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Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 

 
W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu przez ZUS nowej wersji programu Płatnik 
9, w programie Insignum Kadry i Płace (od wersji 9.11.1.1) wprowadzone zostały następujące zmiany: 
 
 

 Wprowadzone zostały nowe kody świadczeń/przerw 

Dotychczas dla absencji urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski oraz 

urlop ojcowski – wykorzystywany był kod 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego 

Dodane zostały nowe kody dla poszczególnych absencji: 

311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
 
319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu 
rodzicielskiego 
 
325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
 
327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu 
ojcowskiego 
 

 Uaktualnione zostały wzory deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA, RZA 

 

Dla prawidłowej współpracy programu INSIGNUM Kadry i Płace z Płatnik 9 należy: 

1. Przypisać właściwe kody świadczeń/przerw dla absencji: urlop macierzyński dodatkowy, 

urlop rodzicielski, urlop ojcowski 

Edycja absencji odbywa się z poziomu Słowniki ->Absencje 
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2. Zmodyfikować sposoby wynagrodzenia dla składników, które przy wyliczaniu wykorzystują 

funkcję pobierania danych z kartoteki świadczeń przerw (f.SPDni(), f.SPKwota()).  

UWAGA: konfiguracja zależy od ustawień składników w firmie, sposoby wynagrodzenia konfiguruje 

administrator 

 

Przykładowa konfiguracja składnika Zasiłek macierzyński: 
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3. Skonfigurować deklaracje ZUS w zakresie nowych pól dodanych do deklaracji 

Eksport/Import -> Program Płatnik -> Konfiguracja 

Nowe pola dodane do konfiguracji: 

ZUS DRA 

blok IV: 

- p25 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika 

- p28 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa 

- p29 Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa 

- p34 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez Fundusz Kościelny 

blok VII: 

- p1 Kwota należnych składek finansowana przez płatnika 

- p2 Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych dawne p1 
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ZUS RCA 

blok III.B: 

- p10 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonego 

- p13 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika 

- p15 Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa 

- p16 Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa 

- p17 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa 

- p18 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa 

- p23 Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny 

- p24 Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny 

- p25 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana Fundusz Kościelny 

- p26 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana Fundusz Kościelny 

 

blok III.C: 

- p2 Kwota należnej składki finansowana przez płatnika 

- p3 Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS 

- p5 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny 

 

ZUS RZA 

blok III.B: 

- p3 Kwota należnej składki finansowana przez płatnika 

- p4 Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS 

- p5 Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego to co było p3 

- p6 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny 

 

UWAGA: 

Domyślnie podczas dodawania zestawów Kedu i generowania deklaracji rozliczeniowych ustawione 
jest generowanie wg specyfikacji we/wy 2.2 (Płatnik 9). Istnieje możliwość wygenerowania deklaracji 
dla Płatnika 8. W tym celu  podczas dodawania zestawienia należy ustawić odpowiednią wersję 
 
 
Eksport/Import -> Program Płatnik-> Zestawy 
 
XML – wersja dla Płatnika 8 
XML wersja 2.2 – wersja dla Płatnika 9 
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