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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „Kadry. Korzystanie z funkcji programu Kadry VULCAN”. 

Instruktaż realizowany jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu infor-
matycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” dofinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

Instruktaż kierowany jest do osób, które: 

• będą posługiwać się programem Kadry VULCAN na co dzień,  

• znają zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji kadrowej w jednostkach oświatowych. 

Zakłada się, że po zakończeniu instruktażu będzie wiedział jak: 

• sprawnie posługiwać się programem w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji kadrowej pra-
cowników, 

• przygotowywać listy, zestawienia i wykorzystywać zgromadzone dane do przygotowania różnego 
rodzaju wydruków, 

• wykorzystywać mechanizmy operacji bieżących podczas aktualizowania danych kadrowych, 

• wymieniać dane zgromadzone w programie Kadry VULCAN z innymi programami. 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy instruktażu zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Dostęp do aplikacji  

Ćwiczenie 1. Jak zalogować się do systemu? 

Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN i wła-
ściwym zalogowaniu się użytkownika.  

 

Po zalogowaniu pokazuje się strona rozprowadzająca, zawierająca kafle z aplikacją Kadry VULCAN (ikona ), 

dla poszczególnych grup jednostek, w ramach których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienia.  

 

Użytkownik ma możliwość przełączania się między jednostkami, do których ma uprawnienia w ramach danej 
grupy jednostek.  

Kończąc pracę w systemie należy zawsze pamiętać, by się z niego wylogować przyciskiem Wyloguj się i dopiero 
wówczas zamknąć okno przeglądarki. 
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Poznanie zasad funkcjonowania programu 

Ćwiczenie 1. Zapoznanie z oknem programu  

W zależności od uprawnień jakie posiada zalogowany pracownik, może mieć dostęp do różnych funkcji 
programu. Stąd też widok pierwszego okna po zalogowaniu może różnić się dla użytkowników w różnych 
rolach. 

Pierwsze okno po zalogowaniu to widok karty Konfiguracja, która zawiera: 

 Menu główne [1], 

 Wstążkę wraz z przyciskami, które zmieniają się w zależności od tego, jaka funkcja została wybrana 
w menu głównym [2], 

 Indywidualny adres aplikacji Kadry VULCAN, który należy wprowadzić w Kadrach Optivum przed 
przystąpieniem do migracji danych [3], 

 Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika [4], 

 Przycisk Wyloguj się umożliwiający bezpieczne wyjście z aplikacji [5], 

 Numer wersji aplikacji [6]. 

 

Wybór w menu innej zakładki powoduje wyświetlenie karty o innym widoku. Przykładowo, po wybo-
rze w menu zakładki Kartoteki/ Ewidencja osobowa, widok okna aplikacji zmienia się. Posiada ono nastę-
pujące elementy: 

 Pola umożliwiające wybór grupy jednostek w sytuacji, gdy użytkownik ma prawo do kilku z nich 
oraz pole umożliwiające wyszukiwanie umów [7], 

 Drzewo danych wraz z gałęziami [8], 

 Menu boczne [9], 

 Sekcje, w których pogrupowane są informacje [10], 

 Przycisk Zmień aktywujący formularz edycyjny [11]. 

1 

2 3 
4

 
5 

6 
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Temat 1. Konfiguracja programu – składniki 

Ćwiczenie 1. Jak dodać nowy składnik? 

Wynagrodzenia, świadczenia i zasiłki podzielone są na dwa główne zbiory: Aktualne i Archiwalne. 

 

Aby dodać składnik do już istniejących należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Składniki. 

2. W drzewie danych kliknąć kategorię, do której należy składnik. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. 

4. Wypełnić formularz edycyjny, podając atrybuty składnika oraz sposób uwzględniania go w różnych 
naliczeniach. Pola oznaczone * są obligatoryjne do wypełnienia.  

7 
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5. Zaakceptować wpis przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 2. Jak usunąć składnik? 

Usunięcie składnika nie jest możliwe w przypadku: 

 gdy składnik, został wykorzystany przynajmniej raz na liście zatwierdzonej; 

 składnik jest predefiniowany przez dostawcę oprogramowania – w parametrach wpisany jest kur-
sywą. 

Aby usunąć składnik z parametrów programu należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Składniki. 

2. W drzewie danych kliknąć kategorię, do której należy składnik. 

3. W prawym panelu ekranu odszukać składnik i kliknąć przycisk  - otworzy się formularz edycyjny. 

4. Kliknąć przycisk Usuń. Potwierdzić operacje usunięcia składnika w oknie komunikatu. 

Ćwiczenie 3. Jak edytować parametry składnika? 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Składniki. 

2. W drzewie danych kliknąć kategorię, do której należy składnik. 

3. W prawym panelu ekranu odszukać składnik i kliknąć przycisk  - otworzy się formularz edycyjny. 

4. Wprowadzić/ zmienić atrybuty składnika i zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz. 

W składnikach predefiniowanych przez dostawcę oprogramowania nie jest możliwa zmiana nazwy oraz 
skrótu. 
Zmiana zaokrąglenia możliwa jest tylko wówczas, jeśli do jednostki nie dodano żadnej umowy. 
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Ćwiczenie 4. Jak zarchiwizować składnik? 

Aby zarchiwizować składnik, który nie będzie już używany podczas dodawania umów oraz przygotowywa-
nia list wypłat, należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Składniki. 

2. W drzewie danych kliknąć kategorię, do której należy składnik. 

3. W prawym panelu ekranu odszukać składnik/ składniki, które mają zostać zarchiwizowane i zaznaczyć je. 

4. Kliknąć przycisk Archiwizuj. 

 

5. Potwierdzić operację przeniesienia składników do archiwum w oknie komunikatu. 

Operacja archiwizacji składników jest operacją odwracalną. Można z powrotem przenieść składnik do ak-
tualnych. 

Ćwiczenie 5. Tabele wynagrodzeń minimalnych składek wynagrodzenia 
zasadniczego 

Program Kadry VULCAN wykorzystuje do swych obliczeń tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia nau-
czycieli.  

Tabela wynagrodzenia zasadniczego aktualizowana jest przez dostawcę oprogramowania zgodnie z obo-
wiązującym rozporządzeniem. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ani dodawania wartości do ta-
beli. 
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Warto, aby w danych osobowych wprowadzić dane dotyczące wykształcenia, stopnia awansu zawodo-
wego oraz przygotowania pedagogicznego. Program przy wprowadzaniu umowy pobierze wówczas odpo-
wiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego i zaproponuje ją zgodnie z wymiarem etatu. 

Temat 2. Konfiguracja programu – parametry 

Ćwiczenie 1. Zapoznanie z parametrami niezmiennymi 

Do parametrów niezmiennych, które nie podlegają edycji przez użytkownika aplikacji należą: 

 parametry podatkowe (progi podatkowe, koszty i ulgi); 

 parametry ZUS (składki na ubezpieczenia, ograniczenia emerytalno-rentowe, podstawy składek na 
urlopie wychowawczym); 

 stałe płacowe (minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka wynagrodzenia urlopowego, współ-
czynnik ekwiwalentu). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi parametry te są aktualizowane przez dostawcę oprogra-
mowania. Użytkownik może jedynie obejrzeć wprowadzone wartości. 

 
 

Ćwiczenie 2. Absencje – wyłączenie automatycznych rozliczeń 

Dostawca oprogramowania dostarcza kompletną listę rodzajów absencji. Użytkownik posiada jedynie 
uprawnienia do wyłączenia danej absencji z rozliczeń (przekierowania na listę wypłat).  

Aby wyłączyć wybraną absencję z automatycznych naliczeń należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Słowniki/ Absencje. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Zmień. Aktywuje się formularz z tabelą ze wszystkimi rodza-
jami absencji. 

4. Odznaczyć checbox w pozycji Domyślnie rozliczana przy tych rodzajach absencji, które nie będą automa-
tycznie rozliczane i zaakceptować zmiany przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 3. Formy nawiązania i rozwiązania umowy  

Formy nawiązania umowy oraz formy rozwiązania umowy są słownikiem otwartym. Oznacza to, że można 
w razie konieczności dopisać do nich dodatkowy element.  

W tym celu należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Słowniki/ Formy nawiązania umowy lub Słowniki/ Formy rozwiązania umowy. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć Dodaj. 

4. Zdefiniować dodatkową formę, podając nazwę oraz nazwę wg SIO i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Można edytować i usuwać tylko te formy nawiązania/ rozwiązania umowy, które nie zostały zdefiniowane 
przez dostawcę oprogramowania.  

Ćwiczenie 4. Dodawanie ferii i przerw świątecznych 

Użytkownik może zapisać informację na temat okresu trwania ferii zimowych i letnich w jednostkach fe-
ryjnych, a także przerw świątecznych. Aby wprowadzić daty rozpoczęcia i zakończenia dni wolnych należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Słowniki/ Ferie i przerwy świąteczne. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć Dodaj. 

4. Wypełnić formularz edycyjny, wpisując okres trwania poszczególnych przerw. Zaakceptować przyci-
skiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 5. Definiowanie stanowisk 

Słownik stanowisk również jest dostarczany przez dostawcę oprogramowania i podobnie jak słownik form 

nawiązania/ rozwiązania umowy jest słownikiem otwartym. Oznacza to, że użytkownik może, w razie 
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konieczności, dodawać stanowiska. Edytowalne są tylko te stanowiska, które zdefiniowane zostały prze 

użytkownika. Aby dodać stanowisko do słownika należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Słowniki/ Stanowiska. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć Dodaj. 

4. Zdefiniować dodatkowe stanowisko, podając nazwę oraz nazwę wg SIO i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 6. Parametry księgowe 

Rozdziały i paragrafy są słownikiem zamkniętym. Oznacza to, że użytkownik nie może dodawać kolejnych 
elementów ani edytować już istniejących. Musi jedynie z dostępnej listy wybrać i przypisać te wykorzysty-
wane przez jednostkę/ grupę jednostek. 

Aby wybrać rozdziały lub paragrafy, które występują w jednostce (grupie jednostek) należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Parametry księgowe/ Rozdziały lub Parametry księgowe/ Paragrafy i w prawym 
panelu ekranu kliknąć Zmień. 

3. Z listy dostępnych rozdziałów lub paragrafów wybrać i za pomocą przycisku  przekierować te roz-
działy, które występują w jednostce. Zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 7. Dodawanie zadań i planów finansowych 

Zadania i rodzaje planów finansowych definiuje samodzielnie użytkownik. 

Aby dodać zadania należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Parametry księgowe/ Zadania i w prawym panelu ekranu kliknąć Dodaj. 
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3. W formularzu edycyjnym wpisać Skrót oraz Nazwę i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Aby dodać rodzaj planu finansowego należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Parametry księgowe/ Rodzaje planów finansowych i w prawym panelu ekranu 
kliknąć Dodaj. 

3. W formularzu edycyjnym wpisać Skrót oraz Nazwę i zaakceptować przyciskiem Zapisz 

Ćwiczenie 8. Parametry naliczeniowe 

Parametry dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz urlopu wypoczynkowego/ 
nagrody jubileuszowej zostały wstępnie wprowadzone przez dostawcę oprogramowania zgodnie z obo-
wiązującym przepisami. Użytkownik powinien przejrzeć je i ewentualnie zmienić, stosując się do we-
wnętrznych regulaminów jednostki. 

Aby przejrzeć i ewentualnie zmienić parametry naliczeniowe 13-tki należy: 

1. W menu wybrać Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrać Parametry naliczeniowe/ Trzynastka. 

3. Zapoznać się z wprowadzonymi parametrami w prawym panelu ekranu w sekcjach: Naliczanie trzynastki 
oraz Uzupełnianie trzynastki do średniej chorobowej. 

4. W razie konieczności kliknąć przycisk Zmień i wprowadzić zmiany w formularzach edycyjnych. Zaak-
ceptować zmiany przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 9. Edytowanie danych identyfikacyjnych jednostki  

Dane jednostki są pobierane do aplikacji z Platformy VULCAN z rejestru jednostek. Zarządzanie listą tych 
jednostek jest głównie funkcją administratora platformy. Jednakże użytkownicy aplikacji Kadry VULCAN 
mogą w ograniczony sposób modyfikować opis jednostek/ grup jednostek, do których mają uprawnienia. 

W danych identyfikacyjnych niezmienne przez użytkownika aplikacji Kadry VULCAN są nazwa i skrót. Po-
zostałe dane można zmodyfikować. 

Aby zmienić dane identyfikacyjne należy: 

1. Z menu wybrać Jednostka/ Dane identyfikacyjne. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę. 



16 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

3. Zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcjach i w razie konieczności modyfikacji kliknąć Zmień 
w jednej z sekcji – aktywuje to formularz edycyjny. 

4. Wprowadzić nowe informacje dotyczące jednostki. 

 

5. Zaakceptować zmiany przyciskiem Zapisz. 

W danych identyfikacyjnych bardzo ważne jest wprowadzenie nazwy skróconej oraz numeru NIP i REGON, 
co jest warunkiem obligatoryjnym do wymiany danych z ZUS. 

Ćwiczenie 10. Jak zdefiniować konta bankowe jednostki? 

W programie Kadry VULCAN konta definiowane są na dwóch zakładkach Konta jednostki oraz Konta potrąceń.  

Konta jednostki to te, z których będą wysyłane przelewy, np. konto wynagrodzeń osobowych, konto 
świadczeń socjalnych, itp.  

Konta potrąceń to takie, dla których jednostka wysyła przelewy zbiorczo, np. ubezpieczenia grupowe, itp. 

Aby zdefiniować konto jednostki należy: 

1. Z menu wybrać Jednostka/ Konta bankowe. 

2. Na wstążce wybrać właściwą jednostkę. 

3. Wybrać kartę Konta jednostki. 

4. Kliknąć Dodaj. 

5. Uzupełnić formularz edycyjny: 

 wpisać opis konta, np. konto wynagrodzeń osobowych, 

 wprowadzić nazwę konta, np. ZS nr1, 

 zaznaczyć, czy jest to ZFŚS, 

 wpisać numer rachunku, nazwę oraz adres banku, 

 zaakceptować przyciskiem Zapisz. 
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Aby zdefiniować konto potrąceń dla jednostki należy: 

1. Z menu wybrać Jednostka/ Konta bankowe. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę. 

3. Wybrać kartę Konta potrąceń i kliknąć Dodaj. 

4. Uzupełnić formularz edycyjny, wpisując: 

 nazwę potrącenia, 

 nazwę konta, 

 tytuł przelewu, 

 dane adresowe (miejscowość, kod, pocztę, ulicę, numer domu, nr mieszkania) 

 numer rachunku, nazwę oraz adres banku, 

 zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 11. Jak zdefiniować rozdziały i zadania jednostki? 

Po ustaleniu listy rozdziałów i paragrafów w parametrach programu trzeba przypisać je jednostce. Zazna-
czyć należy, który rozdział jest rozdziałem podstawowym. 

1. W menu wybrać Jednostka/ Parametry. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę i w drzewie danych kliknąć Rozdziały, zadania. 
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3. W prawym panelu ekranu kliknąć Dodaj. 

4. Wypełnić formularz edycyjny – wskazać rozdział, ewentualnie zadanie i zaznaczyć, czy jest rozdziałem 
podstawowym. 

5. Zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

6. Powtórzyć czynność dla pozostałych rozdziałów występujących w jednostce. 

Rozdział podstawowy zostanie zaznaczony kursywą. Nie można go usunąć do momentu zdefiniowania in-
nego rozdziału podstawowego dla jednostki. Pozostałe rozdziały można edytować, bądź – w razie koniecz-
ności - usuwać. 
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Rejestrowanie danych osobowych i umów 

pracowników 

Temat 1. Wprowadzanie danych osobowych 

Ćwiczenie 1. Jak dodać nową osobę do jednostki? 

Dane osobowe pracownika wprowadza się do jednostki (grupy jednostek). Jeśli pracownik ma kilka umów 
w różnych jednostkach, jego dane należy wprowadzić do każdej z nich. 

Aby dodać nową osobę do jednostki należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/ Ewidencja osobowa. 

2. W drzewie danych rozwinąć gałąź Osoby. 

3. W prawym panelu ekranu na karcie Dane identyfikacyjne kliknąć przycisk Dodaj. 

4. W wyświetlonym oknie uzupełnić dane i kliknąć przycisk Dalej.  
Nastąpi automatyczne przekierowanie do okna, gdzie można uzupełnić dane adresowe pracownika. 

Pola oznaczone * są obligatoryjne - ich wypełnienie jest niezbędne, aby zapisać dane w aktywnym formularzu. 
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5. Uzupełnić dane adresowe i kliknąć przycisk Dalej. 

6. Wpisać dane kontaktowe pracownika i kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 2. Wprowadzanie danych rozliczeniowych umowy 

Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych pracownika nastąpi automa-
tyczne przejście do jego kartoteki. Przed przystąpieniem do operacji wprowadzania umowy/ umów pra-
cownika warto jeszcze uzupełnić dodatkowe dane mające wpływ na naliczanie wynagrodzeń, m.in. na 
naliczanie podatku, składek ZUS oraz informacje dotyczące wykształcenia i stażu pracy.  

Prawidłowość danych dotyczących stażu pracy umożliwia bieżące monitorowanie i wprowadzanie zmian w wy-
sokości wypłacania dodatku za wysługę lat, a także pozwala wyznaczyć nagrodę jubileuszową. 

Aby wprowadzić informacje dotyczące danych rozliczeniowych pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane rozliczeniowe osoby: 

• w razie konieczności zmodyfikować dane w sekcji Obowiązek podatkowy - formularz edycyjny akty-

wowany jest za pomocą przycisku Zmień; 

• wprowadzić dane do pozostałych sekcji: Prawo do emerytury lub renty, Stopień niepełnosprawności,– 

formularz edycyjny aktywuje się za pomocą przycisku Dodaj. 

 

Ćwiczenie 3. Dodawanie wykształcenia osoby 

Aby dodać wykształcenie pracownikowi należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Wykształcenie: 

 wprowadzić dane dotyczące poziomu wykształcenia, nazwy szkoły/uczelni, kierunku oraz daty 
ukończenia – formularz edycyjny aktywuje się po kliknięciu przycisku Zmień w sekcji Wykształcenie; 

 wprowadzić dane dotyczące stopnia awansu zawodowego, tj. stopień, datę jego osiągnięcia, nu-
mer aktu oraz datę, od której należy uwzględniać dany stopień do naliczeń – formularz edycyjny 
aktywuje się po kliknięciu przycisku Zmień w sekcji Stopień awansu; 
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 wprowadzić informację, czy pracownik posiada przygotowanie pedagogiczne i jeśli tak, to kiedy je 
uzyskał – formularz edycyjny aktywuje się po kliknięciu przycisku Zmień w sekcji Przygotowanie pe-

dagogiczne. 

Wprowadzenie danych dotyczących wykształcenia i stopnia awansu zawodowego umożliwia automa-
tyczne sugerowanie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zgodnie z obowiązującą 
tabelą. 

Ćwiczenie 4. Jak wprowadzić informacje o koncie bankowym 

W większości przypadków wynagrodzenie pracownika przelewane jest na konto bankowe. 

Aby wprowadzić informacje dotyczące konta bankowego pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa należy wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Konto bankowe. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj i wprowadzić informacje takie jak: nazwa konta, numer rachunku oraz czy jest 
to domyślne konto pracownika.  

4. Dane dotyczące nazwy oraz adresu banku zostaną automatycznie zidentyfikowane po wpisaniu nu-
meru rachunku. 

5. Zaakceptować zmiany przyciskiem Zapisz. 

Aby wynagrodzenie pracownika wypłacane było na konto bankowe, trzeba taką informację zaznaczyć 
w jego umowie.  

Ćwiczenie 5. Dołączanie plików 

Do kartoteki pracownika można dołączać pliki typu zdjęcie lub podpis pracownika oraz inne dokumenty 
związane z ewidencją kadrową.  

Aby dodać plik do kartoteki pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

1. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Pliki. 

 

2. Kliknąć Zmień w sekcji Zdjęcie lub Podpis, albo Dodaj w sekcji Inne dokumenty. 

3. W formularzu edycyjnym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany do programu i kliknąć Zapisz. 
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Ćwiczenie 6. Jak grupowo wprowadzić pracowników do jednostki? 

Program wyposażony został w mechanizm umożliwiający grupowe wprowadzanie pracowników. Ich dane 
wpisuje się do tabeli - dla każdego pracownika w osobnym wierszu. Po zapisaniu wypełnionego formula-
rza, dane pracowników zostają wprowadzone do wybranej grupy jednostek.  

Aby grupowo dodać dane pracowników do grupy jednostek należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/ Ewidencja osobowa. 

2. W drzewie danych rozwinąć gałąź Osoby. 

3. W prawym panelu ekranu na karcie Dane identyfikacyjne kliknąć przycisk Dodaj grupowo – aktywowany 
zostanie formularz wraz z tabelą, gdzie w poszczególnych komórkach można wpisać odpowiednie 
dane identyfikacyjne kolejnych osób. 

4. Po wpisaniu danych pierwszej osoby, kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz – pojawi się kolejny wiersz, 
gdzie należy wpisać dane kolejnej osoby. 

5. Zatwierdzić uzupełnianie danych pracowników klikając Zapisz. 

Można usunąć dane pracownika, który błędnie lub omyłkowo został wprowadzony do tabeli, poprzez klik-
nięcie przycisku (Usuń).  

 

Jeśli użytkownik korzysta z możliwości grupowego wprowadzania danych pracowników do jednostki, 
warto wprowadzać po kilka osób a nie wszystkich jednocześnie. Zminimalizuje to ryzyko utraty niezapisa-
nych danych w sytuacji np. zerwania połączenia internetowego. 

Temat 2. Ewidencja umów o pracę 

Ćwiczenie 1. Jak zarejestrować umowę o pracę nauczyciela? 

Umowę dla pracownika (nauczyciela czy też pracownika administracji lub obsługi) można wprowadzić 
w sytuacji, gdy jego dane identyfikacyjne znajdują się już w danej grupie jednostek. 

Aby wprowadzić umowę nauczycielską należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/ Umowy o pracę. 
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2. W drzewie danych kliknąć gałąź Nauczyciele. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. 

4. W aktywnym formularzu uzupełnić brakujące dane. Konieczne jest, aby: 

 wskazać z listy rozwijalnej osobę;  

 wpisać datę nawiązania umowy; 

 zaznaczyć, czy jest to podstawowe miejsce pracy oraz czy jest to umowa feryjna; 

 wskazać z listy odpowiedni tytuł ubezpieczenia; 

 wpisać stanowisko oraz wymiar etatu. 

Niektóre dane w formularzu są wstępnie wypełniane – jako domyślne wartości wskazane są najczęściej 
występujące rozwiązania. Przed zapisaniem danych warto je jednak przeanalizować. 

W razie potrzeby należy wypełnić pozostałe pola w aktywnym formularzu (tj. datę rozwiązania, datę za-
warcia umowy, formę rozwiązania, zniżkę godzin) po czym kliknąć Zapisz. 

 

1. Dodać dane dotyczące wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

W sekcji Wynagrodzenie w miesiącu…kliknąć Dodaj i z listy rozwijalnej wskazać Wynagrodzenie zasadnicze. 

W sytuacji, gdy w danych identyfikacyjnych nauczyciela podane zostały pełne informacje dotyczące 

jego wykształcenia, przygotowania pedagogicznego oraz stopnia awansu zawodowego, stawka wyna-

grodzenia zasadniczego pobrana zostanie z tabeli minimalnych stawek i przeliczona zgodnie z wymia-

rem etatu. W takiej sytuacji wystarczy zatwierdzić proponowaną kwotę przyciskiem  i kliknąć 

Zapisz. 
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2. W podobny sposób dodać przysługujące pracownikowi dodatki stałe (wypłacane w jednakowej kwocie 
co miesiąc). 

 W sekcji Wynagrodzenie w miesiącu…kliknąć Dodaj i z listy rozwijalnej wskazać Dodatek. 

 W aktywnym formularzu, za pomocą listy rozwijalnej, wskazać rodzaj dodatku, okres przysługiwa-
nia oraz zależność (kwota lub procentowa zależność od innego składnika, np. zasadniczego). Wpro-
wadzone dane zapisać korzystając z przycisku Zapisz.  

 

Najważniejsze dane wprowadzane w umowie odnotowywane są w sekcji Zmiana warunków umowy. 

Ćwiczenie 2. Jak zarejestrować umowę o pracę dla pracownika administracji lub 
obsługi? 

Wprowadzenie umowy dla pracownika administracji lub obsługi obliguje użytkownika do wykonania bar-
dzo podobnych czynności, jak w wypadku pracowników pedagogicznych. 

Aby wprowadzić umowę dla pracownika, którego dane identyfikacyjne są już w programie należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. W drzewie danych kliknąć gałąź Administracja lub Obsługa. 
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3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. 

4. W aktywnym formularzu uzupełnić brakujące dane. Konieczne jest, aby: 

 wskazać z listy rozwijalnej osobę;  

 wpisać datę rozpoczęcia umowy; 

 zaznaczyć, czy jest to podstawowe miejsce pracy; 

 wskazać z listy odpowiedni tytuł ubezpieczenia oraz formę nawiązania; 

 wpisać stanowisko oraz wymiar etatu. 

Niektóre dane w formularzu są wstępnie wypełniane – jako domyślne wartości wskazane są najczęściej 
występujące rozwiązania. Przed zapisaniem danych warto je jednak przeanalizować. 

W razie potrzeby należy wypełnić pozostałe pola w aktywnym formularzu (tj. datę zakończenia, datę za-
warcia umowy, formę rozwiązania), po czym kliknąć Zapisz. 

 

5. Dodać dane dotyczące wynagrodzenia pracownika. 

 W sekcji Wynagrodzenie w miesiącu… kliknąć Dodaj i z listy rozwijalnej wskazać Wynagrodzenie zasad-

nicze. Uzupełnić formularz, podając miesiąc, od którego ma przysługiwać oraz stawkę (kwota zo-
stanie automatyczne przeliczona proporcjonalnie do wymiaru etatu); 

 W sekcji Wynagrodzenie w miesiącu… kliknąć Dodaj i z listy rozwijalnej wskazać Dodatek.  
Uzupełnić formularz, podając miesiąc, od którego ma przysługiwać oraz zależność (kwota lub pro-
centową zależność od innego składnika, np. zasadniczego) i zapisać (przycisk Zapisz).  

Ćwiczenie 3. Jak grupowo wprowadzić umowy o pracę dla wybranej grupy 
pracowników? 

Program został wyposażony w mechanizm umożliwiający grupowe wprowadzanie umów pracowników 
w obrębie danej grupy. Dane dotyczące umów wpisuje się do tabeli - osobny wiersz dla umowy kolejnego 
pracownika. Po zapisaniu wypełnionego formularza umowy zostają wprowadzone do wybranej grupy jed-
nostek.  
 
 

Aby grupowo dodać umowydo grupy jednostek należy: 
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1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. W drzewie danych kliknąć gałąź Nauczyciele lub Administracja lub Obsługa. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj grupowo – aktywowany zostanie formularz wraz z ta-
belą, gdzie w poszczególnych komórkach można wpisać odpowiednie dane dotyczące kolejnych 
umów. 

4. Po wpisaniu danych pierwszej umowy, kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz – pojawi się kolejny wiersz, 
gdzie wpisać należy dane kolejnej umowy. 

5. Po dodaniu danych umów, kliknąć Zapisz. 

Temat 3. Ewidencja umów cywilnoprawnych 

Prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych wymaga wykonania podobnych czynności, jak w wy-
padku umów o pracę. Istotne jest w pierwszej kolejności wprowadzenie do danej grupy jednostek danych 
osobowych, a następnie wprowadzenie umów cywilnoprawnych.  

Ćwiczenie 1. Jak zarejestrować umowę zlecenia/ umowę o dzieło? 

Aby wprowadzić umowę zlecenia/ umowę o dzieło należy: 

1. W menu głównym wybrać Kartoteki / Umowy cywilnoprawne. 

2. Wskazać grupę jednostek, w obrębie której będzie dodawana umowa. 

3. W drzewie danych rozwinąć gałąź Aktualne, a następnie wybrać Umowy zlecenia lub Umowy o dzieło. 

4. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. 

5. W aktywnym formularzu uzupełnić brakujące dane. 

Konieczne jest, aby dla umów zlecenia: 

 wskazać z listy rozwijalnej osobę oraz grupę do jakiej należy osoba (Nauczyciel, Administracja lub 
Obsługa); 

 wpisać datę: rozpoczęcia i zakończenia; 

 wpisać nazwę umowy; 

 wskazać z listy odpowiedni paragraf. 

Niektóre dane w formularzu są wstępnie wypełniane, np. w sytuacji, gdy umowa zawierana jest z wła-

snym pracownikiem pojawiają się domyślne wartości takie jak: tytuł ubezpieczenia, a co za tym idzie 

odpowiednie parametry przy uwzględnianiu składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadko-

wej, FP, FGŚP, FEP) oraz rozdział. 

Jeśli umowa zawierana jest z nową osobą, która nie ma umowy o pracę w danej grupie jednostek, 

trzeba dodatkowo: 

 wskazać tytuł ubezpieczenia; 

 wskazać, które składki mają być naliczane; 

 zaznaczyć, czy przysługują koszty; 

 zaznaczyć, czy jest to umowa ryczałtowa; 



Rejestrowanie danych osobowych i umów pracowników 27 

 

 

 wskazać rozdział oraz paragraf. 

Konieczne jest, aby dla umów o dzieło: 

 wskazać z listy rozwijalnej osobę oraz grupę do jakiej należy osoba (Nauczyciel, Administracja lub 
Obsługa); 

 wpisać datę: rozpoczęcia i zakończenia; 

 wpisać nazwę umowy; 

 wskazać z listy odpowiedni paragraf. 

Niektóre dane w formularzu są wstępnie wypełniane, np. w sytuacji, gdy umowa zawierana jest z wła-

snym pracownikiem, pojawiają się domyślne wartości takie jak: tytuł ubezpieczenia, a co za tym idzie 

odpowiednie parametry przy uwzględnianiu składek (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadko-

wej, FP, FGŚP, FEP) oraz rozdział. 

Jeśli umowa zawierana jest z nową osobą, która nie ma umowy o pracę w danej grupie jednostek, 

trzeba dodatkowo: 

 wskazać tytuł ubezpieczenia; 

 wskazać, które składki mają być naliczane; 

 zaznaczyć, czy przysługują koszty; 

 zaznaczyć, czy jest to umowa ryczałtowa; 

 wskazać rozdział oraz paragraf. 

Przed zapisaniem danych trzeba dokładnie je przeanalizować, zarówno te sugerowane, jaki i wprowa-

dzone do formularza, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Po zarejestrowaniu umowy zlecenia/ umowy o dzieło konieczne jest wprowadzenie płatności. Jeśli umowa 

jest dłuższa (trwa przez kilka miesięcy) czynność tę wykonuje się co miesiąc. 
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Aby dodać płatność należy: 

1. W prawym panelu ekranu, w sekcji Płatności kliknąć Dodaj. 

2. Wypełnić formularz, podając miesiąc oraz kwotę płatności, a następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Wprowadzenie odpowiedniej płatności może ułatwić kalkulator, który przelicza kwoty brutto-netto lub od-
wrotnie według zadanych w umowie parametrów (uwzględniając odpowiednio potrącenia na składki). 

Ćwiczenie 2. Jak grupowo wprowadzić umowy zlecenia/ umowy o dzieło? 

Program został wyposażony w mechanizm umożliwiający również grupowe wprowadzanie umów zlecenia 

oraz umów o dzieło w obrębie grupy jednostek. Dane dotyczące umów wpisuje się do tabeli - osobny 

wiersz dla każdej kolejnej umowy. Po zapisaniu wypełnionego formularza, umowy zostają wprowadzone 

do wybranej grupy jednostek.  

Aby grupowo dodać umowy do grupy jednostek należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kartoteki/Umowy cywilnoprawne. 

2. W drzewie danych kliknąć gałąź Aktualne/Umowy zlecenia lub Aktualne/ Umowy o dzieło. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk Dodaj grupowo – aktywowany zostanie formularz wraz z ta-
belą, gdzie w poszczególnych komórkach można wpisać odpowiednie dane dotyczące kolejnych 
umów. 

4. Po wpisaniu danych pierwszej umowy, kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz – pojawi się kolejny wiersz, 
gdzie wpisać należy dane kolejnej umowy. 

5. Po dodaniu umów, kliknąć Zapisz. 
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Ewidencja danych kadrowych pracowników 

Ćwiczenie 1. Jak dodać absencję chorobową do umowy pracownika? 

Aby wprowadzić do umowy pracownika absencję typu L4 i rozliczyć ją na liście płac należy: 

1. Z menu wybrać Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. Wybrać jednostkę, w której znajduje się pracownik. 

3. W drzewie danych rozwinąć odpowiednią grupę i kliknąć nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
zarejestrowana absencja. 

4. Na wstążce kliknąć przycisk Dodaj L4. 

5. Wypełnić formularz edycyjny: 

 wpisać okres trwania absencji (wypełnić pole Od dnia oraz Do dnia). 

 opcjonalnie wpisać: 

- datę wpływu zwolnienia, 

- numer zwolnienia, 

- wskazania lekarskie, 

- numer choroby, 

- kody, 

- od kiedy absencja płatna jest przez ZUS.  

 Zaakceptować wprowadzone dane, klikając Zapisz. 

Ćwiczenie 2. Jak dodać opiekę do umowy pracownika? 

Aby wprowadzić do umowy pracownika absencję typu opieka nad chorym członkiem rodziny i rozliczyć ją na 
liście płac należy: 

1. Z menu wybrać Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. Wybrać jednostkę, w której znajduje się pracownik. 

3. W drzewie danych rozwinąć odpowiednią grupę i kliknąć nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
zarejestrowana absencja. 

4. Na wstążce kliknąć przycisk Dodaj opiekę. 

5. Wypełnić formularz edycyjny: 

 wpisać okres trwania absencji (wypełnić pole Od dnia oraz Do dnia); 

 opcjonalnie wpisać: 

- datę wpływu zwolnienia, 

- numer zwolnienia, 

- kody, 

- kody pokrewieństwa, 
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- datę urodzenia osoby, nad którą sprawowana jest opieka; 

 

 zaakceptować wprowadzone dane, klikając Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Jak dodać urlop wybranemu pracownikowi? 

Aby wprowadzić do umowy pracownika absencję typu urlop wypoczynkowy i rozliczyć ją na liście płac należy: 

1. Z menu wybrać Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. Wybrać jednostkę, w której znajduje się pracownik. 

3. W drzewie danych rozwinąć odpowiednią grupę i kliknąć nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
zarejestrowany urlop. 

4. Na wstążce kliknąć przycisk Dodaj urlop. 

5. Wypełnić formularz edycyjny, podając okres trwania urlopu (wypełnić pole Od dnia oraz Do dnia). Za-
akceptować wprowadzone dane, klikając Zapisz. 

Ćwiczenie 4. Jak wprowadzić do kartoteki pracownika np. urlop macierzyński? 

Aby zarejestrować w umowie pracownika urlop macierzyński należy: 

1. Z menu wybrać Kartoteki/ Umowy o pracę. 

2. Wybrać jednostkę, w której znajduje się pracownik. 

3. W drzewie danych rozwinąć odpowiednią grupę i kliknąć nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
zarejestrowana absencja. 

4. W prawym panelu ekranu w menu bocznym wybrać Ewidencja czasu pracy/ Absencje. 

5. Kliknąć przycisk Dodaj. 

6. W formularzu edycyjnym: 

 za pomocą listy rozwijalnej wskazać nazwę absencji, np. urlop macierzyński – program automatycz-
nie wskaże płatnika składek na ubezp. społeczne; 
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 wskazać okres trwania absencji, wskazując daty w polach Od dnia oraz Do dnia; 

 opcjonalnie wskazać datę urodzenia dziecka i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 5. Jak prowadzić ewidencję absencji w umowach cywilnoprawnych? 

Absencję do umów cywilnoprawnych wprowadza się w analogiczny sposób, jak w umowach o pracę. 

Różnica polega jedynie na tym, że w umowach cywilnoprawnych można rozliczać jedynie takie absencje jak: 

 nieobecność z tytułu wypadku przy pracy; 

 nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia wypadkowego; 

 nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia chorobowego; 

 nieobecność z tytułu choroby pracownika; 

 leczenie szpitalne; 

 odosobnienie z powodu choroby zakaźnej (SANEPiD); 

 nieobecność z tytułu wypadku w drodze do pracy; 

 nieobecność z tytułu wypadku w drodze do pracy; 

 urlop wychowawczy do 5 lat; 

 urlop wychowawczy do 18 lat; 

 urlop macierzyński; 

 urlop ojcowski; 

 urlop macierzyński dodatkowy; 

 urlop rodzicielski. 

Te absencje zawsze są rozliczane w dniach kalendarzowych, a współczynnik obniżeń to 1/30 za każdy dzień 
nieobecności. W umowach cywilnoprawnych obniżany jest tylko jeden składnik: płatność.  

Aby wprowadzić do umowy cywilnoprawnej absencję, np. typu L4 i rozliczyć ją na liście płac należy: 

1. Z menu wybrać Kartoteki/ Umowy cywilnoprawne. 

2. Wybrać jednostkę, w której znajduje się pracownik. 

3. W drzewie danych rozwinąć odpowiednią grupę i kliknąć nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
zarejestrowana absencja. 

4. Na wstążce kliknąć przycisk Dodaj L4. 

5. Wypełnić formularz edycyjny: 
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 wpisać okres trwania absencji (wypełnić pole Od dnia oraz Do dnia); 

 opcjonalnie wpisać: 

- datę wpływu zwolnienia, 

- numer zwolnienia, 

- wskazania lekarskie, 

- numer choroby, 

- kody, 

- od kiedy płatna jest przez ZUS, 

 zaakceptować wprowadzone dane, klikając Zapisz. 

Ćwiczenie 6. Wprowadzanie informacji na temat stażu pracy 

W umowach o pracę często wprowadza się informacje na temat stażu: ogółem, stażu w zawodzie, stażu 
do wysługi, stażu do urlopu, stażu do nagrody jubileuszowej. 

Po wybraniu w menu bocznym pozycji Staże pracy rozwiną się trzy sekcje: Staże na dzień, Staże na starcie, 
Staże zmieniające. 

 

 W sekcji Staże na dzień program pokazuje staże na dany dzień roku. Program na podstawie wpro-
wadzonych informacji (stażu na starcie lub stażu zmieniającego i okresu trwania bieżącej umowy) 
automatycznie wyliczy i wyznaczy staż na dany dzień. 
Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych w sekcji Staże na dzień.  
Użytkownik ma prawo wprowadzać dane do dwóch pozostałych sekcji: Staże na starcie i Staże zmie-

niające. 

 W sekcji Staże na starcie wprowadza się w poszczególnych polach dane wyliczone na podstawie 
dostarczonej przez pracownika dokumentacji dotyczącej jego historii zatrudnienia (świadectw 
pracy).  

Staże na starcie to staże jakie pracownik nabył do momentu zawarcia bieżącej umowy. 

Aby wprowadzić dane w sekcji Staże na starcie, wystarczy kliknąć przycisk Zmień i wypełnić formularz. Wpro-
wadzone dane trzeba zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

Dane dotyczące stażu w razie konieczności najlepiej modyfikować w sekcji Staże na stracie. W sekcji Staże 

zmieniające dane wpisuje się w bardzo sporadycznych sytuacjach, np. zmiany stażu w sposób skokowy. 
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Ćwiczenie 7. Jak wprowadzać informacje na temat historii zatrudnienia? 

W historii zatrudnienia w kartotece pracownika warto wpisać wcześniejsze okresy zatrudnienia z poprzed-
nich miejsc pracy. Od tych danych mogą zależeć różne uprawnienia pracownika.  

Aby dodać nowy wpis do historii zatrudnienia pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/ Historia zatrudnienia. 

3. Kliknąć Dodaj i w formularzu edycyjnym: 

 wpisać nazwę pracodawcy, 

 wprowadzić okres zatrudnienia, 

 wpisać stanowisko, 

 zaznaczyć, ile dni urlopu bezpłatnego wykorzystywał pracownik w czasie trwania tego zatrudnie-
nia, 

 zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 8. Dodawanie informacji dotyczących BHP i badań 

Na karcie BHP i badania wpisuje się informacje na temat odbytych szkoleń BHP, badań lekarskich oraz waż-
ności książeczki zdrowia wraz z podaniem daty kolejnych aktualizacji. Uzupełnienie tych danych umożliwia 
bieżące śledziennie utraty ich ważności i odpowiednie skierowanie pracownika na kolejne badania lub 
szkolenia. 

Aby wprowadzić dane dotyczące szkoleń BHP i badań lekarskich należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/BHP i badania. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj.  

4. W formularzu edycyjnym wpisać dane lub wybrać z dostępnej listy i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 9. Wprowadzanie danych na temat doskonalenia 

Na karcie Doskonalenie umieszcza się dane w rozbiciu na następujące kategorie:  

 Kwalifikacje (tabele N7 i N10 wg SIO) – w tej sekcji umieszcza się informacje dotyczące kwalifikacji 
zdobytych z przedmiotu nauczania; 

 Kwalifikacje inne (tabela N8 wg SIO) - tutaj wpisać należy czy pracownik posiada kwalifikacje do nau-
czania języków obcych, uprawnienia logopedy, psychologa, bibliotekarza, a także informacje w ja-
kich placówkach te kwalifikacje może wykorzystywać. 

 Uprawnienia (tabela N9 wg SIO) – tutaj zaznacza się czy pracownik ma uprawnieni dodatkowe, np. 
trenerskie, menadżerskie lub instruktora. 

 Doskonalenie (tabela N11 wg SIO) – tutaj wpisuje się wszelkiego rodzaju doskonalenia zawodowe ja-
kie odbył pracownik. 

Aby wprowadzić dane dotyczące kwalifikacji, uprawnień lub doskonalenia zawodowego należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/ Doskonalenia. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj. 

4. W formularzu edycyjnym (w zależności od rodzaju doskonalenia) wpisać dane lub wybrać z dostępnej 
listy i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 10. Wpisywanie umiejętności 

Tutaj wprowadzić można dodatkowe umiejętności pracownika, np. posiadane prawo jazdy, znajomość 
języków obcych. Aby wprowadzić dodatkowe umiejętności pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/Umiejętności. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj. 

4. W formularzu edycyjnym (w zależności od rodzaju doskonalenia) wpisać dane lub wybrać z dostępnej 
listy, zaznaczyć datę uzyskania umiejętności i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 11. Odnotowywanie awansów -staży 

Ta karta jest przeznaczona dla pracowników pedagogicznych. Wprowadza tutaj się informacje dotyczące 
stażu pracy, potrzebne do osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/ Awans-staże. 

3. Kliknąć Dodaj.  

4. W formularzu edycyjnym wybrać z dostępnej listy stopień awansu zawodowego, wskazać daty i zaak-
ceptować przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 12. Wprowadzanie danych o rodzinie 

Informacje dotyczące rodziny przydatne są m.in. przy sporządzaniu zgłoszenia członków rodziny do ZUS, 
wypłatach świadczeń socjalnych lub wykorzystywaniu różnego rodzaju absencji, do których pracownik ma 
prawo. Za członków rodziny uważa się małżonka, dzieci własne i małżonka (również przysposobione). Przy 
określaniu stopnia pokrewieństwa (powinowactwa) stosuje się kody klasyfikacji ZUS. 

Aby wprowadzić dane dotyczące rodziny pracownika należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/Rodzina. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj.  

4. W formularzu edycyjnym wpisać dane lub wybrać z dostępnej listy i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 13. Odnotowanie informacji o służbie wojskowej 

Na tej karcie wprowadza się dane dotyczące służby wojskowej, przynależności do ewidencji wojskowej 
oraz o przebiegu służby wojskowej w okresie zatrudnienia. 

Aby wprowadzić dane dotyczące służby wojskowej należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/ Służba wojskowa. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj lub Zmień.  

4. W formularzu edycyjnym wpisać dane lub wybrać z dostępnej listy i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 14. Wprowadzanie informacji o karierze 

Na karcie Kariera ewidencjonuje się nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, oceny pracy nauczyciela, a także 

ewentualne kary pracowników. Aby wprowadzić dane dotyczące kariery należy: 

1. Po wybraniu w menu Kartoteki/ Ewidencja osobowa wybrać w drzewie danych pracownika. 

2. W prawym panelu ekranu w menu bocznym przejść na zakładkę Dane służbowe/ Kariera. 

3. W wybranej sekcji, do której mają być wprowadzone dane, kliknąć Dodaj lub Zmień.  

4. W formularzu edycyjnym wpisać dane lub wybrać z dostępnej listy (ewentualnie wprowadzić datę) 

i zaakceptować przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 15. Jak zmienić stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom? 

W sytuacji, gdy do parametrów programu zgodnie z rozporządzeniem zostanie wprowadzona nowa tabela 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, obowiązujące stawki można zaktualizo-
wać w umowach pracowników pedagogicznych za pomocą funkcji dostępnej w Operacjach bieżących. 

W tym celu zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego w umowie nauczycielskiej należy: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce kliknąć Wynagrodzenie zasadnicze. 

3. Za pomocą listy rozwijalnej wskazać jednostkę oraz miesiąc, od którego mają przysługiwać stawki. 
Powinna pojawić się lista umów, w których należy wprowadzić nowe stawki. 

W dwóch kolumnach wyświetlone zostaną kwoty. W kolumnie Jest program zestawi z umów bieżące 

stawki wynagrodzenia zasadniczego, natomiast w kolumnie Powinno być z tabeli zostanie pobrana i za-

sugerowana odpowiednia stawka, zgodna z wykształceniem i stopniem awansu pracownika. 

4. Zaznaczyć osoby, którym wprowadzona zostanie nowa stawka. 

5. Kliknąć przycisk Zmień.  

6. Potwierdzić operację zmiany stawki w oknie komunikatu, klikając przycisk Tak. Wybranym umowom 
zostanie automatycznie przydzielona nowa stawka wynagrodzenia zasadniczego. 

Ćwiczenie 16. Jak zmienić dodatek za wysługę lat? 

Na podstawie danych dotyczących stażu pracy (stażu do wysługi) w umowie pracownika wyznaczyć można 
prawidłową wartość dodatku za wysługę lat. Za pomocą operacji bieżących śledzić można w każdym mie-
siącu, którym osobom przysługuje zmiana tego dodatku. 

Aby zmienić wartość dodatku za wysługę lat należy: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce kliknąć Dodatek za wysługę lat. 

3. Za pomocą listy rozwijalnej wskazać jednostkę oraz miesiąc, w którym zmiana ma nastąpić. Powinna 
pojawić się lista umów, w których należy wprowadzić nowe wartości. 
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W kolumnie Jest widnieje procent wykazany z umowy pracownika, w kolumnie Powinno być – procent, 

jaki pracownikowi przysługuje od wskazanego miesiąca: 

4. Zaznaczyć osoby, którym wprowadzona zostanie nowa wartość dodatku za wysługę lat. 

5. Kliknąć przycisk Zmień.  

6. Potwierdzić operację zmiany stawki w oknie komunikatu, klikając przycisk Tak. Wybranym umowom 
zostanie automatycznie przydzielona nowa wartość dodatku za wysługę lat. 

Ćwiczenie 17. Jak przydzielić nagrodę jubileuszową?  

Na podstawie danych dotyczących stażu pracy (stażu do nagrody jubileuszowej) w umowie pracowników 
wyznaczyć można komu należy się nagroda jubileuszowa. Za pomocą operacji bieżących śledzić można, 
którym osobom przysługuje już nagroda. 

Aby przydzielić nagrodę jubileuszową należy: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce kliknąć Nagroda jubileuszowa. 

3. Za pomocą listy rozwijalnej wskazać jednostkę oraz zakres dat – okres, w którym chce się sprawdzić 
komu należy się nagroda jubileuszowa. 

4. Zaznaczyć osobę/ osoby i kliknąć Dodaj. 

5. Wpisać kwotę/kwoty nagrody jubileuszowej i potwierdzić przyciskiem Zapisz. 

6. Potwierdzić operację przydzielenia nagrody w oknie komunikatu, klikając przycisk Tak. Wybranym 
umowom zostanie automatycznie przydzielona nagroda jubileuszowa we wskazanym miesiącu. 

Ćwiczenie 18. Jak sprawdzić ważność szkoleń BHP? 

Jeśli w danych osobowych pracownika są wprowadzone odpowiednio aktualne dane dotyczące BHP, za 
pomocą funkcji w operacjach bieżących można sprawdzać, komu kończy się ich ważność i ponownie skie-
rować pracowników na szkolenie. 

Aby sprawdzić, czy w wybranym okresie są pracownicy, którym ukończyła się ważność szkoleń BHP należy: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę i kliknąć Szkolenia BHP. 

3. Zaznaczyć okres i sprawdzić czy są pracownicy, którzy ukończyła się ważność szkoleń BHP. 
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Ćwiczenie 19. Jak sprawdzić ważność badań lekarskich lub książeczek zdrowia? 

Jeśli w danych służbowych pracownika są wprowadzone odpowiednio aktualne dane dotyczące ważności 
badań lekarskich lub książeczek zdrowia, za pomocą funkcji w operacjach bieżących można sprawdzać, 
komu kończy się ich ważność i ponownie skierować pracowników na badania. 

Aby sprawdzić, czy w wybranym okresie są pracownicy, którym ukończyła się ważność badań lekarskich 
lub książeczek zdrowia należy: 

5. W menu wybrać Operacje bieżące. 

6. Na wstążce wybrać jednostkę i kliknąć Badania lekarskie lub Książeczka zdrowia. 

7. Zaznaczyć okres i sprawdzić czy są pracownicy, którzy ukończyła się ważność badań lub książeczki. 

Ćwiczenie 20. Jak sprawdzić komu kończą się umowy? 

Operacje bieżące umożliwiają sprawdzenie komu wygasa stosunek pracy i seryjne przeniesienie tych 
umów do archiwum. Ewentualnie można za pomocą funkcji w operacjach bieżących wydłużyć okres, na 
który została zawarta umowa lub zmienić formę nawiązania/rozwiązania umowy. 
W tym celu należy: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę i kliknąć Kończące się umowy. 

3. Zaznaczyć okres i sprawdzić czy są pracownicy, którym wygasł stosunek pracy. 

4. W prawym panelu ekranu zaznaczyć umowy: 

 Kliknąć Archiwizuj, jeśli umowy mają zostać przeniesione do archiwum – potwierdzić operację w ok-
nie komunikatu; 

 Kliknąć przycisk Zmień zaznaczone i w aktywnym formularzu nanieść zmiany dla poszczególnych 
umów- zmienić formę rozwiązania/ nawiązania umowy, zmienić datę zakończenia umowy. Opera-
cję potwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 21. Jak sprawdzić kto przybywa na długotrwałym zwolnieniu? 

Ewidencja absencji pracowników prowadzona systematycznie i regularnie pozwala wyodrębnić osoby, 
które przebywają na długotrwałych zwolnieniach i wyliczyć liczbę dni zwolnienia. 

W tym celu potrzeba: 

1. W menu wybrać Operacje bieżące. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę i kliknąć Długotrwałe abs.chorobowe. 

3. Zaznaczyć okres i sprawdzić czy są pracownicy, którzy przebywają na długich zwolnieniach.
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Tworzenie zestawień i wydruków 

Temat 1. Przygotowanie wydruków dokumentacji kadrowej 

Ćwiczenie 1. Przygotowanie raportów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych 

Już w momencie dodania danych osobowych do programu w kartotece pracownika automatycznie zostaje 
wygenerowana sekcja Informacje o przetwarzaniu danych. Tutaj wpisana zostaje data wprowadzenia danych 
oraz nazwa użytkownika, który je wprowadził do programu. Danych tych nie można modyfikować.  

Aby przygotować raport o ochronie danych osobowych należy: 

1. W menu wybrać Kartoteki/ Ewidencja osobowa. 

2. W drzewie danych wybrać osobę. 

3. W menu bocznym kliknąć Ochrona danych. 

4. W sekcji Informacje o przetwarzaniu danych kliknąć Zmień, w sytuacji zmiany domyślnych parametrów: 

 Wpisać źródło danych, 

 Ewentualnie zaznaczyć opcję o wyrażonym sprzeciwie, 

 Zdefiniować odbiorców danych, 

 Kliknąć Zapisz. 

 

5. Kliknąć przycisk Raport DOCX lub Raport PDF. 

Dokument zostanie zapisany w pliku i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 
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Ćwiczenie 2. Jak tworzyć i korzystać z szablonów przy tworzeniu list i zestawień? 

Przy przygotowywaniu różnego rodzaju list lub zestawie użytkownik może tworzyć własne szablony, 
w których zapisane zostaną zastosowane parametry wydruków. Dzięki temu podczas przygotowania ko-
lejnego dokumentu danego rodzaju wybrać wystarczy szablon, a wczytane zostaną zapisane w nim usta-
wienia - nie będzie konieczności ponownego konfigurowania wydruku. Szablony zapisywane są pod nazwą 
nadaną przez użytkownika co ułatwia ich identyfikacje.  

Aby zapisać szablon dla wybranego dokumentu (wydruku) należy: 

1. Otworzyć formularz edycyjny.  

2. Wybrać odpowiednie parametry wydruku. 

3. W polu Szablon kliknąć Zapisz. 

4. Wpisać nazwę szablonu i zapisać. 

 

Ćwiczenie 3. Jak przygotować listę nieobecności? 

Program umożliwia przygotowanie listy nieobecności (wskazanych przez użytkownika), które zostały za-
rejestrowane w umowach pracowników. Na liście zsumowane zostają liczby dni dla poszczególnych pra-
cowników w rozbiciu na rodzaj absencji. 

Aby przygotować listę nieobecności zarejestrowanych w umowach pracowników należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki list. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę. 

3. W drzewie danych kliknąć Nieobecności. 

4. W prawym panelu ekranu zaznaczyć umowy, dla których nieobecności mają zostać zliczone. 

5. Ewentualnie zaznaczyć opcję Dołącz umowy archiwalne. 
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6. Kliknąć przycisk Twórz listę -  otworzy się formularz, umożliwiający wskazanie parametrów wydruku. 

7. W formularzu: 

 wskazać zakres miesięcy – okres, z którego mają zostać uwzględnione nieobecności, 

 wskazać, czy mają zostać policzone dni robocze, czy też kalendarzowe, 

 kliknąć kursorem myszy w polu Rodzaj absencji i z listy rozwijalnej wskazać te, które mają pojawić 
się na liście. 

 wpisać tytuł wydruku, 

 w oknie Wybór danych wybrać i przekierować za pomocą przycisku  (lub dwuklikiem) te ele-
menty, które pojawić mają się na liście. 

 wskazać rodzaj wydruku PDF lub XLSX. 

 kliknąć Drukuj. 

 

Plik zostanie utworzony i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

Ćwiczenie 4. Jak przygotować listę staży na dzień? 

Aby przygotować listę staży na dzień pracowników należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki list. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę. 

3. W drzewie danych kliknąć Staże. 

4. W prawym panelu ekranu zaznaczyć umowy, dla których nieobecności mają zostać zliczone. 

5. Ewentualnie zaznaczyć opcję Dołącz umowy archiwalne. 

6. Kliknąć przycisk Twórz listę - otworzy się formularz, umożliwiający wskazanie parametrów wydruku. 

7. W formularzu: 
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 zaznaczyć dzień, na który mają zostać policzone staże, 

 wpisać tytuł wydruku, 

 w oknie Wybór danych wybrać i przekierować za pomocą przycisku  (lub dwuklikiem) te ele-
menty, które pojawić mają się na liście. 

 wskazać rodzaj wydruku PDF lub XLSX. 

 kliknąć Drukuj. 

Plik zostanie utworzony i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

Ćwiczenie 5. Jak przygotować listę urlopów wypoczynkowych 

Przed planowaniem urlopów pracowników ważne może okazać się szybkie przygotowanie wydruku, gdzie 
zestawione zostaną dane dotyczące urlopów wypoczynkowych. W tym celu należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki list. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę.  

3. W drzewie danych kliknąć Urlopy wypoczynkowe. 

4. W prawym panelu zaznaczyć osoby, którym przygotowywany jest dokument i kliknąć Twórz listę. 

5. W formularzu edycyjnym: 

 wskazać Rok, 

 wpisać tytuł listy, np. Urlopy do wykorzystania, 

 wybrać elementy, które mają znajdować się na wydruku i z sekcji Wybór danych przekierować je 

dwuklikiem lub przyciskiem .  

 wybrać rodzaj wydruku, np. PDF. 

 zaakceptować przyciskiem Drukuj. 
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Ćwiczenie 6. Jak przygotować listę obecności? 

Bardzo przydatnym wydrukiem kadrowym jest lista obecności, którą pracownicy podpisują codziennie za-
raz po przybyciu do pracy, ewentualnie ewidencjonują swoje nieobecności. 

Aby przygotować listę obecności należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki list. 

2. Na wstążce wybrać jednostkę. 

3. W drzewie danych kliknąć Lista obecności. 

4. W prawym panelu ekranu zaznaczyć pracowników, dla których ma zostać wygenerowana lista. 

5. Kliknąć Drukuj i w formularzu edycyjnym: 

 wskazać miesiąc, 

 zaznaczyć czy lista ma być utworzona dla poszczególnych grup, 

 wskazać czy dokument ma zostać zapisany w pliku PDF czy tez XLSX, 

 zaakceptować parametry przyciskiem Drukuj. 

 

Plik zostanie utworzony i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

 
 
 
 
 

Temat 2. Tworzenie zestawień i przygotowywanie wydruków 

seryjnych 

W programie można tworzyć zestawienia na podstawie danych zawartych w programie: 
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 Roczna karta czasu pracy 

 Grafik zaplanowany 

Program Kadry VULCAN umożliwia wydruk dokumentów dla wielu osób jednocześnie, są to dokumenty 
które częściowo są wypełniane danymi Korzystanie z szablonów (wzorów) dokumentów 

W wydrukach, które są dostępne w menu z pozycji Wydruki/ Wydruki seryjne, korzystać można z wbudowa-
nych wzorców (szablonów) dokumentów. Niektóre dokumenty mają wbudowane po kilka aktualnych 
wzorów szablonów – warto w takiej sytuacji, najpierw zapoznać się z wbudowanymi wzorcami. 

Ćwiczenie 1. Roczna karta czasu pracy 

Aby przygotować dokument rocznej karty ewidencji czasu pracy dla pracownika lub wybranej grupy pra-
cowników jednocześnie należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Zestawienia. 

2. W drzewie danych kliknąć Roczna karta czasu pracy. 

3. W prawym panelu zaznaczyć pracownika lub pracowników (ewentualnie dołączyć umowy archiwalne) 
i kliknąć Ustal parametry. 

4. W formularzu edycyjnym wskazać rok oraz format, w jakim ma zostać zapisany utworzony dokument 
PDF lub XLSX. Kliknąć Drukuj. Plik zostanie utworzony i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowa-

nych plików. 

 

Ćwiczenie 2. Przygotowanie wydruku umowy o pracę 

Aby przygotować wydruk umowy o pracę dla wybranego pracownika (lub grupy wybranych pracowników) 
zaewidencjonowanego już w programie Kadry VULCAN należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki seryjne. 

2. W drzewie danych na gałęzi Umowy i świadectwa pracy kliknąć Umowa- nauczyciele lub Umowa – nienauczy-

ciele (w zależności od tego dla jakiego/ -ch pracownika/ -ów jest przygotowywany dokument /-ty). 

3. W prawym panelu ekranu na wstążce wybrać jednostkę i na karcie Wybór osób zaznaczyć pracownika/ 
pracowników. 

4. Kliknąć Drukuj. 

5. W formularzu edycyjnym w polu szablon pozostawić Umowa nauczyciele bądź Umowa nienauczyciele, 
wskazać rodzaj wydruku, np. PDF i kliknąć Drukuj. Wzorzec dokumentu zostanie automatycznie 
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napełniony danymi, które są w programie. Plik zostanie utworzony i dostępny będzie z panelu Pobie-

ranie przygotowanych plików. 

 

Ćwiczenie 3. Generowanie wydruku świadectwa pracy 

Aby przygotować wydruk świadectwa pracy dla wybranego pracownika, któremu wygasł już stosunek 
pracy należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki seryjne. 

2. W drzewie danych na gałęzi Umowy i świadectwa pracy kliknąć Świadectwo pracy. 

3. W prawym panelu ekranu na wstążce wybrać jednostkę i na karcie Wybór osób zaznaczyć pracownika/ 
pracowników. 

4. Przejść na kartę Szablony – zapoznać się z wbudowanymi wzorcami (klikając dany wzorzec wyświetli 
się jego podgląd). Zdecydować, z którego szablonu chce się skorzystać. 

 

5. Wrócić na kartę Wybór osób i kliknąć Drukuj. 

6. W formularzu edycyjnym w polu szablon pozostawić Świadectwo pracy wzór 1 lub wybrać Świadectwo 

pracy wzór 2 albo Świadectwo pracy wzór 2017, wskazać rodzaj wydruku, np. PDF i kliknąć Drukuj. Wzorzec 
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dokumentu zostanie automatycznie napełniony danymi, które są w programie. Plik zostanie utwo-
rzony i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

Ćwiczenie 4. Przygotowanie decyzji udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 

Aby przygotować decyzję udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla wybranego pracownika należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki seryjne. 

2. W drzewie danych na gałęzi Urlopy kliknąć Urlop dla poratowania zdrowia. 

3. W prawym panelu ekranu na wstążce wybrać jednostkę i na karcie Wybór osób zaznaczyć pracownika/ 
pracowników. 

4. Przejść na kartę Szablony – zapoznać się z wbudowanymi wzorcami (klikając dany wzorzec wyświetli 
się jego podgląd). Zdecydować, z którego szablonu chce się skorzystać. 

5. Wrócić na kartę Wybór osób i kliknąć Drukuj. 

6. W formularzu edycyjnym w polu szablon pozostawić Urlop dla poratowania zdrowia wzór 1 lub wybrać 

Urlop dla poratowania zdrowia wzór 2, wskazać rodzaj wydruku, np. PDF i kliknąć Drukuj. Wzorzec doku-
mentu zostanie automatycznie napełniony danymi, które są w programie. Plik zostanie utworzony 
i dostępny będzie z panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

Ćwiczenie 5. Modyfikacja szablonów (wzorów) dokumentów 

Wbudowane wzorce dokumentów można pobierać z programu, zapisywać na dysku komputera i modyfi-
kować według własnych potrzeb. 

 W sytuacji, gdy do modyfikowanego dokumentu wstawiane są pola dostępne na zakładce Wybór 

pól, dokument może być napełniany danymi automatycznie.  

 W innej sytuacji, użytkownik musi wprowadzać do modyfikowanego wzorca potrzebne dane ręcz-
nie.  

Modyfikacja szablonu zostanie omówiona na podstawie powierzenia funkcji opiekuna stażu. 

Aby zmodyfikować wbudowany szablon, należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Wydruki seryjne. 

2. W drzewie danych na gałęzi Powierzenie stanowiska kliknąć Opiekun stażu. 

3. Przejść na kartę Szablony – kliknąć przycisk Pobierz. 
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4. Otworzyć pobrany plik i za pomocą funkcji Worda (Zapisz jako) zapisać go np. na dysku komputera pod 
nową nazwą, np. Opiekun stażu -modyf.1: 

 

5. Otworzyć zapisany plik i nanieść w nim zmiany: 

 W sytuacji, gdy użytkownik chce nanieść poprawki ręcznie we wzorcu dokumentu, należy wpro-
wadzić zmiany i zapisać go. 

 W sytuacji, gdy użytkownik chce dodać do szablonu dodatkowe pole zdefiniowane przez dostawcę 
programu, powinien: 

- w programie Kadry VULCAN przejść na kartę Wybór pól, 

- odnaleźć potrzebne pole i kliknąć przy nim przycisk  (Kopiuj do schowka), 

 

- otworzyć zapisany szablon, ustawić kursor myszy w miejscu, gdzie znajdować ma się nowe pole 
i, korzystając z funkcji Worda, wkleić pole ze schowka: 
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6. Wczytać nowy szablon do programu Kadry VULCAN – kliknąć przycisk Dodaj nowy szablon i wskazać 
zapisany plik. 

Tak przygotowany wzór można wykorzystać przy tworzeniu wydruków - data systemowa będzie wczy-
tywana automatycznie do dokumentów. 

Nowe wzory dokumentów zmodyfikowane bądź utworzone przez użytkownika można usuwać, pobierać 
oraz zmieniać im nazwę. 

Ćwiczenie 6. Przygotowanie sprawozdania GUS 

Program Kadry VULCAN umożliwia przygotowanie zestawień Z-03 i Z-06, które ułatwiają przygotowanie 

sprawozdań do GUS.  

Aby przygotować zestawienie Z -03 należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Sprawozdania GUS, 

2. Na wstążce wskazać jednostkę. 

3. W drzewie danych zaznaczyć Z-03. 

4. Wskazać parametry zestawienia: wybrać datę w polu do oraz Rok. 

5. Zaznaczyć umowy, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu. 
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6. Kliknąć Drukuj. Program zestawi dane i wyświetli plik w panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

 

Aby przygotować zestawienie Z -06 należy: 

1. W menu wybrać Wydruki/ Sprawozdania GUS, 

2. Na wstążce wskazać jednostkę. 

3. W drzewie danych zaznaczyć Z-06. 

4. Wskazać parametry zestawienia: wybrać Rok. 

5. Zaznaczyć umowy, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu. 

6. Kliknąć Drukuj.  

Program zestawi dane i wyświetli plik w panelu Pobieranie przygotowanych plików. 
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Ćwiczenie 7. Deklaracje PFRON 

Program Kadry VULCAN w oparciu o zgromadzone dane pozwala przygotować zestawienia, na podstawie 
których uzupełnić można odpowiednie deklaracje w elektronicznym systemie Państwowego Funduszu Re-
habilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 

Aby zestawić odpowiednie dane do deklaracji PFRON należy:  

1. W menu wybrać Wydruki/ Deklaracje PFRON. 

2. Na wstążce wskazać Rok. 

3. Zaznaczyć umowy, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu. 

4. Kliknąć Drukuj.  

Program zestawi dane i wyświetli plik w panelu Pobieranie przygotowanych plików. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 - Zestawienie ról i przypisanych do nich uprawnień 

 
 
 
Rola 

Idź do Konfiguracja Jednostka Kartoteki Listy wypłat 
Operacje 
bieżące 

Wymiana Wydruki Pomoc 

Specjalista ds. płac o zmniejszonych uprawnieniach + + + + + + + + + 

Specjalista ds. kadr + + + + - + + + + 

Dyrektor 
+ + + + + + + + + 

Statystyk + + + - - - - - + 

Administrator aplikacji + + + - - - - - + 

Administrator wymiany danych + + + - - - + - + 

Specjalista ds. płac + + + + + + + + + 

 

Karty menu 


	okladka vulcan ogolna e-materialy
	okladka vulcan ogolna e-materialy
	Dok3

	StronaTy_Kadrypodst_Lublin_2019
	01-00 matKadryVULCAN_Lublin_09-2019
	Wstęp
	Dostęp do aplikacji
	Ćwiczenie 1. Jak zalogować się do systemu?
	Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN i właściwym zalogowaniu się użytkownika.
	Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN i właściwym zalogowaniu się użytkownika.


	Poznanie zasad funkcjonowania programu
	Ćwiczenie 1. Zapoznanie z oknem programu
	Temat 1. Konfiguracja programu – składniki
	Ćwiczenie 2. Jak usunąć składnik?
	Ćwiczenie 3. Jak edytować parametry składnika?
	Ćwiczenie 4. Jak zarchiwizować składnik?
	Ćwiczenie 5. Tabele wynagrodzeń minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego
	Ćwiczenie 5. Tabele wynagrodzeń minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego
	Program Kadry VULCAN wykorzystuje do swych obliczeń tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
	Program Kadry VULCAN wykorzystuje do swych obliczeń tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
	Tabela wynagrodzenia zasadniczego aktualizowana jest przez dostawcę oprogramowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ani dodawania wartości do tabeli.
	Tabela wynagrodzenia zasadniczego aktualizowana jest przez dostawcę oprogramowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ani dodawania wartości do tabeli.


	Temat 2. Konfiguracja programu – parametry
	Ćwiczenie 1. Zapoznanie z parametrami niezmiennymi
	Ćwiczenie 2. Absencje – wyłączenie automatycznych rozliczeń
	Ćwiczenie 3. Formy nawiązania i rozwiązania umowy
	Ćwiczenie 4. Dodawanie ferii i przerw świątecznych
	Ćwiczenie 5. Definiowanie stanowisk
	Ćwiczenie 6. Parametry księgowe
	Ćwiczenie 7. Dodawanie zadań i planów finansowych
	Ćwiczenie 8. Parametry naliczeniowe
	Ćwiczenie 9. Edytowanie danych identyfikacyjnych jednostki
	Ćwiczenie 10. Jak zdefiniować konta bankowe jednostki?
	Ćwiczenie 11. Jak zdefiniować rozdziały i zadania jednostki?


	Rejestrowanie danych osobowych i umów pracowników
	Temat 1. Wprowadzanie danych osobowych
	Ćwiczenie 1. Jak dodać nową osobę do jednostki?
	Ćwiczenie 2. Wprowadzanie danych rozliczeniowych umowy
	Ćwiczenie 3. Dodawanie wykształcenia osoby
	Ćwiczenie 4. Jak wprowadzić informacje o koncie bankowym
	Ćwiczenie 5. Dołączanie plików
	Ćwiczenie 6. Jak grupowo wprowadzić pracowników do jednostki?

	Temat 2. Ewidencja umów o pracę
	Ćwiczenie 1. Jak zarejestrować umowę o pracę nauczyciela?
	Ćwiczenie 2. Jak zarejestrować umowę o pracę dla pracownika administracji lub obsługi?
	Ćwiczenie 3. Jak grupowo wprowadzić umowy o pracę dla wybranej grupy pracowników?

	Temat 3. Ewidencja umów cywilnoprawnych
	Ćwiczenie 1. Jak zarejestrować umowę zlecenia/ umowę o dzieło?
	Ćwiczenie 2. Jak grupowo wprowadzić umowy zlecenia/ umowy o dzieło?


	Ewidencja danych kadrowych pracowników
	Ćwiczenie 1. Jak dodać absencję chorobową do umowy pracownika?
	Ćwiczenie 2. Jak dodać opiekę do umowy pracownika?
	Ćwiczenie 3. Jak dodać urlop wybranemu pracownikowi?
	Ćwiczenie 4. Jak wprowadzić do kartoteki pracownika np. urlop macierzyński?
	Ćwiczenie 5. Jak prowadzić ewidencję absencji w umowach cywilnoprawnych?
	Aby wprowadzić do umowy cywilnoprawnej absencję, np. typu L4 i rozliczyć ją na liście płac należy:

	Ćwiczenie 6. Wprowadzanie informacji na temat stażu pracy
	Ćwiczenie 7. Jak wprowadzać informacje na temat historii zatrudnienia?
	Ćwiczenie 8. Dodawanie informacji dotyczących BHP i badań
	Ćwiczenie 9. Wprowadzanie danych na temat doskonalenia
	Ćwiczenie 10. Wpisywanie umiejętności
	Ćwiczenie 11. Odnotowywanie awansów -staży
	Ćwiczenie 12. Wprowadzanie danych o rodzinie
	Ćwiczenie 13. Odnotowanie informacji o służbie wojskowej
	Ćwiczenie 14. Wprowadzanie informacji o karierze
	Ćwiczenie 15. Jak zmienić stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom?
	Ćwiczenie 16. Jak zmienić dodatek za wysługę lat?
	Ćwiczenie 17. Jak przydzielić nagrodę jubileuszową?
	Ćwiczenie 18. Jak sprawdzić ważność szkoleń BHP?
	Ćwiczenie 19. Jak sprawdzić ważność badań lekarskich lub książeczek zdrowia?
	Ćwiczenie 20. Jak sprawdzić komu kończą się umowy?
	Ćwiczenie 21. Jak sprawdzić kto przybywa na długotrwałym zwolnieniu?

	Tworzenie zestawień i wydruków
	Temat 1. Przygotowanie wydruków dokumentacji kadrowej
	Ćwiczenie 1. Przygotowanie raportów dotyczących przetwarzania danych osobowych
	Ćwiczenie 2. Jak tworzyć i korzystać z szablonów przy tworzeniu list i zestawień?
	Ćwiczenie 3. Jak przygotować listę nieobecności?
	Ćwiczenie 4. Jak przygotować listę staży na dzień?
	Ćwiczenie 5. Jak przygotować listę urlopów wypoczynkowych
	Ćwiczenie 6. Jak przygotować listę obecności?

	Temat 2. Tworzenie zestawień i przygotowywanie wydruków seryjnych
	Ćwiczenie 1. Roczna karta czasu pracy
	Ćwiczenie 2. Przygotowanie wydruku umowy o pracę
	Ćwiczenie 3. Generowanie wydruku świadectwa pracy
	Ćwiczenie 4. Przygotowanie decyzji udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
	Ćwiczenie 5. Modyfikacja szablonów (wzorów) dokumentów
	Ćwiczenie 6. Przygotowanie sprawozdania GUS
	Ćwiczenie 7. Deklaracje PFRON
	Program zestawi dane i wyświetli plik w panelu Pobieranie przygotowanych plików.



	Załączniki
	Załącznik nr 1 - Zestawienie ról i przypisanych do nich uprawnień



