
        Zmiany w systemie PŁACE-KADRY wersja 2011.8.03

1. Rejestracja i rozliczenie zasiłków chorobowych w pierwszych 30 dniach 
zatrudnienia

        Pracownikom przebywających na absencji chorobowej w 1 miesiącu zatrudnienia nie
         przysługuje zasiłek chorobowy ( tzw okres oczekiwania ) Nie dotyczy to:

− zatrudnionych w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu szkoły
− wypadków w pracy i w drodze do pracy
− zasiłków  macierzyńskich i opiekuńczych

        W tym celu należy  w kartotece kodów składników wynagrodzeń prawidłowo ustawić 
        znacznik „Zasiłek płatny od 1 dnia”
       

           W kartotece umów  , w zakładce „DANE PŁACOWE” ustawiamy datę od kiedy
           pracownikowi liczony jest staż ubezpieczenia chorobowego.

− pracownikowi podejmującemu pracę pierwszy raz wprowadzamy datę 
zatrudnienia a jeżeli był poprzednio zatrudniony i przerwa między 
zatrudnieniami była większa niż 30 dni wprowadzamy datę 
zatrudnienia w zakładzie,

− jeżeli przerwa między zatrudnieniami jest mniejsza niż 30 dni lub 
posiada 10 letni staż ubezpieczenia wprowadzamy datę pierwszego 
zatrudnienia( możemy pozostawić datę pustą)

− dla  podejmujących pracę  w ciągu 3 miesięcy od ukończenia szkoły 
wprowadzamy datę rozpoczęcia szkoły lub pozostawiamy datę pustą 

            

            Zasiłek chorobowy w okresie oczekiwania jest niepłatny i nie wchodzi on do sumy 
            dni płatnych przez zakład (  33 dni) 
            W podanym przykładzie płatny zasiłek następuje dopiero od 3 marca 2011 r.

            W czasie rejestracji absencji, jeżeli  wystąpi data przed 03.032011 , program   
            zasygnalizuje ten fakt ,żądając potwierdzenia lub powrotu do wprowadzania.

              Jeżeli w kartotece kodów składników znacznik „Zasiłek płatny od 1 dnia”, 
              dla danego składnika, jest ustawiony na „TAK” lub data zasiłku jest większa od 
              okresu oczekiwania , komunikat się nie pojawia.
              Wykorzystując przycisk „ZATWIERDŻ BEZ ROZBICIA”   program przyjmie 
               wprowadzany kod absencji ( w podanym przykładzie 610), ale zasiłek chorobowy  



               może być źle rozliczony.

              Jeżeli cały okres wprowadzanej absencji pokrywa się z okresem oczekiwania

             Pojawia się dodatkowy przycisk „ZAMIEŃ NA KOD 605”
             Naciskają ten przycisk program automatycznie zamieni wprowadzany
             kod na symbol „605”

2. W kartotece Zasiłków i Podstawach Zasiłków wprowadzono możliwość 
przejścia między kartotekami
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