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Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Płace VULCAN administrowanie systemem”. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych 
samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Zakłada się, że po zakooczeniu szkolenia będzie wiedział jak: 

 skonfigurowad aplikację Płace VULCAN, 

 uzupełnid brakujące dane w jednostkach, 

 zmodyfikowad składniki wynagrodzeo, 

 wykorzystywad rejestr zmian. 

W materiałach opisano dwiczenia wykonywane w czasie zajęd.  

Tematy i dwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą byd realizo-
wane w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

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

Ćwiczenie 1. Jak zalogowad się do systemu? 

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

 

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

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

 

Użytkownik ma możliwośd przełączania się między jednostkami, do których ma uprawnienia w ramach da-
nej grupy jednostek.  

Koocząc pracę w systemie należy zawsze pamiętad, by się z niego wylogowad przyciskiem Wyloguj się i dopie-
ro wówczas zamknąd okno przeglądarki. 
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Ćwiczenie 2. Uprawnienia a zarządzanie konfiguracją programu 

W zależności od tego, kto jest użytkownikiem aplikacji (pojedyncza placówka/szkoła czy też centrum obsługi 
wspólnej tj. CUW lub ZEAS) słownikami oraz parametryzacją programu może się zajmowad: 

 W jednostkach, które samodzielnie prowadzą obsługę płacową – specjalista ds. płac, 

 W centrach obsługi wspólnej (CUW, ZEAS), które obsługują wiele jednostek – użytkownik w roli ad-

ministratora aplikacji płacowej. 

Jedynie ci użytkownicy mają możliwośd edytowania parametrów oraz słowników. 

Wszystkie dane przykładowe podawane w podręczniku (widoczne na rysunkach i zapisane w przykładach) są 
fikcyjne i powstały wyłącznie dla potrzeb szkoleniowych, nie dotyczą żadnych rzeczywistych jednostek ani 
podmiotów gospodarczych. 
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Konfigurowanie systemu 

Temat 1. Dodawanie i edytowanie składników wynagrodzeń 

Ćwiczenie 1. Rodzaje składników 

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

bie każdego z nich wyróżnid można następujące kategorie: 
 Z umowy, 

 Godzinowe, 

 Miesięczne, 

 Kwartalne, 

 Półroczne, 

 Roczne, 

 Socjalne, 

 Potrącenia. 

W drzewie danych na gałęzi z daną kategorią składników w nawiasie pojawia się liczba składników, które 
znajdują się w obrębie tej kategorii. 

Składniki z kategorii Z umowy i Godzinowe podzielone zostały na Składniki nauczycielskie i Składniki nienauczy-

cielskie.  
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Ćwiczenie 2. Jak dodad nowy składnik? 

Aby dodad składnik do już istniejących należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Składniki. 

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

3. W prawym panelu ekranu kliknąd przycisk Dodaj. 

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

5. Zaakceptowad wpis przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 3. Jak usunąd 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 

kursywą. 

Aby usunąd składnik z parametrów programu należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Składniki. 

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

3. W prawym panelu ekranu odszukad składnik i kliknąd przycisk  - otworzy się formularz edycyjny. 

4. Kliknąd przycisk Usuń. Potwierdzid operacje usunięcia składnika w oknie komunikatu. 
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Ćwiczenie 4. Jak edytowad parametry składnika? 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Składniki. 

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

3. W prawym panelu ekranu odszukad składnik i kliknąd przycisk  - otworzy się formularz edycyjny. 

4. Wprowadzid/ zmienid atrybuty składnika i zatwierdzid 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. 

Ćwiczenie 5. Jak zarchiwizowad składnik? 

Aby zarchiwizowad składnik, który nie będzie już używany podczas dodawania umów oraz przygotowy-
wania list wypłat należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Składniki. 

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

3. W prawym panelu ekranu odszukad składnik/ składniki, które mają zostad zarchiwizowane i zaznaczyd je. 

4. Kliknąd przycisk Archiwizuj. 

 

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

Operacja archiwizacji składników jest operacją odwracalną. Można z powrotem przenieśd składnik do ak-
tualnych. 
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Temat 2. Uzupełnianie brakujących danych  

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

Konieczne jest, aby po pobraniu danych z Platformy VULCAN uzupełnid w jej opisie brakujące dane takie 
jak: nazwa skrócona, NIP, REGON oraz urząd skarbowy. Są to niezbędne informacje potrzebne do wymia-
ny eksportu danych do Płatnika lub urzędu skarbowego. 

Ćwiczenie 1. Edytowanie danych identyfikacyjnych jednostki 

Dane identyfikacyjne jednostki są pogrupowane w sekcjach: 

 Dane identyfikacyjne: 

 nazwa (pełna nazwa jednostki, która będzie pojawiad się np. na wydrukach różnych zesta-

wieo),  

 skrót nazwy (zawierający maksymalnie 15 znaków),  

 nazwa skrócona (musi byd identyczna jak w programie Płatnik), 

 NIP, REGON (są potrzebne do przygotowania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do 

ZUS),  

 urząd skarbowy (nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się płatnik podatku docho-

dowego od osób fizycznych); 

 Dane adresowe (adres, podział administracyjny, telefony, adres e-mail, strona www); 

 Dane pozostałe (oznaczenie czy jednostka jest: oświatowa, feryjna, płatnikiem składek FGŚP oraz 

zasiłków, wskazanie miesiąca, od którego w jednostce rozpoczyna się początek roku szkolnego); 

 Status jednostki (czy jest aktywna). 

W danych identyfikacyjnych niezmienne przez użytkownika aplikacji Płace VULCAN są nazwa i skrót. 
Pozostałe dane można zmodyfikowad. 

Aby zmienid dane identyfikacyjne należy: 

1. Z menu wybrad Jednostka/ Dane identyfikacyjne. 

2. Na wstążce wybrad jednostkę. 

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

4. Wprowadzid nowe informacje dotyczące jednostki. 



Konfigurowanie systemu 13 

 

 

 

5. Zaakceptowad 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. 

Temat 3. Dostosowanie słowników 

Do słowników, w których użytkownik może dodawad nowe elementy lub modyfikowad elementy wcze-
śniej już zdefiniowane przez siebie lub innego użytkownika należą: 

 Absencje, 

 Formy nawiązania umowy, 

 Formy rozwiązania umowy, 

 Ferie i przerwy świąteczne, 

 Stanowiska. 

Nie można edytowad pozycji słowników, które są predefiniowane przez dostawcę oprogramowania. Ele-

menty te oznaczone są wyszarzoną ikoną . 

Ćwiczenie 1. Słownik absencje – wyłączenie automatycznych rozliczeo 

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

Aby wyłączyd wybraną absencję z automatycznych naliczeo należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrad Słowniki/ Absencje. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąd przycisk Zmień. Aktywuje się formularz z tabelą ze wszystkimi ro-

dzajami absencji. 

4. Odznaczyd checbox w pozycji Domyślnie rozliczana przy tych rodzajach absencji, które nie będą auto-
matycznie rozliczane i zaakceptowad zmiany przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 2. Słownik form nawiązania i rozwiązania umowy  

Formy nawiązania umowy oraz formy rozwiązania umowy są słownikiem otwartym. Oznacza to, że moż-
na w razie konieczności dopisad do nich dodatkowy element.  

W tym celu należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

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

3. W prawym panelu ekranu kliknąd Dodaj. 

4. Zdefiniowad dodatkową formę, podając nazwę oraz nazwę wg SIO i zaakceptowad przyciskiem Zapisz. 

 

Można edytowad i usuwad tylko te formy nawiązania/ rozwiązania umowy, które nie zostały zdefiniowa-
ne przez dostawcę oprogramowania.  

Ćwiczenie 3. Dodawanie ferii i przerw świątecznych 

Użytkownik może zapisad informację na temat okresu trwania ferii zimowych i letnich oraz przerw świą-
tecznych. Aby wprowadzid daty rozpoczęcia i zakooczenia dni wolnych należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

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

3. W prawym panelu ekranu kliknąd Dodaj. 

4. Wypełnid formularz edycyjny, wpisując okres trwania poszczególnych przerw. Zaakceptowad przyci-
skiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 4. 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 konieczności, dodawad stanowiska. Edytowalne są tylko te stanowiska, które zdefiniowane zo-
stały przez użytkownika.  

Aby dodad stanowisko do słownika należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrad Słowniki/ Stanowiska. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąd Dodaj. 

4. Zdefiniowad dodatkowe stanowisko, podając nazwę oraz nazwę wg SIO i zaakceptowad przyciskiem Za-

pisz. 

Temat 4. Określenie parametrów księgowych i naliczeniowych 

Parametry zmienne, czyli takie, które w określony sposób mogą byd edytowane lub przypisywane do 
jednostki, umieszczone zostały w aplikacji Płace VULCAN w gałęziach: Parametry księgowe, Parametry nali-

czeniowe oraz Parametry inne. 

 

Ćwiczenie 1. Określanie parametrów księgowych 

Rozdziały i paragrafy są słownikiem zamkniętym. Oznacza to, że użytkownik nie może dodawad kolej-
nych elementów ani edytowad już istniejących. Powinien jedynie z dostępnej listy wybrad i przypisad te 
wykorzystywane przez jednostkę/ grupę jednostek. 

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

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

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

3. Z listy dostępnych rozdziałów lub paragrafów wybrad i za pomocą przycisku  przekierowad te roz-
działy, które występują w jednostce. Zaakceptowad przyciskiem Zapisz. 
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Zadania i rodzaje planów finansowych definiuje samodzielnie użytkownik. 

Ćwiczenie 2. Dodawanie zadao parametrów księgowych 

Aby dodad zadania należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrad Parametry księgowe/ Zadania i w prawym panelu ekranu kliknąd Dodaj. 

3. W formularzu edycyjnym wpisad Skrót oraz Nazwę i zaakceptowad przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Dodawanie rodzaju planu finansowego 

Aby dodad rodzaj planu finansowego należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

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

3. W formularzu edycyjnym wpisad Skrót oraz Nazwę i zaakceptowad przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 4. Edytowanie parametrów naliczeniowych 

Parametry dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz urlopu wypoczynkowego/ 
nagrody jubileuszowej zostały wstępnie wprowadzone przez dostawcę oprogramowania zgodnie 
z obowiązującym przepisami. Użytkownik powinien przejrzed je i ewentualnie zmienid, stosując się do 
wewnętrznych regulaminów jednostki. 
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Aby przejrzed i ewentualnie zmienid parametry naliczeniowe 13-tki należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrad Parametry naliczeniowe/ Trzynastka. 

3. Zapoznad się z wprowadzonymi parametrami w prawym panelu ekranu w sekcjach: Naliczanie trzy-

nastki oraz Uzupełnianie trzynastki do średniej chorobowej. 

4. W razie konieczności kliknąd przycisk Zmień i wprowadzid zmiany w formularzach edycyjnych. Zaak-
ceptowad zmiany przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 5. Wprowadzanie wynagrodzenia za terminowe wpłacane podatków  

Aby wprowadzid wynagrodzenie za terminowe wpłacane podatków należy: 

1. W menu wybrad Konfiguracja/ Parametry. 

2. W drzewie danych wybrad Parametry inne/ Wynagrodzenie płatnika. 

3. Kliknąd Zmień w sekcji Wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków. 

4. Wypełnid aktywny formularz, wpisując procent oraz ustawiając opcję T-tak w pozycji Naliczać.  

5. Zaakceptowad wpisy przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 6. Tworzenie wzorca numeracji listy wypłat 

Użytkownik programu ma możliwośd ustawienia automatycznej numeracji list płac przygotowywanych 
zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenia. Umożliwia to funkcja dostępna w parametrach programu 
Konfiguracja/ Parametry /Parametry inne/ Autonumeracja list wypłat. 

Po jej wybraniu należy w prawym panelu kliknąd przycisk Zmień w sekcji Numeracja list wypłat z umów 

o pracę lub Numeracja list wypłat z umów zlecenia i za pomocą listy rozwijalnej wskazad opcję T-tak w polu 
automatyczna numeracja. Następnie trzeba wskazad elementy, jakie mają pojawiad się we wzorcu sygnatu-

ry: 
 NR – numer listy (nadawany automatycznie), jest elementem wymaganym, którego nie można 

usunąd ze wzorca; 

 RR – dwie ostatnie cyfry roku, jest to element wymagany, którego nie można usunąd ze wzorca; 

 MM – to oznaczenie miesiąca; 

 U - symbol umowy (P - umowa o pracę, Z - umowa zlecenia / o dzieło); 
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 JEDN – wybranie tego elementu spowoduje pojawienie się identyfikatora jednostki w sygnaturze 

listy (czteroznakowy symbol jednostki). 

Aby wybrad elementy, jakie mają pojawid się w sygnaturze listy, należy w sekcji dostępne zaznaczyd dany 
element i przenieśd go do sekcji wybrane. 

 

Wybranie elementu JEDN obliguje nadanie symboli jednostkom. W tym celu należy: 

1. Kliknąd Zmień w sekcji Symbole jednostek w numeracji list wypłat. 

2. Wprowadzid identyfikatory jednostek (max. czteroznakowe) i zatwierdzid przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 7. Korzystanie z funkcji rejestru zmian 

W rejestrze zmian zapisywane są istotne zmiany dokonywane w aplikacji przez użytkowników. Zapisy 
w rejestrze można filtrowad wg: użytkowników, typów operacji i nazw tabel. Wskazywad można również 
zakres dat, z okresu którego chce się przeanalizowad logi. Rejestr zmian dostępny jest z pozycji menu: 
Konfiguracja/ Rejestr zmian. 
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Karty menu 

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 + + + + + + + + + 
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