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PIK wersja 11.00b 

 

Uwaga:  In formujemy,  że Comarch ERP Klasyka wspierana jes t  na 32 b i towych 

systemach W indows 7 lub nowszych.  

 Nowości 

1. Podstawa składek na ubezpieczenia zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących w 2018 

Od 1 stycznia 2018 podstawa składek na ubezpieczenia zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących 
wynosi 3 554,93 zł. 

(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami 
z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.). 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  17  stycznia 2018 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami 
z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. (M.P. z 2018 r., poz. 128). 

 

2. Wydruki ZUS - zaświadczenie płatnika składek Z-3 i Z-3b 

Zgodnie z nowymi wzorami formularzy opublikowanymi na stornie ZUS zmodyfikowano wydruki 
zaświadczenia płatnika składek: 

■ Z-3 – dla pracowników zatrudnionych na etat 

■ Z-3b – dla właścicieli i osób współpracujących  
 

http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/formularze-dla-pracodawcy 

PIK wersja 11.00a 

 Nowości 

1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2017  

■ Przeciętne wynagrodzenie 4255,59 zł 

 
Minimalne uczniów: 

■ I klasa 170,22 zł 

■ II klasa 212,78 zł 

■ III klasa 255,34 zł 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. z 2017, poz. 1012). 

2. Minimalne wynagrodzenie w 2018 

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi 2100,00 zł. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. 
(Dz.U. z 2017, poz. 1747). 



 

 

   

 

Comarch ERP Klasyka 

Płace Plus (PLP) 
Zmiany w wersji 11.00a 

 
3 

 

3. Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych w 2018 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych w roku 2018 wynosi 133 290 zł. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 

w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

(M.P. 2017, poz. 1174). 

4. Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopach 
wychowawczych w 2018 

Od 1 stycznia 2018 roku maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających 
na urlopach wychowawczych wynosi 2 665,80 zł. 

(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). 

5. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne dla właścicieli/osób współpracujących w 2018 

Od 1 stycznia 2018 podstawa składek na ubezpieczenia społeczne dla właścicieli/osób współpracujących 
wynosi 2 665,80 zł. 

(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). 

6. Podstawa składek na ubezpieczenia zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących w 2018 

W momencie udostępnienia programu nie opublikowano podstaw prawnej informującej o kwocie na 
ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli/osób współpracujących, która będzie obowiązywała w roku 2018. 
Po opublikowaniu tej informacji będzie można samodzielnie wprowadzić kwotę podstawy do programu lub 
zaimportować z poziomu: Cechy miesięczne (F10 Pobierz z Internetu). 

7. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 

Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2018 roku wynosi 97,7  %. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 

2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. (M.P. 2017 poz. 1112). 

8. Konfiguracja/ Kalendarze / Dni wolne / Świąteczne 

Dodano święta ruchome występujące w 2018 roku. Są to: 

■ 1 kwiecień - Wielkanoc  

■ 2 kwiecień - Poniedziałek Wielkanocny   

■ 31 maj - Boże Ciało  

9. Przelew składek do deklaracja ZUS DRA  

Od 1 stycznia 2018 każdy płatnik składek ma obowiązek przekazywania składek ZUS na indywidualny 
rachunek składkowy przydzielony przez ZUS. Informacja o danych wierzyciela (firmy) i numerze konta 
pobierana jest: 
  

■ dla DRA pracowników z formularza ZUS (Konfiguracja -> Firma -> Urzędy -> ZUS)  

■ dla DRA właściciela (indywidualne DRA) z formularza ZUS (formularz właściciela -> Dane kadrowe 
-> Dane identyfikacyjne -> ZUS) 

 
Dla wszystkich płatności z tytułu składek wykonywany jest jeden przelew na indywidualny rachunek 
bankowy Płatnika. Z formularza deklaracji DRA można również wydrukować przelew windowsowy (Przel. 
WIN skr. – ramki).    
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 1027). 
 

10. Składka na FGŚP od osób współpracujących/spokrewnionych z pracodawcą - zmiany od 
5 września 2017 

Zmiany dotyczące naliczania składki na FGŚP obowiązują od września 2017 roku. Dla pracowników 
etatowych (kod ubezpieczenia 0110XX)  i zleceniobiorców (0411XX) składka na FGŚP liczy się bez 
względu na uzupełnione pole „Kod pokrewieństwa z pracodawcą” (formularza pracownika > Dane kadrowe 
> Informacje dodatkowe).  
Dla osoby współpracującej z pracodawcą (0511XX) automatycznie nie liczy się składka na FGŚP. Jeżeli 
osoba współpracująca ma mieć naliczaną składkę na FGŚP to należy przypiąć zaznaczoną cechę (F4) 
„ZUS licz FGSP”.  
 
Nowa cecha „ZUS licz FGSP” (wartość logiczna): 

■ [ ] pusta wartość lub brak cechy – nie liczy się składka FGŚP  

■ [v] zaznaczona cecha – liczy się składka FGŚP 

11. Maksymalna podstawa dobrowolnej składki chorobowej 

Dodano nowy wskaźnik miesięczny, w którym zapisana jest maksymalna podstawa dobrowolnej składki 
chorobowej (Konfiguracja\Cechy miesięczne\F10\Wskaźniki) 

■ Max podst. skł. chor. dobrow. 

 

W roku 2018 wartość maksymalnej podstawy dobrowolnej składki chorobowej wynosi 11 107,50 zł 

(250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). 

Jeżeli umowa cywilnoprawna objęta jest dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i jej wartość 
przekracza maksymalną podstawę dobrowolnej składki chorobowej to składka chorobowa będzie liczona 
tylko od maksymalnej wartości zadeklarowanej we wskaźniku. 

12. Świadectwo pracy 

Wydruk świadectwa pracy dostosowano do nowego wzoru –  dodano informacje o wykonywaniu pracy 
tymczasowej przez pracownika.  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2017, poz. 1044). 
 

 Poprawiono 

1. Funkcje specjalne – Logi - wydruk  

Podczas wydruku zapisu loga na  drukarkę STANDARD z metodą wydruku ustawioną na ' ? ' a potem na 
PDF -  pojawiał się komunikat o braku pliku z wydrukiem. Obecnie użycie klawisza F2 powoduje pojawienie 
się pliku do podglądu a powtórne użycie F2  powoduje wydruk na drukarkę. 
 

 

Uwaga:  Przed re insta lac ją  programu zalecane jes t  wykonanie re indeksac j i  
bazy danych (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Reindenksac ja )  oraz kopi i  
bezpieczeństa  (z poziomu:  Funkc je spec ja lne /  Kopia bezpieczeństwa ) .  

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów 
prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą 
również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/erp 
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