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1 Instalacja systemu 

 

Comarch ERP Optima w wersji 2014.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 
23.10.2013. W przypadku kończącego  się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji 
programu nie będzie możliwa.  

 

 

Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2013 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej 
wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to 
konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych  z wersji wcześniejszych niż 
2013.0.1. 

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji. 

2 Reinstalacja programu 

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji 

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima 
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).  

Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: 
ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory 
dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-
klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku 
ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. 

Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net 
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.  

Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji 
programu. 

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji 
wcześniejszej niż 2014.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. 

 

Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli 
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.  

Reinstalacja do najnowszej wersji 2014.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak 
również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności 
skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować 
wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2014.3.1. 

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2014.3.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na 
listach w programie. 

http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow
http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow
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Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych 
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się 
dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu 
konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie 
podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL 
Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować 
edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być 
używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 
2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami 
o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera 
SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express ) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie 
posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.  

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server 

Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. 
Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz 
wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP 
Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego 
bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator baz danych”, które znajduje się na Indywidualnych 
Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). 
W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: 
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL 
w nowszej wersji. 

 

Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft 
SQL Server 2000. 

 

 

Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL 
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, 
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 
2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa   
dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.  

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji. 

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami 

Comarch ERP Optima 2014.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami: 

Aplikacja Wersja Uwagi 

Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl 

Comarch ERP e-Sklep 7.2 lub wyższa  

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera 5.7 lub wyższa  

Comarch ERP e-Pracownik 2014.2.1  

Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android 5.1   

Comarch ERP Mobile Flota 2.0.3  

Comarch ERP Mobile BI Najnowsza wersja dostępna 
w Google Play (aktualnie 
3.0) 

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.comarch.
mobile.bi 

http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
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Comarch ERP  XL 2013.1 lub wyższa 

 

Zalecana jest współpraca 
z wersją 2014.1  

Internetowe Aplikacje Pracownicze  1.11.50  

Comarch ERP Altum 6.1 lub wyższa  

iBard24 2.9.3  

 

 
Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.  

3 Ogólne 

3.1 Zmiany 

1. Import urzędów skarbowych. Zaktualizowano listę urzędów skarbowych pobieranych z serwera 
Comarch.   

2. Instalator Comarch ERP Optima od wersji 2014.3.1 nie usuwa z rejestru całego klucza 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ COMARCH S.A. (HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ 
Wow6432Node\ COMARCH S.A.) ze względu na współpracę z Comarch ERP Altum. 

3.2 Poprawiono 

1. Wydruki fiskalne przy połączeniu terminalowym. Poprawiono działanie wydruków paragonów fiskalnych 
realizowanych poprzez połączenie terminalowe. 

2. Informacje bieżące - blokady dostępu na karcie Operatora. Podczas uruchamiania formularza z poziomu 
Informacji bieżących są uwzględniane blokady dostępu obowiązujące dla Operatora. 

3. Import kontrahentów z arkusza MS Excel. Poprawiono działanie importu kontrahentów z arkusza 
Microsoft Excel z opcją Dodaj nowych i aktualizuj istniejących, uniemożliwiając zduplikowanie 
przedstawiciela na karcie kontrahenta. 

4. Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Dokumenty powiązane.  Przywrócono poprawne wyświetlanie ustawień 
dla modułu Serwis w przypadku jednoczesnego pobrania licencji dla modułów Serwis i Obieg 
dokumentów. 

4 Handel  

4.1 Nowości 

1. Podatnik zwolniony z VAT. Wydruk. Dla podatników zwolnionych z VAT dodano nowy wzór wydruku 
faktury, który jest dostępny z poziomu formularza Faktury Sprzedaży w Wydruk danych (Podgląd 
wydruku)/ Faktura VAT/ Faktura bez VAT. Wydruk zawiera analogiczne elementy jak wydruk Rachunku, 
natomiast jego nazwa pobierana jest z Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury z pola 
Tytuł faktury krajowej/unijnej.   

2. AKC-WW. Eksport. Umożliwiono eksport deklaracji AKC-WW (formularz 3) oraz korekty tej deklaracji do 
systemu e-Zefir zgodnie z aktualną schemą. 

4.2 Poprawiono 

1. Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych (w edycji przed zapisem). Poprawiono kontrolę ilości 
towaru na pobraniowej Fakturze Sprzedaży utworzonej z WZ w sytuacji, kiedy na Fakturę dodano nowe 
towary. 
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2. PWP różnicowe. Poprawiono działanie programu podczas generowania PWP różnicowego przy 
zaznaczonym w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry parametrze Kontrola ilości składników na 
elemencie PWP (dla rezerwacji). 

3. Języki. Poprawiono działanie programu w zakresie ustawiania nazwy języków na zakładce Języki na 
skopiowanej karcie towaru. 

4. Zestawienie do korekty podatku dochodowego. Wydruk. Zoptymalizowano działanie programu 
w zakresie generowania wydruku Zestawienie do korekty podatku dochodowego (GenRap)/Wzór 
standard. 

5. Tabela VAT. Wydruk. Na wydruku Faktura VAT/VAT-UE – Pełna tabela zaliczek dla Faktury Finalnej 
w walucie poprawiono drukowanie tabeli VAT. 

6. Rezerwacja Odbiorcy. Wydruk. Na wydruku Rezerwacja – Wzór standard poprawiono drukowanie opisu 
towarów. 

4.3 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

4.3.1 Zmiany  

1. Wczytywanie rozliczeń dokumentów do Comarch ERP Optima. W przypadku braku możliwości 
wczytania rozliczenia (np. rozliczenie zostało wykonane po stronie Comarch ERP Optima) jest ono 
pomijane, a kolejne rozliczenia są wczytywane do systemu. Komunikat o braku możliwości rozliczenia 
będzie pojawiał się aż do skutku (np. umożliwienia rozliczenia poprzez jego usunięcie w Comarch ERP 
Optima). 

5 Detal 

5.1 Zmiany 

1. Microsoft .NET Framework. Do pracy Comarch ERP Optima Detal wymagana jest obecność pakietu 
Microsoft .NET Framework 3.5 oraz Microsoft .NET Framework 4.0. 

5.2 Poprawiono 

1. Raport fiskalny. Poprawiono funkcję drukowania raportów fiskalnych. 

6 Serwis 

6.1 Poprawiono 

1. Zadania i kontakty powiązane. Poprawiono wyświetlanie zadań i kontaktów powiązanych na 
dokumentach powstałych ze Zlecenia serwisowego.   

7 CRM 

7.1 Zmiany 

1. Wydruki. Dla wydruku szablonu Oferty Handlowej oraz wiadomości e-mail, jako domyślny rozmiar 
papieru ustawiany jest format A4. 
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8 Obieg dokumentów 

8.1 Poprawiono 

1. Skrzynka operatora a dostęp do skrzynki innych Operatorów. W specyficznych sytuacjach, pomimo że 
Operator nie miał  dostępu do skrzynki innych Operatorów, pojawiała się możliwość podglądu etapów 
przypisanych  innym Operatorom. Działanie poprawiono. 

9 Księgowość 

9.1 Nowości 

1. Ewidencja przebiegu pojazdu. W związku z planowanym wejściem w życie od 1 kwietnia 2014 zmian 
w ustawie o VAT w zakresie prawa odliczenia VAT od samochodów służących działalności gospodarczej 
i mieszanej przystosowano ewidencję przebiegu pojazdu. 

Na formularzu samochodu Księgowość/ Samochody/ Ewidencja samochodów umieszczono dwa pola 
z datą: Data rozpoczęcia ewidencji (domyślnie pusta, z możliwością uzupełnienia) oraz poniżej Data 
zakończenia ewidencji (domyślnie pusta, z możliwością uzupełnienia). Na wydruku karty pojazdu 
umieszczono informację o dacie rozpoczęcia ewidencji oraz dacie zakończenia ewidencji. Daty widoczne 
są pod tytułem wydruku Karta pojazdu tylko wtedy, gdy któraś z dat jest uzupełniona. 

 

Na formularzu przejazdu Księgowość/ Samochody/ Rozliczenia samochodów/ zakładka Przejazdy poniżej 
pola Odległość dodano pola: Początkowy stan licznika i Końcowy stan licznika. 

W polu Początkowy stan licznika przenosi się domyślnie stan końcowy licznika z poprzedniego przejazdu. 
Funkcja przenoszenia działa prawidłowo, jeśli przejazdy są wprowadzane chronologicznie. Pole jest 
możliwe do edycji, dlatego w przypadku wprowadzania przejazdów z różnymi datami należy stan licznika 
ręcznie zmodyfikować. 
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Pole Końcowy stan licznika wylicza się jako suma stanu początkowego plus odległość. Możliwe do ręcznej 
modyfikacji, lecz blokowana jest możliwość zmiany wartości w tym polu poniżej stanu początkowego.  

Pole Trasa ustawiono jako niewymagane oraz zwiększono do 1000 znaków. Na formularzu Trasy pole 
Trasa również ustawiono jako niewymagane i zwiększono do 1000 znaków. 

Dodatkowo dodano sekcję Dysponent samochodu. Domyślnie ustawia się wartość z karty samochodu bez 
adresu dysponenta (Wspólnik), z możliwością zmiany na pracownika. Można również wpisać samo imię 
i nazwisko dysponenta nie wskazując konkretnego pracownika czy wspólnika z bazy danych. 

Pod dysponentem dodano parametr Potwierdził, z możliwością wyboru Operatora (opcja domyślna) lub 
Właściciela. Domyślnie parametr jest nie zaznaczony. Obok pole z datą potwierdzenia. Data domyślnie 
podpowiada się na koniec danego miesiąca (bez możliwości wyczyszczenia daty). 

 

Uwaga: Formularz przejazdu po rozliczeniu danego miesiąca jest blokowany przed 
zmianami. Dotyczy to też nowododanego pola Potwierdź. Dlatego przed rozliczeniem 
danego miesiąca należy  w pierwszej kolejności  potwierdzić wprowadzone przejazdy . 

 

 

Na liście przejazdów dodano kolumnę pierwszą z zaznaczeniami oraz kolumnę Potwierdzony (domyślnie 
widoczną) i w niej widoczne dwie opcje TAK lub NIE. 

Udostępniono także nowe wydruki:  

 - Ewidencja samochodowa - Zestawienie przejazdów do VAT.  

W wydruku Zestawienie przejazdów do VAT dodano datę rozpoczęcia ewidencji i datę zakończenia 
ewidencji (widoczną w miesiącu zakończenia ewidencji), Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji, 
Stan licznika na dzień zakończenia ewidencji (widoczny w miesiącu zakończenia ewidencji) i Łączną ilość 
przejechanych km w okresie ewidencji (widoczną w miesiącu zakończenia ewidencji). Widoczne są tylko 
te przejazdy, które zawierają się między datą rozpoczęcia ewidencji i datą końca ewidencji. Dodano 
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kolumnę Dysponent, gdzie drukowane są dane z przejazdu z pola z imieniem i nazwiskiem. Wiersz 
Podsumowanie zmieniono na Podsumowanie okresu, pod którym dodano Stan licznika na koniec okresu. 
Kolumnę Lp. przemianowano na Nr wpisu, która numerowana jest po kolei w ramach miesiąca, a dla roku 
narastająco w roku. Usunięto zbędne pozycje. 

W polu Stan licznika na dzień rozpoczęcia pobierany jest stan początkowy na przejeździe najbliższym 
dacie rozpoczęcia ewidencji.  

Stan na koniec okresu - to stan końcowy na koniec miesiąca lub ostatni stan z ostatniego przejazdu, który 
mieści się w ewidencji jeśli została ona zakończona.  

Stan na dzień zakończenia ewidencji - stan licznika z ostatniego przejazdu zawierającego się przed datą 
zakończenia ewidencji. Widoczny w miesiącu zakończenia ewidencji. 

- Ewidencja samochodowa - Zestawienie przejazdów do VAT- wynajem.  

W wydruku Zestawienie przejazdów do VAT - wynajem dodano datę rozpoczęcia ewidencji i datę 
zakończenia ewidencji (widoczną w miesiącu zakończenia ewidencji), Stan licznika na dzień rozpoczęcia 
ewidencji, Stan licznika na dzień zakończenia ewidencji (widoczny w miesiącu zakończenia ewidencji) 
i Łączną ilość przejechanych km w okresie ewidencji (widoczną w miesiącu zakończenia ewidencji). 
Widoczne są tylko te przejazdy, które zawierają się między datą rozpoczęcia ewidencji i datą końca 
ewidencji. Dodano kolumnę Dysponent, gdzie drukowane są dane z przejazdu z pola z imieniem 
i nazwiskiem, Początkowy stan licznika (pobierany z przejazdu) i Końcowy stan licznika (pobierany 
z przejazdu). Wiersz Podsumowanie zmieniono na Podsumowanie okresu, pod którym dodano Stan 
licznika na koniec okresu. Kolumnę Lp. przemianowano na Nr wpisu, która numerowana jest po kolei 
w ramach miesiąca, a dla roku narastająco w roku. Usunięto zbędne pozycje. 

W polu Stan licznika na dzień rozpoczęcia pobierany jest stan początkowy na przejeździe najbliższym 
dacie rozpoczęcia ewidencji.  

Stan na koniec okresu - to stan końcowy na koniec miesiąca lub ostatni stan z ostatniego przejazdu, który 
mieści się w ewidencji jeśli została ona zakończona.  

Stan na dzień zakończenia ewidencji - stan licznika z ostatniego przejazdu zawierającego się przed datą 
zakończenia ewidencji. Widoczny w miesiącu zakończenia ewidencji. 

Wydruk Zestawienie przejazdów dla podatku dochodowego działa tak samo jak dotychczas. Dysponent 
jest pobierany z karty samochodu. 

Dodatkowo na liście przejazdów, w menu kontekstowym rozwijanym przez kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy na przejazd, dodano opcję Potwierdź. Funkcja działa na zaznaczone lub podświetlone 
przejazdy. Dostępna tylko, gdy zaznaczony jest na liście konkretny miesiąc. Po zaznaczeniu lub 
podświetleniu przejazdu i wywołaniu funkcji podnosi się okienko z wyborem, 

 

gdzie widoczne jest pole na wybór Operatora (opcja domyślna) lub Właściciela i pole z datą (domyślna na 
koniec miesiąca, bez opcji wyczyść). Zatwierdzenie powoduje na przejeździe zaznaczonym lub 
podświetlonym zaznaczenie parametru Potwierdził i ustawia odpowiednio akronim Operatora lub 
Właściciela i datę potwierdzenia. Jeżeli dany miesiąc został już rozliczony (zakładka Rozliczenia) po 
wybraniu opcji w menu kontekstowym Potwierdź i zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Błąd 
potwierdzania przejazdu: Lp. [tu numer lp. przejazdu]. Miesiąc został już rozliczony (AutoRozlicz), zarówno 
dla pojedynczego przejazdu jak i przy potwierdzaniu seryjnym. 

2. VAT-ZD. Metoda kasowa. Obsłużono zawiadomienie VAT-ZD dla metody kasowej. Podatnik w każdym 
momencie (od każdego kwartału) ma możliwość przejścia na metodę kasową i przez pierwsze 2 kwartały 
przysługuje mu pełne prawo do dołączenia załącznika VAT-ZD z należnościami przeterminowanymi 
powyżej 150 dni od faktur wystawionych przed wejściem w rozliczenia kasowe. Faktury wystawione 
w okresie rozliczenia kasowego nie są uwzględniane na zawiadomieniu VAT-ZD.  

3. VAT-ZD. Odwrotne obciążenie. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Sprzedaż/Zakup wykazywane są 
pozycje ze stawką inną niż NP, uwzględnione na dokumencie z odwrotnym obciążeniem (rodzaj 
transakcji: Krajowa - podatnikiem jest Nabywca).   
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9.2 Zmiany 

1. Rejestr VAT. Dokumenty wewnętrzne. W rejestrze VAT na dokumenty wewnętrzne przenoszone są 
pozycje elementów faktur ze stawką ZW dla rodzaju transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca. Na 
dokument wewnętrzny domyślnie podpowiada się stawka ZW.  

2. Rejestr VAT. Przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zwykłej i trójstronnej data 
w polu Prawo do odliczenia ustawiana jest zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, bez 
względu na rodzaj na fakturze zgodnie z ustawą o VAT - Art. 86 pkt. 10 i 10b ust.2 pkt 4 lit c. 

3. Deklaracja CIT-8. Udostępniono wydruk deklaracji rocznej CIT-8 za 2013 rok w Comarch ERP Pulpit 
Menadżera oraz w Comarch ERP Biuro Rachunkowe.  

9.3 Poprawiono 

1. Księgowość. Poprawiono księgowanie deklaracji DRA oraz podgląd deklaracji z poziomu zapisu 
księgowego.  

2. Biuro Rachunkowe. Przywrócono możliwość jednorazowego, seryjnego pobrania UPO dla dużej liczby 
baz danych. 

3. Biuro Rachunkowe. Poprawiono pracę Operatora, który ma zaznaczony moduł CRM Plus i w module 
Biuro Rachunkowe wysyła deklaracje do systemu e-Deklaracje. Licencja na moduł CRM Plus nie jest już 
zwalniana po wysyłce deklaracji. 

10 Kasa/ Bank 

10.1 Poprawiono 

1. Zapisy kasowe/bankowe. Import MT-940. Poprawiono import z pliku MT940 standard. W pewnych 
sytuacjach kontrahent nie był poprawnie rozpoznawany.  

2. Delegacje.  W sytuacji, gdy po usunięciu z listy zapisów kasowych/bankowych pozycji zaliczki wskazanej 
na delegacji Użytkownik chciał podejrzeć, bądź usunąć formularz delegacji pojawiał się komunikat 
ostrzeżenia. Działanie programu poprawiono.   

3. Import wyciągu/historii z ING poprzez usługę sieciową. W specyficznej sytuacji przy próbie importu 
wyciągu bankowego bądź historii pojawiał się komunikat błędu. Działanie poprawiono. 

11 Płace i Kadry 

11.1 Nowości 

1. Aktualne wskaźniki.  
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia  

 Przeciętne wynagrodzenie: 3823,32 zł (od 1.03.2014)  

 Dochód deklarowany (składki społeczne): 2247,60 zł (od 1.01.2014) 

 Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 3004,48 zł (od 1.01.2014) 

 Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 152,93 zł (od 1.03.2014)  

 Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 191,17 zł (od 1.03.2014) 

 Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 229,40 zł (od 1.03.2014) 
 

Podstawa prawna:  

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r. (M.P. 2014 poz.148). 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 
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oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 
1028). 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, 
w czwartym kwartale 2013 r. (M.P. 2014 poz. 95). 

2. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik: 

 Comarch ERP Optima 2014.3.1 współpracuje z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik w wersji nie 
niższej niż 2014.2.1. Po podniesieniu Comarch ERP Optima do wersji 2014.3.1 i wykonaniu konwersji 
baz danych należy zaktualizować Comarch ERP e-Pracownik. 

 Umożliwiono udostępnianie zleceniobiorców w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. 
W menu Konfiguracja/Firma/Płace/e-Pracownik dodano parametr Uwzględniaj osoby z umowami  
cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik, który decyduje o uwzględnianiu zleceniobiorców 
w aplikacji. Przy licencjonowaniu zliczane są, oprócz pracowników zatrudnionych na etat, także 
osoby z trwającymi umowami cywilno-prawnymi na dany dzień, jeśli parametr w konfiguracji jest 
zaznaczony.  

 W Informacjach bieżących dodano analizę Liczba zatrudnionych na dzień ułatwiającą obliczenie 
potrzebnych licencji. Pracownik zatrudniony na etat, który dodatkowo ma umowę cywilno-prawną 
wykazywany jest w kolumnie etat. W przypadku, gdy w bazie występują spłacone umowy 
cywilno-prawne, które nie mają daty rozwiązania, aby nie były uwzględniane w Comarch ERP 
e-Pracownik należy je zamknąć.         

 W celu ułatwienia odnalezienia osób z niezakończonymi umowami dodano wydruk Lista umów 
cywilno-prawnych bez daty zakończenia. 

 W menu Narzędzia/Korekty dodano funkcję Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy 
zasiłku chorobowego, która umożliwia seryjne wstawienie daty rozwiązania w spłaconych umowach 
oraz zaznaczenie parametru Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie 
zakończenia umowy. 

3. Wliczanie umów cywilnoprawnych do podstawy zasiłków chorobowych. Sparametryzowano wliczanie 
wypłat z zakończonych umów zleceń do podstawy zasiłków chorobowych. Na formularzu umowy dodano 
parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. 
W podstawie zasiłków uwzględniane są zakończone umowy, których data rozwiązania jest wcześniejsza 
niż data nieobecności oraz zaznaczony jest parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również 
po dacie zakończenia umowy. Do tej pory do podstawy wliczane były jedynie umowy, które nie 
zakończyły się przed rozpoczęciem nieobecności, dla której liczony jest zasiłek z ubezpieczenia 
chorobowego lub wypadkowego. W narzędziach dodano funkcję Zamknięcie spłaconych umów 
wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego, która umożliwia seryjne wstawienie daty rozwiązania 
w spłaconych umowach oraz zaznaczenie parametru Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również 
po dacie zakończenia umowy. 

4. Informacje bieżące. Dodano nową analizę Liczba zatrudnionych na dzień, która przedstawia liczbę 
zatrudnionych na etat, liczbę osób z umowami cywilno-prawnymi oraz łączną wartość ustaloną na dany 
dzień. 

5. Narzędzia – korekty. Dodano funkcję Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku 
chorobowego, która uzupełnia datę rozwiązania dla zawartych bezterminowo umów cywilno-prawnych, 
które zostały w całości spłacone do dnia wskazanego przez Operatora jako parametr Data ostatniej 
wypłaty. W umowie zostanie dopisana data rozwiązania zgodna z datą Do z okresu listy płac, na której 
naliczono ostatnią wypłatę do tej umowie. Równocześnie dla takiej umowy zostanie zaznaczony 
parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. 

6. Wydruk Lista umów cywilno-prawnych bez daty zakończenia. Dodano nowy wydruk, który wykazuje 
osoby z umowami cywilno-prawnymi bez dat rozwiązania. 

11.2 Zmiany 

1. Wydruk Stan zatrudnienia na dzień. Dostosowano wydruk do aktualnego wzoru raportu pomocniczego 
do GUS. 

2. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3 i Z-3a. Wprowadzono warunkowe wykazywanie 
zakończonych umów zleceń na raportach Z-3 i Z-3a. Na raporcie wypłaty z umów cywilnoprawnych są 
wykazywane w następujący sposób: 
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 Wszystkie, które nadal trwają w miesiącu, w którym zaczęło się zwolnienie chorobowe, czyli mają 
datę rozwiązania późniejszą niż data podana przed wydrukiem, jako parametr Data do. 

 Te spośród zakończonych (mających datę rozwiązania nie późniejszą niż podana przed wydrukiem), 
dla których zaznaczono parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie 
zakończenia umowy na formularzu umowy. 

3. Migrator - import z programu Comarch ERP Klasyka:  

 Obsłużono import wypłat umów z tytułu praw autorskich, dla których zaprzestano odliczania 50% 
kosztów uzyskania przychodu; są dopisywane w bilansie otwarcia typu PIT, pod nazwą „PIT-11.10.a” 
i wykazywane na deklaracjach PIT-11/PIT-40 jako przychód z tytułu praw autorskich, do którego nie 
zastosowano 50% kosztów uzyskania. 

 Obsłużono import składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych) w bilansach otwarcia typu ZUS. 

11.3 Poprawiono 

1. Deklaracja ZUS DRA: 

 W przypadku, gdy podstawa składek była sześciocyfrowa i deklaracja ZUS DRA utworzona była 
w wersji 4, niepoprawnie była przenoszona do pliku i programu Płatnik podstawa składki chorobowej 
i  wypadkowej. Poprawiono. 

 Na niektórych bazach nie można było zablokować deklaracji ZUS DRA naliczonej w wersji 3. 
Poprawiono. 

 Nie można było zablokować i wyeksportować do programu Płatnik nieprzeliczonej deklaracji ZUS 
DRA naliczonej w wersji 2014.1.1 Comarch ERP Optima. Poprawiono. 

2. Deklaracja podatkowa PIT-40. W polu 29 nie była wykazywana kwota przychodu, od którego naliczono 
koszty uzyskania 50% od zdefiniowanych przez Użytkownika dodatkowych elementów wypłaty, jeśli były 
zdefiniowane jako wykazywane na PIT w pozycji PIT-4.1. Wynagrodzenie ze stosunku: pracy, służbowego, 
spółdzielczego i z pracy nakładczej, i miały ustawiony sposób naliczania kosztów uzyskania jako 
standardowe + 50%. Poprawiono. 

3. Optymalizacja listy akordów. Zoptymalizowano dodawanie, odświeżanie i zapisywanie akordów 
pracownika. We wcześniejszej wersji mogły występować problemy z odnotowaniem wykonania akordów 
dla pracowników, którzy mieli przypisane po kilka tysięcy akordów. 

4. Wypłaty pracowników – kolejność naliczania elementów będących rozliczeniem zasiłków. Poprawiono 
kolejność naliczania elementów wypłaty będących rozliczeniem nieobecności ZUS zgodnie z kolejnością 
okresów, w jakich wystąpiły nieobecności. 

5. Wydruk GUS (DG-1) – 1. Działalność gospodarcza. Przy wyliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych 
ogółem nie były pomijane osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, macierzyńskim dodatkowym, 
rodzicielskim i ojcowskim. Poprawiono. 


