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SYSTEM KADRY I PŁACE
Charakterystyka systemu
System Kadry i Płace jest nowoczesną aplikacją na bieŜąco rozszerzaną i modyfikowaną tak, aby była
zawsze zgodna ze stale zmieniającymi się przepisami. System składa się z dwóch integralnie połączonych ze
sobą modułów: modułu KADRY i modułu PŁACE. Ich najwaŜniejsze cechy to :
moduł KADRY
 moŜliwość eksploatacji wielu baz danych,
 cztery rejestry danych kadrowych : pracownicy etatowi, pracownicy zwolnieni, pracownicy zatrudnieni na
umowy-zlecenia, kandydaci,
 sporządzanie wydruków umów o pracę, nowych angaŜy, świadectw pracy oraz wydruków zestawień według
kryteriów określonych w programie lub definiowanych przez uŜytkownika,
 duŜa liczba słowników danych, których zawartość określa uŜytkownik; najwaŜniejsze z nich to :
 słownik nieobecności,
 słownik struktury organizacyjnej instytucji/firmy,
 generacja kalendarzy,
 automatyczne obliczanie wymiaru naleŜnego urlopu wypoczynkowego,
 pełna współpraca z programem PŁATNIK ZUS w zakresie generowania dokumentów zgłoszeniowych,
 moŜliwość współpracy z systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP) ∗
moduł PŁACE













moŜliwość eksploatacji wielu baz danych,
dwa typy list płac: listy podstawowe i listy dodatkowe,
obsługa list zaliczkowych,
prowadzenie kartotek: płacowej, podatkowej, ubezpieczeniowej i zasiłkowej
sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR,PIT-8C{IT-8S, PIT-R)
duŜa liczba słowników danych, których zawartość określa uŜytkownik; najwaŜniejsze z nich to:
 słownik składników,
 słownik przekrojów,
 słownik list płac i zbiorówek,
wiele sposobów obliczania kwoty składnika,
moŜliwość zdefiniowania przez uŜytkownika dowolnego sposobu obliczania kwoty składnika,
rozliczanie wynagrodzeń na podstawie godzinowych lub akordowych kart pracy,
elastyczny mechanizm księgowania z moŜliwością przekazywania danych do systemu F-K,
generowanie przelewów na indywidualne konta bankowe pracowników z moŜliwością generowania plików
o formatach dostosowanych do wielu systemów bankowych takich jak: MINIBANK, SEZAM, BASET,
VIDEOTEL, ATB i inne.

 naliczanie składek ubezpieczeniowych dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i
wychowawczych (składki budŜetowe),
 pełna współpraca z programem PŁATNIK ZUS w zakresie generowania dokumentów rozliczeniowych,
 moŜliwość przekazywania danych do programu EMERYTURA∗ słuŜącego do sporządzania wymaganego przez
∗

Skrócone informacje o programie znajdują się w dalszej części dokumentu.
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ZUS zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika (w celu obliczenia emerytury, jaką
pracownik uzyskałby do 1 stycznia 1999 r.)
 moŜliwość współpracy z programem Funduszy Pracowniczych — słuŜącym do ewidencjonowania i
rozliczania wszelkiego rodzaju zobowiązań pracowniczych zaciąganych w ramach uczestnictwa w
wybranym funduszu pracowniczym (np. KZP) lub wynikających z obciąŜeń takich jak: alimenty, zajęcia
sądowe, egzekucje administracyjne.
Uzupełnieniem systemu KADRY I PŁACE moŜe być uniwersalny program QUEST umoŜliwiający m. in.
tworzenie przez uŜytkownika indywidualnych zestawień i wydruków (nie występujących w eksploatowanym
systemie).
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dedykowanych zmian w systemie Kadry i Płace, mających
dostosować go do indywidualnych potrzeb klienta.

PROGRAMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM KADRY I PŁACE
program Rejestracja Czasu Pracy
Program Rejestracja Czasu Pracy (RCP) współpracuje z systemem Kadry i Płace (KiP) i słuŜy do
szczegółowego rozliczania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy odbywa się na podstawie danych
zarejestrowanych przez czytnik kart magnetycznych. Pracownik identyfikowany jest poprzez unikalny numer
karty.
Program udostępnia kilka typów harmonogramów, do których przydzieleni są poszczególni pracownicy:
harmonogram z określonymi godzinami WE i WY,
harmonogram dla ruchomego czasu pracy z określonym przedziałem dla godziny WE i WY,
harmonogram dla ruchomego czasu pracy z dzienną normą godzin,
harmonogram dla czasu równowaŜnego,
harmonogram ze stałym czasem pracy - niezaleŜnie od godzin WE i WY czas pracy liczony jest wg
harmonogramu,
 harmonogram ze stałym czasem pracy niezaleŜnie od zarejestrowanej obecności w pracy - niezaleŜnie
od zarejestrowanej obecności w pracy liczony jest czas harmonogramowy






KaŜdy harmonogram niesie ze sobą informacje o typie rozliczeń, sposobie traktowania przerw, moŜliwości
nadgodzin itp. W miesiącu pracownik moŜe być przypisany do kilku harmonogramów, o ile okresy przypisań
nie pokrywają się. W oparciu o harmonogram poszczególne godziny WE i WY pracownika w dniu zostają
przetworzone na liczbę godzin czasu pracy oznaczonego odpowiednim kodem. Dopuszcza się określoną przez
uŜytkownika tolerancję dla godziny WE i WY. Przetworzenie zdarzeń zarejestrowanych przez czytnik na
zapisy w ewidencji czasu pracy odbywa się dla wybranego pracownika, komórki lub całej firmy.
Dla konkretnego pracownika sprawdzane są kolejne dni z okresu rozliczeniowego w rejestrze zdarzeń.
Dla kaŜdego dnia :
- sprawdzany jest harmonogram, do którego w danym dniu jest przypisany pracownik,
- identyfikowany jest typ harmonogramu, który wymusza zastosowanie konkretnego algorytmu
przekształcania godzin obliczonych na podstawie godziny WE i WY na godziny w ramach
określonego czasu pracy.
Kody czasu pracy wskazują równieŜ na typ godziny w kartach pracy modułu Płace, tak aby było
moŜliwe przeniesienie danych z ewidencji czasu na miesięczne karty pracy.
Na podstawie zaewidencjonowanego czasu pracy generowane jest zestawienie - Rozliczenie czasu
pracy.
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program Emerytura
Program Emerytura słuŜy do sporządzania wydruku do ZUS-u (ZUS RP-7 „Zaświadczenia o
zatrudnieniu i wynagrodzeniu”), niezbędnego do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury i renty
pracowników.
Program Emerytura umoŜliwia:
 rejestrację wynagrodzeń za kaŜdy miesiąc w roku (równieŜ wg dowolnie zdefiniowanych składników
wynagrodzeń),
 zebranie sumy wynagrodzeń miesięcznych w zbiorcze pozycje roczne,
 sporządzenie zestawienia zawierającego wszystkie lata z moŜliwością wybrania najkorzystniejszych
okresów i wyliczenia wskaźników wysokości podstawy wymiaru,
 wydrukowanie Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla wybranego pracownika.
Program działa na własnej bazie danych. MoŜe działać samodzielnie lub wykorzystywać dane z systemu
KADRY I PŁACE (poprzez import niezbędnych danych). W bazie utrzymywane są dwa typy pracowników:
pracownicy wprowadzani ręcznie i zaimportowani z „Kadr i Płac”.
Do wystawienia „Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” niezbędne jest wprowadzenie (lub
zaimportowanie) danych osobowych, danych o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu za poszczególne lata, a takŜe
wybór lat do wydruku.
Moduł Fundusze Pracownicze
Moduł Fundusze Pracownicze słuŜy do ewidencjonowania i rozliczania wszelkiego rodzaju zobowiązań
pracowniczych zaciąganych w ramach uczestnictwa w wybranym funduszu pracowniczym (np. Kasa
Zapomogowo-PoŜyczkowa) lub wynikających z zobowiązań pracownika z tyt. zaciągniętych kredytów, z
tytułu zasądzonych obciąŜeń takich jak alimenty, inne zajęcia sądowe lub komornicze oraz egzekucji
administracyjnych. Moduł pozwala równieŜ ewidencjonować wpłacane przez pracownika udziały na wybrany
fundusz.
Potrącanie naleŜnych zobowiązań oraz składek dot. udziałów odbywa się na liście płac poprzez
zdefiniowane składniki wynagrodzeń przypisane do odpowiednich algorytmów obliczeniowych.
Kwoty z list płac ewidencjonowane są w rejestrze transakcji powiązanym z kartoteką zadłuŜeń pracownika oraz
ze stanem danego funduszu w firmie. Powiązania pomiędzy tabelami modułu przedstawia rys 1.
UŜytkownik definiuje:
- słownik typów funduszy, którym przypisane są kategorie (administracyjne, sądowe, poŜyczki, inne)
- słownik funduszy funkcjonujących w przedsiębiorstwie
Następnie przypisuje pracownika do wybranego funduszu, czyli rejestruje jego uczestnictwo w funduszu. W
momencie wystąpienia zobowiązania czyli np. zaciągnięcia poŜyczki, rejestrowana jest umowa z
pracownikiem, która zawiera takie informacje jak:
- przedmiot umowy,
- kwota zobowiązania,
- liczba rat,
- okres spłaty,
- stopa oprocentowania,
- nr rachunku bankowego na który będą przekazywane miesięczne raty zobowiązania,
- dane poręczycieli
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Na podstawie umowy sporządzany jest plan spłat poŜyczki/zobowiązania. Plan obowiązuje we wskazanym
okresie; dopuszcza się tworzenie kilku planów spłat dla jednej umowy. Plan określa liczbę rat oraz dla kaŜdej
raty: kwotę raty kapitałowej, odsetki oraz kwotę spłaty.
Na podstawie planu spłat ustala się wartość miesięcznego potrącenia na liście płac. KaŜda spłacona rata jest
znakowana w planie spłaty i nie moŜna jej edytować. Za pomocą parametrów moŜna określić, czy pozycje
planu spłat mogą być edytowane (poza pozycjami spłaconymi).
W module płacowym definiowane są składniki słuŜące do potrącania raty zobowiązania lub składki udziału.
Składniki przypisywane są pracownikowi za pomocą składników indywidualnych. Parametr reguluje, czy
dopuszczana jest inna kwota składnika potrącającego ratę zobowiązania niŜ kwota wynikająca z planu spłaty.
Po przeliczeniu listy płac fakt potrącenia zobowiązania lub udziału jest zapisywany w pozycjach tabeli
Transakcje.
Dopuszczane jest dopisywanie transakcji przez uŜytkownika w celu ewidencjonowania wypłat kwot
zaciągniętych poŜyczek oraz kwot korygujących lub wpłacanych przez pracownika poza listą płac (np.
wpłacone w kasie).
Zapisy w tabeli Transakcje uaktualniają stany funduszy na poziomie pracownika i na poziomie całego
zakładu pracy oraz są połączone z tabelą Zmiany, w której ewidencjonowane są wszelkie zmiany finansowe
dotyczące danego funduszu.
Tabela Bilanse Funduszy gromadzi zagregowane dane dotyczące kaŜdego funduszu w układzie:
- bilans otwarcia,
- przychód ,
- rozchód,
- bilans zamknięcia,
- stan,
- saldo,
- odsetki (o ile występują w funduszu)
PowyŜsze pozycje są wyodrębnione w ramach komponentów funduszu do których naleŜą :
- kapitału funduszu,
- udziałów pracowniczych,
- poŜyczek,
- innych komponentów
Podstawowe wydruki i zestawienia modułu:
-

umowa poŜyczki,
zestawienie umów na dzień,
plan spłat poŜyczki dla kaŜdego pracownika (dla wskazanej umowy),
zestawienie transakcji zrealizowanych w okresie
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Schemat blokowy danych modułu :
SKŁADNIKI
WYNAGRODZEŃ

PRACOWNIK

TYPY FUNDUSZY

SKŁADNIKI
INDYWIDUALNE

FUNDUSZE
POZYCJE LISTY

UCZESTNICY
FUNDUSZY

BILANSE
FUNDUSZY
UMOWY

ZMIANY
FINANSOWE

PLANY SPŁAT
POZYCJE PLANÓW

PORĘCZYCIELE

TRANSAKCJE

TYTUŁY ZMIAN
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