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1. Wstęp 
 

W nowej wersji programu Płatnik oznaczonej numerem 9.01.001 ZUS udostępnił 

możliwość wydrukowania miesięcznej i rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej – 

dokumentu potocznie zwanego RMUA. Funkcjonalność tego rozwiązania w samym Płatniku 

jest bardzo ograniczona. Dodatkowym mankamentem jest duże zapotrzebowanie programu 

w zakresie liczby kartek jakie potrzebne są do wydrukowania tej informacji. W przypadku 

zestawienia rocznego jest to 12 stron formatu A4. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na 

tego typu wydruk udostępniamy wersję 3.0 naszego programu 'Raport RMUA'. Program 

korzysta z danych zawartych w bazie programu Płatnik i na podstawie wysłanych  

i potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych drukuje roczną informację RMUA w czytelnej  

i skondensowanej postaci pozwalając na oszczędność czasu i papieru przeznaczonego na 

wydruk. W wersji 3.0 mamy do wyboru 2 rodzaje wydruku informacji rocznej – wersja 

mieszcząca się na 4 stronach A4 (2 kartki) lub wersji mieszczącej się na 2 stronach A4 (jedna 

kartka) z zachowaniem pełnego wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS w zakresie 

wzorów dokumentów ZUS obowiązujących od dnia 01.09.2013r. 

Program współpracuje z bazą Access oraz MS SQL Server w formacie programu Płatnik 

9.01.001 oraz 10.01.001 

2. Informacje ogólne 
 

Program rozbudowany jest o dodatkowe funkcje, pomocne przy sporządzaniu rocznej 

informacji RMUA. 

Program umożliwia: 

� wydruk rocznej informacji RMUA tylko dla osób które w danym roku 

kalendarzowym posiadają jakiekolwiek informacje rozliczeniowe. Program sam 

rozpoznaje takich ubezpieczonych i dla nich wydrukuje zestawienie RMUA. 

� roczna informacja RMUA uzupełniona jest o podsumowanie wszystkich składek 

z miesięcy dla których zostały wykazane składki na ubezpieczenia. Na tej 

podstawie łatwe staje się sprawdzenie wykazanych kwot na informacji RMUA  

z kartami wynagrodzeń pracowników. 

� możliwość zapisania rocznej informacji RMUA w plikach PDF w dowolnym, 

zdefiniowanym przez użytkownika katalogu na dysku lokalnym lub sieciowym. 

W przypadku większej liczby firm prowadzonych w bazie Płatnika program 
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dokona automatycznego podziału generowanych dokumentów PDF na 

podkatalogi odpowiadające nazwą płatników składek. 

� możliwość wydrukowania imiennego zestawienia wygenerowanych informacji 

RMUA w celu potwierdzania odbioru przez ubezpieczonych. 

� Uzupełnienie wydruku o dowolną pieczątkę (faxymile). 

3. Opis programu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracę z programem rozpoczynamy od nawiązania połączenia z bazą danych 

naciskając przycisk ‘Połącz’.  Po nawiązaniu połączenia program dokona odczytu nazw 

płatników składek zgromadzonych w bazie programu Płatnik. Ekran programu zostanie 

podzielony na dwie części. Lewa to wykaz płatników składek, prawa to lista ubezpieczonych 

odpowiadająca wskazanemu płatnikowi składek.  

Selekcji danych do wydruku informacji RMUA dokonujemy na dwa sposoby: 

� zaznaczając ubezpieczonego na liście i korzystając z ikony  

możemy wydrukować RMUA dla zaznaczonej osoby 

� program umożliwia dokonanie wskazania większej liczby ubezpieczonych  

i wydrukowania dla nich informacji RMUA. Selekcji dokonujemy za pomocą 

klawisza CTRL i myszy. Przytrzymując klawisz CTRL myszką wskazujemy 

ubezpieczonych dla których chcemy wydrukować RMUA. Wskazania 

wszystkich ubezpieczonych na liście dokonujemy przez kombinację klawiszy 

CTRL+A 



RAPORT RMUA VER. 3.0 31 października 2015 

 

Uwaga:  Program wydrukuje tylko RMUA dla osób dla których w danym roku 

kalendarzowym była choć jedna deklaracja rozliczeniowa 

pomimo zaznaczenia osób zwolnionych (wyrejestrowanych). 

Te same zasady dotyczą selekcji danych do wygenerowania 

dokumentów PDF oraz imiennego wykazu potwierdzeń odbioru. 

� filtrując dane za pomocą rozbudowanych filtrów dowolnie 

konfigurowalnych i zapisywalnych. 

 

 

Dostępne funkcje programu: 

 
Wybór roku dla którego będą drukowane informacje RMUA 

 

Wydruk informacji RMUA dla zaznaczonych ubezpieczonych 

 

Podgląd i wydruk informacji RMUA dla wybranego ubezpieczonego 

 

Podgląd i wydruk imiennego wykazu ubezpieczonych do 
potwierdzenia odbioru informacji RMUA 

 

Zapis informacji RMUA dla zaznaczonych ubezpieczonych do plików 
PDF 

 

Otworzenie katalogu do zapisu plików PDF 

 

Zmiana katalogu do zapisu plików PDF 

 

Ustawienie faxymile 

 

Oznaczenie drukowania faxymile 

 

Wybór formatu wydruku – 4 strony / 2 strony 
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4. Licencjonowanie 
 

Program można instalować na dowolnej liczbie komputerów. Może być 

wykorzystywany przez dowolną liczbę użytkowników. Licencja udzielana jest na wykorzystanie 

do jednej bazy danych programu Płatnik bez względu na liczbę podmiotów w niej 

zawartych. 

Ograniczeniem wersji demo jest tylko i wyłącznie napis ‘wersja demonstracyjna’ na 

wydruku informacji RMUA oraz gwiazdki począwszy od 5 znaku w nazwisku, imieniu  

i identyfikatorze osoby ubezpieczonej. Nie są ograniczone w żaden sposób inne funkcje 

programu. 

5. Zamówienie programu 
 

W celu zamówienia programu należy skorzystać z opcji ‘Zamów pełną wersję’ i zgodnie 

z informacjami zawartymi w programie przesłać wygenerowany e-mail na adres 

biuro@innersoft.pl Po otrzymaniu zamówienia zostaje przesłana na wskazane dane faktura 

proforma, a po jej opłaceniu faktura VAT oraz plik licencyjny zdejmujący ograniczenie wersji 

demonstracyjnej. 

Koszt programu wynosi 150,- PLN netto. 

 

Producent:  

 

P.H.U. InnerSoft 

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 1 

telefon:  +48 32 261 80 01  +48 32 718 68 80 

tel.kom.: +48 601 42 40 38        

fax: +48 32 718 64 70        

GG: 358441 

http://www.innersoft.pl 

 


