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SYSTEM EKSPERT 

WERSJA 26.05 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 26.05. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 26.01. 

 

► 
Uwaga: Przypominamy, że przed ka żdą instalacj ą nowej wersji nale ży wykona ć kopi ę 
istniej ącego systemu. 

1. Moduł ZASIŁKI 

• Dodanie podłączenia dla świadczenia rodzicielskiego oraz wyrównania zasiłku 
macierzyńskiego. 

• Sprawdzanie w czasie obliczania czy wartość zasiłku macierzyńskiego netto jest niższa 
niż świadczenie rodzicielskie – jeśli tak – komunikat o wysokości wyrównania, które 
należy wprowadzić jako osobną pozycję w edycji zasiłków. 

• Dodanie możliwości wprowadzenia chorobowego niepłatnego z tytułu nienabycia prawa 
do zasiłku z przepisywaniem dni niepłatnych do modułu PŁACE w celu obniżenia płacy 
zasadniczej i innych składników obniżanych za chorobę. 

 

► 
Uwaga: Program wyliczy podatek z zasiłku macierzy ńskiego w wysoko ści 18% 
podstawy – gdyby ten procent miał by ć inny, nale ży go wprowadzi ć w edycji zasiłku 
do pola „% zal.na pdt”. Równie ż kwot ę woln ą od podatku (obecnie 46,33zł) nale ży 
wprowadzi ć w edycji do pola „Obni żka pdt”. 

 
 
Aby wykorzystać w programie powyższe zmiany należy: 
 

• w module INSTALATOR  zdefiniować parametr systemowy „ świadczenie rodzicielskie”   
i podłączyć go w module ZASIŁKI  w opcji „Podłączenia / Przesyłu  ZUS / PŁACE”  
w tablicy „5.PODSTAWY I INNE DANE – wskazanie danych płacowych” na ostatniej 
pozycji, 

• w słowniku „Zasiłki”  zdefiniować pozycję dla wyrównania zasiłku macierzyńskiego  
z kodem ZUS 329 i podłączyć ją w module ZASIŁKI w opcji „Podłączenia / Przesyłu  ZUS / 
PŁACE” w tablicy „2.SKRÓTY – wskazanie skrótów ze słownika” na ostatniej pozycji, 
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• w module INSTALATOR  zdefiniować daną „Wyrównanie zasiłku macierzy ńskiego”   
w klasie „Zasiłek ZUS”, dodać ją do kwoty netto w algorytmach płacowych oraz podłączyć 
w module ZASIŁKI w opcji „Podłączenia / Przesyłu  ZUS/PŁACE” w tablicy „3.ZASIŁKI – 
wskazanie danych płacowych” na ostatniej pozycji, 

• w słowniku „Zasiłki”  zdefiniować pozycję dla chorobowego niepłatnego z tytułu nienabycia 
prawa do zasiłku z kodem ZUS 151 i podłączyć ją w module ZASIŁKI w opcji „Podłączenia 
/ Przesyłu  ZUS / PŁACE” w tablicy „2.SKRÓTY – wskazanie skrótów ze słownika” na 
pozycji ostatniej „Niepł. z tyt. nienab. prawa do zas.”,  

• w module INSTALATOR  zdefiniować daną „Dni niepłatne chorobowego”  w klasie 
„Parametr pracownika”, dodać ją do sumy dni nieobecnych (lub choroby) w algorytmach 
płacowych oraz podłączyć w module ZASIŁKI w opcji „Podłączenia / Przesyłu  ZUS / 
PŁACE” w tablicy „4.LICZBA DNI – wskazanie danych płacowych” na ostatniej pozycji, 

 
lub zamówić zdefiniowanie zmian w serwisie płacowym. 

2. Moduł POMOST 

• Dodanie przesyłu wyrównania zasiłku macierzyńskiego na deklarację RSA.  
• Dodanie nazwiska i 1-szej litery imienia pracownika w raporcie po przesyle danych do 

Płatnika. 

3. Moduł DEKLARACJE 

• Rozdzielenie zapisywania parametrów wydruku zestawień imiennych i sumarycznych tak, 
aby te same parametry mogły działać osobno. 
 


