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Załącznik 1 do Zaproszenia do szacowania cen 

 
 
Założenia funkcjonalne dotyczące aplikacji biznesowych. 
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Założenia wspólne dotyczące modułów. 
1. Moduły powinny być dostępne w jednym środowisku i zintegrowane ze sobą w stopniu 

umożliwiającym zapewnianie poniższej funkcjonalności.  

2. Dostęp do poszczególnych modułów powinien opierać się o jednokrotne logowanie. W 
tym celu wymagana jest integracja z MS Office 365 Active Directory. 

3. Struktura organizacyjna powinna być strukturą wprowadzoną lub pobraną z MS Office 
365 Active Directory, w tym celu wymagana jest integracja. 

4. Dostęp do poszczególnych modułów powinien być oparty o indywidualną macierz 
dostępów i określany indywidualnie dla każdego użytkownika. 

5. W przypadku każdego działania, które skutkuje przesłaniem zadania/informacji w 
procesie, wymagane jest informowanie użytkownika (odbiorcy zadania) poprzez email  
(z krótkim podaniem opisu zadania oraz linku do niego). Informacja powinna zawierać 
także dane dotyczące wymaganego terminu zakończenia działania/zadania. 

6. W przypadku przekroczenia wskazanego czasu na wykonanie czynności, do użytkownika 
powinna być wysłana informacja o przekroczeniu terminu wykonania czynności wraz z 
linkiem bezpośrednim do zadania. 

7. Wymagane jest zapewnienie importu danych do modułów z plików XLS na etapie 
wdrażania modułów.  

8. Wymagane jest zapewnienie raportów pokazujących czasy wykonania czynności na 
poszczególnych etapach wraz z identyfikacją użytkowników wykonujących czynności 
oraz dane statystyczne jak średni czas czynności, średni czas procesu itd.  

Moduł Wnioski Zakupowe 
1. Udziałowcy procesu 

1.1. W procesie biorą udział następujące osoby/komórki organizacji: 

1.1.1. Wnioskujący – docelowy użytkownik towaru/usługi lub inna osoba działająca 
na rzecz użytkownika. 

1.1.2. Zatwierdzający – osoba, do której należy akceptacja wniosku od strony 
zasadności zakupu. 

1.1.3. Dział Zamówień – dział mający kompetencje pozwalające na ocenę 
przedmiotu wniosku, potwierdzenia występowania przedmiotu wniosku w 
planie zakupów, przeprowadzenie procedury rozeznania/szacowania rynku 
dostawców przedmiotu wniosku itd.. 

1.1.4. Dział Finansowy. 

1.1.5. Zarząd. 
2. Przebieg procesu: 

2.1. Wnioskujący: 

2.1.1. Wprowadza do systemu zapotrzebowanie. 

2.1.2. Opisuje przedmiot 

2.1.3. Uzasadnia konieczność zakupu 
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2.1.4. Podaje wymagane ilości 

2.1.5. Podaje oczekiwany termin dostawy. Dla usług podaje czas startu oraz czas 
trwania (dla usług długoterminowych). 

2.1.6. Dołącza załączniki (opcjonalnie) np. z opisem przedmiotu zamówienia 

2.1.7. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

2.1.8. Wniosek przesyłany jest do Zatwierdzającego 

2.2. Zatwierdzający: 

2.2.1. Odznacza zgodę na zakup 

2.2.2. Uzasadnia swoją zgodę  

2.2.3. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

2.2.4. Wniosek przesyłany jest do Działu Zamówień – Poziom 1. 

2.3. Dział Zamówień – Poziom 1 

2.3.1. Dokonuje rozeznania wartości przedmiotu zamówienia i wprowadza wartość 
do systemu – netto lub brutto. System przelicza netto w walucie (wg 
wprowadzonego kursu). 

2.3.2. Sprawdza, czy przedmiot zamówienia występuje w budżecie na dany rok. 
Jeżeli nie, uzyskuje zgodę (poza systemem) na zakup i odznacza zgodę w 
systemie po jej uzyskaniu. 

Na podstawie wartości z rozeznania przeprowadzany jest dalszy proces. 

Wartość poniżej 10 000 zł netto: 
1. Dział zamówień – Poziom 1: 

1.1. Podaje dostawcę na podstawie rozeznania rynku (przesłane oferty, strony www itd.) 

1.2. Podaje uzasadnienie wyboru dostawcy 

1.3. Wprowadza ostateczną wartość 

1.4. Wprowadza wymagany termin dostawy/rozpoczęcia świadczenia usług (oraz ich 
trwania w przypadku usług długoterminowych) 

1.5. Określa typ zamówienia (usługa/dostawa/prace budowlane) 

1.6. Zaznacza wymagalność lub nie zawarcia umowy (pole opcjonalne). W przypadku 
konieczności zawarcia dołączyć projekt umowy) 

1.7. Wprowadza uwagi (opcjonalnie). 

1.8. Wniosek przesyłany jest na Poziom 2 

2. Dział zamówień – Poziom 2: 

2.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

2.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie). 

2.3. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego – Poziom 1 

3. Dział finansowy – Poziom 1: 
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3.1. Potwierdza kompletność wniosku 

3.2. Potwierdza dostępność środków finansowych 

3.3. Wskazuje na źródło finansowania (symbol/kod np. dotacji z listy) przy czym: 

3.3.1. istnieje możliwość wyboru kilku źródeł finansowania dla jednego wniosku i 
dekretacji odpowiednich wartości cząstkowych 

3.3.2. system powinien sprawdzać czy suma ze wskazanych wartości cząstkowych jest 
równa wartości wprowadzonej w pkt 1.3. 

3.3.3. Potwierdza weryfikacje. 

3.3.4. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

3.4. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego – Poziom 2 

4. Dział finansowy – Poziom 2: 

4.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

4.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

4.3. Wniosek przesyłany jest do Zarządu.  

5. Zarząd: 

5.1. Akceptuje wniosek. 

5.2. Wniosek przesyłany jest do Działu Zamówień 

6. Dział Zamówień: 

6.1. Składa zamówienie 

6.2. Wprowadza datę złożenia zamówienia 

6.3. Kończy proces. 

Wartość pomiędzy 10 000 a 30 000 EUR netto (kurs: 4,2693) 
1. Dział zamówień - Poziom 1: 

1.1. Dokonuje szacowania cen 

1.2. Wprowadza materiały potwierdzające szacowanie (oferty, emaile, widoki stron). 

1.3. Wprowadza ostateczną wartość wniosku lub umowy 

1.4. Wskazuje dostawce wraz z uzasadnieniem 

lub 

1.1. Zaznacza wybór dostawcy z pominięciem procedury konkurencyjnej 

1.2. Uzasadnia pominiecie procedury konkurencyjnej 

1.3 Wskazuje dostawce z pominięciem procedury konkurencyjnej 

1.4 Wprowadza ostateczną wartość wniosku lub umowy 

1.5. Wprowadza przewidywany termin dostawy/rozpoczęcia świadczenia usług (oraz ich 
trwania w przypadku usług długoterminowych) 

1.6. Określa typ zamówienia (usługa/dostawa/prace budowlane) 
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1.7. Zaznacza wymagalność lub nie zawarcia umowy (pole opcjonalne). W przypadku 
konieczności zawarcia dołączyć projekt umowy. 

1.8. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

1.9. Wniosek przesyłany jest na Działu zamówień Poziom 2. 

2. Dział zamówień – Poziom 2: 

2.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

2.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie). 

2.3. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego Poziom 1. 

3. Dział finansowy – Poziom 1: 

3.1. Potwierdza kompletność wniosku  

3.2. Potwierdza dostępność środków finansowych 

3.3. Wskazuje na źródło finansowania (symbol/kod np. dotacji z listy) przy czym: 

3.3.1. istnieje możliwość wyboru kilku źródeł finansowania dla jednego wniosku i 
dekretacji odpowiednich wartości cząstkowych 

3.3.2. system powinien sprawdzać czy suma ze wskazanych wartości cząstkowych 
jest równa wartości wprowadzonej w pkt 1.4. 

3.4. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

3.5. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego – Poziom 2 

4. Dział finansowy – Poziom 2: 

4.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

4.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

4.3. Wniosek przesyłany jest do Zarządu. 

5. Zarząd: 

5.1. Akceptuje wniosek. 

5.2. Przesyła do Działu Zamówień 

6. Dział Zamówień: 

6.1. Składa zamówienie 

6.2. Wprowadza datę złożenia zamówienia 

6.3. Kończy proces. 

Wartości powyżej 30 000 EUR netto (kurs: 4,2693): 
1. Dział zamówień – Poziom 1: 

1.1. Przygotowuje i umieszcza w systemie dokumenty: 

• SOPZ 

• Wzór umowy 

• SIWZ (komplet wymaganych dokumentów) 
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1.2. Określa typ zamówienia (usługa/dostawa/prace budowlane) 

1.3. Wprowadza komisje przetargową 

1.4. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

1.5. Dla wartości powyżej 200 000 brutto odznacza uzyskanie zgody organu 
nadzorczego i dołącza skan dokumentu zgody 

1.6. Dla wartości powyżej 100 000 000 brutto odznacza uzyskanie opinii Prokuratorii 
Generalnej wzoru umowy i dołącza skan opinii (przy usługach doradztwa prawnego 
kwota powyżej 500 000 zł) 

1.7. Wniosek przesyłany jest na Poziom 2 

2. Dział zamówień – Poziom 2: 

2.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

2.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie). 

2.3. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego Poziom 1 

3. Dział finansowy – Poziom 1: 

3.1. Potwierdza kompletność wniosku 

3.2. Potwierdza dostępność środków finansowych 

3.3. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

3.4. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego Poziom 2 

4. Dział finansowy – Poziom 2: 

4.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

4.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

4.3. Wniosek przesyłany jest do Zarządu. 

5. Zarząd: 

5.1. Akceptuje wniosek. 

5.2. Wniosek przesyłany jest do Działu Zamówień 

6. Dział Zamówień: 

6.1.  Przeprowadza postępowanie w osobnym systemie  

6.2. Wprowadza dane/wynik postępowania: 

• Wykonawcę 

• Wartość umowy 

6.3. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego 

7. Dział Finansowy Poziom 1: 

7.1. Wskazuje na źródło finansowania (symbol/kod np. dotacji z listy) przy czym: 

• istnieje możliwość wyboru kilku źródeł finansowania dla jednego wniosku i 
dekretacji odpowiednich wartości cząstkowych 
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• system powinien sprawdzać czy suma ze wskazanych wartości cząstkowych jest 
równa wartości wprowadzonej w pkt 1.4. 

7.2. Wniosek przesyłany jest do Działu Finansowego – Poziom 2 

8. Dział finansowy – Poziom 2: 

8.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

8.2. Wprowadza uwagi (opcjonalnie) 

8.3. Wniosek przesyłany jest do Działu Zamówień 

9. Dział Zamówień: 

9.1. Kończy proces, poprzez oznaczenie zawarcia umowy (lub unieważnienie) i 
dołączenie jej do wniosku.  

10. Pozostałe wymagania dla wszystkich rodzajów procesów w module Wnioski. 

10.1. Na każdym kroku procesu możliwe jest wykonania działań: 

• Zaakceptuj – powinna być zapewniona możliwość lub wymuszenie akceptacji 
wniosków przez dwie osoby z danego poziomu (np. zarząd).  

• Odrzuć – wymagane jest uzasadnienie odrzucenia 
• Zawieś – wymagane jest uzasadnienie. Odwieszenia wniosku może dokonać tylko 

osoba, która go zawiesiła. 
• Prześlij  - przesyłanie wniosku do innej upoważnionej osoby 
• Anuluj (Wycofaj) – wymagane jest uzasadnienie odstąpienia od realizacji wniosku 
• Zwróć – wymagane jest opisanie powodu zwrotu. Zwrot może zostać wykonany: 

o do konkretnego miejsca/działu w procesie w celu poprawy (wymagane jest 
wskazanie tego miejsca) a następnie po poprawie wniosek jest przesyłany 
bezpośrednio do miejsca, w którego został wysłany do poprawy. 

o na początek procesu – w tej sytuacji przechodzi przez wszystkie kroki. 

10.2. Każdy wniosek powinien być opisany przez system (oprócz danych 
wprowadzanych przez użytkowników) poprzez: 

• Imię i nazwisko wnioskującego 
• Dział Wnioskującego 
• Unikalny numer wniosku (maska WZ/XXXXX/RRRR) 
• Stan – w akceptacji, zatwierdzony (po pozytywnej pełnej akceptacji), odrzucony, 

zawieszony, anulowany. 
• Etap – odpowiednio nazwa działu, w którym jest aktualnie. 
• Data wystawienia 
• Data zatwierdzenia (końcowa data po ostatniej akceptacji) 

10.3. Wymagana jest możliwość wprowadzania stałego kursu walut oraz ich wartości (co 
najmniej 5 walut). 

10.4. Edycja wniosku na poszczególnych, kolejnych etapach możliwa jest tylko w 
zakresie dostępnym dla danego etapu. 

10.5. Po przesłaniu wniosku na kolejny etap, właściwy użytkownik otrzymuje 
powiadomienie email wraz z linkiem do wniosku. 
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10.6. Na wybranym etapie procesu będzie możliwy do określenia indywidualny czas jego 
wykonania. Po jego przekroczeniu, użytkownik, do którego został skierowany 
wniosek otrzymuje przypomnienie (z linkiem do wniosku). Przypomnienie jest 
generowane co dwa kolejne dni. W przypadku zawieszenia wniosku, 
przypomnienia są wstrzymywane. 

10.7. Należy umożliwić określanie kwot do których osoby na poszczególnych etapach 
będą miały możliwość akceptacji faktur z pominięciem akceptacji zarządu.  

10.8. Na formatce wniosku ma być dostępna historia akceptacji zawierająca co najmniej 
imię i nazwisko użytkownika wykonującego czynności, wykonane działania 
(zgodne z pkt 6.3 poniżej) 

10.9. Każdy wniosek musi być możliwy do wydrukowania. Wydruk powinien zawierać 
wszystkie wprowadzone dane, informacje o zaznaczonych wyborach (dla pól 
Tak/Nie) oraz historie działań na wniosku (zgodnie z pkt 10.1 powyżej). 

10.10. Powinien być udostępniony tabelaryczny widok zbiorczy wniosków (dostęp do 
zakresu danych będzie zależny od prac użytkownika). Widok powinien zawierający 
kolumny: 

• Nr wniosku 
• Wnioskujący 
• Przedmiot wniosku 
• Data złożenia 
• Data zatwierdzenia 
• Dostawca 
• Stan 
• Etap 
• Kwota 
• Rodzaj dotacji 
• Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
• Plan finansowy na rok: …. np. 2020 r. 
• Nr konta z planu kont (księgowego) 

• Dane/szczegóły wniosku powinny być dostępne poprzez klikniecie na wniosek.  

• Tabela powinna być sortowana po wszystkich kolumnach (kliknięcie na nagłówek) 
rosnąco/malejąco 

• Powinny być dostępne filtry do wyszukiwania po danych opisanych powyżej 

10.11. Wymagane jest: 

• wprowadzenia na potrzeby modułu obiegu wniosków oraz faktur następujących 
danych: 

o Rodzaj dotacji 
o Symbol dotacji/ nr umowy dotacji 
o Data przyznania 
o Wartość dotacji 
o Obszar działania 
o Zadanie z dotacji 
o Plan finansowy  na rok: np. 2020 r. 



 
  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 
   ul. Jacka Malczewskiego 24 
  26-609 Radom 
  www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
  kontakt@fppp.gov.pl 
 

Strona 9 z 18 

o Nr konta z planu kont (księgowego) 

• Wyświetlanie listy dotacji z możliwością wybrania odpowiedniej podczas 
wskazywania źródła finansowania (działanie Działu Finansowego w procesie 
akceptacji wniosków oraz faktur). 

• Udostępnienie statycznego raportu tabelarycznego zawierającego dane 
(kolumny): 

o Nr dotacji 
o Wartość udzielonej dotacji 
o Suma wartości zaakceptowanych wniosków przypadających na daną 

dotację  
o Suma wartości faktur przypadających na daną dotację  
o Wartość pozostałych środków z dotacji środków z dotacji. 
o Obszar działania 
o Zadanie z dotacji 
o Plan finansowy  na rok: np. 2020 r. 
o Nr konta z planu kont 

• Eksport danych do tabeli Excel zawierających dane jak powyżej oraz dodatkowo 
wykaz wniosków i faktur przypadających na daną dotację  

Moduł Obieg Faktur 
1. Udziałowcy procesu. 

1.1. W procesie biorą udział następujące osoby/komórki organizacji: 

• Wprowadzający – osoba odpowiedzialna za wprowadzenie danych opisowych 
faktury oraz jej obrazu w wersji elektronicznej. 

• Osoba Merytoryczna – osoba weryfikująca zgodność faktury z zamówieniem od 
strony merytorycznej, wnioskujący (proces obsługi wniosków) 

• Dział Finansowy. 

• Zarząd. 
2. Przebieg procesu: 

2.1. Wprowadzający: 

2.1.1. Tworzy nowy obiekt – Faktura Zakupowa 

2.1.2. Dołącza dokument w wersji elektronicznej wraz z załącznikami np. 
protokołem odbioru, tabela godzin itp. 

2.1.3. Potwierdza poprawność formalną faktury (NIP, dane, adres  itd.) 

2.1.4. Opisuje danymi: 
• Typ dokumentu  
• Dostawca i jego dane 
• Data wystawienia 
• Data sprzedaży 
• Data wymaganej płatności 
• Wartość netto 
• Wartość brutto 
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• Nr zamówienia FPPP 

2.1.5. Faktura jest przesyłana do Osoby Merytorycznej 

2.2. Osoba merytoryczna: 

2.2.1. Potwierdza zgodność przedmiotu faktury pod kątem merytorycznym 

2.2.2. Wprowadza numer wniosku lub numer umowy (wymagane wyświetlenie listy 
wniosków przypisanych do osoby merytorycznej/wnioskodawcy wraz 
możliwością podglądu szczegółów wniosku w celu poprawności wskazania 
właściwego). Na podstawie wniosku do formatki wprowadzane są informacje 
o źródle finansowania podane w procesie obiegi wniosków.  

2.2.3. W przypadku faktury za bilety lotnicze lub hotel wynikający z delegacji, 
możliwość wskazania numeru delegacji. 

2.2.4. Wprowadza opis merytoryczny 

2.2.5. Dołącza odpowiednie dokumenty np. protokół odbioru, listy obecności, 
materiał merytoryczny (raport, artykuł, sprawozdanie) 

2.2.6. Faktura jest przesyłana do Działu Finansowego Poziom 1 

2.3. Dział Finansowy – poziom 1. 
2.3.1. Sprawdza kompletność powyższych dokumentów. 
2.3.2. Opisuje danymi: 
2.3.3. Nr zamówienia FPPP 

2.3.4. Wprowadza dekretację kosztową (MPK). Istnieje możliwość wyboru kilku 
źródeł finansowania dla jednego wniosku i dekretacji odpowiednich wartości 
cząstkowych. System powinien sprawdzać czy suma ze wskazanych wartości 
cząstkowych jest równa wartości faktury. 

2.3.5. Sprawdza poprawność źródła finansowania (dane zaciągnięte - pkt 2.2.2. 
powyżej)  

2.3.6. Potwierdza dostępność środków finansowych 
• System na podstawie wprowadzonego numeru wniosku dopisuje dane: 

Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
• Plan finansowy na rok: np. 2020 r. 

2.3.7. Nr konta z planu kont 

2.3.8. Potwierdza wiarogodność dostawcy (biała lista podatników VAT) 

2.3.9. Faktura jest przesyłana do Działu Finansowego  - Poziom 2. 

2.4. Dział Finansowy – poziom 2 

2.4.1. Akceptuje dekretacje i opis dokumentu 

2.4.2. Faktura jest przesyłana do Zarządu 

2.5. Zarząd: 

2.5.1. Akceptuje fakturę (w zależności od ustawień uprawnień wartości, faktura ten 
krok może być pominięty i zostać wykonany na etapie wcześniejszym). 
Powinna być zapewniona możliwość wymuszenia akceptacji przez więcej niż 
jednego członka zarządu 
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2.5.2. Faktura jest przesyłana do Działu Finansowego 

2.6. Dział Finansowy: 

2.6.1. Potwierdza wykonanie płatności 

2.6.2. Wpisuje datę wykonania płatności  

2.6.3. Załącza potwierdzenie przelewu 

2.6.4. Kończy proces  
3. Pozostałe wymagania. 

3.1. Dział Finansowy powinien otrzymywać powiadomienia (email z listą faktur) o 
zbliżającym się terminie płatności na 5 dni przed, a następnie (w przypadku braku 
odznaczenia płatności) codziennie o godz. 8:00 (do dnia płatności).  

3.2. Każda faktura powinna mieć następujące atrybuty/dane systemowe (oprócz danych 
wprowadzonych w procesie): 

• Imię i nazwisko osoby wprowadzającej fakturę do systemu 
• Data wprowadzenia 
• Unikalny numer sprawy (maska FZ/XXXXX/RRRR) 
• Stan – w akceptacji, zatwierdzona (po pozytywnej pełnej akceptacji). 
• Etap – odpowiednio nazwa działu, w którym jest aktualnie. 
• Data zatwierdzenia (końcowa data po ostatniej akceptacji) 
• Liczba załączników które zostaną dołączone (np. protokół odbioru, lista 

obecności, raporty, dokumentacja merytoryczna z odbioru) 

3.3. Na każdym kroku procesu możliwe jest wykonanie: 

3.3.1.  zwrotu faktury. Zwrot może zostać wykonany: 

• do konkretnego miejsca/działu w procesie w celu poprawy (wymagane jest 
wskazanie tego miejsca), a następnie po poprawie faktura jest przesyłana 
bezpośrednio do miejsca, w którego została wysłana do poprawy. 

• na początek procesu – w tej sytuacji przechodzi przez wszystkie kroki. 

3.3.2. przesłania faktury do innej upoważnionej osoby 

3.4. Edycja metadanych dla faktury na poszczególnych, kolejnych etapach możliwa jest 
tylko w zakresie dostępnym dla danego etapu z wyłączeniem pionu finansowego, 
który może edytować dane wprowadzone przez Wprowadzającego. 

3.5. Na każdy etap będzie narzucony czas jego wykonania. Po jego przekroczeniu, 
użytkownik, do którego został skierowany wniosek otrzymuje przypomnienie (z 
linkiem do wniosku). Przypomnienie jest generowane okres czasu podany na etapie 
wdrożenia. 

3.6. Na formatce faktury ma być widoczna historia akceptacji zawierająca imię i nazwisko, 
wykonane działania. 

3.7. Każda sprawa/faktura musi być możliwa do wydrukowania w formie raportu. Wydruk 
powinien zawierać widok dokumentu, wszystkie wprowadzone dane oraz dane 
systemowe, informacje o zaznaczonych wyborach (dla pól Tak/Nie) oraz historie 
działań w sprawie. 
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3.8. Powinien być zapewniony wygląd tabelaryczny widok faktur  (zakres dostępu dla 
użytkowników zależny od ich praw), zawierający listę spraw, kolumny: 

• Unikalny numer 
• Dostawca 
• Data wprowadzenia 
• Data płatności  
• Data zatwierdzenia 
• Wartość netto  
• Wartość brutto 
• Stan 
• Etap 
• Nr dotacji 
• Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
• Plan finansowy  na rok: np. 2020 r. 
• Nr konta z planu kont 
• Nr umowy 
• Wartość wniosku/umowy 

3.9. Powinny być dostępne filtry do wyszukiwania po wszystkich polach opisanych w 
pkt 3.7.  

3.10. Powinna być możliwość podglądu szczegółów faktur poprzez klikniecie na pozycję 
w tabeli. 

3.11. Tabela powinna być sortowana po wszystkich kolumnach (kliknięcie na nagłówek) 
rosnąco/malejąco 

3.12. Powinna być możliwość usunięcia załączonych dokumentów w procesie obiegu 
faktury. 

Moduł DELEGACJE 
1. Udziałowcy procesu. 

W procesie składania i akceptacji wniosków biorą udział następujące osoby/komórki 
organizacji: 

• Wnioskujący – osoba delegowana. 

• Przełożony – osoba akceptująca delegację lub zlecająca delegację, 
zatwierdzająca merytorycznie rozliczenia delegacji 

• Logistyka – dział dokonujący rezerwacji hoteli, biletów. 

• Dział Finansowy. 

• Zarząd. 
2. Przebieg procesu: 

2.1. Wnioskujący: 

2.1.1. Wprowadza wniosek o delegację podając: 

• Typ (Zagraniczna/Krajowa) 
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• Miejsce 
• Data od do 
• Cel 
• Środek transportu oraz uzasadnienie w przypadku wykorzystania samochodu 

prywatnego do celów służbowych. 
• Wysokość wymaganej zaliczki (opcjonalnie) 
• Wymagalność rezerwacji hotelu (podając opcjonalnie preferencje) lub/i 

biletu.  

2.1.2. Polecenie delegacji może zostać wystawione dla pracownika przez 
przełożonego lub inna osobę upoważnioną (np. zastępującą wnioskodawcę). 

2.1.3. Wniosek jest przesyłany do Przełożonego. 

2.2. Przełożony. 

2.2.1. Akceptuje wniosek lub 

2.2.2. Odrzuca wniosek – wymagane jest podanie uzasadnienia lub 

2.2.3. Zwraca wniosek do poprawy – wymagany jest opis zmian 

2.2.4. Wniosek jest przesyłany do Działu finansowego w przypadku wniosku o 
zaliczkę i Logistyki w przypadku wymagalności rezerwacji.  

2.3. Dział Finansowy 

2.3.1. Akceptuje pod względem finansowym 

2.3.2. Wypłaca zaliczkę i wprowadza jej wartość (jeżeli jest wnioskowana). 

2.3.3. Wniosek jest przesyłany do Logistyki (w przypadku wymagalności rezerwacji) 

2.3.4. Informacja o akceptacji wniosku jest wysyłana do Wnioskującego 

2.4. Logistyka. 

2.4.1. Rezerwuje hotel lub/i bilet 

2.4.2. Wprowadza dane rezerwacji do systemu 

Po zakończeniu delegacji. 

2.5. Wnioskujący 

2.5.1. Wprowadza szczegóły delegacji wg obowiązujących aktualnie przepisów. 

2.5.2. Wprowadza posiadane dokumenty kosztowe: 

• Typ dokumentu 
• Typ delegacji (krajowa/zagraniczna) 
• Wartość brutto 
• Załącznik – pdf, skan lub zdjęcie dokumentu 

2.5.3. W przypadku używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 
obowiązek przedłożenia kilometrówki 

2.5.4. Potwierdza poprzez klikniecie zgodność i prawdziwość wprowadzonych 
danych. 
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2.5.5. System wylicza zwrot lub wartość do wypłaty zgodnie obowiązującymi 
przepisami z możliwością podania kursu waluty lub wyboru danych 
historycznych na podstawie kursów NBP.  

2.5.6. Wniosek jest przesyłany do Przełożonego 

2.6. Przełożony. 

2.6.1. Akceptuje rozliczenie lub 

2.6.2. Odrzuca rozliczenie – wymagane jest podanie uzasadnienia lub 

2.6.3. Zwraca rozliczenie do poprawy – wymagany jest opis zmian 

2.6.4. Wniosek jest przesyłany do Działu Finansowego 

2.7. Dział Finansowy – poziom 1 

2.7.1. Zatwierdza wniosek lub odrzuca wniosek – wymagane jest podanie 
uzasadnienia lub zwraca wniosek do poprawy – wymagany jest opis zmian 

2.6.5. Opisuje wniosek od strony finansowej:  
• Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
• Plan finansowy na rok: np. 2020 r. 
• Nr konta z planu kont 

2.7.2. System wylicza zwrot lub wartość do wypłaty zgodnie obowiązującymi 
przepisami 

2.8. Dział Finansowy – poziom 2  

2.8.1. Sprawdza i akceptuje wniosek 

2.8.2. Wypłaca należność lub pobiera zwrot z wynagrodzenia 

2.8.3.   Kończy proces - dołącza potwierdzenie wypłaty lub obciążenia konta 
pracownika. 

3. Pozostałe wymagania 

3.1. Czas na wprowadzenie rozliczenia delegacji przez Wnioskującego wynosi 7 dni. Po 
upływie tego terminu Wnioskodawca otrzymuje codzienne powiadomienia o 
przekroczonym terminie rozliczenia 

3.2. Każdy wniosek powinien mieć następujące atrybuty systemowe (oprócz danych 
wprowadzonych w procesie) 

• Unikalny numer delegacji (maska XXXX/DEL/K lub Z/RRRR) 
• Imię i nazwisko delegowanego  
• Dział delegowanego  
• Imię i nazwisko przełożonego  
• Data wprowadzenia 
• Data zatwierdzenia (końcowa data po rozliczeniu) 
• Stan – wprowadzona, zaakceptowana, rozliczona. 
• Etap – odpowiednio nazwa działu, w którym jest aktualnie. 
• Nr dotacji 
• Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
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• Plan finansowy  na rok: np. 2020 r. 
• Nr konta z planu kont 

3.3. Wymagana jest dostępność tabelarycznej, zbiorczej listy delegacji (dostęp do listy 
zależny od praw użytkownika) zawierający kolumny jak w pkt 3.2 z możliwością 
podglądu szczegółów delegacji przez klikniecie na liście. 

3.4. Tabela powinna być sortowana po wszystkich kolumnach (kliknięcie na nagłówek) 
rosnąco/malejąco. 

3.5. Powinny być dostępne filtry do wyszukiwania wg pól jak w pkt 3.2.  

Moduł Urlopy 
1. Udziałowcy procesu. 

1.1. W procesie składania i akceptacji wniosków biorą udział następujące osoby/ komórki 
organizacji: 

• Wnioskujący – pracownik. 

• Przełożony – osoba akceptująca urlop lub osoba wskazana/zastępująca. 

• Dział Finansowy 
2. Przebieg procesu. 

2.1. Wnioskujący wprowadza do wniosku dane: 
• Rodzaj urlopu 
• Typ (płatny/niepłatny) 
• Wnioskowana długość w dniach 
• Data rozpoczęcia 
• Zastępstwo. 

2.2. Wniosek jest przesyłany do Przełożonego, przy czym jest możliwość wskazania 
osoby z Zarządu. 

2.3. Przełożony: 

• Akceptuje wniosek lub 

• Odrzuca wniosek – wymagane jest podanie uzasadnienia lub 

• Zwraca wniosek do poprawy – wymagany jest opis zmian 

• Kończy proces.  
3. Pozostałe wymagania. 

3.1. Należy udostępnić dla Działu Finansowego funkcjonalność pozwalającą na 
przypisywanie dostępnych dni urlopowych dla pracowników (z uwzględnieniem 
wszystkich rodzajów urlopu, ich dostępnych długości itd.) 

3.2. Podczas wprowadzania wniosku (pkt 3.1 powyżej) pracownik powinien otrzymywać 
informację o dostępnym wymiarze urlopu. System nie powinien dopuścić wniosku o 
wymiar dłuższy niż dostępny. 

3.3. Każdy wniosek powinien mieć następujące atrybuty 
• Imię i nazwisko pracownika 
• Dział Pracownika 
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• Stan – wprowadzony, zaakceptowany 
• Data wystawienia 
• Data zatwierdzenia 

3.4. Powinien być dostępny tabelaryczny wygląd listy wniosków (dostępności zależna od 
praw użytkowników) zawierający kolumn: 

• Imię i nazwisko pracownika 

• Data wniosku 
• Data zatwierdzenia 
• Rodzaj  
• Typ 
• Stan (zatwierdzony, odrzucony) 

3.5. Możliwość podglądu szczegółów wniosku poprzez klikniecie na jego numer w tabeli 

3.6. Tabela powinna być sortowana po wszystkich kolumnach (kliknięcie na nagłówek) 
rosnąco/malejąco 

3.7. Powinny być dostępne filtry do wyszukiwania wg danych z pkt.3.4 

3.8. Zarząd, Dział Finansowy powinny mieć podgląd wszystkich wniosków 

Moduł Lista Obecności 
1. Funkcjonalności modułu mają pozwalać na codzienne zaznaczanie obecności przez 

pracownika. 

2. Nie dopuszczona jest edycja innego dnia niż tylko aktualnego przez pracownika. 
Czynności edycji innego dnia niż aktualny jest możliwa tylko dla działu Finansowego. 

3. W przypadku nieoznaczenia obecności, system w dniu kolejnym oznacza ten dzień jako 
nieobecność. 

4. Widok dla użytkownika powinien mieć wygląd kalendarza na dany miesiąc. 

5. Zmiany historyczne (dowolna edycja) powinny być dostępne tylko dla Działu 
Finansowego. 

6. Moduł powinien być zintegrowany z modułem Delegacji i Urlopy i automatycznie 
wprowadzać do kalendarza zaakceptowane wnioski delegacyjne i urlopowe. 

7. Moduł powinien umożliwiać wprowadzanie przez Dział Finansowy dni chorobowych oraz 
urlopów na żądanie (zgłaszanych telefonicznie) dla danego pracownika. 

8. Widok powinien umożliwiać przeglądanie kalendarzy poprzednich miesięcy. 

9. Dni (historyczne) w kalendarzu powinny być oznaczone kolorami: 

• Zielonym – obecność 
• Niebieskim – delegacja 
• Czerwonym – chorobowe 
• Żółtym – urlop. 
• Szary – nieobecność (nieusprawiedliwiona) 

10. Po zakończeniu miesiąca system powinien umożliwiać generowanie w PDF listy 
obecności, zawierającej dane: 
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• Nagłówek – imię i nazwisko pracownika, dział. 

• Pozostałe dane do decyzji dz. Finansowego na etapie wdrożenia 

11. Historyczne listy obecności powinny być dostępne dla Działu Finansowego z 
możliwością ich pobrania z bazy i wydrukowania. 

Moduł Repozytorium Umów 
Funkcjonalności modułu ma pozwalać na archiwizację umów. W tym zakresie należy 
zapewnić możliwość: 

1. Wprowadzanie do systemu nowego obiektu - Umowa 

2. Dołączanie do umowy załączników i aneksów wraz z opisem (nazwa, krótki opis) 

3. Opisywanie metadanymi takimi jak: 

• Data zawarcia 
• Czas trwania 
• Data zakończenia 
• Rodzaj umowy (wg słownika) 
• Przedmiot umowy - pole opisowe 
• Przedmiot umowy typ (dostawa, usługa, robota budowlana) 
• Komentarze (pole opisowe) 
• Strony umowy (z możliwością dodawania do 4 stron umowy) 
• Wartość netto i brutto umowy oraz w przypadku typu umowy zlecenie i dzieło – 

kwot pochodnych (ZUS i PIT). 
• Osoba odpowiedzialna ze strony FPPP za realizację umowy 
• Osoba wprowadzająca umowę do archiwum (dana pobierana automatycznie). 
• Finansowanie z dotacji (nr dotacji) 
• Obszar działania 
• Zadanie z dotacji 
• Plan finansowy na rok: np. 2020 r. 
• Nr konta z planu kont 
• Nr wniosku zakupowego 
• Data wprowadzenia do archiwum (dana pobierana automatycznie). 

4. Wprowadzanie alertów dla umowy (np. dat w których należy przedłużyć umowę) wraz z 
podaniem koniecznego działania. Alerty powinny być wyświetlane w widoczny sposób w 
module. Równocześnie system powinien wysłać email na wskazany adres email wraz z 
linkiem do podglądu danych umowy. 

5. Dołączanie załączników w formatach PDF, Word. 

6. Widok tabelaryczny wszystkich umów wraz z wyszukiwaniem i zawężaniem po 
wszystkich polach wymienionych w pkt 3 (z wyłączeniem pola komentarz). W przypadku, 
kiedy występuje więcej niż dwie strony umowy, w tabeli umieszczana jest pierwsza 
wskazana strona umowy. Kolumna wartości umów powinna być sumowana dynamicznie 
przy zmianie (zawężeniu) listy.  

7. Tabela powinna być sortowana po wszystkich kolumnach (kliknięcie na nagłówek) 
rosnąco/malejąco 

8. Podgląd danych umów poprzez klikniecie w tabeli na pozycje. 
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9. Możliwości podglądu pliku umowy w nowym oknie przeglądarki. 

 

 

 


