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UWAGA ! Wersja 8.02e jest BEZPŁATNA dla użytkowników wersji 8.0x
UWAGA ! Przed zainstalowaniem wersji 8.02e należy najpierw uaktualnić
system do wersji 8.01
UWAGA! Przed wczytaniem nowej wersji należy zabezpieczyć aktualne dane
(patrz pkt 2, poniżej)
Instrukcja wprowadzania zmian do programu KADRY-PŁACE
Zmiany do programu można zainstalować na dwa sposoby i w zależności od wybranej metody, należy
przygotować pobrane z internetu pliki:
1. Wkopiować wszystkie pliki z jednej aktualizacji do katalogu POCZTA będącego podkatalogiem
systemu Kadry-Płace Katalog systemu Kadry-Płace jest widoczny w f-cji:
Bazy kodowe
/Parametry systemu ->Parametry systemu -> Dane o firmie – na dole ekranu.
LUB
2. Wkopiować wszystkie pliki z jednej aktualizacji do dowolnego katalogu (nazwa katalogu musi
mieć nazwę w standardzie DOS (ośmioznakowa, tylko litery i cyfry) i zaczynać się dwoma literami
„UP” - ważne!.)
Aby wprowadzić zmiany do systemu KADRY-PŁACE należy:
1) zakończyć pracę programu KADRY-PŁACE na wszystkich komputerach (w czasie wprowadzania
zmiany nikt nie może używać programu KADRY-PŁACE) oraz innych programów, które korzystają
ze zbiorów systemu KADRY-PŁACE (np. TARKUS FK)
2) funkcją Programy pomocnicze .. / ARCHIWOWANIE danych zarchiwować aktualne dane na
pendrivie lub dysku twardym.
3) uruchomić system KADRY-PŁACE
4) podać inicjały i hasło
5) wybrać z menu pozycję KADRY/PŁACE - zmiany w systemie
6) wybrać z menu żądany sposób dokonania zmian:
6.1) Zmiany z POCZTA
LUB
6.2) Zmiany z dowolnego katalogu
7) zatwierdzać komunikaty
8) po wykonaniu zmian, program powróci do pozycji Zmiany z ........ Proszę nacisnąć klawisz Esc program powróci do menu głównego
9) zmiany są wprowadzone

1. NIP zamiast PESEL na PIT

(v.8.02, 2012-11-13)

Dla pracowników prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem na PIT powinien być NIP
pracownika.
Dla takich pracowników na formatce PŁACE -> Kartoteka Podatkowa ->Aktualizacja danych
osobowych
po wyborze pracownika wcisnąć klawisz <F9>, w polu NIP na PIT (1-tak) wpisać wartość 1, zapisać.
Wpisanie tej wartości spowoduje, że na PIT identyfikatorem podatnika będzie NIP.
2. Wydruk PIT’ów dla wybranego płatnika.

(v.8.02, 2012-11-13)

PIT-11 i PIT-40 można wydrukować dla grupy pracowników przypisanych do określonego płatnika.
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Wybór na makiecie do wydruku PIT’ow pod klawiszem <F2>-zakres wydruku.
3. Generowanie dni wolnych.

(v.8.02, 2012-11-13)

Do dni wolnych generowanych automatycznie na początku roku dołożono święto 6 stycznia.
4. Rozliczanie chorobowego.

(v.8.02, 2012-11-13)

Jeżeli choroba dotyczy całego miesiąca (ilość dni chorobowego = ilość dni kalendarzowych w
miesiącu), to pomniejszana jest cała zasadnicza, niezależnie czy miesiąc ma 28, 29, 30 czy 31 dni. Jeżeli
zmniejszenie całej zasadniczej występuje w miesiącu, który ma 31 dni, to generowany jest odpowiedni
komunikat.

5. Chorobowe na przełomie roku.

(v.8.02a, 2013-01-17)

Jeżeli choroba obejmowała przełom roku 2012/2013, wówczas fragment choroby od 1 stycznia mógł być
błędnie sklasyfikowany jako zasiłek chorobowy zamiast wynagrodzenie chorobowe.
Usterka została naprawiona.
6. Aktualizacja Kartoteki Zasiłkowej (zamknięcie miesiąca).

(v.8.02b, 2013-01-22)

Przypadek dotyczy pobytu w szpitalu 50-latków między 15 a 33 dniem choroby od początku roku
(zasiłek płatny z ZUS 80%). Takie chorobowe nie zapisywały się do Kartoteki Zasiłkowej przy zamykaniu
miesiąca.
Usterka została naprawiona.
7. Kontynuacja podstawy chorobowej.

(v.8.02c, 2013-01-25)

W bardzo szczególnych przypadkach, gdy zwolnienie chorobowe zaczynało się w 31 dzień miesiąca,
program przyjmował kontynuację podstawy chorobowej, choć przerwa od poprzedniego zwolnienia
chorobowego była dłuższa niż 3 pełne miesiące kalendarzowe.
Usterka została naprawiona.
8. Generowanie nieobecności do płac.

(v.8.02e, 2013-05-27)

W pewnych szczególnych przypadkach program pomijał niektórych pracowników podczas generowania
nieobecności do płac i w konsekwencji nieobecności tych pracowników nie były automatycznie rozliczane.
Usterka została naprawiona.

2

