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WST�P 

 
 
 
 
 

Oddajemy do Pa�stwa r�k now� wersj� programu SM-BOSS. Wersja 5.05 powstała 
głównie w zwi�zku ze zmianami w: 

• kodeksie pracy, 

• ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

• programie Płatnik (wersja 6), 

• rozporz�dzeniach o: 

- tre�ci �wiadectwa pracy, 
- tre�ci umowy o prac�. 
- wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego. 

 
Doło�yli�my wszelkich stara�, aby wersja ta zgodna była z najnowszymi przepisami oraz 

aby spełniła Pa�stwa oczekiwania. Zdajemy sobie jednak spraw� z niedoskonało�ci jej 
rozwi�za� zwłaszcza w zakresie rozliczania wymiaru urlopu, co nie zostało spowodowane 
naszym niedopatrzeniem lub zaniedbaniem lecz niejednoznaczno�ciami w rozumieniu 
obowi�zuj�cych przepisów.  

Spotkali�my si� bowiem z tak ró�norodnymi i wzajemnie sprzecznymi interpretacjami 
dotycz�cymi godzinowego rozliczania wymiaru urlopu, �e pogodzenie ich wszystkich w 
jednym spójnym algorytmie wydaje si� na dzisiaj niemo�liwe. Zapewniamy Pa�stwa, �e po 
ustaleniu si� jednolitej wykładni tych przepisów zastosujemy je w programie SM-BOSS 
przekazuj�c Pa�stwu jego kolejn� wersj�. 

 
 
 
 

Zespół SM-BOSS 
Great Plains Software Polska S.A. 
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ZMIANY W MODULE PŁACE 
 
 
Nowe PIT-y 

 
Od pocz�tku roku 2004 obowi�zuj� nowe wzory formularzy PIT. 
 
W programie wprowadzono najnowsze wersje formularzy PIT. W celu wydrukowania 
po��danego formularza PIT nale�y wybra	 jego odpowiedni� wersj� w parametrach 
(Płace->Administracja->Parametry systemu->Parametry formularzy PIT). 
 

Wybór formularzy PIT: 
 
PIT 4    [3258/VIII]� 
 
PIT 8A   [3257/VIII]� 
 
PIT 8B   [3230/IX  ]� 
 
PIT 11   [3230/IX  ]� 
 
PIT 40   [3254/VIII]� 

 
 
Zaliczki na podatek od umów zlece� i o dzieło 

 
Według nowych przepisów, od umów zlece� i umów o dzieło ma by	 pobierana zaliczka na 
podatek dochodowy w wysoko�ci 19%. 
 
Zmieniono domy�lne ustawienie odno�nego parametru na 19% w: 
Płace->Administracja->Parametry systemu->Tabela podatku dochodowego->2004 
 

Zaliczka na podatek dochodowy od zlece� (%)  19 
 

 
Domy�lne warto�ci parametrów na rok 2004 

 
W roku 2004 obowi�zuj� nowe warto�ci parametrów zwi�zanych z podatkiem dochodowym, 
ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. 
 

1. W Tabeli podatku dochodowego (Płace->Administracja->Parametry systemu->Tabela 
podatku dochodowego->2004) zmieniono domy�lne warto�ci parametrów: miesi�czne koszty 
uzyskania przychodu oraz podwy�szone miesi�czne koszty uzyskania przychodu: 

 
Miesi�czne koszty uzyskania przychodu                102.25 
Podwy�szone miesi�czne koszty uzyskania przychodu    127.82 

 
 



4 

 
 

2. W tabeli ubezpiecze� społecznych (Płace->Administracja->Parametry systemu->Tabela 
ubezpiecze� społecznych->2004) zmieniono domy�lne warto�ci parametrów: maksymaln� 
roczn� podstaw� wymiaru składek oraz stop� procentow� składki na ubezpieczenie 
zdrowotne: 

 
Roczna podstawa wymiaru składek:     68,700.00 

ubezpieczenie zdrowotne:             8.25 % 

 
 
„Niskocenne” umowy zlecenia i umowy o dzieło 

 
Zniesiono 20% podatek zryczałtowany od umów zlecenia i umów o dzieło na niskie kwoty. 
Według obecnych przepisów prawa, dla wszystkich umów, niezale�nie od kwoty, koszty 
uzyskania i zaliczki na podatek obliczane b�d� w jednakowy sposób. 
 

1. Z Tabeli podatku dochodowego na rok 2004 i lata nast�pne usuni�to parametr: Kwota, do 
której jest liczony podatek zryczałtowany. 

  
2. W Tabeli ubezpiecze� społecznych na rok 2004 i lata nast�pne opis: „Zlecenia zryczałt./Rada 

Nadzorcza” zmieniono na: „Zarz�d/Rada Nadzorcza”. 
 

3. Na Li�cie płac (zwykłej, nie RN) płatnej w roku 2004 lub w latach nast�pnych z ekranu 
zlece�/umów o dzieło usuni�to funkcj� specjaln� Ctrl+F7 - Zmiana sposobu liczenia podatku 
ryczałtowego. Na listach płac typu RN funkcja ta nadal pozostaje. 

 
4. Wydruk PIT 8A mo�na zrobi	 tylko za rok 2003 i lata starsze. 

 
5. Z wydruków zestawie� podatkowych za rok 2004 i lata nast�pne usuni�to opcj� menu 

Zestawienie podatków zryczałtowanych. 
 

 
Krótkie zwolnienie lekarskie 

 

W ci�gu całego roku 2003 obowi�zywała zasada niewypłacania wynagrodzenia chorobowego 
za pierwszy dzie� nieobecno�ci spowodowanej chorob�, w przypadku gdy zwolnienie trwało 
niedłu�ej ni� 6 dni. Obecnie ten przepis zniesiono – płatne s� wszystkie dni zwolnienia 
chorobowego, niezale�nie od długo�ci jego trwania. 

Zmiana dotyczy tych zwolnie�, które rozpocz�ły si� ju� w nowym roku (2004). Krótkie 
zwolnienie, które rozpocz�ło si� jeszcze pod koniec roku 2003 i trwało do pierwszych dni 
roku 2004 traktowane jest wg starych zasad, tzn. pierwszy dzie� jest niepłatny. 
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Domy�lne ustawienie odno�nego parametru zmieniono na 0.  
Płace->Administracja->Parametry systemu->Parametry domy�lne->Parametry domy�lne 
zasiłków opodatkowanych-> Od (rok/miesi�c): 04/01: 
 

Pierwszy dzie� niepłatny przy wynagr.chorobowym do   0 dni 
 

UWAGA ! 

Po wykonaniu upgrade’u do wersji 5.05 nale�y wej�	 do: 
Płace->Administracja->Parametry systemu->Parametry domy�lne->Parametry domy�lne 
zasiłków opodatkowanych, 
utworzy	 now� tabel�, która b�dzie obowi�zywała od stycznia 2004 (04/01)  i przy wyj�ciu 
ZAPISA
.  
 

 
Raport ZUS DRA 

 
Zmiany w obsłudze formularza ZUS DRA polegaj� na dostosowaniu SM-BOSS’a do nowej 
wersji programu Płatnik (wer.6) 
 

1. Na dokumencie ZUS DRA zmieniona została długo�	 pola III.04 (stopa procentowa składek 
na ubezpieczenie wypadkowe) z trzech na cztery znaki. 

 
2. Pole III.03 stało si� polem słownikowym, które przyjmuje jedn� z warto�ci: 0, 1, 2, 3. Pole 

zmieniło nazw� na: „Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby 
niepełnosprawne ze �rodków PFRON i bud�etu pa�stwa”. 

 

Kody wniosku o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne s� nast�puj�ce: 
 

0 - płatnik składek nieuprawniony lub nie wnioskuj�cy o dofinansowanie składek 
na podstawie art. 25 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pózn.zm.), 

1 - wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne 
ze �rodków PFRON i bud�etu pa�stwa, przysługuj�ce na podstawie art. 25 ust.2 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pózn. zm.), 

2 - wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne 
ze �rodków PFRON i bud�etu pa�stwa, przysługuj�ce na podstawie art. 25 ust.3 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pózn. zm.), 

3 - wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne 
ze �rodków PFRON i bud�etu pa�stwa, przysługuj�ce na podstawie art. 25 
ust.3a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pózn.zm.). 
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W parametrach modułu (Płace->Administracja->Parametry systemu->Informacje o ZUSie) 
wprowadzono nowy parametr okre�laj�cy kod wniosku o dofinansowanie składek na osoby 
niepełnosprawne: 
  

Kod wniosku o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne: 
[wniosek o dofinansowanie na podst. art.25 ust.2 ustawy    ]� 
������������������������������������������������������������ 
�płatnik nieuprawniony lub nie wnioskuj	cy o dofinansowanie� 
�wniosek o dofinansowanie na podst. art.25 ust.2 ustawy    � 
�wniosek o dofinansowanie na podst. art.25 ust.3 ustawy    � 
�wniosek o dofinansowanie na podst. art.25 ust.3a ustawy   � 

����������������������������������������������������������� 

 
 
Wynagrodzenie za urlop 

 

Pocz�wszy od 1 stycznia 2004r. zmieniły si� przepisy na temat sposobu obliczania 
wynagrodzenia za czas urlopu. 

Obecnie wynagrodzenie to oblicza si� dziel�c podstaw� wymiaru przez liczb� godzin, w 
czasie których pracownik wykonywał prac� w okresie, z którego została ustalona ta podstawa 
(najcz��ciej: 3 miesi�ce), a nast�pnie, mno��c tak ustalone wynagrodzenie za jedn� godzin� 
pracy przez liczb� godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach 
normalnego czasu pracy, zgodnie z obowi�zuj�cym go rozkładem czasu pracy.  

 
1. Zmienił si� ekran główny Listy płac. W sekcji WYNAGRODZENIE pojawiły si� dwa nowe 

pola okre�laj�ce ilo�	 dni nominalnych i ilo�	 roboczogodzin nominalnych. Pola te, na nowo 
tworzonej li�cie płac, wypełniane s� na podstawie kalendarza pracownika. Obydwa pola 
podlegaj� edycji. 

Poni�ej nich umiejscowione s� analogiczne pola, zawieraj�ce dni i godziny przepracowane. 
 
 

������������������������������������������� 
� WYNAGRODZENIE                           � 
� Nom Dni 22 Rbg 176.00                   � 
� Pr. Dni  7 Rbg  56.00  Płaca   4,000.00 � 
� Prem. regulaminowa   0.0%          0.00 � 
� Prem. uznaniowa      0.0%          0.00 � 
� Dodatek funkcyjny    0.0%          0.00 � 
� Sta�                 0.0%          0.00 � 
� Urlop wypoczynkowy  15 dni     3,409.20 � 
� Nadgodziny    0.00    Kwota        0.00 � 
� Inne przychody                     0.00 � 
������������������������������������������ 

 
 

2. Podczas reinstalacji wersji 5.05, pole zawieraj�ce ilo�	 roboczogodzin nominalnych 
wypełniane jest na podstawie kalendarzy poszczególnych pracowników. Dotyczy to ostatnich 
list płac z roku 2003 oraz kartoteki zarobków. O tym, na ilu ostatnich listach płac i w ilu 
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miesi�cach kartoteki zarobków pole to zostanie wypełnione, decyduje ustawienie parametru 
okre�laj�cego ilo�	 miesi�cy branych do podstawy wynagrodzenia urlopowego. 

 
Płace->Administracja->Parametry systemu->Parametry domy�lne->Parametry urlopu 

 
Okres liczenia podstawy wynagrodzenia za urlop:    3 

 
3. W Administracji, w Operacjach okresowych, dodano funkcj� Naliczanie godzin 

nominalnych. Funkcja ta pozwala na wypełnienie ilo�ci roboczogodzin nominalnych na 
wybranej li�cie płac i - je�li lista jest przepisana lub zaksi�gowana – równie� w kartotece 
zarobków. 

 
4. Zmieniono sposób obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego - ilo�	 dni 

została zmieniona na ilo�	 godzin. Zmieniła si� równie� specyfikacja podstawy: 

 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�               SPECYFIKACJA PODSTAWY WYMIARU WYNAGRODZENIA ZA URLOP           � 
� Rbg w okresie ostatnich   3 miesi�cy: 528.00, nom.w bie�	cym m-cu: 176.00    � 
� Składniki wynagrodzenia:         Zmienne          Stałe     �rednia/godz.    � 
�     Płaca zasadnicza                0.00       4,000.00             22.73    � 
�     Premia regulaminowa             0.00           0.00              0.00    � 
�     Premia uznaniowa            3,000.00           0.00              5.68    � 
�     Dodatek funkcyjny               0.00           0.00              0.00    � 
�     Dodatek sta�owy                 0.00           0.00              0.00    � 
�     Nadgodziny                      0.00           0.00              0.00    � 
�     Inne przychody                  0.00           0.00              0.00    � 
�                               ���������������������������������������������� � 
�                               PROPONOWANA PODSTAWA WYMIARU:            28.41 � 
� Proponowane wynagrodzenie za  15 dni urlopu, 120.00 godzin:         3,409.20 � 
�                               AKCEPTOWANA PODSTAWA WYMIARU:      �     28.41 � 
�                         Akceptowane wynagrodzenie za urlop:         3,409.20 � 

������������������������������������������������������������������������������� 

 

Proponowan� podstaw� wymiaru (godzinow�) wynagrodzenia za urlop program SM-BOSS 
oblicza obecnie w nast�puj�cy sposób: 
 

propon.podstawa wymiaru = suma składników zmiennych / ilo�	 roboczogodzin 
przepracowanych w okresie ostatnich 3 miesi�cy + 
+ suma składników stałych / ilo�	 godzin nominalnych w 
bie��cym miesi�cu 

 
Do roboczogodzin przepracowanych w okresie ostatnich 3 miesi�cy wliczane s� równie� 
nadgodziny wpisane jako inne przychody, pod warunkiem oczywi�cie, �e ich definicji 
(Ctrl+F6 - Tabela typów innych przychodów na li�cie płac) zaznaczono parametr „Urlop”. 
 

UWAGA ! 

W przypadku gdy nadgodziny zostały na li�cie płac zaewidencjonowane w Specyfikacji 
innych przychodów (Ctrl+F6), na ekranie listy płac nie nale�y zwi�ksza	 ilo�ci 
roboczogodzin przepracowanych o liczb� nadgodzin, aby godziny te nie zostały zdublowane 
przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. 
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Proponowane wynagrodzenie za urlop program oblicza w nast�puj�cy sposób: 
 
  wynagrodzenie za urlop = podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop * ilo�	 godzin 

urlopu w bie��cym miesi�cu wynikaj�ca z kalendarza 
pracownika 

 
 

5. Potr�cenie urlopowe obliczane jest równie� godzinowo, tzn. suma składników stałych z 
bie��cego miesi�ca dzielona jest przez nominaln� ilo�	 godzin w bie��cym miesi�cu, a 
nast�pnie mno�ona przez ilo�	 godzin urlopu. 

 
 
Za�wiadczenie o zasiłkach 

 
Przebudowano wydruk za�wiadczenia o zasiłkach 
(Płace->Kartoteka pracowników->F-spec->Wydruk za�wiadczenia o pracy / o zasiłkach 
Alt+F9 -> Za�wiadczenie o zasiłkach). 
 
 
 

ZMIANY W MODULE KADRY 
 
 

Wymiar urlopu – jeden próg 
 
Dotychczas pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze: 18 dni po jednym roku pracy, 20 
dni – po 6 latach, 26 dni – po 10 latach. Według nowych przepisów, zatrudnionym krócej ni� 
10 lat nale�y si� 20 dni urlopu, a zatrudnionym co najmniej 10 lat - 26 dni urlopu. 
 
W module Kadry uwzgl�dniono t� zmian�. 
 

 
Wymiar urlopu – niepełny etat 

 
Wymiar urlopu dotychczas był niezale�ny od wymiaru czasu pracy. Obecnie, dla pracownika 
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuj�ca liczba dni urlopu ustalana 
jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. pół etatu - pół zwykłego 
wymiaru urlopu). 
 
 
UWAGA 1 

Ze wzgl�du na ró�norodne, wzajemnie sprzeczne interpretacje przepisu kodeksu pracy, 
mówi�cego, �e przy udzielaniu urlopu jeden dzie� urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, w 
wersji 5.05 nie w pełni rozwi�zana pozostaje sprawa udzielania urlopu wypoczynkowego 
pracownikom zatrudnionym na niepełny etat. 
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UWAGA 2 

Z tego samego wzgl�du, wymiar urlopu (wykorzystany i do dyspozycji) dla wszystkich 
pracowników obliczany jest w pełnych dniach. Je�li zostanie ustalona jednolita interpretacja 
przepisu o godzinowym traktowaniu urlopu, to zastosowana ona zostanie w kolejnej wersji 
programu SM-BOSS. 
 

 
Pierwszy urlop wypoczynkowy 

 
Pierwszy w �yciu urlop wypoczynkowy dotychczas przysługiwał po 6 miesi�cach pracy w 
ilo�ci połowy wymiaru nale�nego po roku pracy. 

Według nowych przepisów, pierwszy urlop przysługuje pracownikowi po upływie miesi�ca 
zatrudnienia w wysoko�ci 1/12 wymiaru rocznego. Wobec pracowników, którzy do dnia 
01.01.2004 r. nie nabyli prawa do kolejnego urlopu, stosuje si� dotychczasowe zasady, czyli 
prawo do pierwszego urlopu uzyskaj� po sze�ciu miesi�cach pracy, a do pozostałej cz��ci - z 
upływem roku pracy. 
 
W module Kadry uwzgl�dniono t� zmian�. 
 

 
Deklaracje ZUS 

 
W programie Płatnik nast�piła zmiana formatu danych wej�cia/wyj�cia. 
 

1. Deklaracje ZUS emitowane z modułu Kadry dostosowano do wymaga� nowej wersji 
programu Płatnik (wer.6). 

 
2. W parametrach modułu (Kadry->Administracja->Parametry systemu->Informacje o ZUSie) 

wprowadzono nowy parametr okre�laj�cy kod wniosku o dofinansowanie składek na osoby 
niepełnosprawne. 

 
 
�wiadectwo pracy 

 
Tre�	 �wiadectwa pracy dostosowano do wymaga� nowych przepisów. 
 

 
Umowa o prac� 

 
Obsług� standardowego formularza umowy o prac� dostosowano do wymaga� nowych 
przepisów, pozwalaj�c na wpisanie na nim informacji o dopuszczalnej liczbie godzin pracy. 
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Za�wiadczenie o zasiłkach 

 
Przebudowano wydruk za�wiadczenia o zasiłkach (Kadry->Kartoteka pracowników->F-spec-
> Wydruk za�wiadczenia o pracy / o zasiłkach Alt+F9 -> Za�wiadczenie o zasiłkach). 
 

 
Urlop pracownika sezonowego 

 
Dotychczas, pracownikom sezonowym przysługiwało 1,5 dnia urlopu wypoczynkowego za 
ka�dy przepracowany miesi�c. Od nowego roku zasada ta przestała obowi�zywa	 a 
pracownikom sezonowym urlop wypoczynkowy b�dzie przysługiwał na zasadach ogólnych. 
 
W module Kadry zniesiono specjaln� obsług� urlopów dla pracowników sezonowych. 
 

 
Urlop pracownika młodocianego 

 
Dodano obsług� urlopów pracowników młodocianych w pierwszym roku pierwszej pracy. 

Pracownik młodociany z upływem 6 miesi�cy od rozpocz�cia pierwszej pracy uzyskuje prawo 
do urlopu w wymiarze 12 dni. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu 
w wymiarze 26 dni. W roku kalendarzowym, w którym uko�czy on 18 lat, ma prawo do 
urlopu w wymiarze 20 dni. 
 
Aby dany pracownik traktowany był przez program jak to opisano powy�ej, w kodzie 
stanowiska tego pracownika zawarty musi by� wyraz: „UCZE�” lub „UCZEN”. 


