Wypłata wynagrodzenia za czas choroby
Z ustawy zasiłkowej wynika obowiązek pracodawcy wypłaty wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe). Świadczenie to, jeśli zostało
prawidłowo zarejestrowane w kartotece pracownika, jest przez program automatycznie
wyliczane i wstawiane na listę płac z wynagrodzeniem zasadniczym.
Wynagrodzenie za czas choroby rejestruje się w kartotece pracownika, po wybraniu
przycisku 'Absencje i Kalendarz' (rys. 1), na zakładce 'Świadczenia', wybierając rodzaj
'Choroba (wynagr. za czas choroby)', wprowadzając daty zwolnienia, oraz wybierając
odpowiedni kod ZUS, zwykle '331 - Wynagrodzenie za czas niezd. do pracy' (rys. 2).

Rys. 1.

Rys. 2.
Szczegóły dotyczące świadczenia, takie jak procent podstawy, czy dane dotyczące
zwolnienia L-4 można wprowadzić, lub zmienić wybierając przycisk '…' umieszczony z
prawej strony kodu ZUS (rys. 3).

Rys. 3.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (choroby) jest wyliczane automatycznie i
dopisywane podczas dopisywania pracownika do listy płac 'Wynagr. zasadnicze i inne skł.
mies.' (rys. 4 i 5). Jednocześnie z wyliczeniem i dopisaniem wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy, odpowiednio redukowane jest wynagrodzenie zasadnicze i inne
składniki przysługujące pracownikowi. Zasady redukcji wynagrodzenia za czas
nieprzepracowany są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29 maja 1996 r., w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania
pracy.

Rys. 4.

Rys. 5.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wyliczonej automatycznie wartości
podstawy zasiłku chorobowego, należy wybrać przycisk 'Zmień' pokazany na rys. 5 i
dokonać odpowiednich zmian na ekranie 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia', na
zakładce 'Świadczenia (finansowane przez pracodawcę)' (rys. 6). Potrzeba zmiany
wyliczonej przez program podstawy może wynikać np. z braku wprowadzenia dla
pracownika danych o wynagrodzeniu za poprzednie miesiące.

Rys. 6.
Szczegóły wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego są zawsze dostępne w wydrukach
wynagrodzeń, na ekranie 'Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3)' (rys. 7).
Na tym ekranie jest dostępnych szereg szczegółowych raportów listujących zarówno
szczegóły wyliczenia, jak i zestawienia dla składników miesięcznych, kwartalnych i
rocznych, jak również listy świadczeń, przerw i składników wziętych do podsumowań.
Razem ze szczegółami wyliczenia jest również dostępny wypełniony formularz ZUS Z-3.

Rys. 7.

Rys. 8.
Zmian w zawartości formularza ZUS Z-3 można dokonywać po wybraniu przycisku
'Edytuj', lub odpowiedniej opcji menu 'Działania'.
Wydruk listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym został pokazany na rys. 9.

Rys. 9.

