
W celu wprowadzenia do listy płac osoby, która wykonuje pracę przebywając na zasiłku 

macierzyńskim należy rozpocząć od dodania aneksu do umowy o pracę, dotyczącego okresu 

świadczenia pracy równolegle z zasiłkiem. 

Menu Wydruki, Dokumenty, Umowa o pracę, wybieramy pracownika, dodaj aneks; 

warunkiem poprawnego obsłużenia zdarzenia jest wprowadzenie wymiaru etatu, na którym 

będzie świadczona praca oraz w pozycji warunki szczególne należy wprowadzić datę, do 

której będzie obowiązywała ta umowa 

 

 
 

W zakładce Wynagrodzenie proszę wprowadzić kwotę nowego wynagrodzenia 

 

 
 

Zakładka inne warunki zatrudnia należy wprowadzić datę, od której rozpoczyna się 

świadczenie pracy 

 

 
 

Menu Dane Płacowe / Nieobecności; wybieramy pracownika; urlop macierzyński/rodzicielski 

wprowadzamy okres urlopu macierzyńskiego, w którym będzie świadczona praca 

 

 
 

W zakładce Edycja pod tabelą z podstawami zasiłku pojawi się informacja, od kiedy 

rozpoczęło się świadczenie pracy w okresie zasiłku 

 

 



Kwota dzienna zasiłku zostanie obliczona proporcjonalnie; należy uzupełnić dane o stawkę 

dzienną w procentach i wybrać rodzaj świadczenia (poniższe dane są fikcyjne). 

 

 
 

Po dodaniu zestawienia nieobecności, można utworzyć listę płac na podstawie poprzedniego 

miesiąca. Osoba świadcząca pracę na zasiłku macierzyńskim pojawi się w dwóch pozycjach 

 

 
 

W pozycji pierwszej znajduje się rozliczenie zasiłku macierzyńskiego. Proszę zwrócić uwagę 

w zakładce Parametry sytemu, czy dla tego rozliczenia ma wystąpić ulga podatkowa. Jeżeli 

nie, proszę wprowadzić informację 

 

 
 

Zapisać dane. Koszty i ulga zostaną zastosowane dla wynagrodzenia w pozycji drugiej. 

 

W pozycji drugiej zostanie naliczone wynagrodzenie za dni przepracowane,  

z uwzględnieniem nieobecności, który dodatkowo mogą wystąpić w trakcie wykonywania 

pracy w trakcie trwania zasiłku macierzyńskiego. 

 

 

W celu wprowadzenia do listy płac osoby, która wykonuje pracę przebywając na urlopie 

wychowawczym należy rozpocząć od dodania aneksu do umowy o pracę, dotyczącego 

okresu świadczenia pracy równolegle z urlopem (dokładnie tak jak w przypadku zasiłku 

macierzyńskiego). 

 

Menu Dane Płacowe / Nieobecności; wybieramy pracownika; urlop wychowawczy 

wprowadzamy okres urlopu wychowawczego, w którym będzie świadczona praca 

 

 
 



Obok tabeli zestawienie nieobecności pojawi się informacja, od kiedy rozpoczęło się 

świadczenie pracy w okresie urlopu 

 

 
 

Podstawa wymiaru składek w wybranym okresie wyniesie 0,00 

 

 
 

Po dodaniu zestawienia nieobecności, można utworzyć listę płac na podstawie poprzedniego 

miesiąca. Osoba świadcząca pracę na urlopie wychowawczym pojawi się w dwóch pozycjach 

(dokładnie tak jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego). 

 


