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SYSTEM miniEKSPERT  
WERSJA 22.02 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 22.02. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 22.01. 

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 22a)  

• Zmiany dotyczące wyliczania składek społecznych z urlopu wychowawczego: 

− zdefiniowanie składnika płacowego do kwotowego wprowadzenia średniej z 12 
miesięcy (”kw.pd.urwch ”), która będzie sprawdzana względem 60% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego w komunikatach 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę do ustalenia 
najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  - 
należy ją wprowadzić do parametru systemowego ”Przeci ętne mies.wynagr. w 
pop.kwart ” w pełnej wysokości (np. dla stycznia i lutego 2012 - 3416,00 zł). 

− zdefiniowanie wyliczania miesięcznie podstawy chorobowego brutto (przed odjęciem 
składek), zgodnie z przepisami dotyczącymi jej liczenia - dopełnianie dla zmiennego 
wynagrodzenia, wartość nominalna dla stałego wynagrodzenia (dla pracowników na 
stałej płacy miesięcznej. którzy mają wprowadzony parametr ”wsk.ndp.pch”) oraz 
wypadanie miesiąca w przypadku nie przepracowania połowy dni roboczych. 

 

► 

Uwaga 1: Podstawa z punktu 2 b ędzie słu żyć do wyliczania średniej z 12 miesi ęcy 
dopiero po roku jej obliczania (lub wcze śniej dla pracowników przyj ętych od miesi ąca 
wgrania zmiany). Wtedy nale ży wstawi ć miesi ąc i rok pocz ątkowy oraz ko ńcowy 
pobrania tej danej z archiwum w cz ęści „Parametry i funkcje specjalne” w opcji 
Funkcje pomocnicze / Parametry archiwum  (w przyszło ści niekoniecznie b ędzie to 12 
miesi ęcy poprzedzaj ących urlop wychowawczy). 

► 
Uwaga 2: W przypadku, gdy liczba podanych miesi ęcy pobierania podstawy  
z archiwum b ędzie mniejsza ni ż 12 (np. gdy pracownik nie ma jeszcze 12 miesi ęcy 
pracy), nale ży wprowadzi ć do danych wej ściowych parametr pracownika ”mc. do 
śred” (liczba miesi ęcy przez któr ą należy podzieli ć sum ę z archiwum). 

► 
Uwaga 3: Średnia podstawa z 12 lub mniej miesi ęcy wyliczy si ę tylko w przypadku, 
gdy w danych wej ściowych pracownika b ędą wprowadzone dni urlopu 
wychowawczego. 

 

• Dodanie składnika płacowego kwoty premii z obniżką za chorobę i nieobecności niepłatne, 
wchodzącej do podstawy chorobowego, przenoszącej się po zamknięciu miesiąca - do danych 
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wejściowych należy wprowadzić składnik płacowy ”kw.prem.obn ” (oczywiście można zmienić nazwę 
w module Master). 

Pozostałe zmiany: 

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

• Dodanie w/w danych do generatora wydruków imiennych. 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Nowe wzory deklaracji PIT-11 (19), PIT-40 (17) do e-deklaracji (w postaci plików XML). 

► 
Uwaga 1: Domy ślnie na wydrukach PIT-11 i PIT-40 wydrukuje si ę PESEL pracownika. 
Aby wydrukował si ę NIP należy w ewidencji podatników w parametrach 
wywoływanych klawiszem F3 przestawi ć ”Czy na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 
drukowa ć NIP?” na ”Tak”. 

► 
Uwaga 2: Komunikat o braku danych adresowych płatni ka (przedsi ębiorstwa lub 
osoby fizycznej) pojawia si ę w przypadku nie wypełnienia jednej z danych 
adresowych (gmina, powiat, województwo, miejscowo ść, kod, poczta, numer domu). 

► 
Uwaga 3: Komunikat o braku danych adresowych podatn ika (pracownika) pojawia si ę 
w przypadku nie wypełnienia jednej z danych adresow ych (gmina, powiat, 
województwo, miejscowo ść, kod, poczta, numer domu). 

3. Moduł MASTER 

• Dodanie 2 parametrów dotyczących ODO (ochrony danych osobowych) w parametrach programu 
(Narzędzia / Parametry) - ”Czy ochrona danych osobowych ?” - jeśli „Tak”, to należy wypełnić 
”Liczb ę dni wa żności hasła operatorów”, a program będzie monitował o konieczności jego 
zmiany. 

4. Moduł KADRY 

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

 


