
Zalacznik do OPZ - Schemat

POZYSKIWANE DANE:

imię i nazwisko

struktura (SKO/WKO, przełożony, harmonogramy

zwolnienia na szkolenie, limitu nadgodzin), 

• status pracownika /zawieszenia

nr osobowy

• harmonogramy czasu pracy poszczególnych 

pracowników z uwzględnieniem indywidualnych 

harmonogramów czasu pracy dla pracowników 

niepełnozatrudnionych, pracowników z 

obniżonym wymiarem czasu pracy, zaliczonych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności oraz dla pracowników 

ochrony (równoważny czas pracy, 

telepracowników, kierowców,

• rejestrowane w SAP nieobecności 

pracowników,

POZYSKIWANE DANE Z KD:

godziny zdarzeń rejestrowanych na 

czytnikach: 

wejście=rozpoczęcie pracy=podpis na 

liście obecności

WYŚWIETLANE DANE I 

BILANS CZASU PRACY Z 

RCP poprzez Portal HR

POZYSKIWANE DANE Z RCP:

status pracownika (aktywny, 

zwlniony, zawieszony)

Rejestracja zdalna 

(aplikacja 

telefon/laptop, 

komputer)
1. telepracownicy

2. kierowcy

3. umowy cywilno 

prawne

4. praktykanci/ stażyści

POZYSKIWANE DANE Z REJESTRACJI 

ZDALNEJ:

godziny zdarzeń rejestrowanych w 

aplikacji

POZYSKIWANE DANE Z 

REJESTRACJI ZDALNEJ:

status pracownika (aktywny, 

zwlniony, zawieszony)

PRZEKAZYWANE DANE Z RCP DO 

LO:

imię i nazwisko

nieobecności

zarejestrowane wejście/rozpoczęcie 

pracy zdalnej i jego godzina

lokalizacja (Konstruktorska, Bracka, 

Wołska), 

logowanie zdalne,

brak odczytu wejścia/logowania 

zdalnego

Lista obecności - LO
(LO wykazuje wszystkich 

pracowników aktywnych, w 

tym zawieszonych)

PRZEKAZYWANE DANE Z RCP DO 

MZ:

bilans (dzienny, tygodniowy i 

miesięczny)

bieżący status

Menedżer zadań - MZ

(wg załącznika)

Rejestr delegacji - DEL

 (podłączenie 

obecnego)

PRZEKAZYWANE DANE Z RCP 

DO Zeszytów:

bieżacy status

alerty o nieautoryzowanych 

wyjściach do przełożonego , 

pracownika i operatora

potwierdzenie zrealizowania 

wyjącia,

potwierdzenie odpracowania

PRZEKAZYWANE DANE Z 

Zeszytów do RCP:

zarejestrowanie wyjścia

zarejestrowanie 

odpracowania

zarejestrowanie powrotu z 

wyjścia 

Elektroniczne zeszyty

1. służbowe

2. prywatne

bilans wyjść prywatnych

PRZEKAZYWANE DANE Z RCP 

DO Moich danych:

bilans (dzienny tygodniowy, 

miesięczny, roczny) wraz z 

aletrami

godzina wejścia 

Moje dane

1. dane o pracowniku z 

SAP (obok)

2. bilans czasu pracy z 

RCP

3. informacja o 

bieżącym statusie 
(aktywny - obecny w pracy, 

zawieszony, zwolniony, na 

wyjściu prywatnym, na 

wyjściu służbowym, 

nieobecny-rodzaj, długość)

4. Raportowanie, karta 

ewidencji czasu pracy 
(dzienna, tygodniowa, 

miesięczna, roczna)

PRZEKAZYWANE DANE Z RCP 

DO Pultpitu Menedżera:

dla podległych pracowników:

bilans (dzienny tygodniowy, 

miesięczny, roczny) wraz z 

aletrami

godzina wejścia 

Pulpit menedżera 

(w tym raportowanie, 

podgląd statusów, listy 

obecności, bilansu, kart 

ewidencji czasu pracy 

podległych 

pracowników)

możliwosć dołączenia:

Elektroniczny obieg 

dokumnetów

1. indywidualne 

rozkłady czasu pracy

2. polecenie pracy

3. wnioski pracownicze

możliwość podłączenia:

Hrkonsultacje 

(dostęp do obecnych)

możliwość podłączenia:

Strefa prywatna

(…)

POZYSKIWANE DANE:

• imię i nazwisko, 

• nr osobowy, 

• adres zamieszkania

• dowód osobisty

• data zatrudnienia i końca stosunku pracy

• stanowisko, 

• SKO, WKO, 

• przełożony – struktura organizacyjna,

 limity nieobecności wg rodzaju i stanu ich wykorzystania ( w tym m.in. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, zwolnienia 

opieki nad dzieckiem innym członkiem rodziny, limitu zw

• Pasek wynagrodzeń

POZYSKIWANE DANE:

• przełożony – struktura 

organizacyjna,

SAP

APLIKACJA Portal HR i aplikacje składowe

Czytniki KD
(pracownicy aktywni)

RCP

POZYSKIWANE DANE:

SKO

imię i nazwisko

stanowisko

przełożony


