
Aplikacja Pracownik  
- podstawowe informacje o programie 

Pracownik VULCAN to nowa aplikacja przeznaczona dla pracowników, których ewidencja kadrowo-płacowa 

prowadzona jest w systemie Kadry VULCAN oraz Płace VULCAN. 

 

Uruchamianie aplikacji 

Rola uprawniająca do korzystania z aplikacji 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Pracownik VULCAN ma użytkownik zalogowany w roli Pracownik. 

Rolę tę posiada każda osoba w jednostce, która ma aktywną umowę o pracę w aplikacji Kadry/Płace Vulcan.  

Użytkownik korzystający z aplikacji Pracownik VULCAN ma dostęp do programu z dowolnego miejsca, w któ-
rym jest połączenie z siecią Internet. 

Program Pracownik VULCAN uruchamiany jest ze strony Edu.Lublin.eu, po zalogowaniu do menu Aplikacje 

dla pracowników: 

  
 

…. Następnie kliknięciu ikony aplikacji  Pracownik  

  

https://lublin.eu/edu/projekt/


 
 

Pierwsze logowanie do aplikacji Pracownik VULCAN 

Pierwsze logowanie do aplikacji: 

1) jeżeli osoba korzysta ze swojego konta w Zintegrowanym systemie informatycznym dla jednostek 
oświatowych miasta Lublin (np. logując się do eDziennika UONET, Kadr, Płac, KSAT, MdokJO, Biblioteki 
MolNet+ itp.), wówczas po zalogowaniu do menu Aplikacje dla pracowników od razu będzie mieć dostęp do 
nowej aplikacji Pracownik. 

2) jeżeli osoba nie korzystała dotychczas z konta w Zintegrowanym systemie informatycznym dla jednostek 
oświatowych miasta Lublin, dostęp do aplikacji Pracownik może uzyskać: 

a) albo logując się za pośrednictwem węzła krajowego Login.Gov.PL (swoim Profilem zaufanym).  

Poniższe okno logowania zostanie wywołane po kliknięciu w menu Aplikacje dla pracowników.  

 

            Następnie:  

 
b) albo przywracając dostęp do konta w Systemie,  w sposób opisany w odrębnej instrukcji zamieszczo-

nej na stronie Edu.Lublin (menu: Porady dla rodziców, porada pt. „PIERWSZE LOGOWANIE - JAK 

UZYSKAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU” 

 

https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/


Uwaga1. Warunkiem możliwości samodzielnego odzyskania dostępu do konta, jest posiadanie przy umowie 
o pracę w programie Kadry/Płace Vulcan (sekcja dane indentyfikacyjne pracownika (dane kontaktowe)) wpisu 
z adresem email.  
W oknie Przywracanie dostępu należy podać adres email identyczny jaki wpisał operator Kadr/Płac Vulcan 
rejestrując umowę o pracę.  

 

Uwaga2. Jeżeli po wpisaniu adresu email w oknie Przywracanie dostępu, pojawi się komunikat: 

oznacza to że przy umowie nie ma podawanego adresu albo nie ma go tam wcale. W takim przypadku ko-
nieczny jest kontakt z kadrowym/płacowym w jednostce, celem ustalenia/wpisania właściwego adresu email.  
Adresem email przy umowie powinien być adres służbowej poczty elektronicznej w jednostce zatrudnienia. 

Jeśli użytkownik korzysta z kilku adresów e-mail, musi użyć tego, jaki został podany w dziale kadr/ płac.  

 

Po zalogowaniu do Aplikacji dla pracowników aktywne staną się ikony tych aplikacji, do których zalogowany 

użytkownik ma dostęp – w tym aplikacji Pracownik, w ramach nadanych mu uprawnień (przypisanych ról). 

Kończąc pracę w systemie należy zawsze pamiętać, by się z niego wylogować przyciskiem Wyloguj się i do-
piero wówczas zamknąć okno przeglądarki. 

Kolejne logowania do aplikacji Pracownik VULCAN 

Do kolejnych logowań należy używać loginu wygenerowanego przez system oraz hasła, które użytkownik so-

bie nadał podczas pierwszego logowania.  

- Uruchomić stronę startową Edu.Lublin.eu. 

- Wejść do menu Aplikacje dla pracowników, Zaloguj się . 

- W aktywnym oknie wpisać login, hasło i kliknąć przycisk Zaloguj się, 

lub w oknie tym wybrać opcją logowania węzłem krajowym Login.Gov.PL  

 



 

Budowa okna programu Pracownik 

Pierwsze okno po zalogowaniu to widok karty Dane podstawowe, która zawiera: 

 Menu boczne umożliwiające przechodzenie na kolejne karty aplikacji [1], 

 Zakładki, na których znajdują się różne dane, w zależności od karty, na której znajduje się użytkownik [2], 

 Indywidualny adres aplikacji Pracownik VULCAN, do której zalogowany jest użytkownik [3], 

 Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika [4], 

 Menu kontekstowe, które umożliwia wybór jednostki (zob. Przeglądanie danych w kontekście 

umowy) [5], 

 

 

Przeglądanie danych w kontekście umowy 

Jeśli użytkownik aplikacji Pracownik VULCAN zatrudniony jest na kilku umowach (np. też w kilku jednostkach), 

wszystkie swoje dane może przeglądać w odniesieniu do wskazanej umowy. W menu kontekstowym wyświe-

tlana jest nazwa jednostki a po niej (po myślniku) sygnatura umowy. 

 

Wraz ze zmianą jednostki w menu kontekstowym zmieniają się wyświetlane dane na kartach i zakładkach. 

Jakie dane kryją się pod nazwą użytkownika 

Po zalogowaniu do aplikacji Pracownik VULCAN i kliknięciu nazwy użytkownika rozwija się menu kontekstowe 

z pozycjami: 

1 

3 

4

 

5 

2 



  

 Moje konto – umożliwia przejście do modułu administracyjnego Platformy VULCAN, gdzie pracownik 

może obejrzeć dane dotyczące logowania. Moduł Platformy VULCAN otwiera się na kolejnej karcie 

przeglądarki internetowej. 

- Na karcie Konto widnieją podstawowe dane dotyczące opisu konta, czyli imię i nazwisko pra-

cownika, adres e-mail oraz login. 

- Na karcie Odwiedziny/ darzenia wyświetlana jest Statystyka logowań (kiedy, z jakiego IP oraz 

jakim efektem zakończyło się logowanie do aplikacji). 

- Na karcie Uprawnienia pracownik może podejrzeć, jakie uprawnienia posiada w obrębie Plat-

formy VULCAN. 

  

 Wyloguj – umożliwia wylogowanie z aplikacji Pracownik VULCAN. 

Zaleca się, aby po zakończonej pracy każdorazowo wylogować się z aplikacji Pracownik VULCAN. 

 

Korzystanie z pomocy programu 

Na karcie Pomoc dostępny jest link do podręcznika użytkownika aplikacji Pracownik VULCAN. Podręcznik do-

stępny jest w formacie PDF.



Dane kadrowe pracownika 

Dane kadrowe pracownika 

Należy pamiętać, że dane te mają charakter podglądowy, oznacza to że użytkownik aplikacji Pracownik 

VULCAN nie ma prawa do ich modyfikacji. 

W sytuacji, gdy użytkownik zauważy jakieś nieprawidłowości w wyświetlanych danych kadrowych (zwłaszcza 
w danych podstawowych) powinien skontaktować się z działem kadr, w celu ich wyjaśnienia lub zmodyfikowania. 

Wszystkie dane kadrowe przeglądane się w odniesieniu do wskazanej w menu kontekstowym umowy. 

Przeglądanie danych podstawowych 

Do danych podstawowych kadrowych należą: 

 dane identyfikacyjne pracownika, czyli m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, imiona 

rodziców, obywatelstwo, przynależność do urzędu skarbowego oraz oddziału NFZ, 

 dane kontaktowe, czyli adresy zamieszkania, zameldowania lub/i korespondencyjny, adres a-mail, 

numery telefonów, ewentualnie adres strony www, 

 informacje o umowie, czyli m.in. dane dotyczące zatrudnienia (okres, stanowisko, sygnatura umowy), 

dane dotyczące wypłaty wynagrodzeń (czy wypłata kierowana jest na konto, jeśli tak to nazwa i nu-

mer rachunku bankowego), stałe elementy wynagrodzenia (czyli te wypłacane co miesiąc wraz z przy-

sługującą kwotą). 

Wszystkie wymienione wyżej dane dostępne są dla zalogowanego pracownika na karcie Dane podstawowe, 

kolejno na zakładkach Identyfikacyjne, Kontaktowe, Informacje o umowie.  

  



 

Zapoznanie z danymi dotyczącymi urlopów 

W aplikacji Pracownik VULCAN użytkownik może przeanalizować swoje dane dotyczące zarówno urlopów 

planowanych, jaki i tych zrealizowanych. Dzięki temu może sprawdzić wymiar przysługującego mu w danym 

roku kalendarzowym urlopu oraz na bieżąco śledzić stan jego realizacji.  

UWAGA . 
Funkcja WNIOSKOWANIA O URLOP (składania wniosku o urlop) oraz funkcja WYSYŁANIA FORMULARZY będą 
realizowane po ustaleniu z Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty (LCEAO) zasad i 
zmian w regulaminach.  

Ewentualnie wykorzystanie wysyłki formularza w tym okresie nie będzie podejmowane w aplikacji przez 
drugą stronę do czasu ustalenia zasad. 

Dane dotyczące urlopu wyświetlane są na dany rok kalendarzowy na karcie Urlop wypoczynkowy na zakład-

kach: Planowane,   Wniosek o urlop,   Zrealizowane. 

  

Zmiana daty w polu rok możliwa po kliknięciu przycisku  w pozycji Rok: 

 

Nieobecności 

W zakładce Kalendarz absencji podgląd absencji.  



 

Badania lekarskie i szkolenia 

W aplikacji Pracownik VULCAN użytkownik może podejrzeć, kiedy ostatnio był na badaniach lekarskich oraz 

kiedy upływa ich ważność. Dzięki temu może sprawdzić, kiedy będzie musiał wykonać kolejne badania. Dane 

dostępne na karcie Badania lekarskie na zakładkach Planowane i Zrealizowane: 

  

Ponadto użytkownik ma wgląd do rejestru szkoleń jakie odbył oraz zapoznać się może z datą planowanych 

kolejnych (jeśli zostały zarejestrowane w aplikacji Kadry Vulcan). Dane te są dostępne na karcie Szkolenia na 

zakładkach Planowane i Zrealizowane. 



Gdzie szukać pomocy w pracy z programem? 

Wgląd do danych dotyczących wypłat wynagrodzenia 

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzenia przeglądane się w odniesieniu do wskazanej w menu konteksto-
wym umowy. 

Wysyłka pasków na adres e-mail pracownika 

Program Płace VULCAN wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list 

płac za pomocą poczty e-mail pracownikom. Niezbędna do tego jest zgoda pracownika, która zaznaczana jest 

w programie Płace VULCAN. Paski wysyłane są na ten adres e-mail, za pomocą którego użytkownik loguje się 

do aplikacji Pracownik VULCAN. 

Przeglądania pasków w aplikacji Pracownik 

Użytkownik zalogowany do aplikacji Pracownik VULCAN ma wgląd do wypłat swojego wynagrodzenia, bez 

względu na to czy wyraził zgodę na wysyłanie pasków na adres e-mail z aplikacji Płace VULCAN, czy też nie. 

Dane z pasków dostępne są dla każdej zatwierdzonej w programie płacowym listy płac.  

Paski płacowe posegregowane są w aplikacji Pracownik VULCAN w obrębie każdego roku i miesiąca. Dzięki 

temu pracownik może przeglądać archiwalne listy płac, np. z wcześniejszych lat, bez kontaktowania się z dzia-

łem płacowym. 

- W meny bocznym kliknąć kartę Paski płacowe. 

- Za pomocą przycisku   lub   wskazać rok, za który mają być analizowane dane. 

- Kliknąć kafelek z nazwą miesiąca. 

   



 

- W menu rozwijalnym wskazać nazwę listy - na ekranie wyświetlą się dane zawarte na tej liście. 

   

Jakie dane zawiera pasek płacowy? 

Pasek otrzymany na maila a pasek w aplikacji  

Uwaga: Pasek wysyłany drogą elektroniczną (na maila) ma nieco inny wygląd niż ten wyświetlany w aplikacji 

Pracownik VULCAN.  

Na maila wysyłane są dane szczegółowe dotyczące szczegółowych rozliczeń, np. liczbę godzin, wartość pro-

centową składnika, z jakiej kwoty i jaką wartość mają poszczególne składki, wykaz potrąceń pracownika. 

Pasek taki generowany jest automatycznie z utworzonej listy płac. 

 

Dane na pasku w aplikacji 

Pasek płacowy w aplikacji Pracownik VULCAN zawiera tylko najistotniejsze informacje dla użytkownika. Ma 

charakter poglądowy. 

Dane z wybranej listy wyświetlane są w kilku grupach: 

 Wypłata – a tutaj ogólne informacje dotyczące wypłaty, m.in. kwota brutto, potrącone składki ZUS 

oraz zdrowotna pracownika, zaliczka na podatek, suma ewentualnych potrąceń, kwota skierowana 

na przelew, 

 Wynagrodzenia – czyli wykaz poszczególnych składników wynagrodzenia wraz z kwotami brutto, 



 

 Składki płatne przez pracownika – czyli wykaz kwot poszczególnych składek obowiązkowo płatnych 

przez pracownika, 

 Składki płatne przez pracodawcę – czyli wykaz kwot poszczególnych składek obowiązkowo odpro-

wadzonych przez pracodawcę, 

 Rozliczenie podatkowe – czyli wyliczenia dotyczące zaliczki na podatek, składki na NFZ oraz zastoso-

wanych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi. 

Dane zawarte na pasku a przelew 

Analizując dane warto wiedzieć, że nie zawsze z każdej listy wykonywane są przelewy. Niekiedy kilka list ku-

mulowanych jest w jednej paczce i kwota, którą pracownik otrzymał na konto jest sumą kilku list.  

Warto również podkreślić, iż ze względu na specyfikę wypłacania wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 

(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są na początku miesiąca „z góry”) niezbędne jest wykonywanie list 

korygujących, np. rozliczających absencje lub wyrównujące kwoty wypłaconych już składników. Stąd też po 

wyborze takiej listy mogą pojawić się wartości ujemne.  

 

Najczęściej takie listy łączone są w przelew z innymi listami, dlatego kwota, która wypłynęła na konto może 

być odpowiednio pomniejszona. 

Przykład: 

Pasek z listy chorobowej w marcu pokazuje kwotę w pozycji przelew: - 36,09 zł.  

Pasek z listy zasadniczej na początku kwietnia pokazuje kwotę w pozycji przelew: 2650,15 zł. 

Przelew na konto tego pracownika utworzony z tych dwóch list będzie zawierał kwotę: 2616,06 zł. 



 

PIT-11 pobieranie dokumentu  

Gdy w aplikacji Płace VULCAN zostanie przygotowany Pit 11 oraz zostanie wysłany do stosownego US, w apli-

kacji Pracownik VULCAN dokument ten będzie do pobrania przez pracownika w zakładce Pity11.  

W widoku tym dodatkowo można sprawdzić datę wysłania do US lub datę pierwszego pobrania. 

 

ZUS- RMUA 
Gdy w aplikacji Płace VULCAN zostanie przygotowany ZUS-RMUA, może zostać opublikowany w aplikacji 
Pracownik przez operatora aplikacji Płace Vulcan. Termin przygotowania tego druku do końca lutego 
danego roku.  

Formularze.  

UWAGA . 
Funkcja FORMULARZY i WYSYŁANIA FORMULARZY, podobnie jak wymieniona wyżej funkcja WNIOSKOWANIA 
O URLOP będzie realizowana po ustaleniu z Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty 
(LCEAO) zasad i zmian w regulaminach.  

Ewentualnie wykorzystanie wysyłki formularza w tym okresie nie będzie podejmowane w aplikacji przez 
drugą stronę do czasu ustalenia zasad.   

Szablony formularzy 

W aplikacji mogą zostać udostępnione szablony formularzy przez pracodawcę w formacie DOC i PDF: 

 np. PIT 2, 

 np. oświadczenie NIP PESEL, 

 np. wniosek o dofinansowanie wypoczynku itd.  

Wybrany szablon przy pobieraniu może być automatycznie uzupełniony niektórymi danymi, np. imieniem 

i nazwiskiem pracownika, nazwą i adresem jednostki, w której zawarta jest umowa, miejscowością i datą.  


