracowników. W nagłówku 

okna znajdują się filtry, za pomocą których wyszukiwać można zasiłki czy przerwy dla 

danego pracownika lub też w konkretnym zakresie czasu, a także po ich rodzaju. 
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Rys. 68 Okno z listą zasiłków 

Poniższe okno przedstawia edycję zasiłku ZUS dla pracownika. 

Rys. 69 Okno edycji zasiłku ZUS 

Przed przystąpieniem do korygowania rozliczonego zasiłku czy przerwy należy 

wcześniej skorygować pozycję listy wypłat. 
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Podczas filtrowania zasiłków dla konkretnego pracownika system umożliwia 

wykonanie raportu wydruku za pomocą dostępnej opcji. 

 

Rys. 70 Opcja wykonania wydruku karty zasiłkowej pracownika 

 

3.4.1. Raport wydruku: Karta zasiłkowa 

 

Rys. 71 Raport wydruku karty zasiłkowej dla pracownika 

 

Okno poniżej przedstawia zakładkę z listą przerw w pracy. 
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Rys. 72 Okno z listą przerw w pracy 

 

Edycję przerwy w pracy przedstawia okno poniżej. 

 

Rys. 73 Okno edycji przerw w pracy 
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3.5. Lista deklaracji ZUS 

Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS-DRA odbywa się za pomocą opcji ‘Lista 

deklaracji ZUS’. 

 

Rys. 74 Okno z listą deklaracji ZUS-DRA 

Tworzenie nowej deklaracji za dany okres odbywa się poprzez opcję ‘Dodaj’, 

znajdującą się w górnym menu systemu lub poprzez menu pod prawym klawiszem 

myszki. 

 

Rys. 75 Opcja dodawania nowej deklaracji ZUS-DRA 
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Rys. 76 Okno: Nowa deklaracja ZUS-DRA 

Po wyborze odpowiedniego miesiąca i zapisie na liście deklaracji zostaje dodana 

nowa deklaracja zbiorcza z raportami imiennymi (RCA, RSA, RZA). 

Rys. 77 Deklaracja ZUS-RCA 

 

Rys. 78 Deklaracja ZUS-RSA 

 

Rys. 79 Deklaracja ZUS-RZA 

Statusy na liście deklaracji ZUS: 

R - Robocze (podlegające edycji z możliwością ponownego naczytania danych), 
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Z - Zatwierdzone (nie podlegające edycji, ale z możliwością wygenerowania danych do 

Płatnika), 

W - Wysłane (deklaracje wygenerowane do płatnika w formie pliku ‘xml’). 

 

3.5.1. Raport wydruku: Deklaracja ZUS 

 

 

3.6. Kartoteka podatkowa 

Kartoteka podatkowa aktualizowana jest podczas wypłacania listy. 
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Rys. 80 Okno kartoteki podatkowej 

Wybierając danego pracownika i używając podręcznego menu, można 

wydrukować kartotekę wynagrodzeń bądź wygenerować deklarację PIT. 

 

Rys. 81 Opcja generowania deklaracji PIT 

 

 

Rys. 82 Okno generowania deklaracji PIT 
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Wygenerowaną deklarację odszukać można albo w zakładce ‘Deklaracje PIT’ dla 

poszczególnej osoby, bądź w oknie ‘Deklaracje PIT’ znajdującego się w lewym, głównym 

menu systemu.  

Rys. 83 Zakładka deklaracji PIT-11 

 

3.7. Lista deklaracji PIT 

 

Rys. 84 Okno z listą deklaracji PIT-11 
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Rys. 85 Opcja podglądu wydruku deklaracji PIT-11 

System umożliwia także generowanie korekt do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, 

PIT-8AR. 

 

Rys. 86 Opcja generowania korekty dla deklaracji PIT 
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3.8. Definicje personelu 

Przed przystąpieniem do pracy z modułem PERSONEL należy zdefiniować 

i sprawdzić poprawność definicji i słowników. Szczególną uwagę należy zwrócić na te 

elementy, które będą występowały przy przeliczaniu list wynagrodzeń. 

Dostęp do definicji jest możliwy poprzez główne menu systemu. 

 

Rys. 87 Menu główne systemu z opcją Definicje personelu 

3.8.1. Komórki i grupy 

Rys. 88 Okno Definicje i słowniki z zakładką Komórki, listy wypłat 
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Wyjaśnienia dotyczące wybranych grup wypłat: 

- Umowy ryczałtowe (UCP Ryczałt) 
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Parametr ten określa wartość graniczną umowy ryczałtowej oraz nowy rodzaj listy 

wypłat. Umowy te wprowadzane są jako umowy zlecenie. Wartość umowy nie może 

przekraczać zadanej wartości. 

 

Rys. 89 Edycja grupy wypłat Ryczałt 
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Przykład wprowadzania nowej umowy cywilno-prawnej - Ryczałt. 

Rys. 90 Wprowadzanie nowej umowy cywilno-prawnej - Ryczałt 
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Przygotowanie listy wypłat dotyczącej wyżej wspomnianej umowy. 
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3.8.2. Słowniki podstawowe 

‘Słowniki podstawowe’ zawierają listę gmin, a także listę zdefiniowanych zawodów. 

Rys. 91 Okno Definicje i słowniki z zakładką Słowniki podstawowe 
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3.8.3. Słowniki ZUS-owskie 

Zakładka z definicją słowników ZUS-owskich, a także z kodami przerw i zasiłków 

RSA. 

Rys. 92 Okno Definicje i słowniki z zakładką Słowniki ZUS-owskie 
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3.8.4. Ewidencja czasu pracy 

Zakładka ‘Ewidencja czasu pracy’ pozwala wprowadzić kody czasu pracy, rodzaje 

absencji, a także kody absencji dla poszczególnych rodzajów urlopów. Wprowadzono 

także możliwość dodawania danych szczegółowych absencji definiowanych przez 

użytkownika. 

Rys. 93 Okno Definicje i słowniki z zakładką Ewidencja czasu pracy 
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3.8.5. Kalendarze pracy 

Zakładka poniżej umożliwia wprowadzanie kalendarzy czasu pracy jak i dni 

świątecznych. Znajdziemy tutaj również tabelę nominalnych czasów pracy dla danego 

roku. 

Rys. 94 Okno Definicje i słowniki z zakładką Kalendarze pracy 

Jeśli dla nowego okresu nie ma przypisanego kalendarza to poprzez opcję ‘Inicjuj 

kalendarz’ można go wygenerować. 
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Rys. 95 Opcja inicjowania nowego kalendarza pracy 
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3.8.6. Parametry podstawowe 

Na poniższej zakładce definiuje się podstawowe parametry dotyczące modułu 

Personel, tj. symbol umowy o pracę, symbol aneksu umowy, symbol umowy cywilno-

prawnej. Za pomocą opcji umieszczonych w dolnej części okna zdefiniować można kolor 

list wypłat w zależności od jej statusu. 

Rys. 96 Definicje i słowniki z zakładką Parametry podstawowe 

System oferuje definicję okresów czasowych zaliczanych do I, II lub III zmiany. 

Umożliwia to automatyczne naliczanie godzin dla zmian. Ilości godzin można użyć  

w definicjach składników płacowych do naliczania dodatków. 

 

Dodano obsługę wynagrodzeń dla płatnika za wpłaty zaliczek na podatek 

dochodowy oraz wypłaty świadczeń ZUS. Naliczone wynagrodzenie za poszczególne 

okresy wraz z możliwością edycji wartości dostępna jest w zakładce ‘Dane podatkowe’. 
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Rys. 97 Edycja parametrów wynagrodzeń dla Płatnika 
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3.8.7. Parametry ogólne 

Zakładka z ‘Parametrami ogólnymi’ modułu Personel została przedstawiona 

poniżej. 

Rys. 98 Okno Definicje i słowniki z zakładką Parametry ogólne 
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3.8.8. Parametry umów 

W tym miejscu definiujemy symbole masek umów u pracę czy symbole dotyczące 

aneksów. Za pomocą menu wydruków system oferuje możliwość podłączania 

odpowiednich wydruków, np. umów o pracę. 
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3.8.9. Dane podatkowe 

‘Dane podatkowe’ zawierają tabelę skali podatkowej, a także definicję statusów 

potwierdzeń UPO. 

Rys. 99 Okno Definicje i słowniki z zakładką Dane podatkowe i edycją skali podatkowej 
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3.8.10. Składniki wynagrodzeń 

Zakładka poniżej przedstawia definicję składników wynagrodzeń z opcją ich 

szczegółowej dekretacji. 

Rys. 100 Okno Definicje i słowniki z zakładką Składniki wynagrodzeń 
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Poniższe okno przedstawia edycję wybranego składnika płacowego. 

Rys. 101 Okno z edycją wybranego składnika wynagrodzenia 

Wyjaśnienia dotyczące wybranych składników. 

- Dodatek stażowy (NS) (nieskładkowy) 

Domyślnie składnik ten nie jest aktywny. Teraz w systemie są dwa składniki 

dodatku stażowego. Pozwala to na naliczanie dodatku pomniejszanego o nieobecność 

chorobową, która podlega składkom ubezpieczenia i wchodzi do podstawy chorobowej 

oraz na nieskładkowy, który nie wchodzi do podstawy chorobowego. Ważne, aby 

odpowiednio ustawić Dodatek stażowy. W przypadku dodatku stażowego  

- nieskładkowego jego wartość jest naliczana jako uzupełnienie dodatku do pełnej 

wartości w przypadku pomniejszenia. 
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Przykłady definicji składników płacowych: 
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Atrybut składnika płacowego "Akord". Wartość składnika pobierana do urlopu jako 

część wynagrodzenia. Stawka za urlop liczona jako suma wynagrodzenia godzinowego  

i akordowego przez czas przepracowany. 
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Funkcje automatycznego generowania symbolu rachunku do umowy cywilno-

prawnej. Znajdują się w parametrach personelu maskę dla rachunku. 

 

Symbol wygenerowanego rachunku można edytować za pomocą dostępnej opcji 

‘Edytuj numer rachunku’ bezpośrednio na liście umów cywilno-prawnych, 
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lub na liście pracowników. 
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4. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl  

 

5. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
mailto:info@sbiznes.pl
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