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Abstrakt 

W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu 
Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala odtworzyć kartoteki osobowe dla 
zatrudnionych, natomiast import danych rozliczeniowych - listy płac. 
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Import danych zgłoszeniowych 

Kartoteki osobowe w programie kadrowo-płacowym można tworzyć dopisując kolejno 
każdego pracownika do odpowiedniej kartoteki a następnie uzupełniając dane tego 
pracownika. W wielu przypadkach jednak, przy wdrażaniu programu, dane zatrudnionych 
są dostępne w plikach zgłoszeniowych programu Płatnik ZUS i/lub w plikach tekstowych. 
Podstawową formą importu danych osobowych do kartotek jest więc import danych z 
formularzy zgłoszeniowych programu Płatnik. 

Import danych zgłoszeniowych dotyczy następujących formularzy: dla zatrudnionych 
ZUA/ZZA, ZIUA, ZCNA/ZCZA, dla firmy: ZPA i ZFA. Import danych zgłoszeniowych 
umożliwia szybkie utworzenie prawidłowych kartotek osobowych.  

Sekwencja czynności w celu importu danych zgłoszeniowych jest zwykle następująca: 

1. Przygotowanie jednego lub więcej pliku .XML Płatnika zawierającego zapisane zestawy 
danych zgłoszeniowych dla jak największej liczby zatrudnionych. 

2. Wprowadzenie do kartotek osobowych programu odpowiedniej struktury 
organizacyjnej (podział na działy/grupy - ekrany podziału zatrudnionych na działy/grupy 
są dostępne poprzez opcję menu programu 'Zadania', 'Kartoteki Osobowe'). 

3. Import danych zgłoszeniowych z plików .XML do kartotek osobowych. 

Przygotowanie plików .XML Płatnika 

 

Rys. 1. Formularze zgłoszeniowe ZUA zatrudnionych w programie Płatnik. 

Dane z programu Płatnik są importowane poprzez pliki .XML - aby utworzyć plik .XML z 
danymi zatrudnionych należy, po utworzeniu i otworzeniu w Płatniku nowego zestawu 
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dokumentów, oraz dopisaniu do tego zestawu formularzy które chce się importować, 
wybrać opcję menu Płatnika 'Narzędzia', 'Zapisz do pliku'. Zestaw musi być nowy, 
ponieważ już istniejącego zestawu wysłanego wcześniej do ZUS nie da się zapisać do 
pliku .XML. 

Zanim jednak można dodać formularze zgłoszeniowe do nowego zestawu, należy 'ominąć' 
ograniczenia, które program Płatnik nakłada na istniejące dokumenty. Dodawane 
dokumenty muszą być 'nowe', ponieważ dokumentów już wysłanych w innym zestawie 
nie da się podłączyć jednocześnie do nowego zestawu. W przypadku istniejących 
dokumentów, należy potworzyć ich kopie (rys. 2). 

 

Rys. 2. W przypadku formularza wysłanego już wcześniej do ZUS, utworzenie kopii 
dokumentu umożliwia ponowne wykorzystanie danych. W tym celu należy wybrać 
istniejący formularz prawym przyciskiem myszki, a następnie opcję 'Utwórz kopię 
dokumentu' z menu. 

Jeżeli formularze ZUA, ZZA nie istnieją, nowe formularze można utworzyc na podstawie 
listy zatrudnionych w programie Płatnik (rys. 3). W tym celu należy wybrać opcję menu 
'Program', a następnie 'Nowy'. 

Po utworzeniu nowych formularzy, można te formularze dodać do nowego zestawu 
dokumentów (rys. 4). 
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Rys. 3. W przypadku braku dokumentów ZUA, można takie dokumenty utworzyć na 
podstawie listy ubezpieczonych. W tym celu należy wybrać opcję menu 'Program', a 
następnie 'Nowy'. 

 

Rys. 4. Po utworzeniu nowego zestawu, do zestawu można dodawać utworzone wcześniej 
formularze zgłoszeniowe ZUA i ZZA dla zatrudnionych, których zamierza się następnie 
zaimportować do kartotek programu kadrowo-płacowego. Po dodaniu wszystkich 
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formularzy zestaw można zapisać do pliku .XML wybierając opcję menu 'Narzędzia', 
'Zapisz do pliku'. 

Po zapisaniu pliku .XML dane można zaimportować do kartotek osobowych programu. 

Import danych 

W celu zaimportowania danych z pliku .XML należy wybrać opcję menu programu 'Opcje', 
'Import Danych o Zatrudnionych', 'Import Danych Zgłoszeniowych z Płatnika' (rys. 5). 
Wyboru pliku zawierającego formularze zgłoszeniowe dokonuje się na kryteriach odczytu 
ekranu importu (rys. 6). Po wybraniu pliku jego zawartość jest zdekodowana i 
wyświetlana w dwóch formatach: jako lista formularzy, oraz jako szczegółowa zawartość 
pliku (rys. 7). Zaznaczenia formularzy do importu dokonuje się poprzez kliknięcie na 
wybranym formularzu na liście. Ponowne kliknięcie na zaznaczonej pozycji powoduje jej 
'odznaczenie'. Zaznaczone  formularze będą zaimportowane po wybraniu opcji menu 
'Działania', 'Importuj Zaznaczone Pozycje'. Dodatkowo, zaznaczenie opcji 'Konwertuj 
duże litery powoduje konwersję dużych liter (standard Płatnika) na małe w nazwach, 
nazwiskach i imionach. 

Identyfikacja zatrudnionych w czasie importu jest dokonywana w oparciu o numer PESEL. 
W przypadku braku w firmie osoby o danym numerze PESEL, jest ona dopisywana jako 
nowa osoba. W przypadku, gdy osoba o danym numerze PESEL już istnieje w kartotece 
osobowej, jej dane są uaktualniane na podstawie danych importowanego formularza. 
Uwaga: dopisywane i uaktualniane są wyłącznie dane w kartotece osobowej wybranej 
firmy, tak więc jeżeli osoba ma się znajdować się w kartotece osobowej więcej niż jednej 
firmy, należy w takim przypadku import powtórzyć.  

 

Rys. 5. W celu importu danych zgłoszeniowych należy wybrać opcję menu programu 
'Opcje', 'Import Danych o Zatrudnionych', 'Import Danych Zgłoszeniowych z Płatnika'. 

W czasie importu danych zgłoszeniowych należy wskazać dział/grupę do której należy 
przypisać zatrudnionego oraz istnieje możliwość specyfikacji importu wg 'wzorca', czyli 
danych z kartoteki osobowej innego zatrudnionego (rys. 8). Na podstawie kartoteki 
'wzorcowego' zatrudnionego utworzona zostaje wtedy kartoteka importowanej osoby 
(m.in. przepisane zostają składniki wynagrodzenia, potrącenia, urząd skarbowy, koszty 
ustawowe, kwota wolna) - może to przyspieszyć tworzenie kartotek osobowych. W 
programie dostępna jest również opcja kartoteki osobowej 'Rekonfiguracja Kartoteki 
Osobowej' (opcja menu 'Działania' po otwarciu kartoteki pracowników), która umożliwia 
równie szybkie kopiowanie schematów wynagradzania pomiędzy zatrudnionymi po 
dokonaniu importu. 
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Rys. 6. Przed importem należy wybrać plik .XML do którego wcześniej w Płatniku 
zapisano formularze zgłoszeniowe. 

 

Rys. 7. Wybrany plik .XML zostaje odczytany, a jego zawartość zdekodowana i 
przedstawiona na ekranie. Formularze, które można zaimportować są wyświetlone na 
czarno i dostępne do wyboru po kliknięciu na dany formularz. Formularze niedostępne 
(np. DRA, RCA), byłyby wyświetlone w szarym kolorze bez możliwości wyboru. 
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Rys. 8. Po zaznaczeniu formularzy, a następnie wybraniu opcji menu 'Działania', 
'Importuj Zaznaczone Pozycje', wyświetlone zostają dodatkowe okna, umożliwiające 
wskazanie dla zatrudnionego informacji niedostępnych na formularzach ZUS (np. urząd 
skarbowy, rozliczenie podatku, konfiguracja kartoteki). 

Wszystkie przypisane w czasie importu dodatkowe informacje takie jak urząd skarbowy, 
czy koszty uzyskania przychodu i kwota wolna, można oczywiście później zmienić w 
kartotece osobowej zatrudnionego. 

Kolejną istotną informacją wskazywaną dla zatrudnionych w czasie importu są zasady 
podlegania i finansowania składek ZUS (rys. 9). W przypadku pomyłki, podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku innych informacji, przypisane w czasie importu zasady można 
później zmienić, wybierając w kartotece osobowej przycisk 'Ogólne'. 

Dostępną listę typowych zasad można zmienić na ekranie 'Zasady Podlegania i 
Finansowania Składek ZUS' (opcja menu 'Słowniki'). 
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Rys. 9. Każdy importowany zatrudniony musi posiadać odpowiedni zestaw zasad 
podlegania i finansowania składek ZUS. Zestaw zasad należy można wskazać podczas 
importu danych zatrudnionego. Wybrany zestaw można później zmienić wybierając 
przycisk 'Ogólne' w kartotece osobowej. 
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Rys. 10. Dane zaimportowanych pracowników w kartotece osobowej programu. 

Import danych rozliczeniowych  

W programie umożliwiono zaimportowanie danych rozliczeniowych z formularzy ZUS 
RCA, RZA, oraz RSA programu Płatnik na listy płac. W ten sposób można odtworzyć listy 
płac za poprzedzające okresy w czasie wdrażania programu. Importu można dokonać na 
następujące rodzaje list płac: 'Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki miesięczne', 
'Świadczenia w razie choroby/macierzyństwa (karta zasiłkowa)', oraz na wszystkie listy 
rozliczające umowy cywilnoprawne. 

W celu importu należy w pierwszej kolejności otworzyć ekran 'Listy Płac i Rozliczenia', po 
wybraniu na ekranie kryteriów odczytu roku i miesiąca importu (rys. 11). W dalszej 
kolejności, z prawej strony listy płac jednego z ww rodzajów, należy wybrać przycisk 
'Zawartość Listy Płac' (rys. 12), a następnie, po wybraniu przycisku 'Anuluj' na ekranie 
dopisywania pracowników z kartoteki (rys. 13), opcję menu 'Działania', 'Import Danych 
Rozliczeniowych (ZUS RCA, RNA, RZA i RSA)'. 

Na ekranie importu danych rozliczeniowych należy wskazać plik .XML zawierający dane 
rozliczeniowe, a następnie, po rozkodowaniu przez program zawartości pliku, 
zatrudnionego, lub zatrudnionych, których wynagrodzenia zamierzamy zaimportować. 
Warunkiem koniecznym powodzenia importu jest obecność wybranych osób w kartotece. 
Program rozpoznaje osoby po numerze PESEL.  

Po wybraniu zatrudnionych, należy wybrać przycisk 'OK' - po zaimportowaniu danych 
program wyświetli ekran szczegółów rozliczenia (rys. 15), na którym można np. 
manualnie 'rozbić' wynagrodzenie na dwa, lub więcej składniki (np. wynagrodzenie 
zasadnicze na wynagrodzenie zasadnicze i premię). W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek kwestii podczas importu, program będzie o tym informował pokazując 
odpowiednią wiadomość. 
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Rys. 11. Na ekranie kryteriów odczytu list płac i rozliczeń należy wybrać rok i miesiąc 
importu.  

 

 

Rys. 12. Po wybraniu roku i miesiąca, należy dla nowej listy płac wybrać rodzaj 
'Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki miesięczne', a następnie przycisk 'Zawartość 
Listy Płac' 
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Rys. 13. Natychmiast po otwarciu pustej listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym, 
program otworzy ekran dopisywania pracowników z kartoteki osobowej - na tym ekranie 
należy wybrać przycisk 'Anuluj'. 

 

Rys. 14. Ekran importu danych rozliczeniowych. na tym ekranie można wybrać plik i 
opcje importu, oraz zatrudnionych, których wynagrodzenia mają zostać zaimportowane. 
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Rys. 15. W czasie importu, po zaimportowaniu wynagrodzenia każdego kolejnego 
zatrudnionego, jest wyświetlany ekran szczegółów wynagrodzenia. W przypadku braku 
dodatkowego pliku tekstowego z kwotami składników wspomagającego import, cała 
kwota wynagrodzenia jest dopisana do wynagrodzenia zasadniczego, lub godzinowego, w 
zależności od składnika z kodem '11' wybranego w rozliczeniach pracownika w kartotece 
osobowej. Na ekranie szczegółów rozliczenia, można dopisany automatycznie składnik 
manualnie podzielić na dowolne oddzielne składniki (np. wynagrodzenie zasadnicze i 
premię miesięczną). Po zaakceptowaniu pozycji przyciskiem 'OK', import będzie 
kontynuowany dla kolejnych zatrudnionych. 

Po zaakceptowaniu szczegółów rozliczenia, program automatycznie przejdzie do importu 
kolejnej osoby. Zaimportowanie całej zawartości pliku .XML powinno odtworzyć w całości 
zawartość listy płac (rys. 16), z której oryginalnie został utworzony eksport do programu 
Płatnik ZUS. 

Po zaimportowaniu, listę można wydrukować (wybierając opcję menu 'Zadania', 'Wydruki 
Wynagrodzeń', 'Listy Płac') i porównać z oryginalną. Na podstawie zaimportowanych 
danych można dokonywać odczytu wszelkich raportów, identycznie, jak w przypadku 
normalnie utworzonych list płac. W szczególności, po zaimportowaniu wszystkich 12 
miesięcy, można np. wydrukować deklaracje PIT-11 dla zatrudnionych (rys. 18).  
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Rys. 16. Zaimportowane wynagrodzenia pozwalają utworzyć listę płac identyczną jak 
oryginalna lista przygotowana wcześniej i wyeksportowana do programu Płatnik w innym 
programie. 

 

Rys. 17. Utworzoną poprzez import danych rozliczeniowych z programu Płatnik listę płac 
można drukować i przetwarzać tak jak każdą inną listę płac tworzoną na podstawie 
kartotek osobowych. 
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Rys. 18. Po zaimportowaniu list płac za 12 miesięcy można również wyemitować i wysłać 
do urzędu skarbowego np. deklaracje PIT-11 dla pracowników, i/lub PIT-4R dla firmy. 

 


