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SYSTEM EKSPERT 
WERSJA 22.07 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 
22.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na 
naszej stronie internetowej po wersji 22.01. 

1. Moduł PŁACE 

• Dodanie zapisywania daty, nazwy operatora oraz powodu wprowadzenia 
pracownika do systemu przy jego przyjęciu w karcie stałej pod warunkiem 
ustawienia na ”Tak” parametru w module Master ”Czy ochrona danych 
osobowych?” (zapisane dane można wydrukować w generatorze zestawień 
imiennych). 

• Dodanie szukania po kolejnych literach danych płacowych w edycji danych 
wejściowych. 

• Dodanie szukania po kolejnych literach w skrótach słownika wybranego przed 
wydrukiem zestawienia. 

• Dodanie parametru "Czy drukowa ć podpis i dat ę?" przed wydrukiem zestawień 
imiennych (wydrukuje się puste pole na podpis i datę). 

• Dodanie kolumn "Podpis" i "Data (puste pole)" do generatorów zestawień 
imiennych. 

• Usunięcie z drukowania w nagłówku archiwum nr NIP (i z opisu parametru). 

• Dodanie porządku według daty urodzenia w generatorze zestawień. 

• Dodanie wydruku numeru pracownika w nagłówku zestawienia sumarycznego lub 
kosztowego obliczonego dla zakresu jednego pracownika. 

• Skrócenie czasu liczenia pracownika w przypadku ustawienia zapisu do archiwum 
numeru listy płac. 

• Usunięcie zapisywania numeru listy płac dla składnika o zerowej wartości. 

2. Moduł KADRY 

• Dodanie szukania po kolejnych literach danych kadrowych w generatorach 
(kolumny i selekcja). 

• Dodanie szukania po kolejnych literach danych kadrowych w przeglądzie danych 
(Instalacja / Dane kadrowe). 
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• Dodanie szukania po kolejnych literach danych kadrowych w dodawaniu ich do 
zestawów danych (Instalacja / Zestawy /  Edycja / Insert). 

• Dodanie podpowiedzi godzin nominalnych w drugiej tabeli we wzorcach 
kalendarzy (na klawisz F8). 

• Dodanie porządku według daty urodzenia w generatorze zestawień. 

• Dodanie zapisywania daty, nazwy operatora oraz powodu wprowadzenia 
pracownika do systemu przy jego przyjęciu w karcie stałej pod warunkiem 
ustawienia na ”Tak” parametru w module Master ”Czy ochrona danych 
osobowych?” . 

3. Moduł ZASIŁKI 

• Usunięcie drukowania NIP z karty zasiłkowej. 

• Możliwość obliczania średniej do podstawy składek z urlopu wychowawczego  
z porównywaniem do minimalnej płacy krajowej. Aby uruchomić obliczanie 
należy: 

1. Zdefiniować w słowniku Zasiłki słowo dla średniej do urlopu 
wychowawczego i podłączyć ją w tabeli 2 w opcji Narzędzia /  Podłączenia 
/ Przesyłu ZUS\PŁACE w pozycji „Średnia podst. urlopu wych” . 

2. Podłączyć w tabeli 3 w pozycji „Średnia podst. urlopu wych ” 
zdefiniowany wcześniej w Instalatorze składnik płacowy „Średnia 
podstawa składek z urlopu wychowawczego” (kwotowy). 

3. Podłączyć w tabeli 5 w pozycji „Podstawa średniej do urlopu wychow ” 
zdefiniowaną wcześniej w Instalatorze podstawę składek z urlopu 
wychowawczego. 

4. Podłączyć w tabeli 5 w pozycji „Minimalna płaca krajowa brutto” 
parametr systemowy dla minimalnej płacy krajowej. 

5. Wprowadzić pracownikowi w edycji zasiłków pozycję dla średniej  
i obliczyć. 

► 
Uwaga: Średnia podstawa składek, o której mowa w punkcie 2 powinna by ć 
jeszcze podstawiona do algorytmu obliczania podstaw y składek emer/rent  
z urlopu wychowawczego. 

 

• Dodanie sprawdzania stawki dziennej ze stawką z płacy minimalnej. 

► 
Uwaga: Aby obliczenie było poprawne nale ży w nowym parametrze „Suma 
procentów składek społecznych pracownika” wprowadzi ć warto ść liczbow ą 
(obecnie 13,71) - Narz ędzia / Parametry programu. 

 

• Możliwość ustawienia na stałe miesiąca, z którego pobierana jest podstawa 
pomocnicza (np. 1/12 nagrody rocznej) - dotyczy tylko wydruku podstaw  
(Narzędzia / Parametry programu - „Podstaw ę pomocnicz ą uwzgl ędniać ....z 
mies/roku” ). 
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4. Moduł DEKLARACJE 

• Możliwość wprowadzenia długiej nazwy przedsiębiorstwa i zakładu  (obsługa pola 
dotyczy tylko e-deklaracji, do wykorzystania jest 240 znaków). 

5. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Dodanie dla kopii rozliczenia (na klawisz F8) automatycznego zapisu 
kopiowanego płatnika zleceniobiorcy (jeśli jest ustawiony parametr, że ma się 
pokazywać w edycji). 

• Dodanie komunikatu przy definiowaniu rozliczenia, że pracownik ma status 
„Zwolniony”. 

• Dodanie możliwości zaznaczenia (przy pomocy klawiszy Ctrl+Insert) wszystkich 
rozliczeń (lub wybranych selekcją na klawisz Ctrl-F3) dla wydruku w formie 
zestawienia. 

6. Moduł POMOST 

• Zmiana przesyłu danych na deklarację RSA - gdy liczba wypłat/dni=0 i kwota=0, 
to przesyłane jest puste pole (tak życzy sobie ZUS). 

• Dodanie do raportu po wygenerowaniu pliku kedu komunikatu o braku nr PESEL. 

• Dodanie do raportu po wygenerowaniu pliku kedu komunikatu o nieprawidłowej 
wartości wskaźników zerowych deklaracji RCA i RZA. 

7. Moduł MASTER 

• Dodanie 2 parametrów dotyczących ODO (ochrony danych osobowych)  
w parametrach programu (Narzędzia / Parametry / Systemowe): 

1. ”Czy ochrona danych osobowych ?” - jeśli „Tak”, to w czasie przyjęcia 
nowego pracownika program zapyta o przyczynę wprowadzenia danych 
zapisując do bazy również datę wprowadzenia i nazwę operatora (patrz 
opis dla modułu Płace i Kadry). 

2. ”Liczba dni wa żności hasła operatorów” - jeśli będzie różna od zera, to 
program będzie monitował o konieczności jego zmiany. 

8. Moduł INSTALATOR 

• Dodanie szukania po kolejnych literach w opcji Przegląd / Edycja. 
• Dodanie szukania po kolejnych literach przy dodawaniu danych płacowych  

w zestawieniach. 


