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SYSTEM EKSPERT XBASE 

WERSJA 32.01 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT XBASE oznaczoną numerem 
32.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 31.11. 

 

► Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię 
istniejącego systemu. 

1. Cały PŁACE 

• Indywidualne zmiany liczenia wynagrodzeń według Polskiego Ładu (w ramach aktualizacji na 
2022 rok). 

• Zabezpieczenie przed obliczaniem pracownika, który nie ma daty wypłaty dla listy głównej 
(komunikat z możliwością przerwania obliczeń). Zgłaszany jest błąd krytyczny bez względu na 
decyzję o przerwaniu obliczania. 

• Numery list: zabezpieczenie przed dodaniem numeru listy bez daty wypłaty oraz przed 
usunięciem daty wypłaty z już istniejącej listy. 

2. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Poprawa drukowania umów zleceń, gdy na umowie znajduje się więcej niż jedna osoba.  

3. Moduł POMOST 

• Poprawa tworzenia pliku ZUS ZUA. (W pewnych przypadkach związanych z danymi 
zawartymi w bazie danych wielokrotnych następowało zapętlenie się programu).  
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► 
Uwaga: Wycofanie deklaracji RZA i przygotowanie nowych wzorów RCA oraz DRA 
nastąpi w kolejnej wersji systemu na początku lutego 2022 (nowa wersja Płatnika 
ZUS ma być dostępna dopiero w końcu stycznia 2022). 

4. Moduł ZASIŁKI 

• Uwzględnienie, że jeśli jest <60 dni przerwy pomiędzy zasiłkami, to zawsze wliczamy je do 
tego samego okresu zasiłkowego (182 dni). Nie dotyczy to chorobowych w czasie ciąży -  jeśli 
zostanie zaznaczony nowy parametr edycji „Czy ciąża?” na „T”, to po komunikacie okres 
zasiłkowy będzie liczony od nowa. 

• Zmiana procentu zasiłku chorobowego szpital z 70% na 80%. 

• Podstawa dzienna nie jest ustalana na nowo jeśli przerwa była krótsza niż 1 miesiąc 
kalendarzowy (było 3). 

► 
Uwaga: Wszystkie zmiany związane z nowymi przepisami będą działały na 
chorobowe/zasiłki, których data powstania prawa do zasiłków będzie większa od 
01.01.2022. 
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