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WST�P 

 
 
 
 
 

Oddajemy do Pa�stwa r�k now� wersj� programu SM-BOSS 5.07. Wersja ta zawiera 
zmiany zwi�zane z godzinowym traktowaniem wymiaru urlopów wypoczynkowych. 

�yczymy Pa�stwu przyjemnej pracy.  

 
 
 
 
 

Zespół SM-BOSS 
Great Plains Software Polska S.A. 
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PRZED UPGRADE’EM 
 
 

UWAGA 1 
 
Przed upgrade’em nale�y mie� poprawnie zało�one kalendarze i poprawnie przypisanych do 
nich pracowników. Reinstalator wypełnia nowe pola bazy danych na podstawie kalendarza.  
 

UWAGA 2 
 
Przed upgrade’em nale�y upewni� si�, �e rok kadrowy 2003 został zamkni�ty. Je�eli nie, to 
nale�y go zamkn��. 
 

UWAGA 3 
 
W wersji 5.07 szczególnie istotna jest poprawno�� kalendarza. Zawarto�� kalendarza ma 
podstawowy wpływ na prawidłowe obliczenie wymiaru dni/godzin urlopu oraz wysoko�ci 
wynagrodzenia urlopowego. 
 
 
 
 

ZMIANY W MODULE KADRY 
 
 

Kalendarz pracy 
 
Do grupy kalendarza dodano parametr okre�laj�cy dobow� norm� czasu pracy. Domy�lnie 
parametr ten wypełniany jest warto�ci�: 8 godzin.  
 
Kadry->Administracja->Obsługa kodów systemu->Kalendarz : 
 

�������������������������������������������������������������������������������� 
�  KWIECIE�'2004      Ilo�� dni roboczych: 22     Ilo�� roboczogodzin: 176.00  � 
�  KALENDARZ    GRUPA: S    NAZWA: Standardowy           NORMA DOBOWA:   8:00  � 
�������������������������������������������������������������������������������� 

 
Mo�na go zmieni� (np. dla słu�by zdrowia, pracowników niepełnosprawnych, itp.), wpisuj�c 
inn� ilo�� godzin i minut, przez uruchomienie funkcji: Funkcje grupy (Shift+F7), Aktualizuj 
dane grupy. 
 

�																																																												
 
�                  Aktualizuj dane grupy S                   � 
�                                                            � 
�                    Grupa: S                                � 
�                    Nazwa: Standardowy                      � 
� Dobowa norma czasu pracy:   8.00 (w godzinach i minutach)  � 
�																																																												 
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UWAGA ! 
 
Dobow� norm� czasu pracy dla grupy kalendarza nale�y wpisywa� zawsze w ilo�ci godzin i 
minut obowi�zuj�cej dla pełnego etatu. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 
czasu pracy (np. pół etatu) dobowej normy nie nale�y pomniejsza�. Dobowa norma czasu 
pracy mówi o normie, jaka obowi�zywałaby pracownika, gdyby pracował na pełny etat. W 
wi�kszo�ci przypadków, norma ta wynosi 8 godzin. Dla niektórych grup zawodowych mo�e 
by� inna, np. dla piel�gniarek – 7:35 (7 godzin 35 minut), dla niepełnosprawnych – 7:00. 

 
 
Informacje o nale�nym i wykorzystanym urlopie 
 

W Kartotece Pracowników przebudowano ekrany, zmieniaj�c rozmieszczenie danych. 
Informacje dotycz�ce urlopu pracownika znajduj� si� obecnie na ekranie nr 3. Dane o urlopie 
podawane s� obecnie w roboczogodzinach oraz w dniach.  
 
Dane o urlopie na ekranie nr 3 w Kartotece Pracowników: 

 
�������������������������������������������������������������������������������� 
� Sta�:          5 lat,   3 mies., 24 dni    �     Kodeksowy urlop nale�ny: 26 � 
� Sta� w zakł.:  5 lat,   3 mies., 24 dni    �             Urlop dodatkowy:  0 � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
� URLOP:                                                                       � 
�         Urlop nale�ny  od dnia: 2002.01.01   26 dni/rok                      � 
�                                                                              � 
�         Pozostaje:               240.00 rbg     30 dni 0 godz. 0 min.        � 
�         W tym urlop na ��danie:    0.00 rbg      0 dni                       � 
�         Urlop zaległy:            32.00 rbg      4 dni 0 godz. 0 min.        � 
�                                                                              � 
��kolejno��:-numer ewidencyjny�������������������status w płacach - aktywny����� 

 
 
Urlop przy zmianie wielko�ci etatu 
 

W algorytmie obliczania wymiaru urlopu nale�nego oraz kodeksowego urlopu nale�nego 
uwzgl�dniono przypadek zmiany wymiaru czasu pracy w ci�gu roku kalendarzowego, np. z ½ 
etatu na pełny etat, z ¾ etatu na ½ etatu, itp. 
Dodatkowo, wysoko�� urlopu nale�nego uzale�niono od daty rozwi�zania umowy. 

 
 
Absencje urlopowe w godzinach 
 

Do Kartoteki Absencji, przy urlopach wypoczynkowych datowanych na rok 2004 i lata 
pó�niejsze, dodano informacj� o czasie trwania absencji w roboczogodzinach: 

 
�																																																																														
 
�  Data od     Data do     Rodzaj Absencji          Kod Dni     Rbg Rozliczono � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�  2004.04.07  2004.04.08   URLOP NA ��DANIE              2   16.00   2        � 
�  2004.02.01  2004.02.29   URLOP WYPOCZYNKOWY           20  160.00  20        � 
�  2003.04.01  2003.04.29   URLOP WYPOCZYNKOWY           21    0.00  21        � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�	kolejno��:-numer ewidencyjny																																																	 
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W przypadku urlopu na ��danie program pobiera zawsze cały dzie�, bez wzgl�du na to, ile 
godzin tego dnia pracownik ma do przepracowania. Równie� w przypadku niepełnego dnia 
urlopu (kilkugodzinna ko�cówka urlopu) przyjmujemy, �e wykorzystany został 1 dzie� urlopu 
na ��danie. 

 
 
�wiadectwo pracy 
 

Na �wiadectwie pracy informacje o wykorzystanym urlopie podawane s� w godzinach. 
 
 
 
 

ZMIANY W MODULE PŁACE 
 
 

Kalendarz pracy 
 

Zmiany zwi�zane z wprowadzeniem do kalendarza dobowej normy czasu pracy, opisane w 
module Kadry, dost�pne s� te� w module Płace: 
Płace->Administracja->Obsługa kodów systemu->Kalendarz 

 
 
Absencje rozliczane na li�cie płac 
 

Do ewidencji absencji rozliczanych na li�cie płac dodano informacj� o ilo�ci roboczogodzin 
przypadaj�cych na dan� absencj�. Równie� wydruk tej ewidencji został poszerzony o 
informacj� o godzinach absencji. 
Pojawiły si� dwie nowe funkcje specjalne: mo�liwo�� przeł�czania widoku pomi�dzy dniami i 
godzinami absencji (Shift+F2) oraz mo�liwo�� edycji ilo�ci godzin absencji (F5). 
Płace->Miesi�czna lista płac->Kartoteka absencji rozliczonej na li�cie płac (Shift+F3): 

 
�																																																																														
 
�  Data od  Data do  Rodzaj Absencji         Typ choroby            Kod Dni Dni� 
�                                                                       trw pr.� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�� 04.04.07 04.04.08 URLOP NA ��DANIE        Urlop wypoczynkowy           2   2� 
�  04.04.10 04.04.18 URLOP WYPOCZYNKOWY      Urlop wypoczynkowy           5   5� 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�	kolejno��:-numer ewidencyjny																																																	 
 
 

Shift+F2: 
�																																																																														
 
�  Data od  Data do  Rodzaj Absencji         Typ choroby            Kod     Rbg� 
�                                                                              � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�� 04.04.07 04.04.08 URLOP NA ��DANIE        Urlop wypoczynkowy           16.00� 
�  04.04.10 04.04.18 URLOP WYPOCZYNKOWY      Urlop wypoczynkowy           40.00� 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�	kolejno��:-numer ewidencyjny																																																	 
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Dla pracowników, którzy nie s� rozliczani według kart pracy, zmiany danych w tej ewidencji 
skutkuj� zmian� ilo�ci roboczogodzin na li�cie płac.  

 
 
Godziny urlopu na li�cie płac 
 

Na głównym ekranie listy płac, obok dni urlopu wypoczynkowego dodano informacj� o 
roboczogodzinach odpowiadaj�cych tej absencji. 

 
Płace->Miesi�czna lista płac: 
 

�																																										 
� WYNAGRODZENIE                           � 
� Nom Dni 22 Rbg 176.00                   � 
� Pr. Dni 15 Rbg 120.00  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 wyp.  7 dni  56.00 rbg   2,545.20 � 
� Nadgodziny    0.00    Kwota        0.00 � 
� Inne przychody                     0.00 � 
������������������������������������������� 
 
 

Ilo�� dni potr�cenia za urlop wypoczynkowy zamieniono na ilo�� roboczogodzin:.  
 
																																					� 
�        POTR�CENIA                  � 
� Dni   0 Chorobowe             0.00 � 
� Dni   0 Urlop bezpłatny       0.00 � 
� Url.wypocz.  56.00 rbg    2,545.20 � 
� Potr�cenia 1                  0.00 � 
� Potr�cenia 2                  0.00 � 
� Potr�cenia ró�ne              0.00 � 
� Ubezpieczenie                 0.00 � 
� Ubezpieczenia ZUS         1,016.66 � 
� Rozlicz. pod. dochod.         0.00 � 
� Podatek doch.               365.90 � 
�������������������������������������� 
 
 
 
 

 
 
 

 


