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Przedmiot zamówienia 
 

System ERP – zakup licencji oraz wdrożenie  

Zamawiający planuje wdrożenie systemu ERP (zwany dalej SYSTEMEM), który powinien w szczególności 

posiadać moduły (własne lub partnerskie), które pozwoliłyby na pokrycie procesów w zakresie: 

 Księgowości 

o Księga handlowa 

o Księga inwentarzowa 

o Środki trwałe 

o Finanse 

o Windykacja 

o Import/eksport danych bankowych  

 Budżetowania 

 Kadr i płac 

o Rozliczanie czasu pracy 

o Rozliczanie delegacji 

o Pulpity pracowników  

o Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych 

o Koszty pracownicze w projektach 

 Sprzedaż 

 Zakupy 

 Magazyn 

 Projekty (zarządzanie projektami, w tym budżetami projektów) 

 CRM – zarządzanie kontaktami, tworzenie zadań, projektów, kalendarzy etc. 

 EOD/DMS (obsługa obiegu dokumentów) wraz z obsługą OCR (skanowanie dokumentów  

i przetwarzanie ich na tekst) 

 Workflow (możliwość automatyzacji procesów) 

 Szkolenia (obsługa szkoleń) 

 Obsługi Kolegium KSAP - np. z wykorzystaniem modułu Wypożyczalnia lub moduł obsługi 

hotelowej  

 

Wyjaśnienie występujących w dokumencie określeń: 

 system (system ERP, inaczej: system planowania zasobów przedsiębiorstwa) - zintegrowany system 

informatyczny, wykorzystujący wspólną bazę danych, zapewniający obsługę wymienionych w niniejszym 
dokumencie funkcjonalności w oparciu o dostarczane przez producenta moduły  

 zgodność z przepisami - dostawca systemu zobowiązywany jest zapewnić zgodność systemu  
z obowiązującymi, na dzień wdrożenia oraz w okresie utrzymania, przepisami prawa m.in. w zakresie 
księgowości, kadr i płac, zasad sprawozdawczości na rzecz organów publicznych, ochrony danych 
osobowych, w tym zgodność z wymaganymi przez organy publiczne formatami plików.  

 użytkownik - osoba korzystająca z systemu, w zakresie udzielonego jej, przez administratora systemu, 

dostępu, posiadający unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji 

 cienki klient - użytkownik systemu korzystający z niego za pośrednictwem przeglądarki www 

 

2. Baza danych 

Wraz z systemem Wykonawca dostarczy licencję na 2-ie bazy danych SQL, działające pod 

środowiskiem Windows Serwer i skonfiguruje je w trybie replikacji. 

3. Usługi Utrzymania Systemu 
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Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia Usług Utrzymania, które będą  realizowane w okresie 

wskazanym w Umowie 

Świadczenie Usługi Utrzymania Systemu ma na celu zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania 

Systemu, w tym aktualizowanie go w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

zapewnienie świadczenia dodatkowych usług wspomagających korzystanie z Systemu przez Zamawiającego. 

Usługi Utrzymania obejmują: 

1. zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania Systemu, w tym usuwanie zgłaszanych przez 

Zamawiającego błędów; 

2. zapewnienie aktualizacji oprogramowania w zakresie prowadzonym przez jego producenta oraz 

instalację aktualizacji oprogramowania; 

3. świadczenie usług service desk 

Z dniem Odbioru Wdrożenia Etapu I Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług Utrzymania na zasadach 

opisanych w postanowieniach Umowy. W przypadku wdrożenia Etapu II Usługi Utrzymania obejma także 

moduły wdrożone w ramach tego Etapu. 

4. Usługi Rozwoju systemu 

Wykonawca będzie świadczył Usługi Rozwoju systemu, na zasadach opisanych w Umowie, w okresie trwania 

umowy. 

Usługi Rozwoju obejmują: 

1.  dokonania zmiany Systemu, jego funkcjonalności, szybkości, łatwości korzystania 

2. rozwój Systemu i dodatkowych funkcjonalności 

Usługi Rozwoju będą zlecane przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. 

 

Cechy systemu 
System powinien wspierać eksport i import danych do plików Excel, w szczególności dla danych księgowych 

powinien pozwalać na definiowanie źródeł danych, które mogłoby być aktualizowane bezpośrednio z arkusza 

kalkulacyjnego bez konieczności wykonywania ręcznych operacji importowania danych. 

System powinien umożliwiać wysyłanie bezpośrednio z systemu wiadomości SMS i e-mail oraz umożliwiać 

automatyzacje wykonywanych operacji (np. automatycznie pobieranie danych o kursach walut, automatyczne 

generowanie raportów i powiadomień etc.). 

Ze względu na istniejące w organizacji systemy zewnętrzne, dostarczony system powinien umożliwiać 

komunikację poprzez API (w formie definiowalnych z poziomu systemu usług webservice), które pozwalać będzie 

na wymianę danych z systemami firm trzecich (RCP, rejestracje słuchaczy, wysyłanie mailingów, EZD (EZDRP) 

oraz umożliwienie przesyłek do Narodowego Archiwum Cyfrowego, etc.). 

System poza API opartym na webservice, powinien również pozwalać na tworzenie własnych modułów/ 

rozwiązań, które będą umożliwiały obsługę procesów niestandardowych oraz tworzenie dedykowanych wydruków 

bez konieczności wsparcia ze strony producenta aplikacji. 

System powinien być dostępny z różnych systemów operacyjnych, przy czym ze względu na posiadaną 

infrastrukturę, system powinien posiadać aplikację zgodną z systemami z rodziny Windows (aplikacja desktop) 

oraz umożliwiać dostęp przez przeglądarkę WWW co najmniej do funkcjonalności pulpitów pracowniczych  

i workflow w zakresie obsługi obiegu dokumentów.  

Wymienione kanały dostępu powinny być dostępne jako rozwiązania wbudowane w aplikację dostarczaną przez 

producenta aplikacji. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie rozwiązań opartych o dedykowane aplikacje 
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wytworzone przez podmioty inne niż producent rozwiązania głównego. W szczególności Zamawiający wymaga, 

aby aktualizacja systemu głównego nie pociągała za sobą konieczności oddzielnego dostosowywania rozwiązań 

w kanale WWW. 

System powinien być licencjonowany w modelu licencji pływających tzn. powinien kontrolować ilość jednocześnie 

zalogowanych do systemu użytkowników (a nie ilość zainstalowanych w organizacji aplikacji).  

System powinien umożliwiać z poziomu interfejsu tworzenie cech / pól dodatkowych, które będą mogły 

przechowywać niestandardowe wartości określone na etapie wdrożenia i utrzymania systemu. Definiowanie 

dodatkowych pól powinno być możliwe z poziomu interfejsu programu bez konieczności tworzenia dedykowanych 

bibliotek wymagających umiejętności programowania.  

System powinien umożliwiać tworzenie pól dodatkowych co najmniej w zakresie typów: 

 tekstowych,  

 liczbowych,  

 walutowych,  

 słownikowych,  

 prawda / fałsz,  

 referencji do innych obiektów systemu np. list dokumentów lub kartotek kontrahentów. 

 

Ze względu na posiadaną infrastrukturę, dostępność kadry technicznej oraz stabilność, system powinien 

umożliwiać instalacje bazy głównej w systemie Windows Server z wykorzystaniem bazy danych MS SQL lub 

innej, której producent zapewnia możliwość wsparcia oraz posiada wbudowane mechanizmy wspierające 

replikację oraz moduły analityczne na potrzeby BI. 

Oferowany system powinien zapewniać system licencjonowania i dystrybucji, w którym producent rozwiązania nie 

jest (lub nie musi być) jednocześnie firmą wdrożeniową i utrzymującą system. Zamawiający oczekuje, że 

wdrażany system będzie mógł być wspierany przez firmy trzecie w zakresie wdrażania i konfiguracji nowych 

rozwiązań, zaś producent aplikacji będzie odpowiadał za wydawanie poprawek bezpieczeństwa, zapewnienie 

zgodności z prawem oraz rozwój i wydawanie nowych funkcjonalności. 

 

 

 

 

 

Zgodność systemu z RODO 
System powinien zapewniać zgodność z zapisami RODO i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych D. U. z 2018 

r., poz. 1000, co powinno znaleźć odniesienie w notce informacyjnej Systemu, oraz zapisach umowy licencyjnej. 

Główne obszary wsparcia: 

 ewidencja źródeł pochodzenia danych osobowych, które będą przetwarzane: zgodnie  

z rozporządzeniem, organizacja zobowiązana jest to ewidencjonowania pochodzenia danych 

osobowych, które zdobyła (konferencja, newsletter itp.); 

 ewidencjonowanie zgód: wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinny zostać 

ewidencjonowane. Przygotowywany system zgód będzie zapisywał również informacje o celach 

przetwarzania danych osobowych, okresie w jakim mogą być przetwarzane, historii zmian zgód w celach 

modyfikacji danych osobowych czy czasowego ograniczenia przetwarzania; 
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 przetwarzanie danych osobowych: mechanizm pozwalający na sprawdzenie historii danych osobowych 

tj. ustalenia wszystkich czynności jakie były na nich dokonywane wraz z określeniem osób 

prowadzących czynności. Monitorowanie działań na danych osobowych będą raportować rejestry 

czynności przetwarzania oraz rejestry danych wychodzących; 

 raportowanie: RODO wymusza na organizacjach gromadzenie danych osobowych oraz udostępnianie 

informacji o zakresie przetwarzania. system zostanie wyposażony w mechanizm pozwalający na 

zebranie informacji o zebranych danych osobowych i przekazania go zainteresowanemu. Zgodnie  

z rozporządzeniem, jeśli wystąpi taka potrzeba, dane osobowe zostaną przeniesione do innego sytemu 

drogą elektroniczną; 

 mechanizmy konfiguracyjne: system praw w systemie pozwoli na dokładne określenie osób, które będą 

mogły pracować z danymi osobowymi oraz jaki zakres danych będzie im udostępniany;  

 bezpieczeństwo danych: system zostanie wyposażony w mechanizmy ochrony danych osobowych 

rekomendowanych przez rozporządzenie tj. pseudonimizacja oraz anomizacja. 

System: 

 zapewnia informację, kiedy pierwszy raz dane osobowe zostały wprowadzone, 

 zapewnia informację, do kiedy dane osobowe mogą być przechowywane, 

 zapewnia powiadomienia o przekroczeniu czasu przechowywania (np. system posiada termin (pole 

data) przechowywania – czy może automatycznie generować powiadomienia, 

 posiada funkcjonalność edycji i usunięcia danych osobowych dla poszczególnych rekordów na poziomie 

aplikacji, 

 umożliwia zarządzanie uprawnieniami (dostęp do określonych danych osobowych) użytkowników 

systemu, 

 rejestruje zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 rejestruje wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 rejestruje sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, 

 może zidentyfikować komu dane osobowe były udostępniane, 

 ma możliwość zarządzania (dodawanie lub usuwanie) na poziomie aplikacji elementami/komórkami 

zawierającymi dane osobowe, 

 posiada funkcjonalność trwałego usunięcia danych osobowych na poziomie aplikacji, 

 zarządza logami w zakresie dodania, edycji i usunięcia danych osobowych, 

 zapewnia szyfrowanie danych osobowych na poziomie komunikacji aplikacji z bazą danych, 

 zapewnia szyfrowanie bazy danych, 

 zapewnia szyfrowanie danych osobowych na poziomie interfejsów aplikacji z innymi systemami, 

 posiada funkcjonalność archiwizacji danych osobowych na poziomie aplikacji, 

 posiada funkcjonalność eksportu danych osobowych częściowych do formatu umożliwiającego odczyt 

maszynowy, 

 podlega cyklicznemu (minimum raz w roku) procesowi audytowania i testowania pod kątem 

bezpieczeństwa, 

 umożliwia zarządzanie zabezpieczeniami w zakresie uprawnień. 

Wymagania funkcjonalne dla systemu 

 

OBSZAR WYMAGANIE 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe 

Dostęp do SYSTEMU winien być realizowany za pomocą cienkiego 

klienta co najmniej w następujących obszarach: 

• portal pracowniczy, 

• obieg dokumentów. 

Ogólnosystemowe 

Licencje na system i bazę/bazy danych muszą być przeznaczone 

do użytku komercyjnego przez Zamawiającego, a nie do użytku 

edukacyjnego.  

Wyjaśnienie dodatkowe: w tym wymaganiu Zamawiający nie ma na myśli 

rodzaju  licencji, ale komercyjny charakter użytku licencji, ponieważ 

użycie przez Zamawiającego przedmiotowej bazy danych będzie miało 

charakter komercyjny. Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu 

licencje rodzaju „edukacyjnego” o ile producent tej bazy danych stosuje 

taka politykę i o ile licencje „edukacyjne” nie mają ograniczeń  

w porównaniu do licencji „komercyjnych”. 

Ogólnosystemowe 
Serwer bazy danych systemu ma pracować w środowisku systemowym 

64-bitowym. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma umożliwiać (to jest ma być wyposażony w odpowiedni 

komponent) wymianę danych z innymi systemami przez Web Services 

w oparciu o protokół SOAP. 

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma umożliwiać zastosowanie formatu XML jako standardu 

wymiany danych. 

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma pracować na kilku serwerach (fizycznych lub logicznych) 

oraz na kilku bazach danych tego samego producenta. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma posiadać oddzielny serwer plików (fizyczny lub logiczny) 

dla załączników plikowych przypisywanych w różnych modułach 

funkcjonalnych systemu. 

Ogólnosystemowe 

System ERP oraz System EOD mają pracować na bazach danych SQL 

Server lub równoważnych relacyjnych komercyjnych bazach danych tego 

samego producenta. 

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma posiadać możliwość parametryzacji, które pola mają być 

wymagalne oraz odpowiednio oznaczone na formatce dla użytkownika. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma posiadać mechanizm pozwalający na prezentację danych 

osób, które wykonywały operacje na dokumentach. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych 

na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji 

oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu  

(w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych). 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma umożliwiać składanie i weryfikowanie podpisów 

elektronicznych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. 

Wyjaśnienie dodatkowe: niniejsze postępowanie nie obejmuje 

dostarczenia podpisów elektronicznych lub czytników kart. Przedmiotowy 

zapis dotyczy funkcjonalności, które ma posiadać SYSTEM. 

Weryfikowanie podpisu może dotyczyć na przykład wprowadzanych do 

SYSTEMU dokumentów podpisanych elektronicznie, decyzji, zaś 

składanie podpisów elektronicznych dotyczyć może tych dokumentów lub 

decyzji (które mogłyby być zamiennie podpisane w sposób klasyczny lub 

z użyciem podpisu elektronicznego), deklaracji i raportów (do urzędów), 

które zwyczajowo składa się z użyciem podpisu elektronicznego.  

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma posiadać mechanizm umożliwiający zalogowanie się w tym 

samym czasie przez co najmniej 100 użytkowników jednocześnie. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma współpracować z wszystkimi modelami drukarek 

wykorzystywanymi do pracy u Zamawiającego 

Wyjaśnienie dodatkowe: jeśli dana drukarka jest zainstalowana 

w systemie operacyjnym stacji roboczej użytkownika (bez względu na to, 

czy jest to drukarka lokalna, sieciowa czy inaczej udostępniona 

użytkownikowi) to SYSTEM winien na takiej drukarce umożliwiać 

prawidłowy wydruk (korzystając z mechanizmów wydruku systemu 

operacyjnego, w którym zainstalowany jest sterownik drukarki). Innymi 

słowy SYSTEM winien współpracować z każdą drukarką, która jest 

zainstalowana w systemie operacyjnym stacji roboczej użytkownika  

i możliwy jest na tej drukarce prawidłowy wydruk z innych aplikacji, na 

przykład z edytora tekstu dostępnego w tymże systemie operacyjnym. 

Wykonawca nie może zaoferować SYSTEMU, który wymagałby do 

wykonywania wydruków specyficznych drukarek, co w efekcie 

przełożyłoby się na konieczność wymiany drukarek będących obecnie  

w użyciu u Zamawiającego. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma posiadać możliwość załączania załączników plikowych  

(np. skanów dokumentów) w poszczególnych modułach funkcjonalnych 

systemu. Maksymalny rozmiar (pojemność) jednego pliku ma wynosić  

10 MB. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma umożliwiać generowania elektronicznych faktur, obsługę 

elektronicznych faktur otrzymanych od dostawców zewnętrznych 

oraz podpis elektroniczny. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma posiadać mechanizm definiowania wewnętrznego obiegu 

danych pomiędzy modułami systemu umożliwiający np. akceptację 

poprawności danych w formie elektronicznej przez różnych 

użytkowników systemu. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników za pomocą 

obecnie wykorzystywanej przez Zamawiającego usłudze katalogowej 

opartej o MS Active Directory. 

Ogólnosystemowe 
W przypadku wystąpienia awarii systemu ma on zapewnić spójność 

danych. 

Ogólnosystemowe 
SYSTEM ma posiadać mechanizm zabezpieczenia danych 

przez niepowołanym dostępem. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM w zakresie cienkiego klienta ma być dostępny co najmniej 

przez jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, FireFox 

oraz Chrome (Zamawiający ma świadomość, że nie wszystkie 

przeglądarki zapewnią pełną funkcjonalności SYSTEMu – na przykład 

SSO, drag&drop). 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma umożliwiać współpracę z pakietem Microsoft Office 2010 

oraz Adobe Reader w zakresie możliwości otwierania załączników 

plikowych załączonych w systemie w formatach TXT, XML, DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, PDF. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma posiadać wbudowany mechanizm do wykonywania kopii 

zapasowych pełnych oraz przyrostowych poprzez mechanizmy narzędzie 

bazy danych. 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma mieć możliwość usuwania przez użytkownika tylko tych 

danych, które nie są wykorzystywane dalej np. w innych modułach 

systemu. W przypadku usuwania obiektu posiadającego unikalny numer 

identyfikacyjny nie powinno być możliwości jego ponownego 

wykorzystania (na przykład; status nr obiektu powinien zmieniać się 

na archiwalny). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe 

SYSTEM ma spełniać wymagania w zakresie neutralności 

technologicznej dotyczące współpracy systemy oferowanego 

przez Wykonawcę z systemami innych producentów oprogramowania. 

Ogólnosystemowe Wymagana jest zgodność danych finansowych do poziomu groszy. 

Ogólnosystemowe 
Możliwość rejestracji w systemie dokumentów z faktyczną datą ich 

powstania, która może być różna od daty wprowadzenia do systemu. 

Ogólnosystemowe Powinny być przestrzegane polskie normy zapisu finansowego liczb. 

Ogólnosystemowe 

Polskie znaki diakrytyczne powinny być dostępne na równi z innymi 

znakami, a sortowanie powinno uwzględniać kolejność znaków 

w polskim alfabecie. 

Ogólnosystemowe 

System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz 

w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office. Przygotowuje 

wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) 

oraz automatycznie uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office 

i prezentuje w nim przygotowane wyniki w dowolnie opracowanej 

przez użytkownika formie (tabela, wykres, pismo itp.). 

Ogólnosystemowe 

Wykorzystanie słowników zewnętrznych wprowadzonych do SYSTEMU 

przez Wykonawcę  (Słownik Kodów Resortowych, Klasyfikacja 

Zawodów, Kodów Tytułów Ubezpieczenia ZUS, Klasyfikacja Środków 

Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania 

kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu. 

Ogólnosystemowe 
Możliwość dynamicznego definiowania widoków ww. słowników 

z użyciem mechanizmów filtrowania danych. 

Ogólnosystemowe 
Jedna, wspólna dla całego SYSTEMU książka adresowa: kontrahentów, 

dostawców, pracowników, itd. 

Ogólnosystemowe 
Dostępna funkcja zmiany danych w SYSTEMIE w module EOD dopiero 

po pozytywnej akceptacji propozycji zmiany. 

Ogólnosystemowe W podsystemie EOD możliwość zdefiniowania ścieżki akceptacji. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe 
W podsystemie EOD możliwość zdefiniowania alternatywnego przepływu 

zadań na wypadek nieobecności pracownika. 

Ogólnosystemowe Odwzorowanie w systemie struktury organizacyjnej. 

Ogólnosystemowe 

System zapewnia blokadę usunięcia transakcji nadrzędnych lub danych 

słownikowych w przypadku istnienia powiązanych transakcji 

podrzędnych. 

Ogólnosystemowe 
System umożliwia śledzenie błędów Systemu w różnych układach 

(chronologicznie, wg użytkowników, modułów funkcjonalnych). 

Ogólnosystemowe 

System zapewnia określenie ścieżki akceptacji/zatwierdzeń 

dla dokumentów na podstawie zdefiniowanych warunków zatwierdzania 

opartych na typie dokumentów, wartościach występujących 

na dokumencie lub przy przedmiocie transakcji. 

Ogólnosystemowe 

Możliwość zmiany struktury organizacyjnej – łączenie, dzielenie, 

dodawanie nowych jednostek w trakcie eksploatacji systemu, 

na zasadzie zmian w ustawieniach systemowych, bez konieczności 

ponownego wdrażania. 

Ogólnosystemowe 

Dostępność narzędzi do zarządzania ładem korporacyjnym w obszarze 

kontroli uprawnień użytkowników w aspekcie zgodności z procedurami 

wewnętrznymi i dobrymi praktykami biznesowymi. 

Ogólnosystemowe 
System umożliwia uzyskanie podpowiedzi z systemu pomocy 

w zależności od aktualnie wykonywanej funkcji systemu. 

Ogólnosystemowe 
System umożliwia przeszukiwanie pomocy wg. słowa kluczowego lub 

tematu. 

Ogólnosystemowe 
System zapewnia możliwość skanowania i elektronicznej archiwizacji 

dokumentów. 

Ogólnosystemowe System zapewnia możliwość eksportu danych do Microsoft Office. 

Ogólnosystemowe 
System jest w pełnej polskiej wersji językowej (wszystkie moduły 

i komponenty oprogramowania). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ogólnosystemowe System wyposażony jest w moduł pomocy w polskiej wersji językowej. 

Ogólnosystemowe 
Całość dokumentacji użytkowej SYSTEMU ma być dostępna w języku 

polskim. 

Ogólnosystemowe 

System umożliwia stosowanie polskich znaków również w polach 

o charakterze kluczowym z możliwością ich poprawnego (zgodnie 

z zasadami pisowni) sortowania i wyszukiwania danych. 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

I INFORMATYCZNEJ ORAZ TECHNOLOGII 
 

1.1 SYSTEM  

OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM powinien być zbudowany w oparciu o oprogramowanie charakteryzujące 

się nowoczesną i elastyczną architekturą umożliwiającą zarządzanie procesami 

gospodarczymi w warunkach otoczenia o dużej dynamice zmian. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

Co najmniej w zakresie podsystemu ERP SYSTEM ma zapewniać Zamawiającemu 

samodzielny rozwój SYSTEMU poprzez wbudowany mechanizm do rozszerzania 

funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji lub poprzez 

umożliwienie Zamawiającemu modyfikacji kodu źródłowego bez utraty gwarancji  

i możliwości aktualizacji systemu poprzez poprawki wydane przez producenta. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia wydzielenie niezależnych środowisk: programistycznego, 

testowego, produkcyjnego. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia brak ograniczeń na liczbę stanowisk pracy z jakich może być 

uruchamiany system. Jedyne ograniczenia na ilość danych przechowywanych 

w systemie wynikają z ograniczeń pojemności urządzeń sprzętowych. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

System zarządzania bazą danych systemu SYSTEM ma działać w trybie klient-

serwer. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

SYSTEM 

Wykonawca SYSTEMU ma zapewnić dostęp do danych każdego z modułów 

funkcjonalnych poprzez WebServices. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM ma posiadać graficzny i intuicyjny interfejs użytkownika. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM zapewnia dostęp on-line do danych gromadzonych w systemie. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM zapewnia możliwość przetwarzania wieloprocesorowego. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia zastosowanie rozwiązań klastrowych w zakresie bazy danych 

i przetwarzania rozproszonego. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia pracę na stacjach roboczych wyposażonych w system 

operacyjny Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8, Windows 10. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM powinien zapewniać możliwość ciągłej pracy. W szczególności żadne 

czynności konserwacyjne systemu (np. backup), czy też operacje (np. zamknięcie 

miesiąca) nie powinny blokować możliwości pracy w systemie. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM powinien obsługiwać poprawnie drukarki laserowe i atramentowe. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia 

oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak 

również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania 

z kopii. SYSTEM jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym 

dostępem. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM zapewnia narzędzia wspomagające monitorowanie wydajności. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia możliwość konfigurowania liczby nieudanych prób logowania 

się do systemu. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM blokuje możliwość przyznania powtórnie identyfikatora, który został już 

raz przyznany i wyrejestrowany. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia definiowania profili/grup użytkowników oraz ich kopiowanie 

i modyfikowanie. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia możliwość testowania wprowadzonych zmian bez naruszenia 

integralności środowiska produkcyjnego. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM zapewnia archiwizację zbiorów danych oraz logów. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w czasie 

eksploatacji systemu. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia przeglądanie logów oraz ich eksport do pliku (na przykład 

do formatu TXT). 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM umożliwia definiowanie dostępu do danych dla użytkownika. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM zapewnia możliwość nadania unikalnego identyfikatora jednoznacznie 

określającego użytkownika. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

SYSTEM umożliwia zalogowanemu użytkownikowi dostęp do wszystkich 

udostępnionych zgodnie z uprawnieniami zasobów systemu. 

Technologiczne - 

SYSTEM 
SYSTEM powinien posiadać możliwość przygotowania raportów analitycznych. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

Każdy komponent SYSTEMU muszą umożliwiać jednokrotne wprowadzanie 

danych - dane wprowadzone w jednym miejscu komponentu SYSTEMU (module) 

są dostępne online (od razu, bez konieczności eksportu/importu danych) we 

wszystkich pozostałych modułach danego komponentu SYSTEMU. 

Technologiczne - 

SYSTEM 

Komponenty SYSTEMU muszą zapewnić pozyskiwanie danych z innych 

podsystemów SYSTEMU w czasie rzeczywistym. 

 

1.2 PODSYSTEM ERP 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma być Zintegrowanym System Informatycznym klasy ERP składającym 

się z wzajemnie powiązanych ze sobą wewnętrznie funkcjonalności (zwanych 

modułami funkcjonalnymi), pracujących na wspólnej, relacyjnej, komercyjnej bazie 

danych. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP jako Komponent SYSTEMU - ma być stworzony w obiektowym języku 

programowania. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma posiadać jednolity interfejs użytkownika. Inny interfejs niż 

w podstawowych modułach funkcjonalnych dopuszczalny jest tylko w modułach, 

które ze względu na swoją specyfikę tego wymagają np. w modułach stanowiących 

rozszerzenia WEB-owe modułów funkcjonalnych. 

Technologiczne - 

ERP 

Dane wprowadzone w jednym module funkcjonalnym systemu ERP mają być 

widoczne natychmiast (lub w momencie ich wykorzystywania) w innych modułach 

funkcjonalnych SYSTEMU bez konieczności przesyłania danych pomiędzy różnymi 

aplikacjami, replikacji baz danych itp. 

Technologiczne - 

ERP 
System ERP ma być wielowalutowy. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma mieć wbudowany wewnętrzny mechanizm powiadamiania 

użytkownika o konieczności wykonania określonych czynności w systemie (alertów) 

np. takich jak potrzeba akceptacji dokumentu itp. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma posiadać funkcjonalność w zakresie prezentacji danych zarządczych 

przeznaczonych dla kierownictwa Zamawiającego w postaci pulpitów/kokpitów 

menadżerskich. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma posiadać prosty mechanizm filtrowania i wyszukiwania danych 

po każdym z pól na formatce jednocześnie z dokładnością do jednego znaku 

z poziomu użytkownika (wbudowany mechanizm języka SQL). 

Technologiczne - 

ERP 

Relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami baz danych Zamawiającego mają być 

wykonane w oparciu o unikalne klucze sztuczne (klucz podstawowy), a dane w nich 

zawarte mają być poindeksowane. Ze względu na niebezpieczeństwo naruszenia 

integralności systemu niedopuszczalne jest tworzenie klucza podstawowego 

w oparciu o klucze naturalne, takie jak: nr NIP, PESEL itp. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma umożliwiać śledzenie wskazanych zmian dokonanych w bazie 

danych systemu, które są efektem działań poszczególnych użytkowników 

wraz z informacją jaki użytkownik, z jaką datą oraz o której godzinie i minucie 

zmodyfikował określony rekord (kontrola transakcji systemowych). 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma posiadać mechanizm sortowania danych tabelarycznych 

po dowolnych kolumnach w kolejności alfabetycznej oraz w kolejności odwrotnej 

do alfabetycznej. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma posiadać wbudowany mechanizm automatycznych powiadomień 

(alertów) dla użytkowników generowanych z różnych modułów funkcjonalnych, takich 

jak: powiadomienie o zbliżającej się dacie wygaśnięci badań okresowych pracownika, 

o zbliżającej się dacie wygaśnięcia gwarancji na urządzenie, o zbliżającej się dacie 

obowiązkowego przeglądu budowlanego itp. 

Technologiczne - 

ERP 

System ERP ma mieć wielowymiarową strukturę konta księgowego umożliwiającą 

dokonywanie różnego rodzaju analiz ekonomiczno-finansowych w wielu wymiarach 

np. takich jak: wydział, kierunek, jednostka organizacyjna itp. 

Technologiczne - 

ERP 

Wszelkie dane słownikowe takiej jak: stawki podatku VAT, klasyfikacje rodzajowe 

produktów, usług czy też inne dane słownikowe, które mogą zmieniać się ze względu 

na zmianę przepisów prawnych mają być definiowalne oraz modyfikowalne z poziomu 

uprawnionego użytkownika SYSTEMU. 

 

1.3 PODSYSTEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW (EOD) 

OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

EOD 

Moduł administracji pozwalający na zmianę parametrów podsystemu wykonywaną 

przez Administratora SYSTEMU, bez konieczności zamawiania usługi u Wykonawcy. 

Technologiczne - 

EOD 

Możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa (poziom skomplikowania hasła, 

okres ważności hasła, powtarzalność hasła). 

Technologiczne - 

EOD 
Obsługa poczty elektronicznej (pobieranie poczty z wielu kont poczty elektronicznej). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami przez uprawnionych 

pracowników, w tym m.in. tworzenie użytkowników, grup użytkowników, definiowanie 

ich uprawnień, blokowanie kont itp. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi dawać możliwość administrowania przez uprawnionych pracowników 

poszczególnymi modułami Podsystemu w zakresie zawartości słowników, edycji 

szablonów itp. 

Technologiczne - 

EOD 

System musi zapewnić mechanizm zarządzania uprawnieniami do funkcji 

i gromadzonych danych (obiektów) oraz określenia różnych poziomów uprawnień. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi posiadać mechanizmy definiowania ról wynikających ze struktury 

organizacyjnej (np. kierownik, sekretariat, pracownik) Zamawiającego. Role te będą 

zazwyczaj definiowane w kontekście jednej lub kilku jednostek organizacyjnych. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi umożliwiać przypisanie jednej osobie kilku ról (predefiniowanych 

zestawów uprawnień np. w danej jednostce organizacyjnej). 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi być zbudowany w oparciu o słowniki zawierające ujednolicone dane 

wykorzystywane w różnych miejscach w podsystemie. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi umożliwiać zarządzanie słownikami z możliwością dodawania, 

usuwania, modyfikowania samych słowników lub pozycji słowników przez uprawione 

osoby. podsystem nie może pozwalać na usunięcie pozycji słownika lub samego 

słownika jeśli jest używany. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi uniemożliwiać nieautoryzowany dostęp do funkcji i zgromadzonych 

w nim danych. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników 

do zasobów SYSTEMU poprzez zapewnienie bezpiecznego kanału dostępu 

i zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autentykacji użytkownika. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi być całkowicie spolonizowany, co oznacza, że wszelkie komunikaty, 

powiadomienia, alerty, elementy interfejsu użytkownika muszą być w języku polskim 

z wyłączeniem części administracyjnej gdzie mogą występować w języku angielskim. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi posiadać interfejsy programistyczne pozwalające na bezpieczną 

wymianę danych z innymi systemami. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi posiadać możliwość konfiguracji i rozwoju w oparciu o dostarczone 

w ramach jego budowy narzędzia. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi zapewniać bezpieczeństwo i poufność zgromadzonych dokumentów 

przed nieautoryzowanymi zmianami. 

Technologiczne - 

EOD 

Komunikacja użytkownika z podsystemem w wersji WWW musi odbywać się 

za pomocą połączenia szyfrowanego SSL. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem (w wersji WWW) musi umożliwiać określenie czasu nieaktywności 

po którym system wyloguje użytkownika. 

Technologiczne - 

EOD 

Podsystem musi zostać zrealizowany w oparciu o relacyjną bazę danych pracującą 

w standardzie SQL. Silnik bazy danych wykorzystywany przez dostarczony 

Podsystem musi mieć możliwość tworzenia baz danych na potrzeby innych 

(niezależnych od dostarczonego) systemów. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSYSTEMU ERP 

2.1 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (FK) 

2.1.1 OGÓLNE 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać obsługę hierarchicznej struktury organizacyjnej 

(wielopoziomowej). 

FK - Ogólne Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej. 

FK - Ogólne 
Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury 

organizacyjnej. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie zapisów księgowych zarówno w PLN jak 

i w walucie obcej, w której został przeprowadzona transakcja przeliczonej na PLN. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać definiowanie tabel kursów walutowych służących 

do automatycznego przeliczania księgowanych transakcji walutowych na PLN. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać automatyczne pobieranie tabel kursów walutowych (np. 

tabeli kursów zakupu, sprzedaży oraz tabeli kursu średniego) z NBP i EBC. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać wybór rodzaju tabeli kursowej waluty (np. tabeli kursów 

zakupu, sprzedaży oraz tabeli kursu średniego) wg. jakiej ma być przeliczona 

określona transakcja. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać wycenę wszystkich transakcji walutowych wykonywanych 

w ramach płatności i poszczególnych rozrachunków na dowolny dzień w roku 

w oparciu o kursy walut zdefiniowane w przypisanych tabelach kursowych 

(inwentaryzacja środków pieniężnych w walutach obcych dla poszczególnych 

rozrachunków). 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać jednocześnie księgowanie dwuwalutowe (w PLN i walucie 

obcej). 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać definiowanie rocznych okresów księgowych (lat 

obrachunkowych) jako okresów podstawowych oraz miesięcznych okresów 

księgowych jako okresów pomocniczych oraz okresu dodatkowego związanego 

z zamykaniem starego i otwieraniem nowego roku obrachunkowego (np. 13-ty 

miesiąc). 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać pracę w otwartych okresach obrachunkowych, blokowanie 

okresów obrachunkowych przez wprowadzaniem danych oraz zamykanie okresów 

obrachunkowych. Rejestracja operacji gospodarczych powinna być możliwa tylko 

w otwartym okresie obrachunkowym. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać rejestrowanie dowolnej ilości zdarzeń gospodarczych 

w otwartych okresach rozliczeniowych, w tym również w dwóch latach 

obrachunkowych jednocześnie. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać automatyczne zamknięcie starego roku obrachunkowego 

i otwarcie nowego roku obrachunkowego, gdzie bilans zamknięcia starego roku staje 

się automatycznie bilansem otwarcia nowego roku obrachunkowego. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie dziennika księgowań oraz dzienników 

cząstkowych. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać generowanie dziennika księgowań dla wszystkich transakcji 

księgowych dokonywanych na kontach Zakładowego Planu Kont. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma automatycznie generować bilans otwarcia na podstawie bilansu 

zamknięcia z poprzedniego roku obrachunkowego. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać automatyczną dekretację na podstawie zdefiniowanych 

automatów dekretujących wg. określonego szablonu. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać zdefiniowanie kilku automatów dekretujących wg. 

określonych szablonów dla jednego tupu dokumentu. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać automatyczne dekretowanie w układzie rodzajowym 

oraz w układzie kalkulacyjnym. 

FK - Ogólne 

W module FK księgowanie transakcji gospodarczej w księdze pomocniczej 

ma automatycznie generować w czasie rzeczywistym takie samo księgowanie 

w księdze głównej. 

FK - Ogólne 
Wydruk księgi głównej i zapisanie jej na nośniku lub inny sposób archiwizacji to samo 

dla zestawienia obrotów i sald oraz dzienników księgowań 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma posiadać funkcjonalność generowania na ekranie i wydruku kartotek 

kont księgowych (kartotek kont syntetycznych i analitycznych) wraz z zapisami 

na tych kontach ułożonymi w kolejności chronologicznej. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma posiadać możliwość dokonywania dekretów księgowych na podstawie 

zdefiniowanych automatów księgujących. Automaty księgujące powinny być 

definiowane w module FK. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać rozliczenia międzyokresowe oraz generowanie odpisów 

miesięcznych z tytułu rozliczeń międzyokresowych i automatyczne ich dekretowanie 

na odpowiednich kontach księgowych. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać tworzenie nowych dowodów księgowych na podstawie 

kopiowania i edycji wcześniej wprowadzonych dokumentów. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom w zależności 

do określonych typów dekretów księgowych. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do dekretowania 

na określonym koncie księgowym. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do określonych grup 

kontrahentów oraz poszczególnych kartotek rozrachunków z kontrahentami. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać ewidencję syntetyczną w postaci Księgi głównej zgodnie 

z zasadą podwójnego zapisu operacji gospodarczych ze szczegółowością niezbędną 

do celów podatkowych. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać ewidencję analityczną w postaci dowolnej ilości Ksiąg 

pomocniczych (zbiorów kont analitycznych) służących uszczegółowieniu zapisów 

w Księdze głównej ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych. 

FK - Ogólne Moduł FK ma umożliwiać ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

FK - Ogólne 

Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w formie 

dziennika w ujęciu chronologicznym. Moduł FK ma umożliwiać sporządzanie 

zestawienia obrotów i sald kont Księgi głównej oraz Ksiąg pomocniczych. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów 

oraz dokonywania automatycznie miesięcznych odpisów z tytułu ich rozliczeń. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać tworzenie dowodów księgowych poprzez modyfikację 

dowodów księgowych wcześniej już utworzonych. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać korygowanie błędów księgowych za pomocą storna 

czarnego lub storna czerwonego. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać zdefiniowanie automatów księgujących np. w zależności 

od rodzaju dokumentu. 

FK - Ogólne 
Moduł FK ma umożliwiać nieograniczoną ilość pozycji księgowania w jednym 

dokumencie (np. podczas księgowania wyciągów bankowych). 

FK - Ogólne 

Ewidencja wystawianych dokumentów księgowych z możliwością przeglądania, 

ponownego wydruku i wyszukiwania (w zakresie wydatków na eksploatację, 

konserwację i remonty). 

FK - Ogólne 
System zapewnia stosowanie ograniczenia wprowadzania danych np. konta 

w zależności od typów transakcji i uprzednio wprowadzonych danych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Ogólne 

System umożliwia definiowanie danych domyślnych wykorzystywanych przy 

wprowadzaniu transakcji do systemu (dane słownikowe, stałe, pamiętanie ostatnio 

wprowadzonej wartości, możliwość przenoszenia danych z poprzednich rekordów, 

itp.). 

FK - Ogólne 
Dwustopniowa akceptacja dokumentów przed ich zaksięgowaniem z automatycznym 

przypisaniem do właściwego okresu sprawozdawczego. 

FK - Ogólne 
Każda operacja posiada zapis informujący o osobie (identyfikator użytkownika), 

dokładnej dacie jej przeprowadzenia. 

FK - Ogólne Zapis historii zmian dokonanych na dokumencie księgowym. 

FK - Ogólne Rejestrowanie czeków jako formy płatności. 

FK - Ogólne Kalkulator rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych 

FK - Ogólne 
System musi zapewniać generowanie i przekazywanie wszystkich wymaganych 

prawem plików JPK. 

2.1.2 KSIĘGA GŁOWNA 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 
Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, 

a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie. 

FK - Księga Główna Administrowanie planem kont (dopisywanie, usuwanie i edycja kont księgowych). 

FK - Księga Główna Podział kont na analityczne i syntetyczne. 

FK - Księga Główna 
Definiowanie kont pozabilansowych w szczególności weksli, czeków i udzielonych 

gwarancji) od strony zobowiązań warunkowych i należności warunkowych. 

FK - Księga Główna 

Ewidencja wszystkich kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 

(pobieranych z kont bilansowych) na kontach pozabilansowych wraz z możliwością 

raportowania. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 
Ewidencja wszystkich dodatkowych kosztów zmniejszających podstawę 

opodatkowania (pobieranych z kont bilansowych) na kontach pozabilansowych. 

FK - Księga Główna Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. 

FK - Księga Główna Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej. 

FK - Księga Główna Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta. 

FK - Księga Główna 

System powinien mieć możliwość zaimplementowania obecnej struktury konta 

lub zapewnić mechanizmy, które pozwolą uprościć na etapie wdrożenia strukturę 

konta z zachowaniem funkcji analitycznych SYSTEMU (na przykład za pomocą 

dodatkowych cech lub wymiarów operacji). 

FK - Księga Główna 

Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. 

kontrahenci, rodzaje magazynów, konta bankowe itp.). Pozycje słownikowe są 

pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika. 

FK - Księga Główna Możliwość administrowania słownikami (dopisywanie, usuwanie, edycja). 

FK - Księga Główna 
Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta 

księgowego. 

FK - Księga Główna 
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako 

analityk w strukturze konta. 

FK - Księga Główna 
Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie 

transakcji (np. Euro, Dolar itp.) i ilościowo. 

FK - Księga Główna 
Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta 

dla różnych kont. 

FK - Księga Główna Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont. 

FK - Księga Główna Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości lat obrachunkowych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 

Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyczne 

generowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów księgowych z roku 

poprzedniego (bilansu zamknięcia). 

FK - Księga Główna 
Generowanie dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach 

Zakładowego Planu Kont. 

FK - Księga Główna 
Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez 

konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu. 

FK - Księga Główna 
Automatyczne informowanie o błędach podczas księgowania, np. niebilansowanie się 

dekretu. 

FK - Księga Główna Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego. 

FK - Księga Główna 

Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich 

porównanie bez konieczności wylogowania się lub uruchamiania kopii 

programu/archiwum. 

FK - Księga Główna Mechanizmy rozksięgowujące wszystkie płace i koszty płacowe wg MPK-ów. 

FK - Księga Główna Automatyczne przeksięgowanie kosztów według scenariuszy. 

FK - Księga Główna 
Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty 

dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym). 

FK - Księga Główna Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont. 

FK - Księga Główna 
Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont 

księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML, TXT, itp. 

FK - Księga Główna 
Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów 

dekretów. 

FK - Księga Główna 
Definiowanie automatów przeksięgowujących koszty według zadanego klucza 

podziału. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 
Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu 

(dla różnych planów kont). 

FK - Księga Główna Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego. 

FK - Księga Główna 
Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym 

(automatyczna kontrola kręgu kosztowego). 

FK - Księga Główna 
Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) 

i każdej pozycji dowodu minimum 50 znaków. 

FK - Księga Główna 
Możliwość wprowadzenia jednostkowego dokumentu księgowego, zadekretowania 

i zaksięgowania. 

FK - Księga Główna 
Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności 

chronologicznej. 

FK - Księga Główna 
Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie 

kont. 

FK - Księga Główna 
Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem 

filtrów na kwoty i opisy. 

FK - Księga Główna 
Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach 

na koncie lub zakresie kont (np. Euro, Dolar, itp.) 

FK - Księga Główna Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej. 

FK - Księga Główna 
Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie 

miesięcznym i narastającym. 

FK - Księga Główna 
Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych 

(np. Euro, Dolar itp.). 

FK - Księga Główna 
Możliwość przeglądania obrotów i sald kont księgowych w wartościach i ilościach 

w dowolnych okresach. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 
Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy 

oraz wskazanego zbioru analitycznego. 

FK - Księga Główna 

Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta 

znaki zbioru analitycznego i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych 

filtrów. 

FK - Księga Główna 
Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont 

rozrachunkowych. 

FK - Księga Główna Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych. 

FK - Księga Główna 
Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku 

obrotowego. 

FK - Księga Główna Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki. 

FK - Księga Główna 
Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki 

oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku. 

FK - Księga Główna Możliwość wczytywania kursów wymiany walut z bankowości elektronicznej. 

FK - Księga Główna Możliwość ręcznego wprowadzania kursów wymiany walut. 

FK - Księga Główna 
Rozliczanie przychodów przyszłych okresów na podstawie dokumentu PK 

wraz z możliwością raportowania. 

FK - Księga Główna 
Możliwość przeniesienia na papier lub nośnik trwały wszystkich ksiąg rachunkowych 

wymaganych ustawowo, w szczególności dziennika i kont księgi głównej. 

FK - Księga Główna 

Możliwość zestawienia przychodów i kosztów (wg rodzajów) w rozbiciu 

na poszczególne nieruchomości i środki trwałe, określenie wyniku 

na nieruchomości/środku trwałym. 

FK - Księga Główna 
Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny 

dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 
Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem 

algorytmu FIFO. 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać modyfikowanie planu kont, wymiarów oraz słowników 

z poziomu uprawnionego użytkownika w trakcie roku obrachunkowego. 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać zmianę struktury planu kont, zmianę danych słownikowych 

oraz kartotek kont syntetycznych i analitycznych. 

FK - Księga Główna 

Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie i wydruk tzw. kontowego bilansu i rachunku 

zysków i strat (pokazuje jakie konta księgowe wchodzą w jaką pozycję sprawozdania 

finansowego po stronie Wn lub Ma). 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie oraz eksport całego planu kont do plików 

o następujących formatach: PDF, XML, XLS, XLSX oraz TXT. 

FK - Księga Główna 

Moduł FK ma umożliwiać księgowanie operacji gospodarczych zarówno w PLN 

oraz w walucie transakcji z możliwością jej automatycznego przeliczenia z waluty 

na PLN w oparciu o tabele kursów walut. 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (konta zespołu 

„4”) oraz w układzie kalkulacyjnym (konta zespołu „5” tzw. MPK). 

FK - Księga Główna 

Moduł FK ma umożliwiać jednoczesne równoległe księgowanie kosztów w układzie 

rodzajowym (konta zespołu „4”) oraz w układzie kalkulacyjnym (konta zespołu „5” 

tzw. MPK). 

FK - Księga Główna 

Podczas księgowania równoległego na konta zespołu „5” moduł FK powinien 

automatycznie dokonywać kontroli zgodności kont zespołu 4, 5 i 6 - rozliczenia 

międzyokresowe kosztów. 

FK - Księga Główna 

W przypadku stosowania kont wynikowych zespołu „4” i „5” moduł FK powinien 

posiadać umożliwiać automatyczne rozwinięcie dekretu konta zespołu „5”, który jest 

pochodną dekretu konta zespołu „4”. 

FK - Księga Główna 
W przypadku stosowania kont wynikowych zespołu „4” i „5” moduł FK powinien 

umożliwiać rozbijanie dekretów w linii dekretu równoległego. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Księga Główna 

Moduł FK ma umożliwiać obsługę różnic kursowych i przewalutowanie rozrachunków 

z kontrahentami, rachunków bankowych i środków na kontach bankowych w walucie 

obcej. Różnice kursowe powinny być automatycznie dekretowane na odpowiednich 

kontach księgowych wg. zdefiniowanego automatu dekretującego. 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać generowane i oraz wydruk raportu dotyczącego różnic 

kursowych wraz z opisem algorytmu zastosowanego do przewalutowania. 

FK - Księga Główna 
Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie raportu oraz wydruk różnic kursowych 

zrealizowanych oraz niezrealizowanych. 

FK - Księga Główna Automat wyceny kont walutowych na 31.12. zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 

2.1.3 ROZRACHUNKI 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Rozrachunki 

Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie Rozrachunków publiczno-prawnych, 

Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, Rozrachunków z pracownikami, 

Rozrachunków z kandydatami na studia, Rozrachunków ze słuchaczami 

oraz pozostałych rozrachunków. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, 

dostawcami, pracownikami, słuchaczami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem 

celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej 

z uwzględnieniem waluty operacji. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. 

zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x -procent 

odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x -ilość dni. Możliwość doboru kolejności 

kwot rosnąco lub malejąco. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość prowadzenia rozrachunków wg określonych grup, np. odbiorcy, dostawcy, 

inni, oraz wg określonych tytułów np. z tyt. zakupu towarów, usług, zakupów 

inwestycyjnych, zaliczek. 

FK - Rozrachunki 
Moduł FK ma posiadać mechanizm umożliwiający parowanie wpływów z wyciągu 

bankowego z kontem rozrachunkowym danego kontrahenta. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Rozrachunki 

Moduł FK ma posiadać mechanizm umożliwiający parowanie wpływu z wyciągu 

bankowego z dokumentem kontrahenta, którego dany wpływ dotyczy np. wpłata 

za fakturę nr.... 

FK - Rozrachunki 

Moduł FK ma posiadać mechanizm umożliwiający parowanie wpływu z wyciągu 

bankowego z dokumentem kontrahenta wg. kilku zdefiniowanych kryteriów 

jednocześnie np. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń, terminu 

płatności wraz z możliwością wyboru dokumentu, którego płatność dotyczy. 

FK - Rozrachunki 

Moduł FK ma umożliwiać rozliczanie płatności masowych np. wg. numeru w koncie 

bankowym kontrahenta zgodnym z numerem dokumentu, z którego wynika 

zobowiązanie płatnicze. 

FK - Rozrachunki 

Moduł FK ma umożliwiać przeglądanie rozliczeń z kontrahentami przefiltrowanych 

za pomocą opcji na: rozliczone, nierozliczone oraz wszystkie. Dla rozrachunków 

rozliczonych ma być prezentowana kwota rozliczenia, a dla nierozliczonych kwota 

rozliczenia oraz kwota pozostała do rozliczenia. 

FK - Rozrachunki Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków. 

FK - Rozrachunki 
Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych 

na podstawie strategii rozliczeń. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych 

tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, 

rozrachunki z kontrahentami krajowymi, słuchaczami itp. 

FK - Rozrachunki 
Moduł FK ma umożliwiać klasyfikację rozrachunków wg. zdefiniowanych tytułów 

rozrachunków. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu 

na dzień. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom 

rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, 

itp. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji 

rozrachunkowej. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Rozrachunki 
Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest 

naszym dostawcą. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności 

uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień. 

FK - Rozrachunki Wspólne saldo dla kontrahenta będącego dostawcą i odbiorcą. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość rozliczenia wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników, słuchaczy 

i osób współpracujących. 

FK - Rozrachunki Ewidencja w księgach rachunkowych wynagrodzeń i ich obciążeń. 

FK - Rozrachunki Możliwość raportowania zaliczek i przedpłat. 

FK - Rozrachunki Możliwość raportowania w zakresie kontroli kosztów pod kątem delegacji i szkoleń. 

FK - Rozrachunki Możliwość sporządzenia potwierdzenia salda i raportowanie w tym zakresie. 

FK - Rozrachunki 
Sporządzanie prognoz zapłaty zobowiązań wg. terminów płatności i raportowanie 

w tym zakresie. 

FK - Rozrachunki Raport odsetek prognozowanych możliwych do naliczenia przez kontrahenta. 

FK - Rozrachunki 
Wspomaganie tworzenia Faktur wewnętrznych z Faktur VAT dotyczących zakupów 

z UE – WNT (automatyczne wpisywanie nazwy towaru) lub innych dokumentów. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość utworzenia rejestru/ewidencji umów zawieranych przez poszczególne 

działy wraz z ewentualnymi aneksami. 

FK - Rozrachunki 
Możliwości wyświetlenia wszystkich faktur dla danej umowy oraz raportowania 

stopnia realizacji umowy. 

FK - Rozrachunki Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Rozrachunki 
Możliwość wygenerowania not odsetkowych wg: odsetek podatkowych i ustawowym, 

WIBOR, kosztu kredytu lub innych wprowadzonych przez użytkownika parametrów. 

FK - Rozrachunki Automatyczne generowanie not odsetkowych. 

FK - Rozrachunki Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat. 

FK - Rozrachunki 
Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem 

dekretacji. 

FK - Rozrachunki Możliwość grupowania not odsetkowych. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta. 

Generowanie zbiorczych not odsetkowych na koniec miesiąca. 

FK - Rozrachunki 
Raport na temat not wystawionych, a niezapłaconych w terminie. Raport 

z parametrem typu data. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość definiowania listy spraw do wykonania w procesie windykacji (np. 

rozmowa telefoniczna, wysłanie wezwania, wysłanie zawiadomienia, wysłanie 

potwierdzenia salda). 

FK - Rozrachunki 

Możliwość definiowania różnych ścieżek prowadzenia procesu windykacji (typów 

windykacji) z określeniem listy spraw do wykonania i określeniem odstępów 

czasowych pomiędzy poszczególnymi sprawami. 

FK - Rozrachunki 
Możliwość generowania zleceń windykacyjnych, które rozdzielają sprawy 

do wykonania dla poszczególnych pracowników. 

FK - Rozrachunki Możliwość generowania wezwania do zapłaty z obszaru windykacji. 

FK - Rozrachunki 
Automatyczne wygenerowanie wezwań do zapłaty z wyliczeniem kwoty odsetkowej 

na dzień generowania wezwania do zapłaty. 

FK - Rozrachunki Możliwość definiowania tekstu treści wezwań do zapłaty przez użytkownika. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Rozrachunki 
Możliwość definiowania kilku szablonów treści wezwań do zapłaty z możliwością 

zapamiętania, które szablony zostały już użyte dla danego kontrahenta. 

FK - Rozrachunki 

Możliwość definiowania automatycznie generowanych dokumentów, np. 

automatyczne generowanie monitu wzywającego do zapłaty w przypadku 

przekroczenia terminu zapłaty (np. po 14 dniach). 

FK - Rozrachunki Obsługa umarzania należności. 

FK - Rozrachunki Możliwość definiowania tekstu potwierdzenia salda 

FK - Rozrachunki Możliwość generowania wezwania do uzgodnienia salda wg stanu na dowolny dzień 

FK - Rozrachunki Możliwość definiowania tekstu noty odsetkowej 

FK - Rozrachunki 
Moduł FK ma umożliwiać wyłączenie generowania ponagleń na poziomie 

konkretnego kontrahenta, 

FK - Rozrachunki Moduł FK ma umożliwiać rejestrację statusu windykacji dla danego kontrahenta, 

 

2.1.4 OBSŁUGA BANKÓW I KAS 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie wielu rachunków bankowych oraz tabel kursów 

walutowych służących do przeliczania waluty na PLN oraz odwrotnie. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych 

w różnych bankach, w walucie polskiej, w walutach obcych i mieszanych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Ewidencja wszystkich operacji bankowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wczytania zrealizowanych przez bank operacji. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Automatyczny raport stanu kont bankowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych 

prowadzonych w walucie obcej (np. algorytmem FIFO, LIFO lub równoważnym).  

Wg. Polityki Rachunkowości KSAP jest to algorytm średniej ceny ważonej 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Wycena rozchodów z kas walutowych metodą FIFO, LIFO lub równoważnym.  

Wg. Polityki Rachunkowości KSAP jest to algorytm średniej ceny ważonej. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Automatyczne zakładanie kolejnego analitycznego konta księgowego przypisanego 

do nowootwieranego rachunku bankowego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać definiowanie kolejnych numerów kont księgowych 

dla rachunków bankowych otwieranych w celu rozliczania różnego rodzaju projektów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma posiadać możliwość zapłaty części kwoty z faktury z jednego rachunku 

bankowego a części z innego rachunku bankowego np. na potrzeby płatności faktur 

regulowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy UE. Moduł powinien 

umożliwiać podział procentowy płatności (np. z jednego rachunku 15% płatności, 

a z drugiego rachunku bankowego 85% płatności). 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać dokonywanie rozrachunku z poziomu zaimportowanego 

wyciągu bankowego i raportu kasowego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość automatycznego generowania przelewów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Generowanie przelewów do kontrahentów oraz tworzenie plików z poleceniami 

przelewów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych 

z określonym typem płatności jako przelew. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań 

oraz z ujemnych należności. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Pobieranie informacji o kontrahentach i ich rachunkach bankowych z kartoteki 

kontrahentów. Możliwość uzupełniania danych w kartotece o informacje niezbędne 

z punktu widzenia obsługi finansowej. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru 

IBAN w przelewach. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, 

przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu 

dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur). 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość częściowej zapłaty przelewu i możliwość generowania przelewu na część 

niezapłaconą z nową datą. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Integracja systemu tworzenia przelewów z systemem kadrowo-płacowym w zakresie 

potrąceń komorniczych, gratyfikacji, wczasów pod gruszą, pożyczek remontowych, 

ryczałtów, delegacji i innych. Możliwość eksportu przelewów z systemu kadrowo- 

socjalnego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Zmiana daty emisji przelewów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wydrukowania blankietów przelewów. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy 

z innymi bankami w przyszłości. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie opisów lub kodów 

kontrahentów, według zdefiniowanych szablonów dekretacji. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami 

z pliku tekstowego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy 

z innymi bankami w przyszłości. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces 

księgowania. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia 

nowo otwieranego wyciągu. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów 

bankowych zgodnie z regułami prowadzania lokat 
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FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie wielu niezależnych kas przez różnych 

użytkowników, rejestrowanie raportów kasowych, rejestrowanie dokumentów KP 

i KW, możliwość definicji różnego rodzaju wypłat kasowych np. wypłat zaliczek, 

rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych, możliwość sporządzania i zamykania 

raportu kasowego oraz automatyczną dekretację raportów kasowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej 

walucie (wielowalutowość kas gotówkowych). 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu 

rozróżnienia typów operacji (np. wpłata odsetek, opłat administracyjnych 

dokonywanych przez słuchaczy, wpłaty pracownicze). 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo 

otwieranego raportu kasowego. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wydruku dokumentów KP i KW. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych 

szablonów dekretacji. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 
Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie wielu kas w walutach obcych. 

FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać zdefiniowanie konta księgowego dla dowolnego rachunku 

bankowego oraz konta księgowego dla kasy. 
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FK - Obsługa 

Banków i Kas 

Moduł FK ma umożliwiać automatyczne przeliczanie różnic kursowych dla rachunków 

bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. 

 

2.1.5 PODATEK VAT 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Podatek VAT 

Moduł FK ma umożliwiać wyliczanie zobowiązań podatkowych zgodnie 

z obowiązującą na dany rok strukturą sprzedaży wraz z możliwością wprowadzenia 

na każdy rok innej wartości wskaźnika struktury sprzedaży. 

FK - Podatek VAT 

Moduł FK ma umożliwiać definiowanie w systemie wskaźnika odliczenia VAT 

w danym roku na bazie struktury sprzedaży, wyliczanego automatycznie lub 

wprowadzanego ręcznie do oddzielnie przygotowanej w tym celu tabeli. 

FK - Podatek VAT 
Moduł FK ma umożliwiać rozliczanie podatku VAT naliczonego w oparciu o określony 

współczynnik struktury sprzedaży. 

FK - Podatek VAT Automatyczne tworzenie rejestru VAT (należny i naliczony). 

FK - Podatek VAT 
Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, 

importu i eksportu usług. 

FK - Podatek VAT 

Możliwość tworzenia oddzielnych rejestrów dla projektów UE (Zamawiający prowadzi 

ewidencję projektów finansowanych ze środków UE według tytułu projektu,  

z podziałem wg pozycji budżetu, na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz  

z podziałem na koszty rodzajowe [projekty kosztowe, tzw. miękkie]). 

FK - Podatek VAT 
Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data 

obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku). 

FK - Podatek VAT 
Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT. Wydruk deklaracji w wersji 

obowiązującej w danym okresie. 

FK – Podatek VAT 

Moduł FK ma umożliwiać identyfikację operacji gospodarczych w Księdze głównej 

dotyczących podatku VAT oraz edycję tych operacji i zmianę dla nich przypisanego 

okresu VAT. 



   

 

40 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK – Podatek VAT 
Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy 

służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej. 

FK – Podatek VAT 
Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w dowolnym momencie 

za dowolny okres (również część okresu VAT). 

FK – Podatek VAT Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych. 

FK – Podatek VAT Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT. 

FK – Podatek VAT Możliwość obsługi e-deklaracji z podpisem elektronicznym  

FK – Podatek VAT Moduł FK ma umożliwiać prowadzenie oddzielnego rejestru dla faktur korygujących, 

FK – Podatek VAT 
Moduł FK ma umożliwiać podgląd informacji na temat użytkownika, który jest 

autorem operacji gospodarczej zaewidencjonowanej w rejestrze VAT, 

 

2.1.6 RAPORTOWANIE I ANALIZY 
Wymagane raporty mogą być wykonane na etapie wdrożenia systemu. 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK – Raportowanie 

i Analizy 

Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników 

za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe). 

FK – Raportowanie 

i Analizy 

Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników 

za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat. 

FK – Raportowanie 

i Analizy 

Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników 

dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, 

dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników 

dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą być edytowalne 

przez użytkowników. 
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FK - Raportowanie 

i Analizy 

Automatyczne generowanie raportów (rachunek kosztów, zestawienie kosztów 

rodzajowych, wykorzystanie limitu dydaktycznego, wykorzystanie dotacji, 

zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy za miesiąc, za kursy 

specjalizacyjne i szkolenia, budżet projektów UE itp.). 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Automatyczne generowanie zestawień kont nieużywanych (niemających obrotów) 

przez zadany okres (np. kwartał, półrocze, rok). 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Zestawienie należności i zobowiązań przeterminowanych (dotyczących dowolnej 

komórki dokonującej zakupu i sprzedaży) na dowolny dzień w układzie: nr faktury, 

data wystawienia, termin płatności, kwota, kod kontrahenta. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Możliwość dokonywania analizy rozrachunków, w tym raportów do analizy 

rozrachunków wg struktury wiekowej. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
Rachunek przepływów pieniężnych (wersja pośrednia i bezpośrednia). 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
Zestawienie zmian w Kapitałach. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Formularz GUS F-01/s - z możliwością wskazania kont źródłowych 

z których pobierane są dane. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Sprawozdanie GUS PNT-01/s o działalności badawczej i rozwojowej - z możliwością 

wskazania kont źródłowych z których pobierane są dane. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Generowanie danych do sprawozdania GUS F03 o stanie i ruchu środków trwałych - 

z możliwością wskazania kont źródłowych z których pobierane są dane. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Generowanie danych do sprawozdania GUS G-05 o wartości zużytych materiałów, 

energii i usług obcych oraz zapasów materiałów. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Generowanie danych do sprawozdania GUS DNU-K o międzynarodowej wymianie 

usług za kwartał (wartości netto). 



   

 

42 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
VAT-7 deklaracja dla podatku od towarów i usług. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

VAT-UE informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych 

transakcjach. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

CIT-8 zeznanie o wysokości dochodu/straty podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – 

z możliwością wskazania kont źródłowych z których pobierane są dane i różnych 

poziomów analityki. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań – z możliwością wskazania kont 

źródłowych z których pobierana są dane i różnych poziomów analityki. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie zestawień oraz raportów do wydruku wg. 

następujących kryteriów: 

- za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe), 

- za dowolny okres czasu, 

- dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego 

i analitycznego, 

- dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont (grupy te muszą być edytowalne 

przez użytkownika), 

- z dowolnego dziennika/rejestru cząstkowego lub głównego, 

- dla wybranego zakresu wymiarów / słowników / poziomów analityki / innych 

zbiorów zawierających niezbędne dane do analizy. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie wszystkich dokonanych zapisów 

księgowych na wybranym koncie lub zakresie kont. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać filtrowanie danych dotyczących zapisów na koncie 

księgowym lub zakresie kont oraz ich wydruk w formie raportu. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać filtrowanie zapisów na koncie księgowym lub zakresie kont 

wg. rodzaju waluty oraz wydruk raportu dla operacji gospodarczych w PLN lub innej 

walucie. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać generowanie oraz wydruk dekretu księgowego w postaci 

noty księgowej. 
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FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie raportów do wydruku przed ostatecznym 

zatwierdzeniem dekretów. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie oraz wydruk Zestawienia obrotów i sald. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać przeglądanie obrotów na kontach księgowych w układzie 

miesięcznym oraz narastająco dla danego roku obrachunkowego. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać przeglądanie obrotów na kontach księgowych zarówno 

w pierwotnej walucie obcej jak i przeliczonych na PLN w oparciu o odpowiednie 

tabele kursów walutowych. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać przeglądanie obrotów i sald dla konta księgowego lub 

zakresu kont księgowych. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać dynamiczne sumowanie wyfiltrowanych obrotów konta 

księgowego, zakresu kont lub wg. różnych wymiarów. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać filtrowanie obrotów konta księgowego, zakresu kont lub 

wg. wymiarów oraz zapisywanie stworzonych filtrów dla widoków danych. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać przeglądanie wszystkich obrotów i sald konta księgowego 

w tym sald dwustronnych z rozróżnieniem strony Wn i Ma. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać przejście z Zestawienia obrotów i sald na konkretne konto 

księgowe i podgląd obrotów na danym koncie. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać eksport do programu MS Excel zestawienia obrotów i sald 

dowolnego konta księgowego lub wyfiltrowanego zakresu kont. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie raportu do wydruku zawierającego 

zestawienie obrotów i sald konta księgowego na wybrany dzień roku obrotowego 

z rozróżnieniem strony Wn i Ma oraz operacji storna czarnego i czerwonego. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 
Moduł FK ma umożliwiać wygenerowanie raportu do wydruku dla wybranej analityki. 
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FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać eksport Zestawienia obrotów i sald do pliku 

o następujących formatach: PDF, XML, XLS oraz TXT. 

FK - Raportowanie 

i Analizy 

Moduł FK ma umożliwiać wydruk szablonu każdego ze sprawozdań wraz z ze 

wskazaniem źródeł danych (na przykład kont księgowych) każdej z pozycji 

sprawozdania. 

 

2.2 GOSPODARKA MATERIAŁOWO-MAGAZYNOWA (GM) 

2.2.1 OGÓLNE 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać definiowanie dowolnej liczby magazynów fizycznych 

oraz logicznych. 

GM - Ogólne 
Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników 

systemu. 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać przydzielanie uprawnień użytkownikom systemu 

do określonego przedziału indeksów towarowych na danym magazynie (nadawanie 

uprawnień magazynierom do określonego podzbioru indeksów materiałowych 

w ramach danego magazynu). 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma posiadać mechanizm kontrolny wymuszający wypełnienie 

przez użytkownika systemu wszystkich danych (pól wymagalnych). System musi 

posiadać możliwość parametryzacji, które pola mają być wymagalne oraz mają być 

one odpowiednio oznaczone dla użytkownika. 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma posiadać mechanizm automatycznego numerowania transakcji 

i dokumentów magazynowych na podstawie zdefiniowanego w systemie wzorca 

numeracji. Wzorzec numeracji powinien być edytowalny z poziomu uprawnionego 

użytkownika. 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać automatyczne księgowanie transakcji zakupowych 

na odpowiednich kontach księgowych wg. zdefiniowanego automatu księgującego. 
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GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportu na temat bieżących 

stanów magazynowych oraz stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień 

przez użytkownika. 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportu na temat obrotów 

dla poszczególnych indeksów towarowych na oraz na określony dzień oraz dowolnie 

zadany okres czasu. 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportu na temat stanów 

magazynowych dla wybranego magazynu lub wszystkich magazynów na określony 

dzień oraz dowolnie zadany okres czasu. 

GM - Ogólne Możliwość włączenia kontroli stanów minimalnych i maksymalnych. 

GM - Ogólne 

Moduł powinien umożliwić określenie stanów minimalnych dla poszczególnych 

pozycji magazynowych oraz posiadać mechanizm powiadomień informujący  

z określonym wyprzedzeniem użytkownika o zbliżającej się wielkości stanu 

magazynowego do poziomu minimalnego. 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie na ekran oraz wydruk struktury wiekowej 

stanów magazynowych zgodnie z kryteriami filtrowania danych podanymi 

przez użytkownika np. dla określonego przedziału czasu. 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać generowanie na ekran oraz wydruk raportu na temat 

stanów magazynowych na koniec każdego okresu (np. miesięcznego, rocznego itp.). 

GM - Ogólne 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie na ekran oraz wydruk raportu na temat 

obrotów magazynowych za dany okres czasu zadany przez użytkownika (np. 

miesięczny, roczny itp.). 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma współpracować z czytnikami kodów kreskowych w standardzie EAN13 

i EAN 128. 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać generowanie oraz wydruk kodów kreskowych 

na drukarkach kodów kreskowych. 

GM - Ogólne 

Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych 

magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny 

rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny 

ewidencyjne. 
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GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień ich 

zakupu. 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać dokonywanie rezerwacji materiałów dostępnych 

na magazynie. 

GM - Ogólne 
Moduł GM ma umożliwiać prowadzenie własnej ewidencji przychodów i rozchodów 

materiałów bezpłatnych (tzw. gratisów). 

GM - Ogólne Moduł GM ma umożliwiać zdefiniowanie magazynów obcych. 

 

2.2.2 GOSPODARKA MATERIAŁOWA 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać wprowadzanie pozycji obejmujących towary i materiały 

oraz usługi. Dla towarów i materiałów wymagana jest możliwość prowadzenia 

ewidencji magazynowej, a dla usług rejestracja usług bez ewidencji stanów 

magazynowych. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać prowadzenie kartotek towarowych z kartami materiałowymi 

zawierających następujące informacje: 

- indeks materiałowy (własny lub obcy-Dostawcy lub Odbiorcy), 

- kod kreskowy, 

- nazwa skrócona, 

- nazwa pełna, 

- jednostka miary, 

- objętość, 

- waga netto, 

- waga brutto, 

- stawka VAT dla poszczególnych rodzajów transakcji, 

- nazwy dostawcy lub dostawców (z możliwością wskazania domyślnego dostawcy), 

- daty dostawy, 

- czy wymagane zamówienie publiczne (TAK/NIE), 

- opiekun asortymentu (pracownik odpowiedzialny za zakupy lub składanie wniosków 

do Działu Zamówień Publicznych), 

- informacji specyficznych dla publikacji, wydawnictw oraz zbiorów bibliotecznych 

takich jak: nr ISBN, ISSN, Nazwisko i imię autora, Tytuł, Podtytuł, Wydawca, 

Współwydawca, Miejsce i rok wydania, Wydanie (nr), OPIS FIZYCZNY (Forma np. 

drukowana, elektroniczna), Liczba stron, Oprawa, Format, Nakład, Nazwa serii 

wydawniczej). 
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GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać z poziomu widoku transakcji magazynowej podgląd 

powiązanych z nią transakcji finansowych. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać podgląd informacji na temat stanów magazynowych 

w poszczególnych magazynach i lokalizacjach takich jak: stan fizyczny, stan 

dostępny, ilość zarezerwowana, ilość zamówiona. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisywanie kodów klasyfikacji CPV oraz rozszerzonej 

klasyfikacji CPV (rozszerzona klasyfikacja własna) dla każdego towaru (indeksu 

materiałowego). Moduł GM ma umożliwiać parametryzację w taki sposób, aby 

wypełnienie kodu CPV było obowiązkowe przy zakładaniu nowej pozycji 

materiałowej. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma posiadać możliwość włączania/wyłączania blokady dokonywania 

kolejnych operacji na wybranych pozycjach (indeksach) materiałowych. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać zdefiniowanie rodzaju asortymentu jaki ma być 

ewidencjonowany na poszczególnych magazynach. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM powinien umożliwiać takie definiowanie indeksów materiałowych, aby 

nie było konieczności kodowania dodatkowych informacji w jego numerze. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisywanie kodów klasyfikacji PKWiU dostępnych ze 

słownika kodów. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma posiadać możliwość definiowania jednostek miar naturalnych  

(np. kg, m2, metr itp.) oraz ich przeliczane na inne jednostki miar naturalnych. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać definiowanie stanów minimalnych oraz stanów 

maksymalnych dla poszczególnych pozycji magazynowych. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma posiadać mechanizm kontroli uniemożliwiający wprowadzenie 

do kartoteki towarowej innego towaru o takim samym indeksie (ochrona przed 

dublowaniem indeksów towarowych). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać definiowanie grup towarowych przez użytkownika oraz: 

- przypisywanie towarów do zdefiniowanych grup towarowych, 

- obsługę klasyfikacji PKWiU, 

- obsługę klasyfikacji SWW, 

- obsługę innych klasyfikacji zdefiniowanych przez użytkownika. 

Na etapie wdrożenia należy przekonwertować wszystkie pozycje towarowe 
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na magazynach posiadające kody SWW na kody PKWiU i ujednolicić to w skali całej 

instytucji. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przyjmowanie towarów na magazyn oraz generowanie 

i wydruk dokumentu przyjęcia PZ na podstawie dokumentu zakupu wprowadzonego 

do systemu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przyjęcie towaru na magazyn i wystawienie dokumentu PZ 

w przypadku gdy nie ma jeszcze faktury zakupowej (faktura w drodze), a następnie 

oddzielne zaksięgowanie faktury zakupowej i powiązanie z istniejącym dokumentem 

zakupowym. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać obsługę daty ważności/przydatności towaru do użycia. 

Pole to powinno być skonfigurowane jako wymagalne podczas przyjmowania pozycji 

materiałowej na magazyn. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisanie jednej faktury zakupowej do kilku dokumentów 

PZ (najlepiej ze wskazaniem poszczególnych pozycji faktury, które korespondują 

z pozycjami na dokumencie PZ). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisanie kilku faktur zakupowych do jednego 

dokumentu PZ (najlepiej ze wskazaniem poszczególnych pozycji faktur, 

które korespondują z pozycjami na dokumencie PZ). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać dokonywanie korekt pozycji na dokumencie przyjęcia  

PZ wraz z automatyczną korektą dokumentu wydania WZ wygenerowanego 

na podstawie przychodu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać wprowadzanie faktury zakupu przez magazyniera 

oraz dalsze jej księgowanie przez innego użytkownika z działu księgowości. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przyjmowanie towaru na magazyn w innych jednostkach 

naturalnych niż w jednostkach w jakich towar został zamówiony u dostawcy (np. 

dla wydawnictwa: zamówienie jest składane w arkuszach wydawniczych, a przyjęcie 

książek na magazyn w sztukach). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma współpracować wewnętrznie z Centralnym Rejestrem Kontrahentów 

zdefiniowanym w systemie i umożliwiać wywoływanie go z poziomu modułu GM 

i wprowadzanie oraz modyfikację w Centralnym Rejestrze Kontrahentów danych 

na temat dostawców towarów i usług (obsługa roli typu dostawca). 
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GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać użytkownikowi przypisywanie dostawcy do określonej 

grupy dostawców. Dla dostawców ma być prowadzona oddzielna analityka księgowa 

uwzględniająca rozrachunki z poszczególnymi dostawcami, które trafiają 

automatycznie na odpowiednie konto syntetyczne w księdze głównej. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać tworzenie dodatkowych klasyfikacji dostawców, 

które zostaną określone przez Zamawiającego podczas wdrożenia systemu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

W kartotece Kontrahentów ma istnieć możliwość wprowadzania nr NIP lub innego 

numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać podgląd rozrachunków z danym dostawcą z poziomu 

kartoteki dostawców. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

W kartotece Kontrahentów ma istnieć możliwość definiowania różnych ról 

dla kontrahentów np. jednocześnie roli dostawcy i odbiorcy dla tego samego 

podmiotu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

W kartotece Kontrahentów ma istnieć możliwość definiowania kilku różnych adresów 

dla dostawcy np. adres siedziby, adres dodatkowej lokalizacji dostawcy oraz adres 

wysyłkowy. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

W kartotece Kontrahentów ma istnieć możliwość definiowania osób kontaktowych 

w danej sprawie po stronie dostawcy. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

W kartotece Kontrahentów ma istnieć możliwość definiowania dodatkowych cech 

dla dostawcy. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisanie dla każdego dostawcy kilku kont bankowych 

np. służących do rozliczeń w PLN oraz do rozliczeń w innej walucie oraz wskazanie 

konta domyślnego dla danego dostawcy. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisywanie dla dostawców zdefiniowanych 

w Centralnym Rejestrze Kontrahentów załączników plikowych oraz ich podglądu 

i wydruku z poziomu tego modułu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać tworzenie zapotrzebowań materiałowych oraz ich 

przesyłanie do odpowiedniego opiekuna asortymentu. 

GM - Gospodarka Moduł GM ma wymuszać wprowadzenie przez użytkownika określonych informacji 
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materiałowa podczas składania zapotrzebowania takich jak: nazwa/nr projektu, nazwa/nr zlecenia 

remontowego, nazwa/nr zlecenia inwestycyjnego oraz wskazanie budżetu, z którego 

ma być zrealizowany zakup jak również źródła finansowania (poprzez wybór z listy 

dostępnych źródeł finansowania). Kontrola dostępności środków finansowych 

ma następować po akceptacji merytorycznej zapotrzebowania w momencie próby 

wygenerowania zamówienia na podstawie złożonego (lub złożonych) 

zapotrzebowania. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać wprowadzanie dodatkowych informacji i atrybutów 

na poziomie tworzenia zapotrzebowania materiałowego, takich jak:  

- miejsce powstawania kosztów, 

- nazwa pracownika zgłaszającego zapotrzebowanie, 

- nazwa przełożonego zatwierdzającego zapotrzebowanie, 

- numer projektu. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać konwersję zaakceptowanego do realizacji 

zapotrzebowania materiałowego w zamówienie materiałowe przez uprawnionego 

użytkownika. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać zachowywanie zapotrzebowań materiałowych w takiej 

formie jak zostały one wysłane przez poszczególnych użytkowników systemu 

oraz łączenie danych z wielu zapotrzebowań w jedno zamówienie wysyłane 

do dostawcy. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać składanie zapotrzebowań przez użytkowników w oparciu 

o pozycje materiałów i usług zawarte w katalogu materiałów i usług. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać rejestrowanie warunków umów handlowych z dostawcami 

towarów i usług oraz wprowadzanie do systemu cen zakupu materiałów i usług 

na podstawie warunków określonych w tych umowach. Oprócz tego cała treść 

umowy powinna być dostępna w formie skanu w postaci załącznika plikowego. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać edycję, usuwanie (nieużywanych) oraz dodanie 

do katalogu towarów i usług nowych pozycji materiałów i usług. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie zamówienia przez uprawnionego 

użytkownika na podstawie złożonych przez użytkowników zapotrzebowań 

oraz na podstawie określonego poziomu stanu minimalnego dla danego rodzaju 

materiału na magazynie. 
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GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przyjęcie na magazyn dostarczonego towaru z poziomu 

złożonego zamówienia umożliwiające porównanie pozycji zamówionych z pozycjami 

dostarczonymi. Moduł powinien również umożliwiać dokonanie przyjęcia 

częściowego towaru oraz przyjęcia pozostałej partii towaru zamówionego w ramach 

danego zamówienia. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać załączanie załączników plikowych oraz ich podgląd 

na ekranie i wydruk na drukarce. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać zdefiniowanie dla zamawiającego kilku różnych adresów 

dostawy np. adresu dostawy towaru innego niż adres siedziby zamawiającego. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie nowych zapotrzebowań materiałowych 

przez użytkowników poprzez edycję zapotrzebowań już wcześniej zrealizowanych. 

Nowe zapotrzebowanie ma być zapisywane w systemie z innym numerem 

i nie powodować edycji zamówienia już zrealizowanego, na podstawie edycji którego 

zostało ono wygenerowane. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać dodawanie nowego dostawcy w Centralnym Rejestrze 

Kontrahentów z poziomu tego modułu i stworzenie zamówienia, które zostanie 

wysłane do tego dostawcy. Natomiast użytkownik składający zapotrzebowanie 

ma mieć możliwość tylko wpisania danych proponowanego dostawcy (np. 

w oddzielnym polu „Proponowany dostawca”). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma automatyczne wysyłać zapotrzebowanie złożone przez użytkownika 

do zdefiniowanego z systemie właściwego opiekuna asortymentu lub do Działu 

Zamówień Publicznych. Uprawniony użytkownik ma mieć możliwość automatycznego 

wygenerowania zamówienia na podstawie złożonego przez siebie zapotrzebowania 

w przypadku gdy nie jest zdefiniowany żaden opiekun asortymentu dla danej 

kategorii asortymentowej. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać obsługę wielu zamówień składanych na podstawie 

długoterminowej umowy podpisanej z danym dostawcą materiałów lub usług, w której 

jest ustalona cena danego materiału lub usługi. Moduł ma umożliwiać realizację 

częściowych dostaw realizowanych na podstawie składanych zamówień cząstkowych 

oraz kontrolę ilości i terminu zamawianych towarów lub usług wynikających z umowy 

długoterminowej z danym dostawcą. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać wprowadzanie danych z umów zawartych z dostawcami 

materiałów i usług oraz ich modyfikacji. 
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GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać ewidencjonowanie dokumentów przyjęcia dostaw PZ 

oraz dokumentów zakupowych takich jak: faktura VAT, faktura spoza UE, dokument 

WNT oraz powiązanie ich z zamówieniem, na podstawie którego został zrealizowany 

zakup. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przypisanie jednego wspólnego dokumentu zakupowego 

np. faktury VAT do wielu dostaw i złożonych zamówień. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać definiowanie wzorca numeracji dla różnego rodzaju 

dokumentów przez uprawnionego użytkownika oraz automatyczne numerowanie 

dokumentów wg. zdefiniowanego wzorca. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu 

dokumentu zakupu). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Przy wprowadzaniu faktur zakupowych musi istnieć możliwość wprowadzenia 

informacji na temat jednostki zakupującej (tj. Dział, Biuro, identyfikator projektu 

unijnego, numer pracy statutowej, numer grantu, numer pracy własnej itp.) – co 

znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas księgowania – przy tworzeniu 

automatycznych schematów księgujących. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem 

dokumentów. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Możliwość szacowania kosztów usługi przed przyjęciem zapotrzebowania 

do realizacji. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać ręczne otwieranie i zamykanie zamówień materiałowych 

i ich edycję przez uprawnionego użytkownika. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma posiadać funkcjonalność w zakresie automatycznego zamykania 

zamówienia w przypadku oznaczenia przez użytkownika, że zostało ono w 100% 

zrealizowane. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma pokazywać statusy dla zapotrzebowań złożonych przez użytkownika 

(np. zaakceptowane merytorycznie, zaakceptowane finansowo, wygenerowano 

zamówienie itp.) oraz statusy dla wygenerowanych zamówień do dostawców (np. 

wysłane do dostawcy, w trakcie postępowania przetargowego, dostarczone, 

zafakturowane itp.). 
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GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie oraz obsługę zapotrzebowań materiałowych 

i zamówień materiałowych, a następnie przypisywanie do nich dokumentów 

zakupowych otrzymanych od dostawców zewnętrznych (w dowolnej walucie). 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać przeliczanie wartości faktur zakupowych wystawionych 

w innych walutach niż PLN w oparciu o tablice kursów walutowych zdefiniowane 

w systemie. Kurs przyjęty do przeliczenia wartości faktury na dany dzień nie powinien 

zmieniać się w przypadku zmiany przelicznika w tabeli kursowej. 

GM - Gospodarka 

materiałowa 

Moduł GM ma umożliwiać filtrowanie i wyszukiwanie danych w jednym kroku wg. 

wszystkich zadanych kryteriów przez użytkownika np. wg. nr kodu CPV, nazwy 

organizacyjnej jednostki zamawiającej, nazwy dostawcy, nazwy pozycji materiałowej 

itp. 

2.2.2 PRZESUNIĘCIA MAGAZYNOWE 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Przesunięcia 

magazynowe 

Moduł GM ma umożliwiać obsługę operacji przesunięć międzymagazynowych na 

podstawie dokumentów MM+ oraz MM- (pojedyncza operacja zmienia stany obydwu 

magazynów). 

GM - Przesunięcia 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać mechanizm wymagający akceptacji uprawnionych osób 

z obydwu magazynów na dokonanie przesunięcia międzymagazynowego. 

2.2.3 ROZCHODY MAGAZYNOWE 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Rozchody 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać możliwość odrębnego wystawiania dokumentu WZ i faktury 

sprzedaży dla tego samego towaru z magazynu, 

GM - Rozchody 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać możliwość automatycznego wystawiania faktury sprzedaży 

wraz z dokumentem wydania magazynowego WZ. Wystawienie faktury sprzedaży 

ma automatycznie generować w tle wystawienie dokumentu WZ dla towaru 

sprzedawanego z magazynu, 

GM - Rozchody 

magazynowe 

Moduł GM ma umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży oraz dokumentu WZ 

na podstawie zamówienia towaru, 
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GM - Rozchody 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać możliwość przypisania dla dokumentu rozchodu 

wewnętrznego RW informacji na temat miejsca przeznaczenia rozchodu (np. Dział, 

Miejsce Powstawania Kosztów) oraz celu rozchodu, nr umowy na podstawie, której 

rozchód jest dokonywany, 

GM - Rozchody 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać możliwość dokonywania korekty rozchodu wewnętrznego 

dokonywanego na podstawie dokumentu RW, 

 

2.2.4 INNE OPERACJE MAGAZYNOWE 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Inne operacje 

magazynowe 

Moduł GM ma umożliwiać dokonywanie korekt dokumentów magazynowych zgodnie 

chronologicznie zgodnie z historią dokonywanych rozchodów. 

GM - Inne operacje 

magazynowe 

Moduł GM ma posiadać możliwość obsługi likwidacji towaru na magazynie (obsługa 

protokołu likwidacji). 

 

2.2.5 INWENTARYZACJA 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Inwentaryzacja 
Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych lub radiowych podczas 

inwentaryzacji. 

GM - Inwentaryzacja 
Możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego 

magazynu. 

GM - Inwentaryzacja 

Moduł GM ma umożliwiać generowanie arkuszy spisowych na podstawie zadanych 

parametrów przez użytkownika (np. tylko dla wybranych pozycji materiałowych, 

lokalizacji lub całego magazynu). 

GM - Inwentaryzacja Możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji. 

GM - Inwentaryzacja 
Definiowanie komisji remanentowych wraz z przyporządkowaniem do arkusza spisu 

z natury. 
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GM - Inwentaryzacja 
Wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu 

z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi. 

GM - Inwentaryzacja 
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu 

niedoborów. 

GM - Inwentaryzacja 
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu 

nadwyżek. 

GM - Inwentaryzacja 
Możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady 

magazynu. 

GM - Inwentaryzacja Zamknięcie inwentaryzacji udokumentowane protokołem. 

GM - Inwentaryzacja 
Moduł GM ma posiadać możliwość blokowania dokonywania operacji magazynowych 

na czas trwania inwentaryzacji. 

 

2.2.6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać rejestrację kursu walutowego przyjętego do przeliczenia 

wartości faktury zakupowej wystawionej w obcej walucie na PLN wg. tabel kursowych 

zdefiniowanych w systemie w celu weryfikacji poprawności wystawionej faktury. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Rejestracja zamówień przekazywanych do Wykonawców z możliwością kontroli stanu 

realizacji zamówienia wg zadanego kryterium (np. dostawca, termin realizacji, 

przedmiot zamówienia). 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Z poziomu modułu GM ma być możliwość przejścia do kartoteki Kontrahentów w celu 

założenia nowego kontrahenta lub modyfikacji danych kontaktowych istniejącego 

kontrahenta. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać tworzenie różnego rodzaju grup dostawców 

oraz dodawanie/usuwanie dostawcy do określonej grupy. Grupy dostawców 

określone zostaną podczas wdrożenia. 
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GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać podgląd wszystkich transakcji zaksięgowanych na koncie 

rozrachunkowym danego dostawcy towarów lub usług. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Z poziomu modułu GM powinna być możliwość przejścia do kartoteki Kontrahentów 

oraz zarejestrowanie w nim osób kontaktowych w obszarze zakupów. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać import z systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

zaakceptowanych zapotrzebowań i wniosków zakupowych, i ich dalszą obsługę 

w systemie. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi wygenerowanie 

(oraz edycję) zapytania ofertowego na podstawie złożonych zapotrzebowań 

oraz wysłanie go pocztą elektroniczną na określony adres mailowy dostawcy. Oprócz 

tego moduł GM ma umożliwiać konwersję zapotrzebowań w zamówienie wysyłane 

pocztą elektroniczną do określonego odbiorcy. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać oddzielne zapamiętywanie zapotrzebowań złożonych 

przez użytkowników, zapytań ofertowych wysłanych do dostawców oraz zamówień 

wysłanych do dostawców wraz z informacjami źródłowymi o ilościach towarów i usług 

zamówionych przez poszczególne jednostki organizacyjne. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

W momencie składania zapotrzebowania lub wniosku o zakup moduł GM 

ma weryfikować zatwierdzoną wartość budżetu danej komórki organizacyjnej 

na zakup towarów danego rodzaju oraz źródło finansowania. Po przejściu 

zapotrzebowania przez cały proces akceptacji powinna być możliwa konwersja 

zapotrzebowania w zamówienie. W momencie konwersji zapotrzebowania (lub 

zapotrzebowań) w zamówienie system ma sprawdzać dostępność środków 

finansowych we wskazanym źródle finansowania dla danego zamówienia. 

W przypadku złożenia zamówienia środki finansowe przeznaczone na zakup 

określonych towarów i usług mają być blokowane do wydatkowania. Odblokowanie 

środków finansowych w źródle finansowania lub tzw. „zakup na kredyt” powinien być 

możliwy tylko po wykonaniu określonej operacji w systemie przez użytkownika. 

Po przejściu wniosku o zakup przez cały proces akceptacji, powinna być możliwość 

konwersji/importu wybranych danych do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Konieczne jest dynamiczne powiązanie danych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać weryfikację złożonych zapotrzebowań pod względem ich 

zbieżności z innymi zapotrzebowaniami o tym samym numerze klasyfikacji CPV 

w ramach danego roku obrachunkowego (kontrola progu 30 tyś. EURO). 

Przekroczenie przez zamówienie progu kwotowego 30 tyś. EURO w ramach danego 

roku obrachunkowego powinno powodować automatyczne przesłanie 

zapotrzebowania do Działu Zamówień Publicznych w celu dokonania rozeznania 

rynku oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać wypełnianie formularza zapotrzebowania w oparciu 

o skatalogowane pozycje do wyboru przez użytkownika w katalogu towarów i usług. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

W przypadku zakupu towarów w ramach zawartej umowy długoterminowej 

z określonym dostawcą moduł GM ma automatycznie podpowiadać podczas składnia 

zapotrzebowania przez użytkowników nazwę dostawcy oraz ceny towarów z zawartej 

umowy długoterminowej z danym dostawcą. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać dodanie nowej pozycji do katalogu towarów i usług 

na etapie tworzenia zapotrzebowania przez użytkownika jeśli użytkownik nie znajdzie 

on właściwej pozycji w katalogu. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać automatyczne generowanie zamówienia na podstawie 

określonych w systemie stanów minimalnych dla danej pozycji materiałowej 

wraz z uwzględnieniem wygenerowanych już przez użytkowników zapotrzebowań, 

które są dopiero na etapie akceptacji (zapotrzebowania w drodze). 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać rejestrację przyjęcia towaru na magazyn z poziomu rejestru 

złożonych zamówień materiałowych. Przyjęcie towaru na magazyn może być 

częściowe lub całościowe. W przypadku przyjęcia częściowego system 

ma sygnalizować pozostałą część zamówienia, która pozostała do realizacji. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać załączanie dowolnych dokumentów elektronicznych 

w formie załączników plikowych oraz wraz z możliwością ich podglądu na ekranie 

i wydruku na drukarce. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać zdefiniowanie innego adresu dostawy towaru niż adres 

siedziby Zamawiającego. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać tworzenie nowego zapotrzebowania materiałowego 

przez użytkownika na podstawie edycji już wcześniej wystawionego zapotrzebowania. 

Nowe zapotrzebowanie ma być zapisane pod innym numerem i nie zmieniać treści 

zapotrzebowania historycznego. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać zaznaczenie przez uprawnionego użytkownika Działu 

Zamówień Publicznych flagą zamówienia jako „Zamówienie odrębne”, 

które nie będzie uwzględniane do sumowania wartości zamówień i kontroli progu 

kwotowego 30 tyś. EURO wg. kodu klasyfikacji CPV. Moduł GM powinien również 

umożliwiać w tym miejscu załączenie pliku z uzasadnieniem w postaci załącznika 

plikowego. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać wprowadzenie zapotrzebowania bez wskazywania 

proponowanego dostawcy. Wybranie dostawcy niezbędne będzie dopiero na etapie 

generowania zamówienia. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać, aby zapotrzebowania składane przez użytkowników 

przypisywane były do realizacji do wskazanego opiekuna asortymentu 

odpowiedzialnego za zakupy danego rodzaju towarów i usług. Opiekun asortymentu 

jest również odpowiedzialny za akceptację wniosków zapotrzebowań przed 

skierowaniem ich do realizacji do Działu Zamówień Publicznych. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać obsługę zamówień na podstawie długoterminowych umów 

podpisanych z określonym dostawcą towarów i usług po cenie jednostkowej 

określonej w umowie. Zakupy poszczególnych partii towaru mogą być realizowane 

w mniejszych partiach jako zakupy częściowe. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać rejestrowanie umów z dostawcami obejmującymi co 

najmniej takie informacje jak: nr umowy, nazwa dostawcy, adres dostawcy, nr NIP 

dostawcy, data zawarcia umowy, data obowiązywania umowy od …...do ….., cena 

jednostkowa towaru, ilość towaru zakontraktowana w umowie. System ma sprawdzać 

bieżące wykorzystanie ilości zamówionego towaru zgodnie z umową oraz ilość 

pozostałą możliwą do zamówienia w ramach danej umowy. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Zarejestrowanie danych z umowy handlowej z danym dostawcą ma automatycznie 

powodować aktualizację cen towarów i usług w katalogu towarów i usług, 

na podstawie którego generowane są zamówienia. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać edycję danych zarejestrowanych w systemie na podstawie 

umów handlowych oraz dodawanie kolejnych umów handlowych z danym dostawcą 

lub innymi dostawcami. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać ewidencję dokumentów przyjęcia towarów PZ 

oraz dokumentów zakupu towarów (np. faktura VAT, WNT, faktura spoza Unii 

Europejskiej) oraz przypisanie ich do właściwego zamówienia, którego dotyczą. 

System ma umożliwiać wyświetlenie całej historii zarejestrowanych dokumentów 

dotyczących realizacji danego zamówienia (od zapotrzebowania aż po fakturę 

zakupową). 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać obsługę i powiązanie dostaw cząstkowych realizowanych 

w ramach jednego zamówienia. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać przypisanie jednej faktury do wielu zamówień oraz wielu 

dostaw cząstkowych, których dotyczy. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma posiadać mechanizm wstępnego dekretowania dokumentów 

zakupowych, które po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika, zostaną 

zaksięgowane w Księdze głównej. Moduł ma umożliwiać zdefiniowanie różnych 

automatów wstępnej dekretacji w zależności od typu zakupu np. zakup usług, zakup 

środków trwałych, zakup materiałów oraz automatycznej numeracji wg. 

zdefiniowanego wzorca numeracji. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma posiadać możliwość ręcznego zamykania zamówień oraz powiązanych 

z nim zapotrzebowani. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma posiadać możliwość automatycznego zamykania zamówień 

oraz powiązanych z nim zapotrzebowań. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać rejestrację i rozliczanie zaliczek pieniężnych wpłaconych 

dostawcy przez pracowników Zamawiającego i na poczet realizacji danego 

zamówienia. Rozliczenie powinno być dokonywane jednocześnie na koncie 

rozrachunkowym z danym dostawcą oraz na koncie rozrachunkowym pracownika 

wpłacającego zaliczkę (rozliczenie pobranej zaliczki w kasie) w module kadry-płace. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać śledzenie statusu złożonego zapotrzebowania 

przez użytkownika np. w trakcie akceptacji, zaakceptowane, złożone zamówienie, 

ogłoszony przetarg, towar dostarczony, dostawa zafakturowana. 



   

 

60 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Moduł GM ma umożliwiać stworzenie aneksu (dynamiczne powiązanie i konwersję 

części danych z umowy. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Składanie (z poziomu cienkiego klienta) zapotrzebowań przez pracowników 

z możliwością akceptacji zapotrzebowania przez przełożonego / dysponenta środków, 

z zachowaniem struktury organizacyjnej oraz progów akceptacji. Agregacja pozycji 

w zapotrzebowaniach składanych przez różnych pracowników do zbiorczego 

zamówienia. Indeks materiałowy oraz opis pobierany z części ERP oraz uzupełniany 

o nowe pozycje lub dodatkową charakterystykę, zdefiniowaną w rozwiązaniu 

do obsługi zapotrzebowań. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Budowanie planów zakupowych w oparciu o pozycje w zaakceptowanych 

zapotrzebowaniach. Plany zakupowe winny zawierać informacje o wymaganych 

terminach realizacji zapotrzebowań, projektów dla których konieczny jest zakup 

materiałów, jednostkę organizacyjną składającą zapotrzebowanie, szacowaną kwotę 

zapotrzebowań oraz indeksy i grupy materiałowe. W ramach obsługi planów 

zakupowych występują procesy akceptacji, korekty i odrzucenia planów. 

GM - Obsługa 

zamówień 

publicznych 

Przygotowanie, przeprowadzenie procesu akceptacji i weryfikacji przygotowanych 

ogłoszeń stanowiących podstawę obsługi zamówień publicznych za pomocą 

formularzy elektronicznych dostępnych w rozwiązaniu. Wsparcie procesu 

przygotowania ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Przedmiotem postępowania mogą być pozycje z zapotrzebowań 

wewnętrznych lub z planów zakupowych. 

2.3 EWIDENCJA SPRZEDAŻY 

OBSZAR WYMAGANIE 

SP - Ogólne Moduł SP ma umożliwiać sprzedaż w dowolnej walucie. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma posiadać możliwość definiowania wzorca numeracji faktur 

przez uprawnionego użytkownika. 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma umożliwiać zdefiniowanie wzorca dla kilku zakresów numerów 

przydzielonych dla kilku różnych użytkowników (np. dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, towarów lub rodzajów usług). 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma dokonywać przypisania kolejnego numeru faktury dynamicznie 

w momencie faktycznego utworzenia nowej faktury w celu zapewnienia ciągłości 

numeracji (bez konieczności rezerwowania numerów). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać ma umożliwiać podgląd oraz edycję „roboczej” faktury 

przez jej ostatecznym wystawieniem w celu jej weryfikacji przez użytkownika. 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma umożliwiać definiowanie terminu płatności oraz formy płatności 

na wystawianej fakturze, którą dalej system rozpoznaje w aspekcie kontroli czy 

została ona zapłacona przez kontrahenta. 

SP - Ogólne Moduł SP ma współpracować z drukarkami fiskalnymi. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma posiadać możliwość wygenerowania oraz wydruk faktury VAT 

oraz paragonu fiskalnego. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać nadawanie uprawnień do wystawiania faktury dowolnemu 

użytkownikowi zdefiniowanemu w systemie. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma automatycznie podpowiadać datę bieżącą przy wystawianiu faktury 

z możliwością jej zmiany przez użytkownika sytemu. 

SP - Ogólne Moduł SP ma umożliwiać wystawianie faktur wraz z listą uczestników szkoleń 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma automatycznie wstawiać opis słowny kwoty wprowadzonej na fakturze 

bez ingerencji ze strony użytkownika. 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma posiadać zdefiniowane w słowniku stawki podatku VAT, które mają być 

do wyboru z listy dla użytkownika podczas wystawiania faktury. Zmiana stawki 

w słowniku stawek VAT ma być możliwa tylko przez uprawnionego użytkownika. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać wystawianie duplikatów faktur zawierających słowo 

„Duplikat”. 

SP - Ogólne Moduł SP ma umożliwiać wystawianie jednego oryginału faktury oraz kilku kopii. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać wystawianie faktur korygujących obejmujących korektę 

dowolnych pozycji ilościowych i wartościowych. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać wystawianie dowolnej ilości faktur korygujących 

odnoszących się do faktury pierwotnej. 



   

 

62 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma automatycznie wstawiać na fakturze korygującej nr faktury 

korygowanej oraz datę korekty zgodnie z Ustawą o podatku VAT. 

SP - Ogólne Wprowadzanie korekt (ilość, cena, VAT, mieszane). 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma umożliwiać powiązanie faktury sprzedaży z dokonaną wcześniej 

przedpłatą przez odbiorcę. System ma wstawiać na fakturze kwotę zarejestrowanej 

przedpłaty częściowej lub całościowej oraz pozostałą kwotę do zapłaty (w przypadku 

przedpłaty częściowej). 

SP - Ogólne Moduł SP ma umożliwiać wystawianie faktur pro-forma. 

SP - Ogólne 
Moduł SP ma umożliwiać kontrolę i podgląd nierozliczonych zaliczek z tytułu 

sprzedaży wpłaconych przez klientów na podstawie złożonego zamówienia. 

SP - Ogólne 

Moduł SP ma umożliwiać kontrolę oraz podgląd wszystkich nierozliczonych zaliczek 

wpłaconych przez klientów do wszystkich złożonych zamówień zakupowych towarów 

i usług. 

SP - Ogólne 

System musi pozwalać na wystawienie faktur VAT z wieloma stawkami VAT, 

zawierające między innymi: 

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 

adresy, 

- wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość 

sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 

lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu, 

- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z pewnymi wyjątkami 

określonymi bezpośrednio w przepisach), 

- dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia 

i kolejny numer faktury oznaczonej jako faktura VAT; podatnik może podać 

na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze 

ciągłym, 

- nazwę towaru lub usługi, 

- jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, termin 

płatności, 

- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 

- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez kwoty 

podatku (wartość sprzedaży netto),  

- stawki podatku, 

- sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem 

na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

opodatkowaniu, 

- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem 

na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, 

- kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. 
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SP - Ogólne 
Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur 

na stałe usługi np. wynajem pomieszczeń. 

SP - Ogólne 

System umożliwi prowadzenie rejestru umów najmu i dzierżawy z podaniem np. 

najemcy, przedmiotu umowy, miesięcznego czynszu, okresu obowiązywania, 

lokalizacji. 

SP - Ogólne System powinien zgłaszać informację o upływie realizacji umowy. 

SP - Ogólne Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego. 

SP - Ogólne 
Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania 

kosztów. 

SP - Ogólne 
Wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z automatycznym 

generowaniem dokumentów wydania WZ. 

SP - Ogólne 
Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ 

lub zamówień od odbiorców. 

SP - Ogólne Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiana dokumentów sprzedaży. 

SP - Ogólne 
Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, 

zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp. 

 

2.3.1. ZARZĄDZANIE KARTOTEKĄ ODBIORCÓW 

OBSZAR WYMAGANIE 
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SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma wykorzystywać dane teleadresowe odbiorców zgromadzone 

w Kartotece Kontrahentów, takie jak: 

- kod odbiorcy, 

- nr NIP nadany w Polsce lub inny numer dla odbiorców zagranicznych, 

- nazwa pełna odbiorcy, 

- nazwa skrócona, 

- adres siedziby odbiorcy, 

- adres wysyłkowy, 

- opiekun odbiorcy (pracownik odpowiedzialny za kontakty z odbiorcą), 

- język dokumentów dla odbiorcy, 

- waluta, 

- oznaczenie odbiorcy jako "nierezydent". 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać tworzenie grup odbiorców oraz ich przypisywanie 

do zdefiniowanych grup. Rozliczenia z każdym z odbiorców mają się odbywać 

przez zdefiniowane dla każdego odbiorcy oddzielnie konto rozrachunkowe, 

z których zagregowane dane mają się przenosić się dalej do Księgi głównej 

na odpowiednie konta syntetyczne Księgi głównej. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Oprócz możliwości przypisywania odbiorców do grup moduł SP ma umożliwiać 

definiowanie dodatkowych parametrów opisujących odbiorców. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać podgląd wszystkich transakcji dla wybranego odbiorcy 

oraz podgląd jego wszystkich rozrachunków finansowych z dowolnego tytułu 

z poziomu kartoteki danego odbiorcy. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać powiązanie kartoteki odbiorcy z jego kartoteką dostawcy 

jeśli dany odbiorca jest jednocześnie dostawcą. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać definiowanie kilku adresów (minimum 3 adresów) 

dla każdego odbiorcy. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać definiowanie osób kontaktowych po stronie odbiorcy 

oraz dodatkowych informacji takich jak np. stanowisko osoby kontaktowej. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać przypisanie indywidualnego konta bankowego do odbiorcy 

przez które będą dokonywane przez niego płatności w tytułu wystawianych faktur 

w module SP. Indywidualne konto odbiorcy powinno być prezentowane na fakturze 

wystawianej z modułu SP. 
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SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać załączanie dokumentów w postaci załączników plikowych 

oraz ich podglądu i wydruku. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać podgląd salda konta rozrachunkowego odbiorcy z różnych 

tytułów oraz jego zaległości płatniczych. 

SP - Zarządzenie 

Kartoteką 

Odbiorców 

Moduł SP ma umożliwiać wprowadzenie ręcznie lub automatycznie blokady operacji 

wykonywanych na danym odbiorcy np. w przypadku zaległości płatniczych. 

Informacja o zaległościach płatniczych powinna pokazywać się na kartotece danego 

odbiorcy podczas próby wykonania jakiejkolwiek operacji. 

 

2.3.2 SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU 

OBSZAR WYMAGANIE 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma umożliwiać automatyczną numerację zamówień towarów i usług wg. 

zdefiniowanego wzorca numeracji. Wzorzec numeracji ma być edytowalny tylko 

dla uprawnionego użytkownika systemu. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma umożliwiać załączanie do zamówienia dokumentów w postaci 

załączników plikowych oraz ich otwierania bezpośrednio z tego modułu i wydruku. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma umożliwiać częściowe fakturowanie za podstawie zamówienia towarów 

i usług np. realizowane na podstawie umów długoterminowych. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma umożliwiać automatyczną konwersję zamówienia towarów i usług 

w fakturę sprzedażową z możliwością edycji poszczególnych pozycji na fakturze. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma umożliwiać definiowanie na zamówieniu towarów i usług dodatkowych 

pół opisowych. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma posiadać możliwość wprowadzenia blokady wykonania określonych 

transakcji przez użytkownika systemu np. blokowanie możliwości wprowadzenia 

nowego zamówienia towarów i usług dla określonego odbiorcy. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma posiadać możliwość potwierdzenia dat realizacji poszczególnych 

pozycji zamówienia oraz zmiany tych dat przez użytkownika. 
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SP - Sprzedaż 

z Magazynu 
Moduł SP ma umożliwiać sprzedaż towarów i usług bezpośrednio z magazynów. 

SP - Sprzedaż 

z Magazynu 

Moduł SP ma automatycznie generować fakturę sprzedaży na podstawie dokumentu 

wydania magazynowego WZ. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ 

OBSZAR WYMAGANIE 

SP - Pozostała 

Sprzedaż 

Moduł SP ma obsługiwać wszelkiego rodzaju sprzedaż towarów i usług 

realizowanych przez Zamawiającego np. 

- szkolenia, 

- konferencje, seminaria, sympozja, 

- kursy, 

- usługi badawcze, analizy, ekspertyzy, 

- usługi najmu, 

- sprzedaż majątku, 

- opłaty za pobyt w Kolegium KSAP, 

- usługi hotelowe w Kolegium KSAP. 

SP - Pozostała 

Sprzedaż 

Moduł SP ma posiadać funkcjonalność w zakresie wsparcia obsługi konferencji, 

kursów i szkoleń, aby na podstawie rejestracji uczestników konferencji, kursów lub 

szkoleń można było uczestnikom wystawić fakturę sprzedaży. W tym celu musi być 

możliwość ewidencji przedpłat za konferencję, kursy i szkolenia oraz rejestrowanie 

danych niezbędnych do wystawienia faktury. 

 

2.3.4 ANALIZY I RAPORTY SPRZEDAŻY 

OBSZAR WYMAGANIE 
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SP - Analizy 

i Raporty 

Sprzedaży 

Moduł SP ma umożliwiać przeglądanie wszystkich złożonych zamówień towarów 

i usług wg. dowolnych kryteriów filtrowania zadanych przez użytkownika. 

SP - Analizy 

i Raporty 

Sprzedaży 

Moduł SP ma umożliwiać wygenerowanie zestawienia sprzedaży za dany okres 

czasu dla wybranych kryteriów filtrowania np. wg. grup klientów, towarów, usług. 

SP - Analizy 

i Raporty 

Sprzedaży 

Moduł SP ma umożliwiać przeglądanie i wydruk wszystkich dokumentów sprzedaży 

w formie rejestru sprzedaży. 

SP - Analizy 

i Raporty 

Sprzedaży 

Moduł SP ma umożliwiać przeglądanie i wydruk sprzedaży w formie raportu 

z podziałem na poszczególne rodzaje działalności np. sprzedaż w ramach dydaktyki, 

sprzedaż z tytułu prac zleconych, sprzedaż z tytułu najmu pomieszczeń i inne. 

SP - Analizy 

i Raporty 

Sprzedaży 

Moduł SP ma posiadać repozytorium wystawionych i wysłanych do klientów faktur 

elektronicznych. 

 

2.4 EWIDENCJA MAJĄTKU 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne 

System umożliwia prowadzenie szczegółowej i prawidłowej ewidencji majątku 

trwałego Zamawiającego, takiego jak: 

- środki trwałe, 

- środki trwałe o jednostkowej niskiej wartości, 

- środki trwałe oddane do nieodpłatnego użytkowania oraz przyjęte do użytkowania 

- wartości niematerialne i prawne, 

- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, 

- pozycje pozabilansowe. 

EM - Ogólne 

System zapewnia rozróżnianie poszczególnych transakcji na środku trwałym.: 

- przyjęcie na stan nowych środków trwałych, 

- dodatkowe nakłady, 

- likwidacja całości lub części, 

- przemieszczenia, 

- przeszacowania wartości, 

- przyjęcie na stan częściowo umorzonych środków trwałych, 

- przekazanie bądź przyjęcie środka trwałego pomiędzy podmiotami powiązanymi, 

itd. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne 
Możliwość tworzenia własnych słowników np. form własności, przeznaczenia, 

likwidacji, itp. 

EM - Ogólne 
Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze 

struktury organizacyjnej, oraz dodatkowo definiowania własnych. 

EM - Ogólne 

Automatyczne zasilenie słownika osób odpowiedzialnych za środek danymi 

z kartoteki. Możliwość filtrowania ze względu na działy/biura ze struktury 

organizacyjnej. 

EM - Ogólne 
Księgowanie w czasie rzeczywistym wszystkich operacji na środkach trwałych 

w Księdze Głównej. 

EM - Ogólne Przypisanie schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych. 

EM - Ogólne Możliwość obsługi kilku jednostek, w tym wirtualnych. 

EM - Ogólne Możliwość wprowadzenia kilku źródeł finansowania. 

EM - Ogólne 
Możliwość procentowego bądź kwotowego przypisania wartości środka do danego 

źródła finansowania. 

EM - Ogólne 
Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania 

i stanowisk kosztów środków trwałych. 

EM - Ogólne Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych. 

EM - Ogólne 
Dokonywanie podziału składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji 

Środków Trwałych GUS. 

EM - Ogólne 
Możliwość dokonywania dodatkowych podziałów/klasyfikacji majątku – tworzenia 

grup (np.: rzutniki, stoły, krzesła, komputery, itp.). 

EM - Ogólne 
Wyznaczenie pól obowiązkowych do wypełnienia w zależności od grupy lub innej 

klasyfikacji środków trwałych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne 
Definiowanie danych domyślnych ze względu na grupę, KŚT i inne klasyfikatory 

(w szczególności dane dotyczące amortyzacji). 

EM - Ogólne 
Obsługa słowników wspomagających uzupełnienie danych w kartotece środków 

trwałych. 

EM - Ogólne 
System powinien pozwalać na prowadzenie archiwum środków trwałych lub 

zapewnić rozwiązanie równoważne. 

EM - Ogólne 

Możliwość prowadzenia kartoteki pozabilansowej dla środków zakupionych 

z projektów (statutowych, własnych, grantów) z możliwością automatycznego 

przyjęcia pozycji z tej kartoteki na stan środków trwałych. 

EM - Ogólne 
Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku 

trwałego. 

EM - Ogólne Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, TXT, itp. 

EM - Ogólne 
Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania 

karty. 

EM - Ogólne Możliwość definiowania maski numeracji majątku trwałego. 

EM - Ogólne Automatyczna numeracja ewidencjonowanego majątku w obrębie grup/klasyfikacji. 

EM - Ogólne 
Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych - możliwość 

definiowania struktury numeru. 

EM - Ogólne 
Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia 

do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego. 

EM - Ogólne 
Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla majątku trwałego, składowych 

środków trwałych, wyposażenia w postaci EAN 13 i EAN 128. 

EM - Ogólne 
Drukowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznakowania majątku 

oraz przeprowadzenia spisu z natury przy użyciu kolektora danych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne 
Możliwość wyróżnienia środków trwałych zakupionych za pieniądze pochodzące 

z funduszy unijnych. 

EM - Ogólne 
System umożliwia prowadzenie kart charakterystyk (dokument opisujący cechy 

charakterystyczne) środków trwałych. 

EM - Ogólne 
System umożliwia rejestrowanie środków dzierżawionych i znajdujących się 

w leasingu. 

EM - Ogólne 
Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego 

z podziałem procentowym kosztów. 

EM - Ogólne 
Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania 

historii zmian. 

EM - Ogólne Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania. 

EM - Ogólne 
Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych 

informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów. 

EM - Ogólne Możliwość zmiany stawki amortyzacji w ciągu roku obrachunkowego. 

EM - Ogólne Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka 

EM - Ogólne 
Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska 

kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego. 

EM - Ogólne 
Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym 

z poziomu ewidencji majątku trwałego. 

EM - Ogólne 
Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym, w raz 

z informacją o tym kto i kiedy dokonał danej zmiany. 

EM - Ogólne Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego. 

EM - Ogólne 
Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego 

amortyzacji z obszaru ewidencji remontów. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu. 

EM - Ogólne Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach. 

EM - Ogólne 
Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. 

dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT, PZ, OTz, OT/UE, PT. 

EM - Ogólne 
Definiowanie i obsługa statusów dokumentów: np. wystawiony (W ), zatwierdzony 

(Z ), zlikwidowany (LT), wypożyczony, w serwisie, nowy, oznakowany. 

EM - Ogólne Możliwość definiowania maski numeracji dla poszczególnych typów dokumentów. 

EM - Ogólne 

Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, 

źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji (co najmniej podatkowego 

i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej 

w dokumencie przyjęcia do używania. 

EM - Ogólne 
Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji (tylko osoby 

upoważnione). 

EM - Ogólne 
Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, 

wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych. 

EM - Ogólne Możliwość prowadzenia księgi inwentarzowej. 

EM - Ogólne 

Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, 

przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiana wartości, zmiana umorzenia, 

likwidacja, amortyzacja) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów. 

EM - Ogólne 

Moduł Środki Trwałe (ŚT) ma umożliwiać prowadzenie szczegółowej bilansowej 

i pozabilansowej ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, środków niskocennych oraz wyposażenia. 

EM - Ogólne 

Moduł ŚT ma umożliwiać ewidencjonowanie wartości początkowej środka trwałego, 

ewidencjonowanie stopnia umorzenia środka trwałego, przeszacowywania wartości 

środka trwałego oraz definiowania metod i stawek amortyzacji zgodnie 

z odpowiednimi przepisami podatkowymi. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Ogólne 

Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk różnych dokumentów 

dla operacji wykonywanych na środkach trwałych oraz powiązanie dekretacji 

z dokumentem, którego ona dotyczy oraz źródłem finansowania zakupu środka 

trwałego np. przyjęcie na stan środka trwałego, przyjęcie WNiP itp, 

EM - Ogólne 

Moduł ŚT ma umożliwiać zdefiniowanie automatów księgujących automatycznie 

transakcje na kontach księgi głównej na podstawie zmiany wartości środka trwałego 

(amortyzacji lub przeszacowania) według zdefiniowanych paramentów 

z uwzględnieniem rozbicia dekretacji wg. źródeł finansowania, stanowisk kosztów 

typu oraz rodzaju dla danego środka trwałego. 

 

2.4.1 KARTOTEKA SKŁADNIKA MAJĄTKU 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

System umożliwia rejestrację dla środka trwałego następujących danych: 

- numer jednostki, 

- numer inwentarzowy,  

- kod klasyfikacji rodzajowej,  

- opis,  

- data nabycia,  

- data produkcji, 

- data rozpoczęcia amortyzacji,  

- wartość początkowa,  

- wartość,  

- producent,  

- umorzenie,  

- ilość,  

- numer fabryczny,  

- lokalizacja,  

- użytkownik. 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

System zapewnia klasyfikowanie środków trwałych wg wybranych kryteriów: 

- wg GUS lub wg własnych kryteriów użytkownika, 

- wg jednostki rozporządzającej, 

- wg formy władania, 

- wg miejsca położenia, 

- wg formy zagospodarowania, 

- wg jednostki miary, 

- wg uwzględnienia wartości początkowej, 

- wg miejsc powstawania kosztów/przychodów. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis 

konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, 

data końca okresu gwarancyjnego). 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 
Ewidencja i opis techniczny urządzeń. 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

Możliwość wprowadzenia umów ubezpieczeniowych majątku trwałego oraz informacji 

o gwarancjach (załączniki). 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

Możliwość podłączenia zeskanowanych protokołów przeglądów do określonej 

nieruchomości i środka trwałego. 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych 

na majątku trwałym. 

EM - Kartoteka 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać automatyczne zwiększenie wartości środka trwałego 

na podstawie wprowadzenia dokumentu kolejnego zakupu dla danego środka 

trwałego. 

 

2.4.2 NABYCIE SKŁADNIKA MAJĄTKU 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Nabycie 

Składnika Majątku 
Moduł ŚT ma umożliwiać obsługę operacji przyjęcia środka trwałego. 

EM - Nabycie 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać obsługę operacji przyjęcia wartości niematerialnej 

i prawnej. 

EM - Nabycie 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać wygenerowanie oraz wydruk dokumentu przyjęcia 

na podstawie wprowadzonego do systemu dokumentu zakupu środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej. 

EM - Nabycie 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać seryjne przyjmowanie środków trwałych dla wielu 

identycznych powtarzających się pozycji. 
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2.4.3 AMORTYZACJA SKŁADNIKU MAJĄTKU 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Automatyczne naliczanie i księgowanie amortyzacji na kontach Księgi Głównej 

(powiązanie z modułem FK). 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Naliczanie amortyzacji metodą: liniową, degresywną, sezonową, planową, 

uwzględniającą granicę dla samochodów luksusowych oraz 30% w miesiącu 

przyjęcia. (Stawka amortyzacji wynika z KŚT). 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać amortyzację środka trwałego w ujęciu księgowym 

oraz w ujęciu podatkowym z uwzględnieniem przypisania ŚT do odpowiedniej grupy 

KŚT oraz informacji o źródle finansowania (które wpływa na księgowanie naliczonych 

odpisów amortyzacyjnych). 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać wykonanie kliku transakcji naliczenia amortyzacji w ciągu 

jednego miesiąca. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać anulowanie oraz wycofanie naliczonych stawek amortyzacji 

oraz ich korektę przed ich zaksięgowaniem na kontach księgowych. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać usunięcie naliczonych stawek amortyzacji oraz ponowne 

ich wygenerowanie. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Moduł ŚT ma umożliwiać wygenerowanie oraz wydruk zestawienia porównawczego 

stawek amortyzacji naliczonych i nienaliczonych w ujęciu księgowym i w ujęciu 

podatkowym dla dowolnego miesiąca roku obrachunkowego. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 
Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów i jednostek organizacyjnych. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Naliczenie amortyzacji proporcjonalnie do źródeł finansowania – uwzględnienie 

odpowiednich kwot składających się na poszczególne źródła finansowania podczas 

księgowania odpisów amortyzacyjnych. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co 

najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych 

informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów 

amortyzacyjnych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 
Automatyczne generowanie tabel amortyzacyjnych. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 

Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, 

degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych). 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 
Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji. 

EM - Amortyzacja 

Składnika Majątku 
Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu. 

 

2.4.4 INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie spisowych arkuszy inwentaryzacyjnych 

dla pełnej inwentaryzacji (spis z natury) i uproszczonej inwentaryzacji (arkusze 

spisowe sporządzane na podstawie stanów na koncie księgowym). 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość prowadzenia ewidencji również dla wyposażenia 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych 

wg. zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego 

za środek, innych. 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość prowadzenia inwentaryzacji ilościowo-wartościowej dla dowolnego 

miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztów lub dla środków 

wybranych wg własnych słowników. 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji 

w tym z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji. 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość nadawania statusów dla inwentaryzacji (np. nowa –otwarta- zawieszona- 

zamknięta- rozliczona). 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Możliwość kontynuowania inwentaryzacji (np. zawieszonej na czas wyjaśnienia 

pewnych braków), do momentu zmiany statusu na „zamknięta” (oraz „rozliczona”). 

EM - 

Inwentaryzacja 

majątku trwałego 

Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie protokołów różnic inwentaryzacyjnych, 

które po zaakceptowaniu rozliczą inwentaryzację, 

 

2.4.5 POZOSTAŁE TRANSAKCJE 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Pozostałe 

transakcje 

Moduł ŚT ma umożliwiać księgowanie likwidacji i częściowej likwidacji środka 

trwałego na podstawie takich dokumentów jak: protokół likwidacji rzeczowych 

składników majątkowych, Wniosek o rozliczenie powstałej szkody (np. w przypadku 

kradzieży lub zdarzeń losowych). 

EM - Pozostałe 

transakcje 
Przeszacowania środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

System umożliwia rejestrowanie zwiększenia wartości środka trwałego: poprzez 

ulepszenia, modernizacje. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

System umożliwia rejestrowanie zmniejszenia wartości środka trwałego z tytułu  

np. częściowej likwidacji poprzez podanie kwoty wartości likwidowanej lub poprzez 

podanie ułamka zwykłego. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

System zapewnia możliwość łączenia i rozdzielania środków trwałych poprzez 

dokumenty likwidacji i zmiany wartości. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Pozostałe 

transakcje 
Kwotowa likwidacja na dokumentach typu LT. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

System umożliwia obsługę przekazania środka trwałego pomiędzy jednostkami 

w ramach struktury Zamawiającego. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

Moduł ŚT ma umożliwiać obsługę operacji przyjęcia środka trwałego otrzymanego 

nieodpłatnie przez Zamawiającego. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

Moduł ŚT ma umożliwiać obsługę zmian miejsca użytkowania środka trwałego lub 

niskocennego składnika długotrwałego użytkowania 

EM - Pozostałe 

transakcje 
Możliwość wystawienia opinii o stanie technicznym likwidowanego środka trwałego. 

EM - Pozostałe 

transakcje 

Możliwość wystawienia protokołu likwidacyjnego i dokumentu LT z zachowaniem 

kolejności numeracji. 

 

2.4.6 PODATKI 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Podatki 
Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk planu podatkowego sumarycznie 

dla określonej grupy ŚT oraz dla pojedynczego ŚT. 

EM - Podatki 
Moduł ŚT ma umożliwiać automatyczną dekretację naliczonych rat podatkowych 

dla danego ŚT o odpowiednich kontach księgowych. 

2.4.7 RAPORTOWANIE 

OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Raportowanie 

Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportów wg. różnych zadanych 

kryteriów z możliwością określenia poziomów grupowania danych, sortowania 

danych oraz sumowania danych na raporcie. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Raportowanie 

Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie i wydruk raportu na temat wartości środków 

trwałych na dany dzień z wyszczególnieniem takich informacji jak: nr inwentarzowy 

ŚT, nazwa ŚT, grupa rodzajowa ŚT, stanowisko kosztów, wartość nabycia, wartość 

netto, wartość brutto, wartość na bieżący okres, wartość umorzenia na bieżący okres, 

wartość umorzenia na początek roku. 

EM - Raportowanie 

Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich 

zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpięte 

składowe, zwiększenia, częściowe likwidacje itp.). 

EM - Raportowanie 
Tworzenie planów amortyzacji (do końca roku, końca okresu umarzania lub 

do wybranej daty, dla wszystkich lub wybranych środków). 

EM - Raportowanie 
Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk szczegółowego zestawienia 

zmian dokonywanych na środkach trwałych. 

EM - Raportowanie Obsługa wieloletnich planów amortyzacji. 

EM - Raportowanie 
Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportu na temat środków 

trwałych przypisanych danemu pracownikowi do użytkowania. 

EM - Raportowanie 
Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk zestawienia środków trwałych 

zlikwidowanych. 

EM - Raportowanie 
Rozliczanie miesięcznej amortyzacji i umorzenia w układzie bilansowym 

i podatkowym. 

EM - Raportowanie 
Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł 

finansowania. 

EM - Raportowanie 
Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana 

osoby odpowiedzialnej. 

EM - Raportowanie 
Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie 

kilkuletniej. 

EM - Raportowanie Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EM - Raportowanie Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej. 

EM - Raportowanie Wydruk amortyzacji i umorzenia za dany okres. 

EM - Raportowanie 

Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, 

zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska 

kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp 

EM - Raportowanie 
Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu 

ewidencji majątku trwałego. 

EM - Raportowanie 
Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji 

GUS, źródeł finansowania, stanowisk kosztowych. 

EM - Raportowanie 
Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich 

systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego. 

EM - Raportowanie Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu. 

EM - Raportowanie System zapewnia drukowanie dokumentu LT, OT, PT, MT z systemu. 

EM - Raportowanie 
System zapewnia definiowanie szablonów dokumentów w systemie (OT, PT, LT, MT, 

itp.). 

EM - Raportowanie 
Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego 

dokumentu przyjęcia do używania. 

EM - Raportowanie 
Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej 

jednostki organizacyjnej i źródła finansowania. 

EM - Raportowanie 
Moduł ŚT ma umożliwiać generowanie oraz wydruk zestawienia obrotów dla danego 

środka trwałego. 

EM - Raportowanie 
Moduł ŚT ma umożliwiać amortyzację wybranych środków trwałych we wskazanym 

okresie czasu. 

EM - Raportowanie Moduł ŚT ma umożliwiać definiowanie własnych raportów przez użytkownika. 
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2.5 BUDŻETOWANIE I ANALIZY 

OBSZAR WYMAGANIE 

BA - Ogólne 

Szczegółowa realizacja i kontrola poszczególnych zadań budżetowych stanowiących 

wyodrębnione projekty ma być realizowana w module Zarządzanie projektami (ZP) 

powiązanym wewnętrznie z modułem Budżetowanie. 

BA - Ogólne 

Możliwość tworzenia wielowymiarowych budżetów przychodów i kosztów (np. wg. 

miejsc powstawania kosztów, prowadzonych projektów, realizowanych zadań, itp.) – 

wykorzystujących automatyczną konsolidację i dekompozycję danych. 

BA - Ogólne 
Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu 

wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządczy. 

BA - Ogólne Możliwość tworzenia budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich. 

BA - Ogólne 

Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie 

dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (zarówno już zaksięgowanych, jak 

i zaksięgowanych wstępnie). 

BA - Ogólne 
Możliwość wglądu w realizację budżetu dla większej liczby pracowników, 

z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych. 

BA - Ogólne 
Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie 

mechanizmów tabel przestawnych. 

BA - Ogólne 
Możliwość tworzenia dowolnych formularzy budżetowych i swobodne ich 

formatowanie. 

BA - Ogólne Możliwość dodawania komentarzy i notatek do formularzy budżetowych. 

BA - Ogólne 
Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word, Excel ) i ich dystrybucja 

do użytkowników systemu. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

BA - Ogólne Możliwość pracy z formularzami budżetowymi w trybie off-line. 

BA - Ogólne 
Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów XLS. 

i PDF. 

BA - Ogólne 
Moduł Budżetowanie ma umożliwiać śledzenie odchyleń pomiędzy planem rzeczowo-

finansowym a wykonaniem planu. 

BA - Ogólne 

Moduł Budżetowanie ma umożliwiać wykorzystanie do wprowadzania budżetu 

wbudowanego arkusza kalkulacyjnego (tzw. szablonu budżetowego) umożliwiającego 

przeliczanie wprowadzanych do niego danych i wstawianie wyniku do właściwego 

budżetu. 

 

2.5.1 ANALIZY ZARZĄDCZE 

OBSZAR WYMAGANIE 

BA - Analizy 

zarządcze 

Możliwość tworzenia dowolnych analiz wskaźnikowych z automatyczną aktualizacją 

wartości wskaźników. 

BA - Analizy 

zarządcze 
Możliwość zapisywania stworzonych przez użytkownika raportów i analiz. 

BA - Analizy 

zarządcze 

Możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z budżetu 

i innych modułów źródłowych. 

BA - Analizy 

zarządcze 

Możliwość tworzenia zestawień i analiz sięgających do wielu komórek 

organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych. 

BA - Analizy 

zarządcze 
Możliwość tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych. 

BA - Analizy 

zarządcze 

Możliwość budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok 

obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

BA - Analizy 

zarządcze 
Możliwość eksportowania raportów do formatu XLS. 

BA - Analizy 

zarządcze 

Możliwość generowania druku planistycznego PF OSPR zarówno w zakresie planu 

na dany rok plus 3 lata następne jak i wykonania za rok ubiegły i bieżący wg stanu na 

dowolny dzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 KADRY I PŁACE 
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2.6.1 ZARZĄDZENIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

Dostępu do SYSTEMU za pomocą cienkiego klienta (na przykład via EOD) w zakresie 

samoobsługi pracowniczej.  

Zamawiający oczekuje, że z użyciem cienkiego klienta będą obsługiwane wszystkie 

procesy samoobsługi pracowniczej z wyłączeniem tych procedur (elementów 

procesów), które wymagają (na gruncie obowiązujących przepisów) osobistego 

stawiennictwa pracownika w danej jednostce organizacyjnej Zamawiającego lub 

wymagają przedłożenia oryginalnych dokumentów lub naruszałyby zasady 

bezpieczeństwa danych.  

W zakresie określonym przez to wymaganie (obszar Kadry) Zamawiający oczekuje w 

szczególności obsługi następujących  funkcjonalności 

- przegląd i zgłoszenie konieczności modyfikacji danych osobowych 

pracownika (np. zmiany adresu, nazwiska) 

- wgląd w opis stanowiska pracy (zakres obowiązków pracownika) 

- przegląd podstawowych danych pracownika (zgodnie ze strukturą 

organizacyjną) 

- przegląd danych o dostępnym urlopie oraz udzielonych urlopach 

historycznych pracownika (wgląd do kartoteki obecności i nieobecności 

pracownika) 

- składanie i zatwierdzanie wniosków urlopowych 

- planowanie urlopów 

- wyświetlanie własnych pasków płacowych 

- zarządzanie czasem pracy (planowanie, rejestracja i rozliczanie czasu pracy  

w oparciu o ustalone normy czasu pracy i obowiązujące systemy i rozkłady 

czasu pracy ) 

- możliwość ustalania harmonogramów, indywidualnych, zbiorczych i ich 

modyfikacja 

- składanie wniosków o wyjazd krajowy/zagraniczny oraz rozliczanie delegacji 

służbowych 

- realizacja komunikacji elektronicznej pracownika z obsługującą w zakresie 

spraw kadrowych z jednostką organizacyjną 

- planowania rozwoju pracowników, planowanie szkoleń i następstw, 

- prowadzenie ewidencji systematycznych ocen pracowniczych 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
Dostęp przez cienkiego klienta do kartoteki urlopowej. 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
Tworzenie przez cienkiego klienta planów urlopowych pracowników jednostki. 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

Rejestrowanie przez cienkiego klienta wniosków pracowniczych (oraz zapewnienie ich 

wydruku) na urlopy wypoczynkowe oraz przeglądanie złożonych wniosków 

urlopowych i salda urlopu wypoczynkowego. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
System zapewni zaciąganie zwolnień lekarskich poprzez e-PUE. 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
Integracja z systemem obiegu dokumentów. 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

System umożliwia modelowanie przebiegu procesu akceptacji wniosku urlopowego. 

Zamawiający oczekuje, że SYSTEM umożliwi mu wielostopniową i/lub sekwencyjną 

akceptację wniosku urlopowego (na przykład: osoba zastępująca -> kierownik 

projektu nr 1 oraz kierownik projektu nr 2 -> przełożony funkcjonalny).  

Zamawiający oczekuje, że w SYSTEMIE będzie mógł samodzielnie modelować 

procesy akceptacji z użyciem zawartych w SYSTEMIE narzędzi, które mogą 

wymagać do ich obsługi wiedzy programistycznej lub wiedzy z zakresu informatyki. 

 

2.6.2 PROCESY KADROWE 

OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy Kadrowe 

System musi zapewnić odzwierciedlenie pełnej bieżącej struktury organizacyjnej 

Zamawiającego, wraz z hierarchicznym powiązaniem pomiędzy jednostkami. System 

musi pozwolić na dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej (tj. dodawanie 

nowych jednostek, zmiany nazw jednostek, oznaczenia nieaktywnych jednostek). 

 

Procesy Kadrowe 

System musi zapewnić przechowywanie historii struktury organizacyjnej.  

Struktura organizacyjna, to struktura drzewiasta obejmująca komórki organizacyjne 

(często o kilku poziomach zagłębienia) oraz układ powiązanych z tymi komórkami 

stanowisk. Historia struktury organizacyjnej to historia zmian w czasie w/w struktury 

drzewiastej. 

Procesy Kadrowe 
System ma umożliwiać podgląd oraz wydruk bieżącej struktury organizacyjnej 

w formie graficznej. 

Procesy Kadrowe 

System musi zapewnić możliwość przenoszenia pracownika między jednostkami 

organizacyjnymi razem z całą kartoteką. System ma umożliwiać zbiorcze 

przenoszenie pracowników do nowych jednostek. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy Kadrowe 

System ma umożliwiać generowanie oraz wydruk wg wzoru obowiązującego w KSAP 
następującej dokumentacji kadrowej z przebiegu zatrudnienia pracownika:  

- Umów, z podziałem na rodzaje umów o pracę; powołania, mianowania, 

wyboru (zasób kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej)  

- Decyzja o dodatku za staż prac 

- Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej 

- Informacja dotycząca warunków zatrudnienia – art. 29 k.p, Umowa o zakazie 

konkurencji, umów za mienie powierzone,  

- Aneks do umowy (zmiany warunków pracy i płacy) 

- indywidualnych decyzji w sprawie poszczególnych zdefiniowanych w 

systemie składników wynagradzania  

- Decyzja o przyznaniu premii  

- Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy na badania okresowe i kontrolne. 

Procesy Kadrowe 

System ma umożliwiać generowanie oraz wydruk wg. wzoru obowiązującego w KSAP 

zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika zawierającego; imię i nazwisko pracownika, 

adres, stanowisko, wymiar zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę lub inną podstawę 

zatrudnienia, datę rozpoczęcia pracy w KSAP, datę końca umowy o prac, 

wynagrodzenie. 

Procesy Kadrowe 

 

System ma umożliwiać wydruk pełnej dokumentacji kadrowej przewidzianej prawem 

pracy; od zatrudnienia pracownika do zakończenia pracy w jednostce. 

Procesy Kadrowe 

System powinien umożliwiać modyfikację powyższych dokumentów 

przez użytkownika poprzez zmianę treści wygenerowanego pisma, jak również 

dodawanie i odejmowanie pól, które mają być generowane na dokumencie. 

Procesy Kadrowe 
System ma zapewnić, aby w generowanych pismach kadrowych dane dotyczące 

pracownika zostały automatycznie pobrane z jego kartoteki. 

Procesy Kadrowe 

Po zmianie warunków umowy (pracy, płacy) system ma mieć możliwość 

wydrukowania zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników 

dla których wystąpiła zmiana we wskazanym okresie. 

Procesy Kadrowe 

System musi umożliwiać generowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS: ZUA, ZIUA, 

ZWUA, ZCNA, ZZA oraz innych dokumentów występujących w systemie PŁATNIK 

w formacie umożliwiającym import ich do systemu Płatnik. 

Procesy Kadrowe 
System musi przechowywać historię wygenerowanych dokumentów zgłoszeniowych 

oraz ich zawartość. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy Kadrowe 

System powinien zapewnić unikalność numerów identyfikacyjnych pracowników. 

System powinien uniemożliwiać wprowadzenie jako nowego numeru 

identyfikacyjnego, który był kiedykolwiek użyty. 

2.6.3 REKRUTACJA I ZATRUDNIANIE PRACOWNIKA 

OBSZAR WYMAGANIE 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

System ma umożliwiać nawiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, 

mianowania, powołania oraz zawieranie umów cywilno-pranych. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika w kilku jednostkach równocześnie 

na dowolny wymiar zatrudnienia, te informacje muszą być uwzględniane w raportach. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

System musi zapewniać możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

System umożliwia zastosowanie rozdzielnika kosztów do wynagrodzeń pracowników 

w związku z różnymi miejscami powstawania kosztów. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

Możliwość ewidencjonowania pracowników zatrudnionych wyłącznie do realizacji 

projektów UE i innych (na czas określony) oraz pracowników oddelegowanych 

do pracy w w /w projektach UE na część etatu. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

Możliwość ewidencjonowania w systemie, zawarcia z jednym pracownikiem w tym 

samym okresie czasu, kilku umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

System przy wprowadzaniu nowej osoby sprawdza, czy istnieje już w systemie 

zarejestrowany taki sam NIP lub PESEL, którym posługuje się ta osoba. System 

zgłasza taką sytuację w formie alarmu (on-line). 

Rekrutacja 

i zatrudnienie 

pracownika 

Zawieranie nowej umowy z wykorzystaniem danych już zarejestrowanych w systemie 

(kopia umowy). 
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2.6.4 ZARZĄDZANIE KARTOTEKĄ PRACOWNIKÓW  

OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma pozwalać na wprowadzenie informacji dotyczącej w jakich projektach 

unijnych lub innych, pracownik uczestniczy i na jakich zasadach w zakresie 

wynagradzania: w ramach zatrudnienia - refundacja (%)+kwota, dodatek specjalny 

(%)+ kwota, wynagrodzenie uzupełniające –(stawka za 1 godz.) i na jaki okres. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma pozwalać na wprowadzanie informacji o wykonywaniu przez pracownika 

zadań w prowadzonych w KSAP projektach, procentowym podziale kosztów, 

wydzielenia i podziału wynagrodzenia – wg zmiennych składników wynagradzania 

pracownika, czasu  wykonywania zadań. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma uwzględniać prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących zadania 

w kilku projektach równocześnie W tej sytuacji musi być możliwy do wprowadzenia 

procentowy podział wynagrodzenia między wynagrodzeniem normalnym 

a wynagrodzeniem z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, związanymi z prawami 

autorskimi. System umożliwia zastosowanie rozdzielnika kosztów do wynagrodzeń 

pracowników w związku z różnymi źródłami finansowania. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

W przypadku osób oddelegowanych w ramach umowy o pracę z KSAP do pracy 

w projektach unijnych lub innych na procentową bądź godzinową część etatu do pracy 

przy projekcie musi być możliwość wprowadzenia dat obowiązywania oddelegowania, 

a co za tym idzie okresu w jakim część wynagrodzenia jest wypłacana (refundowana) 

z projektu. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Musi być możliwość wprowadzenia wynagrodzenia uzupełniającego za pracę 

w projekcie, na czas oddelegowania do projektu. Ma ono obowiązywać w obrębie dat 

oddelegowania oraz być płacone ze wskazanego źródła finansowania – związanego 

z danym projektem. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Możliwość zaewidencjonowania składników wynagradzania w taki sposób, aby 

możliwe było rozliczenie ich na liście płac z podziałem na część związaną z prawami 

autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien umożliwiać wprowadzenie kilku dodatków do wynagrodzenia 

dla jednego pracownika. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Premia – system musi umożliwiać zdefiniowanie dodatku typu premia regulaminowa 

określana procentowo dla wybranego pracownika. Musi istnieć możliwość określenia 

okresu na jaki obowiązuje np.: zwiększony % premii, oraz możliwość oznaczenia 

źródła z jakiego jest wypłacana. Historia zmian premii powinna być zachowana. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Dodatek specjalny – system musi pozwolić na wprowadzenie dodatku procentowego 

i kwotowego. Musi istnieć możliwość określenia przedziału czasowego 

obowiązywania wypłaty dodatku specjalnego oraz zaznaczenia źródła z jakiego jest 

wypłacany. Historia pobierania przez pracownika dodatków powinna być zachowana. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Dodatki funkcyjne – system musi umożliwiać wprowadzanie różnych dodatków 

funkcyjnych ( w tym wynikających z jednoczesnego pełnienia kilku funkcji ) 

określanych kwotowo i procentowo. Historia zmian dodatków musi zostać zachowana. 

Musi istnieć możliwość określenia przedziału czasowego obowiązywania wypłaty 

dodatku funkcyjnego – wynikającego z okresu, w którym pełniona jest dana funkcja. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien umożliwiać wstawienie wszystkich składników wynagrodzenia 

i okresu na jaki przysługują 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien mieć możliwość elastycznego definiowania nowych przypomnień  

e-mailowych. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość definiowania 

przypomnień w zakresie treści wiadomości jak również w zakresie odbiorcy 

wiadomości. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi pozwolić na zaewidencjonowanie informacji o tym, że pracownik jest 

cudzoziemcem wraz z dodatkowymi informacjami: kraj pochodzenia, numer paszportu 

lub inny dokument, karta stałego pobytu, narodowość, obywatelstwo 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi pozwolić na zaewidencjonowanie informacji o orzeczeniu 

niepełnosprawności pracownika (jaki rodzaj i na jaki okres została orzeczona 

niepełnosprawność) oraz umożliwiać wprowadzenie informacji o skróceniu normy 

czasu pracy. System ma automatycznie w odpowiednim czasie przyznać dodatkowy 

urlop z tytułu niepełnosprawności. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi mieć możliwość ewidencji podstawowych danych osobowych 

i identyfikacyjnych pracownika (między innymi: imię, nazwisko, drugie imię, data 

urodzenia, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe, nip, pesel, płeć, nr dowodu 

osobistego lub paszportu - standardowe dane osobowe). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi mieć możliwość ewidencji danych kontaktowych pracownika: adres 

zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej, telefon kontaktowy, informacje o właściwości US oraz dane osoby 

do kontaktu w razie wypadku. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Możliwość przepisania adresu stałego do adresu do korespondencji, możliwość 

przepisania adresu tymczasowego do adresu do korespondencji.  

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych kontaktowych 

z dowolnym odtworzeniem kolejności wprowadzanych zmian. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać prowadzenie kartoteki rodziny pracownika zawierającej dane 

identyfikacyjne, dane adresowe członka rodziny oraz informację, czy dana osoba 

ma zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać ewidencję danych o wykształceniu pracownika (nazwy szkół, 

tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy, zawód -specjalność), studiach 

podyplomowe, znajomość języków obcych, szczególne uprawnienia. 

Z uwzględnieniem: nazwy ukończonych szkół wyższych z uwzględnieniem stopnia 

I i II - data ukończenia, kierunek studiów, tytuł zawodowy - data uzyskania, stopień 

naukowy - dziedzina-dyscyplina-specjalizacja - data uzyskania- nazwa instytucji 

nadającej stopień, tytuł naukowy - dziedzina-dyscyplina-specjalizacja-data nadania 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać ewidencję danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika, 

okres zatrudnienia, nazwa zakładu, stanowisko, do jakich stażów ma być zaliczany 

dany okres, z możliwością zaznaczania, które zatrudnienie liczy się do urlopu, 

zawieszenie w poprzednim zakładzie ( możliwość wstawienia urlopów bezpłatnych, 

wychowawczych, służby wojskowej )ilość urlopu wykorzystanego w poprzednim 

miejscu pracy, dni opieki nad dzieckiem – art.188 kp. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien umożliwiać ewidencjonowanie kar i nagród pracownika, wniosków 

i odznaczeń państwowych z uwzględnieniem następujących danych: kara- rodzaj- 

data ukarania, nagrody – rodzaj – kwota - rok przyznania, odznaczenia państwowe - 

rodzaj odznaczenia- data przyznania- data wniosku -nr legitymacji 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Możliwość zaewidencjonowania danych pracownika dot. pobierania emerytury lub 

renty (nr świadczenia, data przyznania, na jaki okres przyznana renta). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Możliwość zaewidencjonowania danych o odpowiedzialności materialnej pracownika. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać określenie kategorii zaszeregowania wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika i historii zmian w tym zakresie – historia ma być 

zachowana. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma zapewniać ewidencję przebiegu zatrudnienia pracownika i możliwość 

wygenerowania historii przebiegu zatrudnienia - gromadzenie informacji o wszystkich 

zawartych z pracownikiem umowach i związanych z tym warunkach zatrudnienia tj. 

stanowiskach, wynagrodzeniu, awansach, wymiarze etatu, miejscu zatrudnienia, 

oraz przerwach w zatrudnieniu: urlopy bezpłatne, stypendia, urlopy wychowawcze, 

urlopy zdrowotne, urlopy macierzyńskie 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma posiadać możliwość wprowadzenia kont bankowych pracowników 

do przelewów - procentowe określenie co do przelewanej na dane konto kwoty 

wynagrodzenia bądź podanie konkretnej wartości przelewanej na dane konto  

(w przypadku dokonywania przelewu wypłaty na więcej niż jedno konto). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma posiadać możliwość wprowadzenia informacji o zajęciach wynagrodzenia 

(alimenty, zajęcia sądowe, komornicze); daty obowiązywania. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać przyporządkowanie pracownika do dowolnie definiowanych 

zespołów i umożliwiać raportowanie według tego kryterium. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien zgłaszać zbliżające się terminy zdarzeń kadrowych w formie 

alarmów (on-line). (tj badania lekarskie, szkolenia BHP, kończące się umowy). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System powinien umożliwiać konfigurowanie reguł dotyczących zgłaszania alarmów 

dotyczących terminów zdarzeń kadrowych (np. wyprzedzenie, z jakim zgłaszany jest 

alarm, forma alarmu, informacje zawarte w alarmie). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System musi zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego 

zgodnie z kodeksem pracy, z zachowaniem zasady proporcjonalności urlopu 

wypoczynkowego do wymiaru zatrudnienia i okresu zatrudnienia. Powinna istnieć 

możliwość definiowania wymiaru urlopu. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma ustalać datę zmiany wymiaru urlopu oraz zapewniać możliwość 

przeliczania wymiaru urlopu.  
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Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System daje możliwość umieszczenia przed nazwiskiem stopnia i tytułu naukowego 

we wszystkich pismach, raportach, umowach, aneksach. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Możliwość definiowania słowników kadrowych wykorzystywanych w procesie 

zatrudnienia i tworzenia kartoteki pracownika tj. np. 

- Rodzaje umów o pracę,  

- Typy umów cywilnoprawnych 

- Inna podstawa zatrudnienia 

- Etaty 

- Funkcje 

- Specjalizacje, 

- Tytuły zawodowe 

- stopnie naukowe 

- tytuły naukowe 

- Dodatkowe zatrudnienie 

- Grupy pracownicze 

- Klasyfikacja GUS (kategoryzacja stanowisk) na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy (rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalizacji dla potrzeb rynku pracy), 

- Słownik przyczyny rozwiązania/ustania stosunku pracy 

- Jednostki organizacyjne. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma zapewniać śledzenie historii zmian parametrów umowy (data zmiany, 

nowe miejsce wykonywanej pracy, kategoria zaszeregowania, wymiar czasu pracy, 

wynagrodzenie). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System ma umożliwiać odnotowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System sprawdza poprawność formatów danych wprowadzonych w poszczególnych 

polach (np. daty, liczby, NIP, PESEL, REGON itp.). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System umożliwia wprowadzanie daty w formacie RRRR-MM-DD (ISO 8601). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System umożliwia zdefiniowanie pól wymaganych i sprawdza kompletność 

wprowadzenia danych do tych pól. 
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Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System umożliwia definiowanie własnych reguł weryfikacji (walidacji) wprowadzania 

danych. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System umożliwia wprowadzenie daty początku i końca obowiązywania ważności 

określonych danych. 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System przechowuje datę wprowadzenia danych oraz zdarzeń jak również efektywną 

datę zdarzenia (datę, od której zdarzenie obowiązuje). 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

System umożliwia przeszukiwanie danych wg zadanych kryteriów. 

 

Zarządzanie 

kartoteką 

pracowników 

Śledzenie losów absolwentów 

 

2.6.5 EWIDENCJA CZASU PRACY ORAZ KARTOTEKA OBECNOŚCI i NIEOBECNOŚCI 

OBSZAR WYMAGANIE 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zapewnić możliwość ewidencji wszystkich absencji przewidzianych 

przepisami prawa oraz ich prawidłowe rozliczenie na liście płac. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zapewniać ewidencję planów urlopowych pracowników. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zapewnić możliwość sporządzania planów urlopowych i dowolnych 

zestawień z przysługujących pracownikowi pozostałych uprawnień pracowniczych, w 

tym  możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany dzień z podziałem na urlop 

zaległy i urlop za rok bieżący 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System ma posiadać możliwość ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy 

(kalendarz). 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System powinien uwzględniać wpływ wybranych absencji na dany staż pracy 

pracownika. Parametryzacja wpływu absencji na staże powinna odbywać się 

z poziomu użytkownika. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zapewnić obieg dokumentu wniosku urlopowego mający następujący 

przebieg:  

• Pracownik rejestruje wniosek o urlop wypoczynkowy poprzez przeglądarkę WWW. 

• System przesyła do wybranej osoby (przełożony – kierownik jednostki 

organizacyjnej, zakładu) wniosek o urlop wypoczynkowy. Osoba do której wysłany 

został wniosek, poprzez przeglądarkę WWW, wstępnie akceptuje lub odrzuca 

wniosek urlopowy 

• Rozpatrzenie wniosku - potwierdzenie dostępności określonego do wykorzystania 

urlopu (wypoczynkowy, okolicznościowy, inny) i na tej podstawie zatwierdzenie lub 

odrzucenie wniosku. 

• Zaakceptowany wniosek powinien zostać przesłany do pracownika prowadzącego 

ewidencję oraz do pracownika wnioskującego o urlop. 

Wnioski kierowników jednostek powinny być przesyłane do Kadr celem weryfikacji) 

bądź z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych poprzez elektroniczny obieg 

dokumentów. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System udostępnia możliwość utworzenia Karty czasu pracy pracownika, na której 

znajdują się informacje na temat wszystkich nieobecności pracownika i dni 

przepracowanych. System powinien umożliwiać generowanie Kart ewidencji czasu 

pracy poszczególnych pracowników. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zapewnić rejestrację urlopów pracowniczych z uwzględnieniem typu 

urlopu. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zarządzać pulą dostępnych dni urlopu 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System posiada kalendarz dni wolnych umożliwiający definiowanie dowolnych dni 

wolnych. 

Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi zostać zintegrowany z system kart Unicard. Dane do systemu powinny 

być pobierane automatycznie z możliwością ich usunięcia i ponownego wczytania w 

przypadku korekty np. przypisania sali wykładowej. 
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Ewidencja czasu 

pracy 

oraz nieobecności 

System musi umożliwiać tworzenie kalendarzy grupowych (kalendarzy zajęć) dla 

słuchaczy. 

 

2.6.6 EWIDENCJA BADAŃ LEKARSKICH I SZKOLEŃ 

OBSZAR WYMAGANIE 

Ewidencja badań 

lekarskich i szkoleń 

System ma umożliwiać ewidencję wszystkich uprawnień zawodowych 

oraz obowiązkowych szkoleń np. z zakresu BHP wraz z terminem ich ważności. 

Moduł ma posiadać mechanizm kontroli terminu ważności uprawnień zawodowych 

i szkoleń oraz powiadamiania z wyprzedzeniem użytkownika o zbliżającym się 

upływie terminu ważności uprawnień lub szkoleń. Czas wyprzedzenia tego 

powiadomienia powinien być definiowalny przez użytkownika. Moduł ma również 

umożliwiać generowanie oraz wydruk listy pracowników, którym kończą się 

uprawnienia lub szkolenia np. obowiązkowe szkolenie BHP itp., 

Ewidencja badań 

lekarskich i szkoleń 

System powinien umożliwiać ewidencję terminów badań lekarskich pracowników 

i automatycznie sygnalizować o końcu ważności badań lekarskich, oraz konieczności 

skierowania na badania po ciągłym zwolnieniu lekarskim (obecnie 30 dni zgodnie 

z przepisami prawa). Czas wyprzedzenia tego powiadomienia powinien być 

definiowalny przez użytkownika. 

 

2.6.7 ZWOLNIENIE PRACOWNIKA 

OBSZAR WYMAGANIE 

Zwolnienie 

pracownika 

System musi pozwalać na ewidencjonowanie rozwiązania stosunku pracy 

z pracownikiem zgodnie z przepisami kodeksu pracy. System musi posiadać 

definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy. 

Muszą być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób 

rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia). 

Zwolnienie 

pracownika 

Dla zwolnionego pracownika system ma umożliwić wygenerowanie oraz wydruk wg. 

wzorów dostarczonych przez KSAP następujących dokumentów: świadectwo pracy, 

obiegówka, pismo o wypłatę ekwiwalentu. Dokumenty po wygenerowaniu muszą być 

edytowalne przez użytkownika. 

2.6.8 RAPORTY I SPRAWOZDZAWCZOŚĆ 
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Raporty 

i sprawozdawczość 

System musi wygenerować raport umożliwiający wydrukowanie wyselekcjonowanych 

osób, podlegających rotacji.w dowolnej konfiguracji (fluktuacja, absencja, rotacja na 

stanowiskach, wskaźniki przyjęć i zwolnień etc. 

 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System powinien generować wskaźniki demograficzne – średnia wieku pracowników, 

płeć, ogólny staż pracy, przeciętną długość zatrudnienia, przeciętny poziom 

wykształcenia etc. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System powinien generować wydruki zaangażowania finansowego szkoleń, koszty 

szkoleń z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne, wskaźnik kosztów na etat, liczbę 

zrealizowanych godzin szkoleniowych (ogółem i w przeliczeniu na etat ). 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System ma umożliwiać generowanie raportów o wykorzystaniu i bieżących urlopach 

każdego pracownika oraz raportów zbiorczych dot. wykorzystania urlopu 

w jednostkach organizacyjnych. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System musi umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS - Z - 03, Z -06, Z -

05, Z -12, S-12, RB-70  

Raporty 

i sprawozdawczość 

Tworzenie raportów imiennych i ilościowych informujących o kończących się 

badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System musi umożliwiać drukowanie raportów imiennych osób, które powinny odbyć 

określony rodzaj szkolenia BHP. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System ma umożliwiać wydruk danych adresowych wewnętrznych i zewnętrznych 

pracowników na kopertach. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
System umożliwia podgląd raportu przed jego wydrukowaniem. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia eksport całości oraz dowolnych części raportów, zestawień 

do powszechnie stosowanych formatów, w szczególności XLS, TXT, PDF, DOC. 
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Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia generowanie własnych raportów definiowanych przez KSAP, 

w szczególności raportów wspomagających prognozowanie (np. odejść pracowników 

na emeryturę w wybranym roku, wydatków na odprawy emerytalne, nagrody 

jubileuszowe w wybranym roku itp.) oraz określających stan zatrudnienia (w osobach 

i etatach) na konkretny dzień: ogółem, w rozbiciu na grupy pracownicze, stanowiska, 

poszczególne jednostki organizacyjne, wyliczanie średniej zatrudnienia miesięcznej, 

kwartalnej rocznej. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia automatyczne sporządzenie wykazu osób uprawnionych 

do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok zgodnie z przepisami. – 

Ustawa z 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) 

Raporty 

i sprawozdawczość 
System umożliwia definiowanie układu graficznego raportu przez użytkownika. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia sporządzanie różnego rodzaju statystyk/zestawień z funduszu 

osobowego, bezosobowego, ZUS na dany dzień, które umożliwią śledzenie zmian 

na stanowiskach. 

 

System umożliwia wydruk n/w raportów: 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników w rozbiciu na jednostki 

organizacyjne  

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników z wybranymi danymi dot. 

zatrudnienia np. stanowisko, podstawa zatrudnienia, data zatrudnienia, data ur. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników, którym kończy się zatrudnienie 

w danym miesiącu, roku. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista osób uprawnionych w danym roku 

do emerytury. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista osób uprawnionych do trzynastki za dany rok 

kalendarzowy. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista osób uprawnionych w danym roku do nagród 

jubileuszowych z określeniem za jaki staż pracy i daty nabycia prawa. 
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Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista osób nabywających w danym roku prawo 

do dodatku za staż pracy z datą nabycia prawa do dodatku. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Liczba pracowników z podziałem na formę 

zatrudnienia, umowę o pracę, akt mianowania. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Liczba pracowników z informacją o podstawowym 

i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, 

jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 

płeć pracownika. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników na urlopach bezpłatnych, 

stażach. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników na urlopie wychowawczym 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Historia przebiegu zatrudnienia pracownika 

generowana w oparciu o różne kryteria – jednostkę organizacyjna, stanowisko, 

wynagrodzenie, itp 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System umożliwia wydruk raportu Lista pracowników z historią stanowisk, stawek 

wynagrodzenia, dodatków. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

Użytkownicy systemu muszą mieć możliwość budowy własnych raportów z pól 

dostępnych na kartotekach systemu. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

System powinien umożliwiać sortowanie danych zawartych w raportach czy 

zestawieniach w oparciu o konkretne kryteria np: data urodzenia, data zatrudnienia, 

klasyfikacja zawodów GUS. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
System umożliwia generowanie raportów wykorzystania urlopów przez pracowników. 
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2.6.9 PROCESY PŁACOWE 

OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy płacowe 

Wsparcie dla naliczania i wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze 

stosunkiem pracy na podstawie informacji wprowadzonych w module kadrowym (tj. 

dane z umowy o pracę, aktu mianowania i dokumentów dotyczących przyznania 

pracownikowi świadczeń związanych z pracą np.: dodatek za staż pracy, dodatek 

funkcyjny, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, dodatek specjalny oraz obsługa 

indywidualnych potrąceń z wynagrodzenia). 

Procesy płacowe 

Zdefiniowanie schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi 

odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez użytkownika systemu. 

Operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika. 

Procesy płacowe 

SYSTEM musi umożliwiać rozliczanie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń 

chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji. (System musi zapewnić 

automatyczny podział zwolnień lekarskich na wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek 

chorobowy). 

Procesy płacowe 
Możliwość ustawienia blokady naliczenia funduszu pracy w zależności od wieku 

pracownika. 

Procesy płacowe 

Możliwość sporządzenia rocznego rozliczenia podatku na podstawie danych 

dotyczących wysokości wypłaconych świadczeń socjalnych i pobranych zaliczek 

na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Procesy płacowe 

System musi kontrolować z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, 

kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku, podpowiadać 

odpowiednie wskaźniki początkowe, badać okres zasiłkowy, uwzględniać zmiany 

wymiaru etatu i wysokości podstawy w poszczególnych miesiącach. 

Procesy płacowe 
System umożliwia obliczanie podstawy do naliczania zwolnień lekarskich 

(na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych o ile przepis na to pozwala). 

Procesy płacowe 

System przy badaniu przekroczeń, zliczaniu podstaw itp. musi uwzględniać wszystkie 

formy zatrudnienia pracownika (wszystkie jego umowy zarejestrowane w systemie – 

umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie). 

Procesy płacowe 

System musi kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie w danym roku 

oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie części (wynagrodzenie 

chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego 

pracodawcy. 
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Procesy płacowe System na bieżąco musi liczyć podstawy do zasiłków chorobowych i do urlopów. 

Procesy płacowe 

System prawidłowo rozlicza (również waloryzacja podstawy) i pilnuje czasu trwania 

okresu zasiłkowego (182 dni), oraz umożliwia powiadomienie o zbliżającym się końcu 

okresu zasiłkowego. 

Procesy płacowe System musi rozliczać urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne inne. 

Procesy płacowe 

Wybrany użytkownik aplikacji musi mieć możliwość:  

- definiowania nowych rodzajów absencji, w dowolnym momencie eksploatacji 

systemu, 

- definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników, w dowolnym 

momencie eksploatacji systemu 

- definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji chorobowych 

według zasad określonych przez użytkownika, w dowolnym momencie 

eksploatacji systemu 

- definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji urlopowych 

według zasad określonych przez użytkownika, w dowolnym momencie 

eksploatacji systemu 

Procesy płacowe 

Definiowanie w słowniku nowych składników płacowych musi odbywać się z poziomu 

użytkownika bez konieczności udziału wsparcia ze strony konsultantów dostawcy 

oprogramowania. 

Procesy płacowe 

Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone będą w module kadrowym (obejmują 

one między innymi: zmiany stanowiska, zmiany rodzaju umowy, zmiany wysokości 

stawki zaszeregowania, zmiany wartości dodatków periodycznych takich jak dodatki 

funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii regulaminowej, 

zmiana wymiaru zatrudnienia) mają być od razu widoczne w module płacowym. 

Procesy płacowe 

Ewidencja potrąceń takich jak: ubezpieczenia grupowe, lub potrącenia stałe, które co 

miesiąc są potrącane w stałej kwocie lub stałym procencie, będzie wprowadzane 

jednorazowo w systemie wraz z datami obowiązywania i w tym okresie będą 

automatycznie potrącane i umieszczane na listach płac. 

Procesy płacowe System będzie ujmował potrącenia stałe każdorazowo na liście płac. 

Procesy płacowe Potrącenia stałe będą nanoszone kwotą lub procentowo. 
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Procesy płacowe 
Potrącenie raty z ZFŚS – do wysokości zadłużenia i wg. wprowadzonego 

harmonogramu spłat. Kontrola minimalnej kwoty wypłaty wynagrodzenia. 

Procesy płacowe 
Potrącenie raty z PKZP - do wysokości zadłużenia i wg. wprowadzonego 

harmonogramu spłat. Kontrola minimalnej kwoty wypłaty wynagrodzenia. 

Procesy płacowe 

Potrącenia składek z PKZP – nanosi pracownik zajmujący się obsługą PKZP 

jednorazowo, system sam potrąca składki do momentu zmiany, musi być możliwość 

określenia procentowego lub kwotowego wysokości składki dla każdego pracownika 

indywidualnie. 

Procesy płacowe 
Możliwość czasowego wstrzymania spłaty zadłużenia (z ZFŚS, PKZP) i ponowne – 

automatyczne wznowienie spłaty. 

Procesy płacowe 

Potrącenia wpisowe z PKZP – nanosi pracownik zajmujący się obsługą PKZP 

jednorazowo, system sam potrąca wpisowe jednorazowo, musi być możliwość 

określenia procentowej lub kwotowej wysokości wpisowego dla każdego pracownika 

indywidualnie. 

Procesy płacowe 

Automatyczne potrącanie alimenty i zajęć komorniczych wprowadzonych do systemu  

(wprowadzane jednorazowo na dany okres). System będzie kontrolował maksymalną 

kwotę potrącenia określoną dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych 

progów potrąceń. System musi pilnować progu minimalnego wynagrodzenia jakie 

pracownik dostaje do wypłaty. 

Procesy płacowe 

Dodatki nocne (ilość godzin nocnych razy stawka zasadnicza za godzinę) – 

wprowadzana będzie ilość godzin, system sam naliczy wynagrodzenie na podstawie 

stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy. System musi wyliczać dodatki 

nocne od stawki nie niższej od najniższego wynagrodzenia. 

Procesy płacowe 
Odprawy emerytalne – wyliczane automatycznie na podstawie zadanej ilości miesięcy, 

z możliwością wprowadzenia kwoty. 

Procesy płacowe 
Odprawy pośmiertne – wyliczane automatycznie na podstawie zadanej ilości miesięcy, 

z możliwością wprowadzenia kwoty. 

Procesy płacowe 
Nagrody i premie uznaniowe, stypendia naliczane zgodnie z przepisami dot. KSAP – 

wprowadzana kwotowo, możliwość rozliczenia. 
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Procesy płacowe 
Wynagrodzenie za nadgodziny 50% i 100%– wprowadzana ilość nadgodzin, system 

sam naliczy wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy na dzień dostarczenia aplikacji. 

Procesy płacowe 
Dodatek za nadgodziny 50% i 100% – wprowadzana ilość nadgodzin, system sam 

naliczy wynagrodzenie zgodne z kodeksem pracy na dzień dostarczenia aplikacji. 

Procesy płacowe Opieka nad praktykantami – wprowadzana kwotowo, możliwość rozliczenia. 

Procesy płacowe 

Zapomogi opodatkowane oraz dofinansowania do wypoczynku, wprowadzone 

do modułu działalności socjalnej, po wprowadzeniu będą automatycznie gotowe 

do ujęcia na listach płac w celu rozliczenia podatku oraz ewentualnej wypłaty 

przez listę płac, w przypadku wypłat przez listę płac powinna to być lista dodatkowa. 

Procesy płacowe 

Obliczanie listy musi być możliwe wielokrotnie, za każdym przeliczeniem muszą być 

ujmowane nowo naniesione zmiany np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe 

absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby 

zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów). 

Procesy płacowe 
System umożliwia ręczne dodawanie i modyfikowanie naliczonych na listach 

składników. 

Procesy płacowe 
System umożliwia definiowanie składników wsadowych dla jednej osoby bądź 

odpowiednio przefiltrowanej grupy osób. 

Procesy płacowe 
Musi istnieć możliwość ujmowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na listach dodatkowych. 

Procesy płacowe 
Obliczanie musi być możliwe każdorazowo po zmianie do momentu ostatecznego 

zamknięcia listy. 

Procesy płacowe 
Z list obliczonych, a jeszcze niezamkniętych musi być możliwość wygenerowania 

raportów dostępnych w systemie. 

Procesy płacowe 
Musi istnieć możliwość zdefiniowania wydruku paska tak, aby była możliwość wydruku 

na kopercie utajnionej. 



   

 

102 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy płacowe 

Musi istnieć możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń 

w dowolnym momencie niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta). 

Z informacją, że jest to „wydruk roboczy”, w przypadku, gdy lista była korygowana 

nie jest jeszcze zamknięta. 

Procesy płacowe 
Zamknięcie listy płac – Zamknięcie listy musi blokować listę przed ponownym 

przeliczeniem. 

Procesy płacowe 

Definiowanie różnych rodzajów list płac, tworzenie własnych szablonów list. 

Dla dowolnej grupy pracowników na etapie naliczania wynagrodzenia za dany okres – 

dowolny, można zdefiniować różne źródła finansowania, tak, by na jednej liście płac 

wynagrodzenie jednej osoby było podzielone na różne źródła finansowania, to samo 

dotyczy narzutów 

Procesy płacowe 
Dla każdego pracownika musi istnieć możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont 

bankowych i określenie między nimi procentowego bądź kwotowego podziału wypłaty. 

Procesy płacowe 

System musi umożliwić eksport przelewów do pliku. Użytkownik systemu sam musi 

mieć możliwość zdefiniowania dowolnie formatów przelewu w postaci pliku 

tekstowego. 

Procesy płacowe 
Na podstawie list płac system musi pozwalać na sporządzenie przelewów 

na komorników i inne potrącenia. 

Procesy płacowe 

System musi automatycznie dekretować listę płac. System musi zapewnić 

użytkownikowi systemu FK samodzielny pobór zadekretowanego dokumentu 

do modułu finansowo księgowego. 

Procesy płacowe 
Możliwość przypisania konta księgowego, schematu dekretacji dla każdego składnika 

płacowego. 

Procesy płacowe 
Możliwość indywidualnego definiowania składników płacowych i formuł wyliczania 

wynagrodzenia (algorytmów obliczania kwoty składnika). 

Procesy płacowe Wsparcie operacji związanych z przelewami w ramach rozliczeń. 

Procesy płacowe Ewidencja umów i stawek pracowników za godziny ponadwymiarowe. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Procesy płacowe Pilnowanie progu 240 godz. przy naliczeniu i wypłacie za nadgodziny. 

Procesy płacowe 
Musi istnieć możliwość określenia dowolnych składników wynagrodzeń stanowiących 

brutto, które będą związane z projektami. 

Procesy płacowe 

System umożliwia generowanie przelewów z różnych rachunków bankowych uczelni 

na konta pracowników na podstawie list płac (na jednej liście płac są projekty, 

z których wypłaty są realizowane z innych kont bankowych). 

Procesy płacowe 

W systemie musi istnieć możliwość rozliczania stypendiów na listach płac. Musi istnieć 

możliwość zaewidencjonowania stypendysty, który nie będzie zatrudniony na umowę 

o pracę w celu naliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego (warunki określone w 

ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej). 

Procesy płacowe System musi umożliwiać ewidencję stypendiów opodatkowanych i nieopodatkowanych. 

Procesy płacowe 

W systemie muszą być ewidencjonowane różne rodzaje umów (umowa o pracę, 

umowy cywilno-prawne) dla jednego pracownika. System musi automatycznie 

w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów 

i wypłat w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych 

rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu musi skutkować 

wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami 

ZUS w ramach miesiąca wypłaty tak aby nie powstały zaokrąglenia. 

Procesy płacowe 

Musi być możliwe wygenerowanie jednej deklaracji PIT dla pracownika niezależnie 

od tego ile i jakich okresów zatrudnienia oraz jakich tytułów wypłat w roku podatkowym 

posiadał. 

Procesy płacowe 
System wyliczając wynagrodzenie urlopowe musi ujmować prawidłowo okres 

zatrudnienia pracownika. 

Procesy płacowe Baza składników płac musi być otwarta. 

Procesy płacowe 
Użytkownik systemu posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę musi mieć 

możliwość zdefiniowania nowych składników wynagrodzeń. 

Procesy płacowe 

Użytkownik systemu posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę musi mieć 

możliwość dowolnej zmiany algorytmów istniejących składników. Zmiana algorytmów 

składników musi być możliwa bez zaangażowania producenta oprogramowania. 
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Procesy płacowe 

System umożliwia modyfikację istniejącego bądź tworzenie nowych algorytmów 

płacowych (obliczania wynagrodzenia) uwzględniających wynagrodzenie zasadnicze, 

premie, dodatki funkcyjne, dodatek stażowy, potrącenia, zaliczki itp. 

Procesy płacowe 

Podwyżki – System musi umożliwiać rozliczenie podwyżek, które zostały udzielone 

wstecz. System musi pozwolić na wyrównanie zasiłków, nagród jubileuszowych, 

odprawa emerytalnych oraz innych składników. 

Procesy płacowe 

Ewidencja list płac – Dla każdego pracownika w danym miesiącu musi istnieć 

możliwość zdefiniowania jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list 

dodatkowych. 

 

2.6.10 NALICZANIE WYNAGRODZEŃ 

OBSZAR WYMAGANIE 

Naliczanie 

wynagrodzeń 
Naliczanie list płac z funduszu osobowego (listy: podstawowe, dodatkowe, korekty). 

Naliczanie 

wynagrodzeń 
System umożliwia tworzenie dodatkowych list wynagrodzeń poza terminami wypłat. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

System umożliwia automatyczne księgowanie naliczonych, zatwierdzonych 

i wypłaconych list płac w module FK. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

Każda lista ma mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, 

w którym miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i kiedy 

zostanie zaksięgowana. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

System musi generować plik z deklaracjami do programu płatnik RCA, RSA, RZA, 

DRA. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

System musi mieć możliwość zaczytywania wartości składników płacowych 

na kartoteki z plików tekstowych, z arkuszy Excel. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

System musi mieć możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika 

z zatrudnień w innych firmach tak aby ta informacja była uwzględniona w kontroli 

przekroczenia progu podatkowego i przekroczenia progu ZUS (zgodnie 

z oświadczeniem pracownika). 
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Naliczanie 

wynagrodzeń 

System musi umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku 

bieżącego. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 
System musi zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 

System musi umożliwiać definiowanie zaniechania poboru podatku, naliczania 

indywidualnego podatku. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 
System musi zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu. 

Naliczanie 

wynagrodzeń 
System musi zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego. 

 

2.6.11 RAPORTY I SPRAWOZDZWCZOŚĆ 

OBSZAR WYMAGANIE 

 

System musi generować następujące sprawozdania i raporty: 

Raporty 

i sprawozdawczość 
Dane do raportów GUS z12, z05, z03, z06. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
Raport Rp-7. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

Deklaracje PIT11, PIT40, PIT-4R, PIT –8AR, PIT8B, PIT8C, IFT1 – zmiana 

stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować generacji odrębnego 

dokumentu dla pracownika, comiesięczna informacja o naliczonym podatku. Raporty 

roczne RMUA. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
Wydruk kart zasiłkowych. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
Generowanie kartoteki podatkowej i ZUS pracowników. 
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Raporty 

i sprawozdawczość 
Przeglądanie i drukowanie karty przychodów rocznych. 

Raporty 

i sprawozdawczość 

Możliwość wygenerowania kartoteki świadczeń socjalnych (rodzaju i ich wysokości) 

przyznanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym. 

Raporty 

i sprawozdawczość 
Zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS. 

 

2.6.12 UMOWY CYWILNO-PRAWNE 

OBSZAR WYMAGANIE 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi pozwalać ewidencjonować umowy cywilnoprawne dla pracowników jak 

również dla osób obcych. 

Umowy cywilno-

prawne 

Obsługa procesu musi zaczynać się od zawarcia umowy i podania jej parametrów 

między innymi temat umowy, data obowiązywania umowy (od – do ), rodzaj umowy 

cywilnoprawnej. Następnie musi być możliwość zaewidencjonowania rachunku 

(w zadanym cyklu: tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy), który będzie 

rozliczany na liście płac. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi kontrolować kwoty z rachunków z kwotą umowy (rachunki mogą zostać 

wystawione i rozliczone w systemie tylko do wysokości kwoty z umowy). 

Umowy cywilno-

prawne 
System musi kontrolować czy dana umowa podlega ubezpieczeniom społecznym. 

Umowy cywilno-

prawne 

Dla  zleceniobiorców/wykonawców nie będących pracownikami KSAP proces powinien 

zacząć się od zaewidencjonowania  zleceniobiorcy/wykonawcy wraz z jego 

niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi, innymi tak aby możliwe było rozliczenie 

umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 

dostarczenia do sytemu. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi umożliwiać zawieranie umów jednorazowych jak również umów 

długotrwałych. 



   

 

107 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

Umowy cywilno-

prawne 

System ma mieć możliwość identyfikacji zleceniobiorcy/wykonawcy  po numerze 

pesel, nazwisku i nr ewidencyjnym. 

Umowy cywilno-

prawne 

System ma mieć możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami i ich 

rozliczenie. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi obsługiwać umowy cywilnoprawne m.in.: Umowa zlecenie z kosztami 

20%, Umowa o dzieło z kosztami 20%, Umowa o dzieło z kosztami 50%, Umowa 

z przeniesieniem praw autorskich, Umowa wydawnicza – koszty 50% i ich rozliczenie 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi umożliwiać przypisanie dla jednego pracownika równocześnie wiele 

różnych umów cywilnoprawnych. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi umożliwiać rozliczenie dowolnej ilości umów cywilnoprawnych 

w miesiącu dla pracownika. 

Umowy cywilno-

prawne 

System ma podpowiadać automatycznie koszty uzyskania raz zdefiniowane przy 

umowie. 

Umowy cywilno-

prawne 

Na listach płac system musi uwzględniać przychody pracownika z innych umów 

(umowy o prace, umowy cywilno prawne) tak aby prawidłowo były kontrolowane progi 

podatkowe i prawidłowo rozliczane składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu 

dla jednego pracownika. 

Umowy cywilno-

prawne 

Każda lista umów cywilnoprawnych ma mieć możliwość zdefiniowania dowolnie 

terminu wypłaty. 

Umowy cywilno-

prawne 

Po sporządzeniu list płac system musi umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci 

pliku w formacie, który może zostać zaimportowany przez aplikację obsługującą 

przelewy. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi umożliwiać ewidencje i rozliczenie umów, na których musi być naliczony 

zryczałtowany podatek dochodowy. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości 

zawartych umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych) z pracownikiem (zmiana 

formy zatrudnienia w trakcie roku). 
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Umowy cywilno-

prawne 

System musi umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, 

rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zaczytania 

przez program Płatnik. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi generować: Wydruk umów cywilnoprawnych dla pracownika oraz wydruk 

rachunku dla pracownika. 

Umowy cywilno-

prawne 

System musi być zintegrowany z systemem płacowym, gdzie muszą być odpowiednio 

zdefiniowane algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek pozwalające 

na automatyczne rozliczenie elementów z obszaru działalności socjalnej. 

2.6.13 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA 

OBSZAR WYMAGANIE 

Działalność socjalna 
System podpowiada wartość przychodu osiągniętą w zakładzie pracy (KSAP) – 

na podstawie formularza PIT za dany rok. 

Działalność socjalna 

System powinien umożliwiać tworzenie list wypłat poszczególnych świadczeń 

socjalnych pracowników i emerytów z uwzględnieniem rozliczenia podatku 

dochodowego według obowiązujących przepisów. 

Działalność socjalna 

System powinien automatycznie przekazywać dane dot. kwot świadczeń socjalnych 

wypłaconych pracownikowi na kartotekę pracownika – będącą podstawą rocznego 

rozliczenia PIT. 

Działalność socjalna 

System musi umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak aby wybrani 

użytkownicy np. modułu płacowego, kwestury mieli dostęp do modułu działalności 

socjalnej w określonym zakresie i nie powinno to powodować przelogowania się 

w systemie. 

Działalność socjalna 

Możliwość stworzenia przez użytkownika kartoteki byłych pracowników emerytów 

i rencistów objętych opieką socjalną i możliwość automatycznego uzupełniania 

kartoteki o pracowników aktualnie przechodzących na emeryturę lub rentę 

 

2.6.14 ŚWIADCZENIA Z ZFŚS 
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Świadczenia z ZFŚS 
System musi zapewnić możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów świadczeń 

socjalnych. Definiowanie musi być możliwe przez użytkownika systemu. 

Świadczenia z ZFŚS 

System musi zapewniać możliwość ewidencjonowania wszystkich rodzajów świadczeń 

udzielonych pracownikowi lub emerytowi na jego kartotece (z określeniem kwoty brutto 

świadczenia, potrąconego podatku, kwoty wypłaconej) 

 

2.6.15 POŻYCZKI Z ZFŚS I KZP 

OBSZAR WYMAGANIE 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

Możliwość wprowadzenia pożyczki z ZFŚS – wprowadzenie kwoty zadłużenia 

oraz harmonogramu spłat, na podstawie których system automatycznie dokona 

potrącenia na liście. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

Możliwość wprowadzenia pożyczki z PKZP – wprowadzenie kwoty pożyczki 

oraz harmonogramu spłat, na podstawie których system automatycznie dokona 

potrącenia na liście. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

System ma umożliwiać definiowanie dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów 

naliczania odsetek oraz rat. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek ma być możliwa 

dla każdego pracownika w tym również dla byłych pracowników. System musi 

umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

System ma umożliwiać ewidencję planu spłaty pożyczki poprzez określenie 

harmonogramu spłat. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 
Spłaty rat pożyczek mają odbywać się automatycznie poprzez listy płac. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

W systemie ma być kontrolowana wysokość potraceń rat pożyczki, do wysokości 

wynagrodzenia. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

Możliwa ma być zmiana wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty 

pożyczki, umorzenie pożyczki. 

Pożyczki z ZFŚS 

i KZP 

Na podstawie zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac 

i wprowadzonych spłat, które pobrała kasa system ma wyświetlać aktualne zadłużenie 

z tytułu pożyczki. 
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2.6.16 SPRAWOZDZWCZOŚĆ, RAPORTOWANIE 

OBSZAR WYMAGANIE 

Sprawozdawczość, 

raportowanie 

System powinien generować Raporty o udzielonych pożyczkach, o udzielonych 

wszystkich rodzajach świadczeń socjalnych w danym okresie. 

Sprawozdawczość, 

raportowanie 

Możliwość wygenerowania kartoteki pracownika dot. korzystania ze świadczeń 

socjalnych we wskazanym okresie np.: miesiącu i roku (z określeniem rodzaju 

świadczenia). 

 

2.6.17 EWIDENCJA DELEGACJI 

OBSZAR WYMAGANIE 

Delegacje 

System musi zapewnić rejestrację wyjazdów krajowych: w ramach polecenia wyjazdu 

służbowego, wyjazdu w ramach urlopu szkoleniowego, zagranicznych podróży 

służbowych. 

Delegacje 

System obiegu dokumentów w zakresie wyjazdów powinien być zintegrowany 

z kartoteką pracownika w celu zrejestrowania nieobecności związanej z podróżą 

służbową. 

Delegacje 

Wniosek o zgodę na wyjazd krajowy musi zawierać następujące pola: nr, imię 

i nazwisko pracownika, stanowisko, data wyjazdu i powrotu, miejscowość docelowa, cel 

wyjazdu, środek lokomocji, tabele kosztów wyjazdu, źródło finansowania, wartość 

zaliczki, pola na potwierdzenie finansowania, akceptację Dyrektora..  

System powinien umożliwiać modyfikację druku przez użytkownika. W systemie 

powinien funkcjonować załącznik do w /w wniosków tj. wniosek o dokonanie przelewu 

na wyjazd krajowy który powinien zawierać następujące pola: imię i nazwisko, 

miejscowość docelowa, forma udziału np. w konferencji, kwota żądanej opłaty, tytuł 

opłaty, konto, nazwa i adres organizatora, źródło finansowania,, pola na akceptację 

dysponenta środków.  

System powinien umożliwiać modyfikację powyższych druków przez użytkownika. 

Delegacje 

Polecenie wyjazdu służbowego powinna zawierać: imię i nazwisko pracownika, 

stanowisko, data wyjazdu i powrotu, miejscowość docelowa, cel wyjazdu, środek 

lokomocji, potwierdzenie jakie koszty będą finansowane przez KSAP, tabelę kosztów 

wyjazdu przedstawianych do rozliczenia przez pracownika akceptację Dyrektora.  

System powinien umożliwiać modyfikację druku przez użytkownika. 
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Delegacje 
System powinien umożliwiać rejestrację wniosków związanych z wyjazdem służbowym 

i ich wydruk. 

 

 

2.7 PROJEKTY 

OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 
Możliwość definiowania słowników zawierających typy projektów (granty, pr. statutowe, 

własne, unijne itp.). 

PR - Ogólne 
Możliwość automatycznej numeracji kolejnych projektów w obrębie poszczególnych 

typów projektów w cyklu rocznym/kwartalnym/miesięcznym/wieloletnim 

PR - Ogólne 

Możliwość definiowania harmonogramów (planów działań) realizacji projektów 

w różnych okresach czasu (cykl roczny, kwartalny, miesięczny, tygodniowy, wieloletni 

itp.). 

PR - Ogólne 

Możliwość tworzenia budżetów projektów o dowolnych strukturach (możliwość 

zdefiniowania różnych rodzajów i kategorii kosztów, różnych jednostkach miary 

kosztów i różnych jednostkach czasu (roczny, kwartalny, miesięczny, tygodniowy, 

wieloletni itp.),  
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OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać rejestrowanie co najmniej następujących atrybutów 

dla projektów: 

- nazwa projektu, 

- rodzaj projektu, 

- budżet projektu (w układzie zadaniowym i księgowym) 

- monitoring realizacji budżetu w układzie zadaniowym i księgowym – połączenie z 

systemem zamówień publicznych, odnotowanie daty wystawienia wniosku i kwoty we 

wniosku przez kierownika projektu, odnotowanie daty wpływu faktury do opisu 

merytorycznego i kwoty na fakturze przez kierownika projektu, odnotowanie daty 

opłacenia faktury - księgowość) 

- harmonogram projektu, 

- zadania projektowe (możliwość ciągłej bieżącej aktualizacji i zmian) 

- osoby przypisane do realizacji określonych zadań w projekcie (możliwość ciągłej 

bieżącej aktualizacji i zmian) 

- źródło finansowania projektu, 

- waluta finansowania projektu, 

- jednostka finansująca projekt, 

- zamawiający, 

- role w projekcie (np. lider konsorcjum, partner, koordynator itp.) 

- rachunek bankowy służący do rozliczeń projektu, 

 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać generowanie oraz wydruk raportów dotyczących poniesionych 

kosztów w projekcie, stopnia wykorzystania budżetu, zaawansowania procentowego 

realizacji projektu itp. 

PR - Ogólne Możliwość tworzenia planu rzeczowo-finansowego poszczególnych projektów. 

PR - Ogólne 
Możliwość tworzenia planów (np. rzeczowo-finansowych, budżetu) na podstawie 

danych historycznych (opcja kopiowania). 

PR - Ogólne 

Możliwość przypisania i modyfikacji statusu projektów (np. nowy - po utworzeniu; 

w ocenie po przesłaniu do recenzji; zatwierdzony do realizacji; rozliczony; zamknięty 

nie zrealizowany itp.). 

PR - Ogólne 

Możliwość automatycznego pobierania danych osobowych w celu utworzenia umów 

cywilno-prawnych, kwestionariuszy wyjazdowych i dokumentacji wyjazdowej 

przygotowywanej przez komórki administracyjne. 

PR - Ogólne 

Możliwość tworzenia rejestru umów cywilno-prawnych zawartych w ramach 

poszczególnych projektów i sortowania rejestru wg nr projektów, nazwisk i innych haseł 

/ słów kluczowych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 
Automatyczne tworzenie rejestru wyjazdów służbowych wg różnych kategorii (np. 

krajowe i zagraniczne). 

PR - Ogólne 
Możliwość automatycznego nanoszenia na liście obecności pracowników wyjazdów 

służbowych. 

PR - Ogólne Możliwość ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracownika w projekcie. 

PR - Ogólne 

Możliwość aktualizowania wydatków w ramach projektu na każdym możliwie 

najszybszym etapie jego realizacji: od momentu rezerwacji środków na złożone 

zamówienie, poprzez fizyczne poniesienie wydatku, do jego ostatecznego 

zaksięgowania. 

PR - Ogólne 

Automatyczne księgowanie wydatków wg. rodzajów na zakup towarów/usług 

w projekcie (połączenie z modułem finansowo-księgowym) z uwzględnieniem wartości 

kosztów pośrednich (np. 30% wartości projektu). 

PR - Ogólne 
Moduł ma również umożliwiać rejestrację przychodów osiąganych w ramach realizacji 

projektu, jeśli jest to projekt przychodowy. 

PR - Ogólne 
Moduł ma umożliwiać podgląd struktury hierarchicznej projektu w postaci  

hierarchicznej. 

PR - Ogólne 

Moduł ma być modułem uniwersalnym umożliwiającym zarządzanie różnego rodzaju 

programami i projektami realizowanymi w ramach tych programów (np. projektami EU, 

grantami, dotacjami, projektami inwestycyjnymi itp.). 

PR - Ogólne 

Automatyczna aktualizacja stanu budżetu danego projektu (śledzenie w czasie 

rzeczywistym poniesionych wydatków, kwot pozostałych do wydatkowania 

w poszczególnych zdefiniowanych okresach czasu i na różnym poziomie budżetu (np. 

wg zdefiniowanych uprzednio: rodzaju kosztów/poszczególnych zadań/poszczególnych 

kategorii kosztów). 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie oraz grupowanie zadań oraz zasobów 

wg. rożnych kryteriów np. wg. daty rozpoczęcia, daty zakończenia, priorytetu zadania, 

kosztu realizacji zadania, identyfikatora projektu, zadania, statusu zadania np. 

wykonane/nie wykonane, zadanie krytyczne/pozostałe, 
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OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 

Możliwość modyfikacji przez uprawnione osoby budżetu projektu i akceptowania 

wydatków na zakup towarów/usług przekraczających dostępne środki finansowe 

w danym okresie czasu, danej kategorii wydatków czy wg innego zdefiniowanego 

kryterium. 

PR - Ogólne 

Możliwość generowania danych finansowych niezbędnych do tworzenia 

sprawozdań/raportów finansowych (np. wniosków o płatność w projektach UE) - czyli 

niezbędnych do rozliczenia danego projektu w zależności od rodzaju projektu (projekty 

naukowo-badawcze, unijne i inne). 

PR - Ogólne 

Wykorzystanie modułu elektronicznego obiegu dokumentów w pracach 

przygotowawczych projektu, ocenie ( recenzenci), sprawozdawczości, składaniu 

zapotrzebowań na zakupy w projekcie czy też rejestrowanie delegacji związanej 

z realizacją projektu i finansowanej z jego środków. 

PR - Ogólne 
Moduł ma umożliwiać dodawanie notatek do poszczególnych zadań w projekcie 

głównym oraz podprojektach. 

PR - Ogólne 

Moduł ma posiadać możliwość załączania dokumentów w postaci załączników 

plikowych (np. skanu dokumentacji, protokołów zdawczo-odbiorczych, pism itp.) 

do poszczególnych zadań w projekcie. 

PR - Ogólne 
W przypadku projektu finansowanego z różnych źródeł, możliwość kontrolowania 

przepływu środków finansowych, zachowania proporcji finansowania. 

PR - Ogólne 

Możliwość generowania informacji o poziomie wykorzystania dotacji, możliwość 

uzyskania informacji o wielkości niezrealizowanych wydatków (których finansowanie 

zostało potwierdzone, ale nie zostały zaksięgowane). 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać tworzenie struktury hierarchicznej projektów w formie drzewiastej 

z możliwością zdefiniowania wzajemnych zależności np. nadrzędności 

oraz podrzędności projektów w stosunku do siebie. 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać rejestrowanie realizowanych zadań w ramach projektu 

oraz produktów, które będą wynikiem realizowanych projektów (w tym poszczególnych 

zadań) z dokładnością do zadania budżetowego/kategorii/podkategorii. 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać przypisywanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

projektu np. faktur sprzedaży, faktur zakupowych, umów cywilno-prawnych 

z dokładnością do zadania budżetowego/kategorii/podkategorii. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 
Moduł ma umożliwiać ewidencjonowanie i szczegółowe rozliczanie projektów 

wieloletnich. 

PR - Ogólne 

Moduł ma posiadać możliwość raportowania zadań oraz projektów, które są 

kredytowane ze środków Zamawiającego wraz z wartością kredytowania 

poszczególnych zadań oraz poszczególnych projektów. 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać definiowanie statusów projektów opisujących ich stan od inicjacji 

projektu, poprzez zatwierdzenie, realizację aż do zamknięcia i rozliczenia projektu. 

W zależności od statusu projektu system ma blokować możliwość wykonywania 

określonych transakcji przez użytkownika np. wprowadzania nowych dokumentów 

dla rozliczonego już projektu. Zmiana statusu wstecz ma być możliwa tylko 

przez uprawnionego użytkownika. 

PR - Ogólne 
Moduł ma wspomagać realizację zarówno projektów wewnętrznych realizowanych 

przez Zamawiającego jak i projektów zewnętrznych. 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać pracę grupową nad projektami przez kilku pracowników 

oraz możliwość definiowania ról osób zaangażowanych w dany projekt. Moduł 

ma umożliwiać przydzielanie osobom odpowiednich uprawnień np. do tworzenia 

projektów, wprowadzania/modyfikowania danych, usuwania lub podglądu danych, 

wprowadzania informacji na temat postępu realizacji zadania przez daną osobę. 

PR - Ogólne 

Moduł ma wyświetlenie kosztów projektu w podziale na koszty robocizny pracowników 

danej organizacji oraz koszty wynikające z faktur wystawionych przez Dostawców 

zewnętrznych (w tym przypadku rejestrowana tylko wartość z faktury bez podziału 

na koszty robocizny i pozostałe koszty dostawcy zewnętrznego). 

PR - Ogólne 
Moduł ma umożliwiać grupowanie kosztów projektów w podziale np. na koszty pracy, 

koszty materiałów, koszty robocizny, koszty osobowe itp. 

PR - Ogólne 
Moduł ma umożliwiać określanie statusów dla projektów np. projekt aktywny, 

projekt/podprojekt zamknięty, projekt/podprojekt rozliczony (finansowo). 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać podpisanie faktur do poszczególnych zadań w projekcie 

oraz rejestrację danych z faktury takich jak: data wystawienia, przedmiot, wartość, 

termin płatności, opis faktury itp. 

PR - Ogólne 

Moduł ma umożliwiać ewidencję kosztów oraz przypisywanie kosztów 

do poszczególnych zadań w projekcie, śledzenie kosztów projektu głównego 

(nadrzędnego) oraz projektów podrzędnych. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

PR - Ogólne 
Możliwość tworzenia różnorodnych baz danych (rejestrów tematycznych) w zależności 

od potrzeby - dane mogłyby być wpisywane "ręcznie" 

 

2.8 SZKOLENIA 

OBSZAR WYMAGANIE 

Szkolenia Obsługa kartoteki szkoleń. 

Szkolenia 

Obsługa kartoteki wykładowców (tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło) 

(w połączeniu z modułem Kadry i Płace), prowadzenie ewidencji płac dla 

poszczególnych wykładowców. 

Szkolenia 

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń - edytowanie list uczestników (dowolne,  

z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia), e -mail grupowy do uczestników 

grupy szkoleniowej. 

Szkolenia 

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych: 

 tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych 
na podstawie zebranych zgłoszeń, 

 możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej 
wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na 
podgrupy dla niektórych przedmiotów, 

 możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji 
dostępności i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych 
przedmiotów. 

 Możliwość wprowadzenia informacji o obecności uczestników szkolenia oraz  
o wynikach przeprowadzonych egzaminów/zaliczeń 

 

Szkolenia 

Rozliczanie grup szkoleniowych (w połączeniu z fakturowaniem ): 

 fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z 
odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby 
płatności, w tym ratalne), 

 końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur 
końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów, 

 kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne 
powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

Szkolenia 

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna: 

 lista obecności uczestników na zajęciach, 

 zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne na poziomie użytkownika – 
szablon edytowalny) 

 protokoły z przeprowadzonych egzaminów, 

 wydruk zajętości sal za wybrany okres, 

 wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres, 

 możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel), 

 obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE. 

 

2.9 CRM 

OBSZAR WYMAGANIE 

CRM 
Kontrahenci – lista wszystkich Kontrahentów – baza kontrahentów powinna być 

wspólna dla całego systemu. 

CRM 

Lokalizacje kontrahentów – lista adresów dodatkowych dla Kontrahentów, może 

zostać wykorzystana np. do wprowadzenie wielu siedzib Kontrahenta czy też lokalizacji 

Magazynów etc. 

CRM 
Osoby – lista Osób kontaktowych danego Kontrahenta oraz innych podmiotów 

(banków, urzędów). 

CRM Zdarzenia - lista zarejestrowanych faktów, które zaszły w relacjach z kontrahentami. 

CRM 

Moje zadania – lista Zadań do wykonania przez aktualnie zalogowanego Operatora, 

można na niej również wyświetlić listę Zadań zleconych innym operatorom przez 

aktualnie zalogowanego operatora. 

CRM Zasoby - zawiera listy zasobów, rezerwacji zasobów, sprzętu oraz pomieszczeń. 

CRM Możliwość eksportu adresów e-mail do systemów mailingowych np. Freshmail 

CRM Możliwość definiowania cech dla obiektów (kontrahentów, osób, zdarzeń i zadań). 
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3. ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW (EOD) 

OBSZAR WYMAGANIE 

EOD - Ogólne 
Konfigurowalne mechanizmy weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych 

danych. 

EOD - Ogólne 
Możliwość wprowadzenia oryginalnego dokumentu, jako załącznika w postaci 

elektronicznej, w celu weryfikacji i podglądu na dowolnym etapie obiegu. 

EOD - Ogólne 
Możliwość dodania, jako załącznik dowolnego innego dokumentu w dowolnym formacie 

(np. TIF, DOC, XLS, PNG, JPG itd.) bądź pliku ze skanera. 

EOD - Ogólne System dla każdego użytkownika udostępnia indywidualną listę zadań. 

EOD - Ogólne System umożliwia wyszukiwanie dokumentów po wielu kryteriach równocześnie. 

EOD - Dokumenty 
Mechanizm umożliwiający tworzenie i obsługę w systemie różnych typów dokumentów 

z uwzględnieniem specyficznych dla nich atrybutów. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EOD - Dokumenty 

System musi posiadać możliwość definiowania przez Zamawiającego dodatkowych 

atrybutów niezbędnych do opisania dokumentu w zależności od jego rodzaju (np. 

faktura, umowa, protokół, wystąpienie, informacja itp.). 

EOD - Dokumenty 
System musi rejestrować lokalizację (aktualne miejsce przechowywania) dokumentów 

papierowych oraz powinien pozwalać na ich wyszukiwanie. 

EOD - 

Korespondencja 

System musi wspierać obsługę faktur (w tym rachunki, opłaty, przelewy itp.) 

oraz sprawdzać poprawność i kompletność odczytanych danych. 

EOD - 

Korespondencja 

System musi umożliwiać przekazywanie pism wewnętrznych na zasadzie dekretacji 

w Systemie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 

EOD - 

Korespondencja 

System musi umożliwiać tworzenie korespondencji seryjnej w przypadku tworzenia 

dokumentów o tej samej treści adresowanych do wielu odbiorców. 

EOD - Struktura 

organizacyjna 

System musi umożliwiać odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Zamawiającego 

wraz z podległością służbową komórek organizacyjnych. 

EOD - Struktura 

organizacyjna 

System musi umożliwiać obsługę zespołów zadaniowych, do których należeć będą 

pracownicy z różnych jednostek organizacyjnych. 

EOD - Struktura 

organizacyjna 

System musi uwzględniać funkcje pełnione przez osoby, np. osoba z danej jednostki 

organizacyjnej pełni inną funkcję. 

EOD - 

Powiadomienia 
Mechanizm e-mailowy powiadamiający użytkownika o wystąpieniu zdarzeń w systemie. 

EOD - 

Powiadomienia 

System musi posiadać mechanizm powiadamiania użytkownika o zdarzeniach 

wynikających z bieżącej pracy w Systemie (nowe zdarzenia, dokumenty przydzielone, 

sprawy przydzielone, krok do wykonania w workflow, terminowość zadań). 

EOD - 

Powiadomienia 
Wszystkie powiadomienia muszą być prezentowane użytkownikowi w Systemie. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EOD - Zastępstwa 
System wyposażony jest w mechanizm obsługi zastępstw z gromadzeniem historii 

zastępstw. 

EOD - Zastępstwa 
System musi posiadać możliwość definiowania zastępstw w przypadku nieobecności 

pracowników. 

EOD - Zastępstwa 
System musi umożliwiać określenie osoby zastępującej oraz czas w jakim będzie 

realizowane zastępstwo. 

EOD - Zastępstwa 
System musi oznaczać operacje wykonywane przez osobę zastępującą jako wykonane 

„w zastępstwie”. 

EOD - Zastępstwa System musi umożliwiać delegowanie zadań i /lub delegowanie uprawnień. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Mechanizm kontroli statusu zadania, jego dotychczasowej ścieżki oraz czasów 

przyjścia, obróbki i wyjścia z poszczególnych stanowisk. 

EOD - Przepływy 

pracy 

System musi pozwalać na elastyczne określanie jakie role w przetwarzaniu zadań 

pełnią osoby uczestniczące w procesie przepływu pracy (np. kto może zaakceptować 

wniosek, przesłać dalej, odrzucić itp.). 

EOD - Przepływy 

pracy 

System musi zapewniać mechanizmy definiowania i obsługi przepływu pracy 

(Workflow). 

EOD - Przepływy 

pracy 

System musi posiadać narzędzie do graficznego budowania ścieżek workflow bez 

konieczności posiadania przez osoby je tworzące wiedzy programistycznej (znajomości 

określonego języka/ów programowania).  

Moduł musi być zintegrowany z Systemem, tak aby możliwe było uruchamiania 

procesów workflow z poziomu interfejsu Systemu oraz przechowywania wyników 

procesów w postaci obiektów (np. dokumentów) w Systemie. 

 

Moduł musi posiadać przynajmniej następujące możliwości: 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość definiowana interfejsów do i z innych systemów (WebService, pliki wymiany 

danych) jako kroków procesu. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość stosowania operacji arytmetycznych, logicznych, porównań w procesach 

na danych logicznych, liczbowych, tekstowych i datach. 



   

 

121 

 

OBSZAR WYMAGANIE 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość wysyłania powiadomień e-maliowych w dowolnym momencie procesu (np. 

o konieczności wykonania określonej akcji w systemie, powiadomienie o zaistnieniu 

określonego zdarzenia bądź wejściu procesu w określony stan). 

EOD - Przepływy 

pracy 

Obsługa mechanizmów zatwierdzenia operacji w danym kroku lub odrzucania i powrotu 

do kroku poprzedniego. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Obsługa wielu rozgałęzień w tworzonych procesach (dany krok rozgałęzia się 

na kilkanaście równoległych ścieżek) z późniejszym zebraniem informacji ze 

wszystkich równolegle biegnących ścieżek. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość podejmowania decyzji w procesie i dalszego biegu procesu w zależności 

od podjętej decyzji (np. wybór podległego pracownika, który ma wykonać określone 

działanie w kolejnym kroku procesu, wybrana wartość w danym kroku procesu). 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość korzystania z obiektów, danych i wartości słownikowych dostępnych 

w Systemie w procesach workflow (możliwość prezentacji, modyfikacji, dodawania 

nowych, wykorzystania w formularzach). 

EOD - Przepływy 

pracy 
Możliwość wyjścia i powrotu w dowolnym miejscu procesu. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Uzyskanie informacji o miejscu aktualnego procesowania (śledzenie aktualnego 

statusu realizacji). 

EOD - Przepływy 

pracy 
Generowania formularzy. 

EOD - Przepływy 

pracy 

Możliwość realizacji pętli różnego typu, obsługa zdarzeń błędów i anulowania 

procesów. 

EOD - Przepływy 

pracy 
Możliwość zmiany workflow bez przerywania jego wykonywania (wersjonowanie). 

EOD - Historia 

operacji 

System musi zapewnić prowadzenie kontroli dostępu do zasobów (musi rejestrować 

każdą udaną lub nieudaną próbę dostępu do zasobów). 

EOD - Historia 

operacji 

System musi rejestrować wszystkie zdarzenia dotyczące szczegółów operacji w nim 

wykonywanych,. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EOD - Historia 

operacji 

System musi umożliwiać administratorowi wgląd w historię operacji z możliwością 

filtrowania co najmniej ze względu na: czas od ..do .., użytkownika, rodzaj operacji, 

obiekt z możliwością sortowania po poszczególnych kryteriach. 

EOD - Wyszukiwanie 
Mechanizm wyszukiwania musi uwzględniać posiadane przez użytkowników 

uprawnienia. 

EOD - Raportowanie Raporty o stanie zadań, lista zadań na poszczególnych stanowiskach, historia zadań. 

EOD - Raportowanie 
Prowadzenie ewidencji wszystkich zapisów wykonywanych przez użytkowników 

systemu z możliwością wygenerowania raportów. 

EOD - Raportowanie System musi posiadać możliwość tworzenia raportów. 

EOD - Raportowanie Wszystkie raporty muszą być dostępne z poziomu interfejsu Systemu. 

EOD - Raportowanie 
System musi umożliwiać nadanie uprawnień do raportów (w szczególności: 

użytkownikom, grupom, JO, rolom). 

EOD - Raportowanie System musi umożliwiać parametryzowanie raportów przez użytkownika końcowego. 

EOD - Raportowanie 

Raporty muszą mieć możliwość konfiguracji, tak aby zakres danych prezentowanych 

w raporcie był zależny od uprawnień posiadanych przez użytkownika, który go 

wykonuje. 

EOD- Delegacje 
Możliwość wypełnienia wniosku na wyjazd krajowy lub zagraniczny online i przesłanie 

go do akceptacji. 

EOD- Delegacje 

Możliwość zdefiniowanie ścieżek zatwierdzania wniosku na wyjazd; przypisanie osób 

do poszczególnych etapów weryfikacji: 

• zgoda bezpośredniego przełożonego 

• weryfikacja i potwierdzanie kosztów (z projektu, z kosztów ogólnych uczelni) 

• udzielenie zgody na wyjazd 

EOD- Delegacje Możliwość potwierdzenia lub odrzucenia wniosku na każdym z etapów. 

EOD- Delegacje Możliwość wydrukowania z systemu zatwierdzonego wniosku na wyjazd. 
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OBSZAR WYMAGANIE 

EOD- Delegacje 

Możliwość złożenia zapotrzebowania na bilet lotniczy (etap realizacji delegacji): 

• elektroniczne wypełnienie i przesłanie zapotrzebowania 

• weryfikacja i potwierdzenie finansowania 

• realizacja zapotrzebowania (podgląd statusu realizacji) 

EOD- Delegacje 
Możliwość złożenia wniosku na zaliczkę bądź przelew w związku z uzyskaniem zgody 

na wyjazd (etap realizacji delegacji). 

EOD- Delegacje 

Możliwość rozliczenia delegacji w systemie (etap rozliczenia finansowego delegacji): 

• wprowadzenia informacji o okresie trwania,  

• miejscu podróży,  

• kosztach (diety, noclegi) 

• sporządzenie sprawozdania z wyjazdu 

Przedłożenie do akceptacji. 

EOD- Delegacje 

Możliwość wydruku delegacji do przedłożenia w dziale FK (wraz z kompletem 

dokumentów i faktur/rachunków potwierdzających poniesione wydatki) lub 

elektronicznego przesłania do rozliczenia. 

EOD - Aparatura 

Możliwość utworzenia i przeglądania bazy specjalistycznej aparatury naukowo-

badawczej KSAP (nazwa sprzętu, status: wolny, zarezerwowany, w użytku, kalendarz 

„wypożyczeń” zapotrzebowania na dany sprzęt). 

4. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU I LICENCJI 
 

Zamawiający zakłada, że system powinien być licencjonowany w modelu licencji pływających tzn. powinien 

kontrolować ilość jednocześnie zalogowanych do systemu użytkowników (a nie ilość zainstalowanych w 

organizacji aplikacji). Poniższa tabela przedstawia liczbę równoczesnych użytkowników, która powinien 

obsługiwać system, w podziale na poszczególne moduły/obszary. 

Obszar Liczba 
równoczesnych  
użytkowników 

Księgowość 6 

Kadry i Płace 6 

CRM 60 

DMS (EOD) 60 

Szkolenia 10 

Budżetowanie 10 

Sprzedaż 5 

Zakupy 3 

Magazyn 5 

Projekty 20 

Wypożyczalnia / moduł obsługi hotelowej 2 

Workflow 60 
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System powinien umożliwiać korzystanie cienkim klientom z pulpitów pracownika (zakres samoobsługi 

pracowniczej, w dostępem do EOD i Workflow) – do 200 użytkowników oraz pulpitów kierownika w zakresie 

obsługi pracowniczej – do 10 użytkowników.  

 

5. WDROŻENIE SYSTEMU 
Wdrożenie systemy należy wykonać w następujących etapach: 

ETAP I 

Dostawa wymaganych licencji, instalacja systemu na serwerze zamawiającego, wstępna konfiguracja obejmująca 

zdefiniowanie użytkowników systemowych, definicję dokumentów i ustawień, konfiguracja kopii bezpieczeństwa 

systemu. 

 

Wdrożenie I etapu powinno objąć podstawowe moduły systemu ERP:  

 Finansowo-księgowy: księga handlowa, księga inwentarzowa, faktury 

 Obsługa magazynu, sprzedaży i zakupów. 

 Kadrowo-płacowy: kadry, płace, portal pracowniczy (pulpit pracownika oraz pulpit kierownika), obsługa 

delegacji służbowych.  

 Budżetowanie i controlling  

Na tym etapie wdrożenia system RCP (Rejestracja Czasu Pracy), który obecnie funkcjonuje w KSAP powinien 

zostać zintegrowany z systemem kadrowo-płacowym (na potrzeby budowania i rozliczania grafików pracy i zajęć 

słuchaczy).  

Jednym z kluczowych usprawnień, które ma umożliwić zmiana systemów ma być automatyzacja sprawdzania 

obecności słuchaczy na zajęciach - z wykorzystaniem istniejącego systemu RCP zintegrowanego z modułem 

kadrowo-płacowym (zamawiający korzysta z systemu RCP dostarczanego przez Unicard). 

Wdrożenie portalu pracowniczego pozwoli usprawnić także rozliczanie czasu pracy pracowników oraz 

zautomatyzować obieg dokumentów związany z kwestiami pracowniczymi a w przypadku słuchaczy 

zautomatyzować i przyspieszyć obieg dokumentów dotyczących usprawiedliwiania nieobecności.  

Obszary do wdrożenia: 

 Księgowość 

 Kadry i płace 

 Budżetowanie 

 Zakupy, Sprzedaż, Magazyn 

 

ETAP II 

Kolejnym etapem powinno być wdrożenie, w ramach systemu ERP, modułów pozwalających na prowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentacji oraz zarządzanie (automatyzację) tych procesów. Procesy, które powinny 

zostać w pierwszej kolejności zautomatyzowane to obieg wniosków o wszczęcie postępowania oraz obieg faktur 

a także obieg dokumentów związany z obszarem pracowniczym oraz obsługą procedury usprawiedliwiania 

nieobecności słuchaczy.  

Na tym etapie poza wdrożeniem EOD/DMS należy także wdrożyć moduły obsługujące Szkolenia, Projekty, moduł 

CRM oraz obsługę Kolegium KSAP (z wykorzystaniem modułu wypożyczalni lub obsługi hotelowej). 

Obszary: 

 DMS/EOD z Workflow 

 CRM 
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 Projekty 

 Szkolenia 

 Obsługa Kolegium KSAP 

 

5.1 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU 
W ramach prac wdrożeniowych, Dostawca systemu zobowiązany będzie do instalacji i konfiguracji systemu  

w obszarach określonych w specyfikacji zamówienia.  

Wdrożenie powinno być poprzedzone analizą przedwdrożeniową, która będzie szczegółowo opisywała sposób 

konfiguracji systemu.  

Zamawiający przygotował analizę procesów biznesowych, która opisuje stan aktualny procesów oraz planowany 

stan docelowy, z uwzględnieniem wykorzystania systemu ERP. Fragmenty analizy, opisujące charakterystyczne 

dla KSAP procesy, które będą obsługiwane przez system ERP i które należy na etapie wdrożenia skonfigurować 

zostały zamieszczone poniżej.  

Pełna analiza procesów biznesowych zostanie przekazana Dostawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej  

i ustaleń dotyczących sposobu konfiguracji systemu.  

 

5.1.1 Obsługa słuchaczy  

 

Kontekst: Liczba słuchaczy w każdej promocji nie przekracza 40 osób. Nauka w KSAP trwa od 18 do 24 

miesięcy i rozpoczyna się we wrześniu każdego roku (przez kilka miesięcy w roku dwie promocje nakładają się). 

Obsługą procesu dydaktyki stacjonarnej zajmuje się Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego (OKS). 

O przyjęciu do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej decyduje egzamin konkursowy, który odbywa się raz do 

roku i na podstawie którego z kilkuset kandydatów wyłaniana jest grupa 40 słuchaczy. Egzamin konkursowy 

obsługiwany jest przez autorską aplikację. W planowaniu wdrożenia systemu ERP, w kontekście obsługi 

rekrutacji, należy jedynie przewidzieć możliwość zaimportowania do modułu kadrowego danych, słuchaczy, 

którzy zostali zakwalifikowani do nauki w KSAP (dane personalne, dostępne w pliku xls). 

Na potrzeby obsługi słuchaczy, z wykorzystaniem możliwości jakie daje system ERP, należy ich traktować jako 

specyficzną grupę pracowników, którzy mają określone zasady naliczania wynagrodzenia (stypendium), zasady 

dyscypliny pracy - tj. określoną procedurę rozliczania i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, procedurę 

związaną z delegacjami - wyjazdy na staże zagraniczne, korzystanie z dofinansowania w ramach IPR. Dla 

obsługi wielu, dotyczących słuchaczy, procedur najwygodniejszym rozwiązaniem jest umożliwienie korzystania im 

z pulpitów pracownika, za pośrednictwem których będą mogli składać wnioski w różnych sprawach i otrzymywać 

odpowiedzi/decyzje dotyczące złożonych wniosków. 

W przypadku powtarzalnych procedur - np. usprawiedliwianie nieobecności, wnioskowanie o dofinansowanie  

z IPR (indywidualnego Program Rozwoju) należy wdrożyć rozwiązanie pozwalające na automatyzację procedur 

wieloetapowego zatwierdzania decyzji (workflow). 

Słuchacze uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, w ramach 4 bloków przedmiotowych, oraz zajęciach 

językowych. Plan zajęć ustalany jest na bieżąco (ostateczna wersja planu przekazywana jest słuchaczom  

w tygodniu poprzedzającym zajęcia - najczęściej w czwartek). W planie zajęć często wprowadzane są zmiany, 

związane z odbywającymi się w KSAP wydarzeniami, wizytami gości, wyjazdami słuchaczy na konferencje, 

seminaria, wizyty studyjne itp.  

Nauka ma charakter ciągły a słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach. Nieobecność (także 

usprawiedliwiona) na więcej niż 20% zajęć w ciągu 3 miesięcy może skutkować decyzją o skreśleniu danej osoby 

z listy słuchaczy. 
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Podczas nauki w KSAP słuchacze otrzymują co miesiąc stypendium, które jest obniżane (wg. ustalonych z góry 

zasad naliczania obniżki stypendium) ze względu na nieobecność na zajęciach (usprawiedliwioną  

i nieusprawiedliwioną). 

Słuchacze potwierdzają swoją obecność na każdych zajęciach (w chwili obecnej obecność potwierdzana jest 

własnoręcznym podpisem na liście obecności, udostępnionej przez pierwszych 15 minut zajęć). Spóźnienie 

przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieobecność (jako nieobecność traktowane jest także czwarte  

i kolejne spóźnienie w danym miesiącu, nieprzekraczające 15 minut). 

 

Automatyzacja kontroli obecności 

W KSAP funkcjonuje system RCP Unicard. Powinien zostać wykorzystany (przy rozbudowie infrastruktury – 

montażu czytników w salach, gdzie odbywają się zajęcia) także do rejestracji obecności na poszczególnych 

zajęciach. Automatyzacja kontroli obecności wymaga tworzenia grafików zajęć słuchaczy w systemie 

kadrowym, który należy zintegrować z systemem RCP (zbieranie danych o potwierdzeniu obecności na 

zajęciach na podstawie “odbicia” karty w sali, gdzie odbywają się zajęcia). 

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe wymogi dotyczące konfiguracji systemu ERP w celu obsługi kontroli  
i rozliczania obecności słuchaczy na zajęciach. 

Realizowane działania Funkcjonalności systemu wspierającego proces 

Kontrola obecności Słuchaczy w szkole 

potwierdzone odbiciem karty przy bramce 

wejściowej. 

Wykorzystanie systemu RCP Unicard (jak obecnie). 

W przypadku, gdy Słuchacz zapomni karty 

możliwość wydania karty zastępczej (fakt wydania 

karty zastępczej powinien być odnotowany na 

papierze – numer karty zastępczej, data, imię  

i nazwisko słuchacza), którą na koniec dnia słuchacz 

zdaje w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego (OKS) 

lub Biurze Spraw Personalnych (BSP).  

Pracownik OKS/BSP będzie mógł na koniec okresu 

rozliczeniowego sczytać dane z karty zastępczej na 

ten konkretny dzień i sprawdzić, czy słuchacz był na 

zajęciach.  

Potwierdzanie obecności na zajęciach poprzez 

odbicie kart na czytnikach zamontowanych  

w salach. 

  

Odbicie karty oznacza obecność na zajęciach,  

z uwzględnieniem naliczania spóźnień/ nieobecności 

wg określonych zasad: 

  

- Spóźnienie przekraczające 15 minut 

traktowane jest jako nieobecność na całych 

zajęciach 

- Czwarte i kolejne spóźnienie w danym 

miesiącu, nieprzekraczające 15 minut, także 

traktowane jest jako nieobecność 

  

W przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia 

z zajęć słuchacz także odbija kartę na czytniku w 

danej sali (wciskając odpowiedni przycisk funkcyjny) 

– co jest potwierdzeniem wyjścia przed końcem 

Zintegrowanie systemu RCP z modułem kadrowym 

funkcjonującym w ramach systemu ERP. 

Umożliwienie wprowadzania w systemie kadrowym 

grafików zajęć dla każdego ze słuchaczy oraz dla 

całych grup (np. grupy językowe) z uwzględnieniem 

sali, tytułu zajęć, prowadzącego, typu zajęć (np. 

nazwa bloku tematycznego). 

Możliwość wprowadzania zmian w grafiku: 

- zmiana sali dla danych zajęć (inny czytnik 

RCP potwierdza obecność) 

- jednorazowa zmiana przypisania słuchacza do 

danej grupy (np. gdy odrabia zajęcia  

z inną grupą, po uzyskaniu wcześniejszej 

zgody) 

- odwołanie zajęć (jednorazowe usunięcie zajęć 

z grafiku, np. nieobecność prowadzącego) 

Możliwość ręcznego dodawania pozycji  

w grafiku (np. spotkanie z mentorem lub wizyta 

studyjna, które odbywają się poza szkołą). 
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zajęć – system nalicza nieobecność (odpowiednią 

liczbę godzin, zależnie od tego, ile czasu przed 

końcem zajęć słuchacz wychodzi). Jeśli słuchacz nie 

wychodzi przed końcem zajęć nie ma konieczności 

odbijania karty na wyjściu. 

 

Możliwość ręcznego wprowadzania danych  

o obecności przez pracownika KSAP (np. w 

przypadku awarii czytnika). 

Możliwość zdefiniowania zasad nieobecności np. 

spóźnienie ponad 15 min. to nieobecność na danych 

zajęciach lub bloku zajęć). 

Możliwość użycia karty w przypadku wcześniejszego 

opuszczenia zajęć (oznaczenie godziny 

wcześniejszego wyjścia z zajęć, opuszczone 

godziny zajęć wchodzą w limit obecności 

usprawiedliwionych/nieusprawiedliwionych). 

Prowadzenie statystyki obecności słuchaczy na 

zajęciach (w okresie jednego miesiąca, trzech 

miesięcy i w przebiegu całej promocji). 

System kadrowy zlicza statystyki obecności 

słuchacza (rozliczenia kart zastępczych sprawdzane 

są ręcznie na podstawie informacji o wydawanych 

kartach zastępczych – jaką kartę zastępczą 

przypisać do danego słuchacza w określonym dniu) 

dla określonego przedziału czasu. 

Możliwość analizowania statystyk nieobecności  

(w ciągu miesiąca i trzech miesięcy oraz dla całego 

przebiegu promocji). 

Umożliwienie słuchaczom podglądu do informacji  

o ich obecności na zajęciach. 

 

Usprawiedliwianie nieobecności 

Słuchacze mają prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności w wymiarze do 6 godzin zajęć w miesiącu. Poza 

tym mają obowiązek zgłaszania i usprawiedliwiania planowanych nieobecności (Regulamin kształcenia)  

z wyprzedzeniem (najpóźniej na dzień przed planowaną nieobecnością) lub w przypadku nieplanowanej 

nieobecności mają obowiązek złożyć wniosek o jej usprawiedliwienie nie później niż w ciągu trzech dni od 

zakończenia nieobecności. Ponadto o każdej nieobecności słuchacz powiadamia pracowników Szkoły drogą 

elektroniczną nie później niż w drugim dniu nieobecności. 

Poniższa tabela prezentuje procedurę obsługi wniosku słuchacza o usprawiedliwienie nieobecności, które 

powinna być dostępna dla słuchacza z poziomu pulpitu pracownika oraz  zautomatyzowana (workflow) – jest to 

proces wieloetapowego zatwierdzania i przekazywania decyzji. 

Realizowane działania Funkcjonalności systemu wspierającego proces 

Złożenie przez słuchacza wniosku  

o usprawiedliwienie nieobecności. 

Możliwość składania wniosków o usprawiedliwienie 

nieobecności – za pośrednictwem programu 

kadrowego (pulpit pracownika). 

Opinia Kierownika OKS na wniosku  

o usprawiedliwienie nieobecności. 

Dodanie opinii Kierownika OKS - w systemie EOD. 

Decyzja Dyrektora KSAP o usprawiedliwieniu 

nieobecności. 

Wydanie w systemie EOD decyzji ws. 

usprawiedliwienia nieobecności. 

Przekazanie decyzji do BSP – zmiana statusu 

nieobecności na usprawiedliwioną lub pozostawienie 

nieusprawiedliwionej. 

Możliwość zmieniania statusu nieobecności przez 

pracowników OKS i BSP lub automatyczna zmiana 

na podstawie wydanej decyzji. 
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Przekazanie słuchaczowi decyzji Dyrektora KSAP. Decyzja widoczna dla słuchacza w miejscu gdzie 

składał wniosek (pulpit pracowniczy) 

Rozliczanie nieobecności słuchaczy – przekazanie 

danych do BEF dotyczących wypłaty stypendium 

(wyliczenie potrąceń za nieusprawiedliwione/ 

usprawiedliwione nieobecności). 

Automatyczne wyliczenie liczby usprawiedliwionych/ 

nieusprawiedliwionych nieobecności w danym 

miesiącu i na tej podstawie informacji o wysokości 

potrąceń stypendium. 

 

 

Staże zagraniczne i Indywidualny Program Rozwoju 

Staże zagraniczne 

W trakcie kształcenia słuchacze uczestniczą w stażach: 2 stażach krajowych (każdy 8-tygodniowy) i w stażu 

zagranicznym, trwającym 6 tygodni. Słuchacze zgłaszają propozycje instytucji, w których chcieliby odbyć staże. 

Propozycje są opiniowane przez Kierownika OKS a następnie polegają akceptacji Dyrektora KSAP. Do zadań 

OKS należy zorganizowanie odbywania stażu w wybranej instytucji (a w przypadku braku takiej możliwości - w 

kolejnych instytucjach uzgadnianych ze słuchaczem i akceptowanych przez Dyrektora KSAP. 

Indywidualny Program Rozwoju 

Słuchacze uczestniczą w różnych wydarzeniach i konferencjach, związanych z rozwojem kompetencji 

potrzebnych do przyszłej pracy. Każdy ze słuchaczy ma przyznaną pulę środków finansowych, które może 

wykorzystać w ramach Indywidualnego Programu Rozwoju (IPR) i przeznaczyć na pokrycie 50% kosztów udziału 

w konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych itp. Wsparcie jest wypłacane na zasadzie refundacji 

poniesionych kosztów, po wcześniejszej akceptacji wniosku o pokrycie kosztów danego wydarzenia w ramach 

IPR. 

Obsługa wniosków dotyczących miejsca odbywania staży zagranicznych oraz wniosków i rozliczeń środków  
w ramach IPR powinna być realizowana z wykorzystaniem systemu ERP – portalu pracowniczego, do którego 

dostęp będą mieli także słuchacze. Proces akceptacji tych wniosków jest kilkuetapowy i obejmuje opinię 

Kierownika OKS oraz akceptację Dyrektora KSAP a następnie przekazanie danych do wiadomości słuchacza, 

OKS oraz BSP. Na etapie wdrożenia Dostawca powinien skonfigurować procedury EOD dla ww. procesów,  
z wykorzystaniem modułu workflow.  

Słuchacze powinni mieć także dostęp, przez portal pracowniczy, do funkcjonalności umożliwiającej rozliczenie 
delegacji lub wnioskowanie o zwrot środków w ramach IPR (50% kosztów udziału w wydarzeniach, wyjątkowych 
przypadkach Dyrektor może udzielić wsparcia finansowego przekraczającego 50% – zwracane po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających poniesione koszty).  

 

5.1.2 Obsługa szkoleń 

 

Kontekst: KSAP prowadzi szeroką działalność szkoleniową, adresowaną do pracowników administracji 

publicznej. W ofercie ma m.in. szkolenia stacjonarne z wiedzy/umiejętności (najczęściej jedno lub kilkudniowe), 

szkolenia językowe (kursy semestralne, wakacyjne oraz szkolenia kilkudniowe) oraz inne formy szkoleń – w tym 

e-learning oraz projekty szkoleniowe. 

Obsługa szkoleń powinna być realizowana z wykorzystaniem modułu do obsługi szkoleń, zintegrowanego  

z systemem ERP 
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Rejestracja na szkolenia obsługiwana jest przez autorskie aplikacje a w przyszłości rozważane jest wprowadzenie 

zmian w sposobie działania tych aplikacji. Zakres integracji pomiędzy aplikacjami obsługującymi rekrutację na 

szkolenia a systemem ERP (modułem do obsługi szkoleń) to możliwość automatycznego importu oraz aktualizacji 

danych (imię nazwisko, instytucja, dane kontaktowe, dane kontaktowe do osoby zgłaszającej pracownika danej 

instytucji na szkolenie itp.) dotyczących uczestników zgłoszonych na dane szkolenie przez aplikację obsługującą 

rekrutację. 

Szkolenia są potwierdzane, jeśli zbierze się odpowiednia liczba uczestników. Dość często zdarza się, że 

zaplanowane szkolenie jest odwoływane, ze względu na małą liczbę zgłoszeń. W takim przypadku konieczne jest 

poinformowanie uczestników o odwołaniu i ewentualne zebranie deklaracji o chęci uczestnictwa w szkoleniu w 

innym terminie. Komunikacja z zapisanymi na szkolenie osobami powinna być wspierana przez system ERP 

(wysyłanie maili/SMS).  

Podczas szkolenia uczestnicy podpisują listy uczestnictwa, potwierdzając obecność i otrzymanie materiałów.  

Na czas szkolenia otrzymują identyfikatory, które umożliwiają wejście na teren KSAP. Po zakończeniu szkolenia 

otrzymują certyfikaty.  

Po zakończonym szkoleniu do uczestników są wysyłane ankiety, z prośba o ocenę szkolenia. Ankiety są 

tworzone i wysyłane za pośrednictwem oddzielnej aplikacji, istotne jest jednak aby wyniki ankiety (plik xls/pdf) 

mogły być przechowywane w dokumentacji szkolenia – np. dodane do systemu ERP jako załączniku (dodawane 

ręcznie przez użytkowników systemu). 

Pracownicy KSAP wystawiają i przesyłają do Urzędów, które delegowały pracowników na szkolenia, faktury.  

W przypadku udziału osób zgłaszających się prywatnie faktury wystawiane są przed szkoleniem a dopiero ich 

opłacenie potwierdza udział w szkoleniu. 

Poniższa tabela zawiera opis funkcjonalności systemu ERP, które powinny zostać skonfigurowane na etapie 

wdrożenia.  

Realizowane działania Funkcjonalności systemu wspierającego 

działania 

Odwołanie/zmiana terminu szkolenia. 

 

  

 

Możliwość wysyłania mailingu do zarejestrowanych 

uczestników z linkiem do potwierdzenia odebrania 

wiadomości (ważne w przypadku informowania np.  

o odwołaniu szkolenia) lub w formie ankiety (np. 

wybór nowego terminu szkolenia). 

Komunikacja dotycząca szkolenia oraz 

udostępnianie materiałów po szkoleniu. 

 

Możliwość wysyłania wiadomości (mail, SMS) do 

uczestników danego szkolenia. 

Obsługa uczestników szkolenia w dniu szkolenia, 

wystawianie certyfikatów. 

Tworzenie list obecności oraz list recepcyjnych 

uczestników. 

Generowanie zaświadczeń o udziale w szkoleniu (do 

pliku pdf i doc), z możliwością zmiany wzoru 

zaświadczenia lub edycji treści pojedynczego 

zaświadczenia (doc). 

Tworzenie listy wygenerowanych zaświadczeń. 

Możliwość wystawienia duplikatu zaświadczenia.  

Wystawianie faktur za szkolenia.  Połączenie modułu do obsługi szkoleń z modułem 

do fakturowania (sprzedaż). 

Definiowanie zakresu danych na wystawianych 

fakturach (np. nazwiska uczestników szkolenia). 
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Prowadzenie statystyk dotyczących szkoleń. Przygotowywanie sprawozdań/statystyk liczby 

uczestników szkolenia, urzędów, z których się 

zgłaszają, liczby szkoleń w których uczestniczyli itd. 

 

 

5.1.3 Obsługa projektów 

 

Częścią działalności KSAP jest kształcenie pracowników oraz kadr wyższych urzędników administracji w formie 

różnorodnych programów i projektów, krajowych i międzynarodowych. Za organizację i obsługę projektów 

odpowiada Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej  oraz ORIKU (Ośrodek Rozwoju i Kształcenia 

Ustawicznego). Projekty finansowane są z różnych źródeł, w tym mogą być także finansowane ze środków 

unijnych.  

System ERP powinien wspierać prowadzenie projektów, z uwzględnieniem wymagań dotyczących realizacji 

projektów, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji projektów.  

W ramach kontroli budżetów projektów system ERP powinien umożliwiać: 

 Planowanie i rozliczanie budżetów zadaniowych i jednocześnie w układzie księgowym. 

 Definiowanie budżetów kosztów pośrednich (ogólnych). 

 Ewidencja rzeczywistych kosztów w budżecie kosztów bezpośrednich. 

 Ewidencja rzeczywistych kosztów w budżecie kosztów pośrednich. 

 Bieżąca ewidencja kosztów w budżecie kosztów bezpośrednich i pośrednich. 

 Export budżetów kosztów i przychodów z arkuszy kalkulacyjnych do Excela, pdf. 

 Połączenie z systemem kontroli zamówień publicznych.  

W ramach kontroli postępu realizacji projektu system ERP powinien umożliwiać: 

 Monitoring harmonogramu - nanoszenie wydarzeń i ich aktualizacja, połączenie z monitoringiem budżetu 

projektu (bieżąca ewidencja kosztów bezpośrednich i pośrednich, połączenie z monitoringiem realizacji 

zdań w projekcie) 

 Monitoring kosztów wynagrodzeń ekspertów i wykładowców (połączenie z modułem budżetowania oraz 

modułem kadrowo-płacowym) 

 Monitoring realizacji zadań projektu  

 Monitoring obsługi projektu – możliwość przypisywania zadań pracownikom  

 

5.1.4 Obieg dokumentacji 
Na etapie wdrożenia modułu EOD wraz z modułem automatyzującym przepływy pracy (workflow) należy 

uwzględnić wymogi Instrukcji Kancelaryjnej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 

Przy wdrożeniu EOD do zadań Dostawcy będzie należało także wdrożenie zautomatyzowanych procedur obiegu 

dokumentów dla: 

 obsługi wniosków o usprawiedliwienie nieobecności słuchaczy (opisane w części dotyczącej obsługi 

słuchaczy) 

 obsługi wniosków o zwrot kosztów z IPR (opisane w części dotyczącej obsługi słuchaczy) 

 obsługi procedury zatwierdzania miejsca odbywania staży zagranicznego (opisane w części dotyczącej 

obsługi słuchaczy) 

 obsługi procedury wnioskowania w wszczęcie postępowania (opisana poniżej) 

 obsługi procedury rozliczania wydatków (opisana poniżej) 
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 obsługi procesu planowania i akceptacji delegacji krajowych i zagranicznych  

Pozostałe procedury mogą zostać automatyzowane przy wsparciu Dostawcy w ramach godzin przeznaczonych 

na Usługi Rozwoju – na podstawie ustaleń między Dostawcą z Zamawiającym. 

Procedura wnioskowania o wszczęcie postępowania 

Planowanie wydatków podlegających pod PZP jest prowadzone zgodnie z Ogólnymi zasadami udzielania 

zamówień publicznych w KSAP. 

Procedura rozpoczyna się stworzeniem Wniosku o wszczęcie postępowania. Proces wiąże się  

z wieloetapową akceptacją przedstawioną w poniższej tabeli. 

Etap procesu Funkcjonalności systemu wspierającego proces 

Utworzenie wniosku przez pracownika  

i przesłanie do Kierownika danego biura 

Tworzenie wniosków o wszczęcie postępowania z 

możliwością tworzenia przez kopiowanie już 

istniejących wniosków. 

Akceptacja wniosku przez Kierownika biura  

i przesłanie wniosku do Biura Administracyjnego 

(BA). 

Akceptacja wniosku w BA (ewentualnie 

przeprowadzenie procedury wynikająca z pzp)  

i przesłanie wniosku do Biura Ekonomiczno-

Finansowego (BEF) 

Zatwierdzanie wniosku w elektronicznym obiegu z 

możliwością wykorzystania podpisu elektronicznego. 

  

Wysyłanie powiadomień osobom, do których trafiają 

zadekretowane dokumenty oraz przypomnień w 

przypadku braku wykonania akcji (podpisanie, 

odrzucenie, opisanie) w ustalonym czasie (np. po 

konkretnej liczbie dni). 
Potwierdzenie przez BEF posiadania środków na 

realizację zamówienia i przesłanie wniosku do 

Dyrekcji 

Akceptacja wniosku przez Dyrekcję  

i przesłanie wniosku do Biura, które zainicjowało 

proces. 

Zaakceptowany wniosek może być wydrukowany. Możliwość wydrukowania z systemu dokumentu z 

potwierdzeniem akceptacji poszczególnych 

uczestników. 

Biuro, które stworzyło wniosek przesyła informację o 

zaakceptowanym wniosku do BSP w celu 

przygotowania umowy 

Możliwość powiązania tworzonej w module 

kadrowym umowy z danym wnioskiem. 

  

Rozliczanie wydatków  

Wszystkie faktury zakupowe, które trafiają do KSAP, nawet jeśli adresowane są do konkretnych osób/Biur, muszą 

zostać zarejestrowane w Kancelarii a następnie przejść przez procedurę obiegu dokumentów, która jest 

wieloetapowa. 

Poniższa tabela przedstawia procedurę rozliczania wydatków. 
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Etap procesu Funkcjonalności systemu wspierającego proces 

Rejestracja faktury w Kancelarii, wprowadzenie 

danych z faktury do systemu (łącznie z danymi  

o przedmiocie i terminie płatności).  

Zeskanowanie dokumentu i dołączenie skanu do 

elektronicznego obiegu dokumentów. 

Przekazanie oryginału faktury do BEF. 

Monitoring terminów płatności faktur i wysyłanie 

powiadomień w przypadku zbliżającego się terminu 

opłacenia faktury. 

 

Skanowanie dokumentów z możliwością włączania do 

elektronicznego obiegu dokumentów.  

Zadekretowanie faktury do odpowiedniego Biura. 

(w przypadku błędnego zadekretowania pracownik 

danego biura przypisuje fakturę do innego - 

właściwego biura lub do Kancelarii). 

Wysyłanie powiadomień osobom, do których trafiają 

zadekretowane dokumenty oraz przypomnień  

w przypadku braku wykonania akcji (podpisanie, 

odrzucenie, opisanie) w ustalonym czasie (np. po 

konkretnej liczbie dni). 

Opisanie faktury we właściwym Biurze i przypisanie 

jej do właściwego numeru wniosku o wszczęcie 

postępowania i właściwej umowy. 

Przekazanie sprawy do BA. 

Przypisanie faktury do danego wniosku i umowy. 

Sprawdzenie zgodności faktury z zaakceptowanym 

wnioskiem o wszczęcie postępowania (sprawdzenie 

czy wartość faktury – pierwszej lub wszystkich 

łącznie dotyczących danego wydatku nie przekracza 

kwoty zaakceptowanej we wniosku). 

Przekazanie sprawy do BEF. 

Tworzenie powiązań pomiędzy dokumentami 

(faktury, wnioski, umowy) i kontrola czy realizowane 

koszty nie przekraczają wskazanych we wniosku  

i umowie kwot.   

Wydrukowanie dokumentacji i dołączenie do niej 

oryginału faktury w BEF - zamknięcie sprawy po 

skompletowaniu dokumentacji. 

Możliwość wydrukowania z systemu dokumentu z 

potwierdzeniem akceptacji poszczególnych 

uczestników (po zakończonym procesie obiegu 

dokumentów). 

 

5.1.5 Budżetowanie 
Moduł służący do budżetowania powinien zostać wdrożony w ramach systemu ERP w I Etapie. 

Wdrożenie w II Etapie, elektronicznego obiegu dokumentów oraz zdefiniowanie procesów obiegu dokumentów 

związanych z planowaniem i realizacją wydatków (wnioski o wszczęcie postępowania i rozliczanie wydatków) 

pozwolą na bieżące monitorowanie budżetów. 

Do zadań Dostawcy będzie należała konfiguracja modułu pozwalająca na planowanie budżetów ogólnego i dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, w podziale na budżety zadaniowe oraz podgląd bieżącego stanu 

wydatkowania środków, który powinien być widoczny dla BEF, kadry kierowniczej  oraz dla poszczególnych Biur 

(w ramach budżetów tych jednostek).  

5.1.6 Księgowość, Zakupy, Sprzedaż, Magazyn 
Wdrożenie modułów obsługujących księgowość zakupy, sprzedaż i magazyn obejmuje zainstalowanie  

i konfigurację modułu – w oparciu o uzgodnienia z analizy przedwdrożeniowej, przeszkolenie personelu  

(w ramach zakresu szkoleń dla pracowników Zamawiającego) oraz migrację danych z dotychczas 

wykorzystywanego systemu (na bazie dostarczonych przez Zamawiającego pliku XLS) oraz pełne wsparcie w 

zakresie obsługi systemu w okresie 6 tygodni od wdrożenia modułu, obejmujące wsparcie użytkowników w 

korzystaniu z systemu. 
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Na potrzeby obsługi obszarów księgowości niezbędne jest przygotowanie/konfiguracja następujących raportów: 

1. sprawozdania: Rb N, Rb Z, Rb UN, Rb UZ, Rb 70, F-01, F-03, Z-03, Z-06 

2. naliczanie kosztów kształcenia zgodnie z przesłanym wzorem, 

3. bilans, rachunek wyników w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, 

4. rachunek przepływów środków pieniężnych i zmiany w kapitale 

5. raporty z zakresu wykonania planów w układzie, analiza kosztów, 

6. rentowność szkoleń i innych aktywności, monitorowanie ryzyk i mierników 

 

 

5.1.7 Kadry i płace 
Wdrożenie modułu obsługującego kadry i płace obejmuje zainstalowanie i konfigurację modułu – w oparciu o 

uzgodnienia z analizy przedwdrożeniowej, przeszkolenie personelu (w ramach zakresu szkoleń dla pracowników 

Zamawiającego) oraz migrację danych z dotychczas wykorzystywanego systemu. W ramach wdrożenia 

Dostawca zagwarantuje pełne wsparcie w zakresie obsługi systemu w okresie 6 tygodni od wdrożenia modułu, 

obejmujące wsparcie użytkowników w korzystaniu z systemu. 

Istotnym wymogiem z punktu widzenia specyfiki działania KSAP jest konieczność śledzenia losów absolwentów – 

słuchaczy, którzy ukończyli naukę w KSAP, przez okres 5 lat od zakończenia nauki. Należy przewidzieć 

możliwość uzupełniania danych (wprowadzanych przez pracowników BSP) dotyczących zatrudnienia z podaniem 

miejsca, stanowiska i dat zatrudnienia oraz ewentualnych dodatkowych pól opisowych a także możliwość 

tworzenia raportów dotyczących zatrudnienia i alertów w przypadku kiedy występuje przerwa w zatrudnieniu. 

 

5.1.8 CRM 
Wdrożenie modułu CRM obejmuje konfigurację modułu – w oparciu o uzgodnienia z analizy przedwdrożeniowej  
i przeszkolenie personelu oraz wsparcie w zaimportowaniu danych kontrahentów – dostarczonych przez 

Zamawiającego w plikach XLS.  

 

5.1.9 Obsługa Kolegium KSAP 
Kolegium KSAP oferuje zakwaterowanie słuchaczom podczas nauki oraz w uzgodnionym indywidualnie okresie 

po zakończeniu nauki. Okazjonalnie, w ramach posiadanych wolnych miejsc, z Kolegium mogą korzystać goście 

słuchaczy lub współpracownicy KSAP. 

System ERP w ramach obsługi Kolegium powinien umożliwiać: 

 ewidencjonowanie pokoi oraz stanu ich wyposażenia 

 wyszukiwanie wolnych pokoi wg. określonych atrybutów oraz wg. dostępności w określonych terminach 

 odnotowywanie stanu wypożyczenia pokoi – z informacją komu i na jaki czas są udostępniane 

 naliczanie stawek za udostępnienie (wypożyczenie) pokoi wg. zdefiniowanych reguł – cenniki 

dzienne/miesięcznie, zależne od pokoju, cenniki dla słuchaczy i innych gości 

 rozliczanie słuchaczy i innych osób korzystających z pokoi (w połączeniu z modułem Sprzedaż) 

 generowanie raportów dotyczących wykorzystania pokoi, osób korzystających z pokoi, stanu rozliczeń, 

wyposażenia pokoi 

Wdrożenie rozwiązań obsługujących może być oparte o moduł wypożyczalni lub moduł do obsługi hotelowej 

(tylko w niezbędnym do obsługi Kolegium zakresie). Wdrożenie obejmuje konfigurację modułu – w oparciu  
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o uzgodnienia z analizy przedwdrożeniowej i przeszkolenie personelu oraz wsparcie wdrożeniowe przez okres  

6 tygodniu od wdrożenia modułu obejmujące wsparcie użytkowników w korzystaniu z systemu. 

 

5.2 MIGRACJA DANYCH Z DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANYCH 

SYSTEMÓW 
 

W zakresie migracji systemów należy wykonać prace związane z: 

 Przeniesieniem kartotek obecnie zatrudnionych pracowników oraz słuchaczy (150 kartotek). 

Obecnie Zamawiający korzysta z rozwiązania Xpertis, dostarczanego przez Macrologic  ERP.  
Do zadań Dostawcy będzie należało przeniesienie kartotek pracowniczych do Systemu, z obecnie 

wykorzystywanego rozwiązania.  

 Import stanów kont księgowych i rozrachunków (na bazie dostarczonych przez Zamawiającego plików 

XLS) 

 Wczytanie kartotek towarowych (na bazie dostarczonych przez Zamawiającego plików XLS) 

 Bilans otwarcia dla stanów magazynowych (na bazie dostarczonych przez Zamawiającego plików XLS) 

 

5.3 ZAKRES SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi systemu. Szkolenia powinny 

być podzielone na część prezentacji systemu oraz szkolenia stanowiskowe (warsztaty). 

Na każdy z etapów wdrożenia Wykonawca powinien zaplanować 150 godzin szkoleń, obejmujących zarówno 

szkolenia w formie prezentacji (obejmujące każdy z obszarów) oraz szkolenia stanowiskowe, w zakresie obsługi 

systemu, dla poszczególnych pracowników. O podziale poszczególnych godzin szkoleniowych na 

poszczególnych pracowników będzie decydował Zamawiający. 

Szkolenia mogą zostać zrealizowane zarówno przed wdrożeniem jak i w okresie trwania Wsparcia 

Powdrożeniowego (3 miesiące na każdy etap).  

 

5.4 WSPARCIE POWDROŻENIOWE 
W ramach wsparcia powdrożeniowego (na każdy etap osobno), Dostawca powinien zaplanować co najmniej  

80 godzin, które będą mogły zostać wykorzystane w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia każdego 

z etapów (łącznie 160h na dwóch Etapach). 

Wsparcie powdrożeniowe obejmować będzie pomoc zdalną użytkownikom systemu w zakresie obsługi systemu 

oraz zmiany w konfiguracji programu wynikające z uszczegółowienia lub modyfikacji założeń wdrożeniowych. 

 


