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SYSTEM miniEKSPERT  
WERSJA 22.10 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 22.10. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 22.02. 

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 22d)  

• Zmiany dotyczące wyliczania składek społecznych z urlopu wychowawczego: 

− przeniesienie liczenia średniej z 12 miesięcy do modułu Zasiłki i przepisywanie jej na 
”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. 

− z w/w powodu usunięcie funkcji wprowadzania miesiąca i roku początkowego oraz 
końcowego  archiwum w części „Parametry i funkcje specjalne” w opcji Funkcje 
pomocnicze / Parametry archiwum . 

 

Pozostałe zmiany: 

• Dodanie szukania po kolejnych literach danych płacowych w edycji danych wejściowych. 

• Dodanie szukania po kolejnych literach w skrótach słownika wybranego przed wydrukiem 
zestawienia. 

• Dodanie parametru "Czy drukowa ć podpis i dat ę?" przed wydrukiem zestawień imiennych 
(wydrukuje się puste pole na podpis i datę). 

• Dodanie kolumn "Podpis" i "Data (puste pole)" do generatora zestawień imiennych. 

• Dodanie wydruku numeru pracownika w nagłówku zestawienia sumarycznego lub kosztowego 
obliczonego dla zakresu jednego pracownika. 

• Dodanie drukowania nagłówka zestawienia w przypadku, gdy na nową stronę przejdzie sama stopka. 

• Dodanie zmiany kursora na większy w przypadku naciśnięcia klawisza Insert przy edycji 
stopek. 



 
 
System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT  

Strona − 2  Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT 
 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Możliwość wprowadzenia długiej nazwy przedsiębiorstwa i zakładu  (obsługa pola dotyczy tylko  
e-deklaracji, do wykorzystania jest 240 znaków). 

3. Moduł ZASIŁKI 

• Zmiana w przenoszeniu podstawy (stawki dziennej) do obliczanego zasiłku: zamiast szukania  
1-szego obliczonego - z bezpośrednio go poprzedzającego (nawet jeśli stawka wprowadzona 
kwotowo), z pominięciem korekt. 

• Umożliwienie obliczania średniej podstawy do urlopu wychowawczego z dowolnych 12 miesięcy 
wstecz lub wskazanych ręcznie (należy w edycji wprowadzić skrót SRWCH a w datach od-do podać 
miesiąc następny względem obliczanych miesięcy). 

• Poprawa sprawdzania limitu dni wynagrodzenia za chorobę, gdy była wcześniej wprowadzona 
korekta (brał ją pod uwagę w sumowaniu dni). 

• Dodanie komunikatów w czasie obliczania chorobowego w przypadku, gdy 1-sza podstawa wstecz 
jest pobrana z bieżącego miesiąca archiwum lub gdy jest z miesiąca, którego jeszcze nie ma  
w archiwum (tylko dla zakresu jednego pracownika). 

• Dodanie komunikatu o braku archiwizacji parametrów systemowych (dni roboczych) względem 
miesiąca obliczania chorobowego (tylko dla zakresu jednego pracownika). 

• Usunięcie drukowania NIP z karty zasiłkowej. 

• Możliwość obliczania średniej do podstawy składek emer/rent z urlopu wychowawczego  
z porównywaniem do minimalnej płacy krajowejz dowolnych 12 miesięcy wstecz lub wskazanych 
ręcznie. W edycji zasiłków należy wprowadzić skrót SRWCH, w datach od-do podać miesiąc 
następny względem obliczanych miesięcy i ewentualnie zaznaczyć miesiące pobrania podstawy  
z archiwum oraz obliczyć i przepisać do Płac. 

• Możliwość ustawienia na stałe miesiąca, z którego pobierana jest podstawa pomocnicza (np. 1/12 
nagrody rocznej) - dotyczy tylko wydruku podstaw ( Narzędzia / Parametry programu - "Podstawę 
pomocniczą uwzględniać ....z mies/roku" ). 

• Wyłączenie z obliczania pracowników zwolnionych (tylko dla zakresu "Jeden pracownik" 
można go obliczyć po potwierdzeniu). 

• Dodanie wypadania podstaw z miesięcy wcześniejszych niż data początku ubezpieczenia  
(np. ponowne zatrudnienie emeryta). 

• Dodanie sprawdzania stawki dziennej ze stawką z płacy minimalnej (pomniejszanej o składki) -  
w czasie obliczeń pojawi się komunikat o wykryciu takiej sytuacji i pytanie o potwierdzenie wyliczenia 
(np. dla uczniów nie należy zatwierdzać stawki minimalnej). 

► 
Uwaga: Aby obliczenie było poprawne nale ży w nowym parametrze "Suma procentów 
składek społecznych pracownika" wprowadzi ć warto ść liczbow ą (obecnie 13,71) - 
Narzędzia / Parametry programu. 
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4. Moduł KADRY 

• Dodanie szukania po kolejnych literach danych kadrowych w generatorze zestawień (kolumny 
i selekcja). 

• Dodanie porządku według daty urodzenia w generatorze zestawień. 

5. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Dodanie komunikatu o statusie pracownika "Zwolniony" przy definiowaniu rozliczenia. 

• Dodanie szablonu dla umowy zlecenia pracowników obcych zatrudnionych w innym zakładzie. 

• Możliwość wprowadzenia długiej nazwy przedsiębiorstwa i zakładu (na 240 znakach) - obsługa pola 
tylko w e-deklaracjach. 

• Zmiana dla przypadku kopii rozliczenia (klawisz F8) - automatyczny zapis kopiowanego 
zleceniobiorcy (nazwiska i imienia). 

• Dodanie możliwości zaznaczenia (przy pomocy klawiszy Ctrl+Insert) wszystkich rozliczeń (lub 
wybranych selekcją na klawisz Ctrl-F3) dla wydruku w formie zestawienia. 

6. Moduł POMOST 

• Dodanie do raportu po wygenerowaniu pliku kedu komunikatu o braku nr PESEL. 

• Dodanie do raportu po wygenerowaniu pliku kedu komunikatu o nieprawidłowej wartości wskaźników 
zerowych deklaracji RCA i RZA. 

• Zmiana przesyłu na RSA - gdy liczba wypłat/dni=0 i kwota=0, to przesyłane jest puste pole. 

• Możliwość wprowadzenia długiej nazwy przedsiębiorstwa i zakładu ( na 240 znakach) - obsługa pola 
tylko w e-deklaracjach. 

• Poprawa generowania RCA w przypadku zerowych danych dla składek społecznych, niezerowej 
podstawy zdrowotnej, a zerowej składki zdrowotnej (np. bardzo niska kwota wynagrodzenia za 
chorobę, reszta miesiąca bez wynagrodzenia). 

 


