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1. Wstęp 

1.1 Opis dokumentu 

Celem dokumentu jest opis specyfikacji wymagań dla procesu Urlopy. 

 

1.2 Zakres dokumentu 

Dokument określa opis:  

 procesów i danych objętych rozwiązaniem, 

 komponentów aplikacyjnych realizujących funkcje rozwiązania, 

 komponentów technicznych wspierających realizację funkcji komponentów aplikacyjnych. 

 

1.3 Struktura i sposób czytania dokumentu 

 

Dokument składa się z dwóch głównych części: opisu analizy biznesowej rozwiązania oraz 

opisu architektury rozwiązania. 

Na analizę biznesową projektu składa się: 

 Pojęciowy model danych 

 Procesy biznesowe 

 Procesy kontekstowe 

 

Architektura rozwiązania składa się z: 

 Opisu domeny aplikacji (przypadki użycia, komponenty rozwiązania) 

Domeny infrastruktury.  

1.4 Dokumenty powiązane 

W treści dokumentu występują bezpośrednie odwołania do następujących dokumentów: 

[1] Umowa na aktualizację wybranych systemów informatycznych eksploatowanych w 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wdrożeniem nowych 

funkcjonalności umożliwiających budowę zintegrowanej platformy informatycznej zawarta w 

dniu 2 lipca 2014 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, zwanym Zamawiającym, a Fujitsu Technology Solutions Sp. Z o.o., zwanym 

Wykonawcą; w dokumencie określana dalej, jako Umowa [1] 

[2]  
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1.5 Słownik pojęć i skrótów 

W obszarze dokumentacji projektowej stosuje się słownik zawarty w Załączniku nr […] oraz słownik 

zawarty poniżej.  
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2. Zakres rozwiązania 

Poniższy rozdział zawiera tabelaryczne zestawienie zakresu projektu: 

 Procesy biznesowe 

 Obiegi biznesowe 

 Funcjonalności 

 

Nazwa procesu Opis 

ZPI_HRU Urlopy Proces obsługi urlopów pracowniczych 

Tabela 1 Zestawienie procesów objętych rozwiązaniem 

 

ID obiegu Nazwa obiegu 

ZPI_HRU.01 Wniosek o urlop 

ZPI_HRU.02 Wniosek o anulowanie urlopu 

ZPI_HRU.03 Tworzenie i aktualizacja planu urlopów 

ZPI_HRU.04 Tworzenie i aktualizacja planu zastępstw 

Tabela 2 Zestawienie obiegów objętych rozwiązaniem 

 

ID funkcjonalności Nazwa 

ZPI_HRU.F01 Lista wniosków o urlop i anulowanie urlopu 

ZPI_HRU.F02 Lista planów urlopów 

ZPI_HRU.F03 Lista planów zastępstw 

ZPI_HRU.F04 Lista pracowników z informacją o przypisaniu do grupy pracowników 

ds. prawnych i grupy weryfikatorów ds. rozliczeń 

ZPI_HRU.F05 Podgląd wniosku o urlop 

ZPI_HRU.F06 Podgląd wniosku o anulowanie urlopu 

ZPI_HRU.F07 Podgląd planu urlopów 

ZPI_HRU.F08 Podgląd planu zastępstw 

ZPI_HRU.F09 Oznaczenie pracownika ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń  

ZPI_HRU.F10 Brak możliwości zarejestrowania urlopu w SAP 

ZPI_HRU.F11 Powiadomienia i aktualizacje automatyczne 

Tabela 3 Zestawienie funkcji objętych rozwiązaniem  
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3. Opis stanu docelowego 

W ramach procesu działają następujące obiegi: 

01. Wniosek o urlop 

02. Wniosek o anulowanie urlopu 

03. Tworzenie i aktualizacja planu urlopów 

04. Tworzenie i aktualizacja planu zastępstw 

 

Funkcjonalności realizowane w ramach procesu: 

F01. Lista wniosków o urlop i anulowanie urlopu 

F02. Lista planów urlopów 

F03. Lista planów zastępstw 

F04. Lista pracowników z informacją o przypisaniu do grupy pracowników ds. prawnych i grupy 

weryfikatorów ds. rozliczeń 

F05. Podgląd wniosku o urlop 

F06. Podgląd wniosku o anulowanie urlopu 

F07. Podgląd planu urlopów 

F08. Podgląd planu zastępstw 

F09. Oznaczenie pracownika ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń  

F10. Brak możliwości zarejestrowania urlopu w SAP 

F11. Powiadomienia i aktualizacje automatyczne 
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3.1 Obiegi. 

3.1.1 ZPI_HRU.01 Wniosek o urlop. 

3.1.1.1 Opis obiegu. 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Obieg: ZPI_HRU.01 

Nazwa: Wniosek o urlop 

Cel: Złożenie przez pracownika i zaakceptowanie przez jego przełożonego 

wniosku o urlop 

Warunki początkowe: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę 

Wynik: Udzielony urlop lub odmowa udzielenia urlopu 

Aktorzy: Pracownik, Kierujący SKO, Kierujący WKO, Pracownik ZP 

Uwagi: 

Obieg dotyczy złożenia wniosku o urlop: 

 wypoczynkowy (UW), 

 na żądanie (UZ), 

 bezpłatny do 30 dni (UB), 

 opieka nad dzieckiem (OU), 

 okolicznościowy (UO). 

Tabela 4 Obieg ZPI_HRU.01 Wniosek o urlop 

 

Diagram: 



 

  Strona 10 z 50 

 

 

Rysunek 1 Diagram obiegu ZPI_HRU.01 Wniosek o urlop 

3.1.1.2 Kroki obiegu. 

3.1.1.2.1 ZPI_HRU.01-01 Przygotowanie wniosku na zlecenie 

Krok: ZPI_HRU.01-01 

Nazwa: Przygotowanie wniosku na zlecenie 

Aktor: Pracownik / Pracownik ZP 

Opis: 

Pracownik lub Pracownik ZP wypełnia dla innego pracownika wniosek o udzielenie urlopu 
wybranego rodzaju we wskazanym terminie. 

System kontroluje czy: 

1. We wnioskowanym terminie pracownik ma harmonogram czasu pracy 

2. Pracownik nie ma zarejestrowanej nieobecności we wnioskowanym terminie 
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3. Osoba zastępująca nie ma udzielonego urlopu na cały wnioskowany termin 

Wyświetlane dane: 

 

Rejestrowane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika - wybór z listy 

2. SKO pracownika (automatycznie) 

3. Rodzaj urlopu - wybór z listy (UW, UZ, UB, OU, UO) 

4. Termin urlopu - wybór z kalendarza (termin nie musi być ciągły) 

5. Imiona i nazwiska osób zastępujących - wybór z listy (osoby wskazane dla pracownika w planie 
zastępstw lub wszyscy aktywni pracownicy) 

6. Łączna liczba dni roboczych urlopu (wyliczane automatycznie) 

7. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu (wyliczane automatycznie) 

Decyzje wynikowe: 

1) Przesłanie wniosku do pracownika 

2) Usunięcie wniosku – koniec obiegu 

Wniosek otrzymuje status: „roboczy”. 

Uwagi: 

1. Dni robocze urlopu są to dni, w których pracownik ma zaplanowany harmonogram czasu pracy, 
z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. 

2. Wniosek usunięty przez pracownika jest bezpowrotnie usuwany z systemu. 

Tabela 5 ZPI_HRU.01-01 Przygotowanie wniosku na zlecenie 

3.1.1.2.2 ZPI_HRU.01-02 Utworzenie wniosku 

Krok: ZPI_HRU.01-02 

Nazwa: Utworzenie wniosku 

Aktor: Pracownik 

Opis: 

Pracownik wypełnia wniosek o udzielenie urlopu wybranego rodzaju we wskazanym terminie. 

W przypadku wyboru OU lub UO pracownik wypełnia dodatkowo odpowiednie oświadczenie, które 
stanowi załącznik do wniosku. 
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System kontroluje czy: 

1. We wnioskowanym terminie pracownik ma harmonogram czasu pracy 

2. Pracownik nie ma zarejestrowanej nieobecności we wnioskowanym terminie 

3. Wnioskowana liczba dni urlopu nie przekracza dostępnego limitu wybranego rodzaju urlopu 

4. Osoba zastępująca nie ma udzielonego urlopu na cały wnioskowany termin 

5. Pracownik w terminie urlopu ma co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (tylko OU) 

System ostrzega jeżeli: 

1. Termin urlopu leży w przeszłości (wymagana dodatkowa zgoda przełożonego) 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Limit dostępnych dni urlopu wybranego rodzaju (tylko UW, UZ, OU) 

4. Zapis §15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (tylko UO)  

Rejestrowane dane: 

1. Data wypełnienia wniosku (automatycznie bieżąca) 

2. Rodzaj urlopu - wybór z listy (UW, UZ, UB, OU, UO) 

3. Termin urlopu - wybór z kalendarza (termin nie musi być ciągły) 

4. Rok wykorzystanego limitu urlopu (wyliczane automatycznie - tylko UW, UZ, OU) 

5. Imiona i nazwiska osób zastępujących - wybór z listy (osoby wskazane dla pracownika w planie 
zastępstw lub wszyscy aktywni pracownicy) 

6. Łączna liczba dni roboczych urlopu (wyliczane automatycznie) 

7. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu (wyliczane automatycznie) 

8. Liczba dni urlopu zgodnego z planem urlopu (wyliczane automatycznie - tylko UW) 

9. Uzasadnienie pracownika (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

10. W przypadku wyboru OU:  

a) liczba dni opieki wykorzystana przez drugiego opiekuna - wybór: 0/1 

b) imię i nazwisko oraz data urodzenia najmłodszego dziecka pracownika (automatycznie) 

11. W przypadku wyboru UO:  

a) rodzaj okoliczności - wybór z listy 

b) data okoliczności - wybór z kalendarza 

Decyzje wynikowe: 

1) Zatwierdzenie wniosku 

a) w przypadku wyboru UZ – koniec obiegu 
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b) w przypadku wyboru UW, UB, OU, UO – przesłanie wniosku do akceptacji przez Kierującego 

SKO pracownika 

2) Usunięcie wniosku – koniec obiegu 

Po zatwierdzeniu wniosku, informacja o wniosku zostaje przesłana do wiadomości: 

 Kierującego WKO, 

 Kierującego SKO (tylko UZ), 

 Pracownika ZP (tylko UO). 

Wniosek otrzymuje status: 

 po utworzeniu – „roboczy”, 

 po zatwierdzeniu – „zaakceptowany” (tylko UZ) lub „do akceptacji” (wpp). 

Uwagi: 

1. Limity dostępnych dni urlopu są to najbardziej aktualne limity z bazy tymczasowej, bez 
uwzględnienia wniosków pracownika będących w obiegu. 

2. Dni robocze urlopu są to dni, w których pracownik ma zaplanowany harmonogram czasu pracy, 
z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. 

3. Wiek dziecka liczy się do dnia poprzedzającego dzień urodzin. 

4. Wniosek usunięty przez pracownika jest bezpowrotnie usuwany z systemu. 

Tabela 6 ZPI_HRU.01-02 Utworzenie wniosku 

3.1.1.2.3 ZPI_HRU.01-03 Decyzja o udzieleniu urlopu 

Krok: ZPI_HRU.01-03 

Nazwa: Decyzja o udzieleniu urlopu 

Aktor: Kierujący SKO 

Opis: 

Kierujący SKO podejmuje decyzję o udzieleniu pracownikowi urlopu zgodnie z przedłożonym 
wnioskiem. 

System ostrzega jeżeli: 

1. Osoba zastępująca ma udzielony urlop na cały lub część wnioskowanego terminu 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Data wypełnienia wniosku 

4. Limit dostępnych dni urlopu wybranego rodzaju (tylko UW, UZ, OU) 
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5. Rodzaj urlopu 

6. Termin urlopu 

7. Rok wykorzystanego limitu urlopu (tylko UW, UZ, OU) 

8. Imiona i nazwiska osób zastępujących 

9. Łączna liczba dni roboczych urlopu 

10. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu 

11. Liczba dni urlopu zgodnego z planem urlopu (tylko UW) 

12. Uzasadnienie pracownika (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

13. W przypadku wyboru OU:  

a) liczba dni opieki wykorzystana przez drugiego opiekuna 

b) imię i nazwisko oraz data urodzenia najmłodszego dziecka pracownika 

14. W przypadku wyboru UO:  

a) rodzaj okoliczności 

b) data okoliczności 

15. Opinia Kierującego WKO pracownika 

16. Komentarz Kierującego WKO (tylko dla opinii negatywnej) 

17. Opinia Pracownika ZP (tylko UO) 

18. Komentarz Pracownika ZP (tylko UO, dla opinii negatywnej) 

Rejestrowane dane: 

1. Imiona i nazwiska dodatkowych osób zastępujących - wybór z listy (osoby wskazane dla 
pracownika w planie zastępstw lub wszyscy aktywni pracownicy) 

2. Dodatkowa zgoda (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

3. Uzasadnienie odmowy (tylko w przypadku odmowy) 

Decyzje wynikowe: 

1) Skierowanie do zaopiniowania przez Kierującego WKO pracownika 

2) Skierowanie do zaopiniowania przez Pracownika ZP (tylko UO) 

3) Zgoda – koniec obiegu 

4) Odmowa – koniec obiegu 

Po wyrażeniu zgody lub odmowie, informacja o podjętej decyzji zostaje przesłana do: 

 pracownika, 

 Kierującego WKO, 

 Pracownika ZP (tylko w przypadku odmowy lub jeśli termin urlopu leży w przeszłości), 

 osób zastępujących (tylko w przypadku zgody). 

Wniosek otrzymuje status: 
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 po wyrażeniu zgody – „zaakceptowany”, 

 po odmowie – „odmowa”. 

Uwagi: 

1. Kierujący SKO może podjąć decyzję bez zasięgania opinii lub po zasięgnięciu tylko jednej opinii. 

2. Kierujący SKO może podjąć decyzję, gdy wniosek został skierowany do opiniowania, a opinii 
jeszcze nie wydano. 

3. Wniosek może być skierowany do obu opiniujących równocześnie. 

4. Wniosek może być skierowany do jednego opiniującego kilka razy. 

Tabela 7 ZPI_HRU.01-03 Decyzja o udzieleniu urlopu 

3.1.1.2.4 ZPI_HRU.01-04 Opinia Kierującego WKO 

Krok: ZPI_HRU.01-04 

Nazwa: Opinia Kierującego WKO 

Aktor: Kierujący WKO 

Opis: 

Kierujący WKO opiniuje przedłożony wniosek pracownika o udzielenie urlopu. 

System ostrzega jeżeli: 

1. Osoba zastępująca ma udzielony urlop na cały lub część wnioskowanego terminu 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Data wypełnienia wniosku 

4. Limit dostępnych dni urlopu wybranego rodzaju (tylko UW, UZ, OU) 

5. Rodzaj urlopu 

6. Termin urlopu 

7. Rok wykorzystanego limitu urlopu (tylko UW, UZ, OU) 

8. Imiona i nazwiska osób zastępujących 

9. Łączna liczba dni roboczych urlopu 

10. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu 

11. Liczba dni urlopu zgodnego z planem urlopu (tylko UW) 

12. Uzasadnienie pracownika (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

13. W przypadku wyboru OU:  

a) liczba dni opieki wykorzystana przez drugiego opiekuna 
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b) imię i nazwisko oraz data urodzenia najmłodszego dziecka pracownika 

14. W przypadku wyboru UO:  

a) rodzaj okoliczności 

b) data okoliczności 

Rejestrowane dane: 

1. Imiona i nazwiska dodatkowych osób zastępujących - wybór z listy (osoby wskazane dla 
pracownika w planie zastępstw lub wszyscy aktywni pracownicy) 

2. Opinia - wybór: brak zastrzeżeń/negatywna 

3. Komentarz (tylko dla opinii negatywnej) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zwrot do Kierującego SKO pracownika 

Po zaopiniowaniu wniosku, informacja o wydanej opinii zostaje przesłana do: 

 Kierującego SKO. 

Po zaopiniowaniu wniosek nie zmienia statusu. 

Uwagi: 

 

Tabela 8 ZPI_HRU.01-04 Opinia Kierującego WKO 

3.1.1.2.5 ZPI_HRU.01-05 Opinia Pracownika ZP 

Krok: ZPI_HRU.01-05 

Nazwa: Opinia Pracownika ZP 

Aktor: Pracownik ZP 

Opis: 

Pracownik ZP opiniuje przedłożony wniosek pracownika o udzielenie urlopu UO. 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Data wypełnienia wniosku 

4. Limit dostępnych dni urlopu wybranego rodzaju (tylko UW, UZ, OU) 

5. Rodzaj urlopu 
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6. Termin urlopu 

7. Rok wykorzystanego limitu urlopu (tylko UW, UZ, OU) 

8. Imiona i nazwiska osób zastępujących 

9. Łączna liczba dni roboczych urlopu 

10. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu 

11. Liczba dni urlopu zgodnego z planem urlopu (tylko UW) 

12. Uzasadnienie pracownika (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

13. W przypadku wyboru OU:  

a) liczba dni opieki wykorzystana przez drugiego opiekuna 

b) imię i nazwisko oraz data urodzenia najmłodszego dziecka pracownika 

14. W przypadku wyboru UO:  

a) rodzaj okoliczności 

b) data okoliczności 

Rejestrowane dane: 

1. Opinia – wybór: brak zastrzeżeń/negatywna 

2. Komentarz (tylko dla opinii negatywnej) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zwrot do Kierującego SKO pracownika 

Po zaopiniowaniu wniosku, informacja o wydanej opinii zostaje przesłana do: 

 Kierującego SKO. 

Po zaopiniowaniu wniosek nie zmienia statusu. 

Uwagi:  

 

Tabela 9 ZPI_HRU.01-05 Opinia Pracownika ZP 

 

 

3.1.2 ZPI_HRU.02 Wniosek o anulowanie urlopu. 

3.1.2.1 Opis obiegu. 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Obieg: ZPI_HRU.02 
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Nazwa: Wniosek o anulowanie urlopu 

Cel: Złożenie przez pracownika i zaakceptowanie przez jego przełożonego 

wniosku o anulowanie urlopu 

Warunki początkowe: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę 

Wynik: Anulowany urlop lub odmowa anulowania urlopu 

Aktorzy: Pracownik, Kierujący SKO, Kierujący WKO, Pracownik ZP 

Uwagi: 

Obieg dotyczy złożenia wniosku o anulowanie urlopu: 

 wypoczynkowego (UW), 

 na żądanie (UZ), 

 bezpłatnego do 30 dni (UB), 

 opieki nad dzieckiem (OU), 

 okolicznościowego (UO). 

Tabela 10 Obieg ZPI_HRU.02 Wniosek o anulowanie urlopu 

 

Diagram: 
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Rysunek 2 Diagram obiegu ZPI_HRU.02 Wniosek o anulowanie urlopu 

3.1.2.2 Kroki obiegu. 

3.1.2.2.1 ZPI_HRU.02-01 Przygotowanie wniosku na zlecenie 

Krok: ZPI_HRU.02-01 

Nazwa: Przygotowanie wniosku na zlecenie 

Aktor: Pracownik 

Opis: 

Pracownik wypełnia dla innego pracownika, na jego prośbę lub na polecenie Kierującego SKO, 
wniosek o anulowanie urlopu we wskazanym terminie. 

System kontroluje czy: 

4. Pracownik nie złożył już wniosku o anulowanie urlopu w danym terminie 

Wyświetlane dane: 
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Rejestrowane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika - wybór z listy 

2. SKO pracownika (automatycznie) 

3. Termin anulowanego urlopu - wybór z kalendarza (możliwość wskazania tylko dni udzielonego 
urlopu) 

4. Łączna liczba dni roboczych anulowanego urlopu (wyliczane automatycznie) 

5. Łączna liczba dni kalendarzowych anulowanego urlopu (wyliczane automatycznie) 

Decyzje wynikowe: 

1) Przesłanie wniosku do pracownika 

2) Przesłanie wniosku do Kierującego SKO 

3) Usunięcie wniosku – koniec obiegu 

Wniosek otrzymuje status: 

 po utworzeniu – „roboczy”, 

 po przesłaniu wniosku do Kierującego SKO – „do akceptacji”. 

Uwagi: 

1. Dni robocze anulowanego urlopu są to dni, w których pracownik ma zaplanowany 
harmonogram czasu pracy, z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. 

2. Wniosek usunięty przez pracownika jest bezpowrotnie usuwany z systemu. 

Tabela 11 ZPI_HRU.02-01 Przygotowanie wniosku na zlecenie 

3.1.2.2.2 ZPI_HRU.02-02 Utworzenie wniosku 

Krok: ZPI_HRU.02-02 

Nazwa: Utworzenie wniosku 

Aktor: Pracownik 

Opis: 

Pracownik wypełnia wniosek o anulowanie udzielonego mu urlopu we wskazanym terminie. 

System kontroluje czy: 

1. Pracownik nie złożył już wniosku o anulowanie urlopu na wnioskowanym terminie 

System ostrzega jeżeli: 

1. Termin anulowanego urlopu leży w przeszłości (wymagana dodatkowa zgoda 
przełożonego - poświadczenie obecności pracownika)  

2. Anulowany urlop jest urlopem zaległym, tj. zmniejsza limit urlopu z lat ubiegłych 
(wymagana dodatkowa zgoda przełożonego) 
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Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

Rejestrowane dane: 

1. Data wypełnienia wniosku (automatycznie bieżąca) 

2. Termin anulowanego urlopu - wybór z kalendarza (możliwość wskazania tylko dni udzielonego 
urlopu) 

3. Rodzaj anulowanego urlopu (automatycznie) 

4. Łączna liczba dni roboczych anulowanego terminu urlopu (wyliczane automatycznie) 

5. Łączna liczba dni kalendarzowych anulowanego urlopu (wyliczane automatycznie) 

6. Uzasadnienie 

Decyzje wynikowe: 

1) Zatwierdzenie wniosku i przesłanie do akceptacji przez Kierującego SKO pracownika 

2) Usunięcie wniosku – koniec obiegu 

Po zatwierdzeniu wniosku, informacja o wniosku zostaje przesłana do wiadomości: 

 Kierującego WKO. 

Wniosek otrzymuje status: 

 po utworzeniu – „roboczy”, 

 po zatwierdzeniu – „do akceptacji”. 

Uwagi: 

1. Dni robocze urlopu są to dni, w których pracownik ma zaplanowany harmonogram czasu pracy, 
z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. 

2. Wniosek usunięty przez pracownika jest bezpowrotnie usuwany z systemu. 

Tabela 12 ZPI_HRU.02-02 Utworzenie wniosku 

3.1.2.2.3 ZPI_HRU.02-03 Decyzja o anulowaniu urlopu 

Krok: ZPI_HRU.02-03 

Nazwa: Decyzja o anulowaniu urlopu 

Aktor: Kierujący SKO 

Opis: 

Kierujący SKO podejmuje decyzję o anulowaniu pracownikowi urlopu zgodnie z przedłożonym 
wnioskiem. 

System ostrzega jeżeli: 
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1. Termin anulowanego urlopu leży w przeszłości (wymagana dodatkowa zgoda 
przełożonego - poświadczenie obecności pracownika)  

2. Anulowany urlop jest urlopem zaległym, tj. zmniejsza limit urlopu z lat ubiegłych 
(wymagana dodatkowa zgoda przełożonego) 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Data wypełnienia wniosku 

4. Termin anulowanego urlopu 

5. Rodzaj anulowanego urlopu 

6. Łączna liczba dni roboczych anulowanego urlopu 

7. Łączna liczba dni kalendarzowych anulowanego urlopu 

8. Uzasadnienie pracownika 

9. Opinia Kierującego WKO pracownika 

10. Komentarz Kierującego WKO (tylko dla opinii negatywnej) 

Rejestrowane dane: 

1. Dodatkowa zgoda i potwierdzenie obecności pracownika (tylko jeśli termin anulowanego 
urlopu leży w przeszłości) 

2. Dodatkowa zgoda (tylko jeśli anulowany urlop jest urlopem zaległym) 

3. Uzasadnienie (tylko jeśli urlop jest anulowany na wniosek Kierującego SKO, termin 
anulowanego urlopu leży w przeszłości lub anulowany urlop jest urlopem zaległym) 

Decyzje wynikowe: 

1) Skierowanie do zaopiniowania przez Kierującego WKO pracownika 

2) Zgoda – koniec obiegu 

3) Odmowa – koniec obiegu 

Po wyrażeniu zgody lub odmowie, informacja o podjętej decyzji zostaje przesłana do: 

 pracownika, 

 Kierującego WKO, 

 Pracownika ZP (tylko jeśli anulowany urlop jest urlopem zaległym), 

 osób zastępujących, zgodnie z wnioskiem o udzielenie urlopu (tylko w przypadku zgody). 

Wniosek otrzymuje status: 

 po wyrażeniu zgody – „zaakceptowany”, 

 po odmowie – „odmowa”. 
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Uwagi: 

1. Kierujący SKO może podjąć decyzję bez zasięgania opinii. 

2. Kierujący SKO może podjąć decyzję, gdy wniosek został skierowany do opiniowania, a opinii 
jeszcze nie wydano. 

Tabela 13 ZPI_HRU.02-03 Decyzja o anulowaniu urlopu 

3.1.2.2.4 ZPI_HRU.02-04 Opinia Kierującego WKO 

Krok: ZPI_HRU.02-04 

Nazwa: Opinia Kierującego WKO 

Aktor: Kierujący WKO 

Opis: 

Kierujący WKO opiniuje przedłożony wniosek pracownika o anulowanie urlopu. 

System ostrzega jeżeli: 

1. Termin anulowanego urlopu leży w przeszłości (wymagana dodatkowa zgoda 
przełożonego - poświadczenie obecności pracownika)  

2. Anulowany urlop jest urlopem zaległym, tj. zmniejsza limit urlopu z lat ubiegłych 
(wymagana dodatkowa zgoda przełożonego) 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. Data wypełnienia wniosku 

4. Termin anulowanego urlopu 

5. Rodzaj anulowanego urlopu 

6. Łączna liczba dni roboczych anulowanego urlopu 

7. Łączna liczba dni kalendarzowych anulowanego urlopu 

8. Uzasadnienie pracownika 

Rejestrowane dane: 

1. Opinia – wybór: brak zastrzeżeń/negatywna 

2. Komentarz (tylko dla opinii negatywnej) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zwrot do Kierującego SKO pracownika 

Po zaopiniowaniu wniosku, informacja o wydanej opinii zostaje przesłana do: 

 Kierującego SKO. 
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Po zaopiniowaniu wniosek nie zmienia statusu. 

Uwagi: 

 

Tabela 14 ZPI_HRU.02-04 Opinia Kierującego WKO 

 

3.1.3 ZPI_HRU.03 Tworzenie i aktualizacja planu urlopów. 

3.1.3.1 Opis obiegu. 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Obieg: ZPI_HRU.03 

Nazwa: Tworzenie i aktualizacja planu urlopów 

Cel: Utworzenie planu urlopów w NFOŚiGW 

Warunki początkowe: Początek roku / potrzeba aktualizacji planu 

Wynik: Aktualny plan urlopów w NFOŚiGW 

Aktorzy: Pracownik, Kierujący SKO, Pracownik ZP 

Uwagi: 

Plan urlopu tworzony jest dla każdej SKO oddzielnie. 

Tabela 15 Obieg ZPI_HRU.02 Wniosek o anulowanie urlopu 

3.1.3.2 Kroki obiegu. 

3.1.3.2.1 ZPI_HRU.03-01 Zainicjowanie tworzenia planu urlopów 

Krok: ZPI_HRU.03-01 

Nazwa: Zainicjowanie tworzenia planu urlopów 

Aktor: Pracownik ZP 
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Opis: 

Pracownik ZP inicjuje przygotowanie planów urlopów: 

 dla wszystkich komórek NFOŚiGW - po rozpoczęciu nowego roku i zarejestrowaniu w 
systemie SAP wszystkich nieobecności pracowników z poprzedniego roku, 

 dla wskazanych komórek NFOŚiGW - w przypadku konieczności dokonania aktualizacji 
planu. 

System kontroluje czy: 

1. Dla SKO nie ma planu urlopów o statusie „w przygotowaniu”. 

Wyświetlane dane: 

– 

Rejestrowane dane: 

1. Rok planu urlopu (automatycznie bieżący) 

2. Data, do której plan powinien zostać zatwierdzony przez SKO 

3. Data stanu urlopu zaległego (automatycznie bieżąca) 

4. Zakres aktualizacji – wybór: wszystkie komórki / wybrane komórki 

5. SKO – wybór wielokrotny z listy (tylko dla wybranych komórek) 

6. Lista pracowników wybranych SKO (posortowana wg SKO, WKO, nazwiska i imienia 
pracownika): 

a) imię i nazwisko pracownika (automatycznie) 

b) SKO pracownika (automatycznie) 

c) WKO pracownika (automatycznie) 

d) czy pracownik podlega planowaniu urlopu (automatycznie) 

e) czy pracownik zatwierdził swój plan urlopu (automatycznie: nie) 

f) liczba dni urlopu zaległego (automatycznie) 

g) limit dni urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym (automatycznie) 

h) terminy udzielonych urlopów w roku bieżącym w podziale na miesiące (automatycznie) 

i) liczba dni urlopu pozostała do zaplanowania (automatycznie) 

Decyzje wynikowe: 

1) Przesłanie planów do wypełnienia 

Przesłanie powoduje utworzenie oddzielnych planów urlopu dla każdej SKO oraz wywołuje 

oddzielne obiegi dla każdego planu. W ramach każdego obiegu zadanie przesyłane jest do każdego 

pracownika danej SKO podlegającego planowaniu urlopu. 

Plany otrzymują status „w przygotowaniu”. 
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Uwagi: 

1. Jeżeli tworzony jest kolejny plan urlopów SKO na ten sam rok, wówczas przenoszone są do 
niego informacje o zaplanowanym urlopie poszczególnych pracowników zawarte w ostatnim 
zatwierdzonym planie na ten rok. 

2. Pracownik nie podlega planowaniu urlopu, jeżeli ma zarejestrowaną nieobecność na cały 
termin od daty zainicjowania tworzenia planu urlopów do daty, do której plan powinien zostać 
zatwierdzony przez SKO. 

Tabela 16 ZPI_HRU.03-01 Zainicjowanie tworzenia planu urlopów 

3.1.3.2.2 ZPI_HRU.03-02 Planowanie urlopu 

Krok: ZPI_HRU.03-02 

Nazwa: Planowanie urlopu 

Aktor: Pracownik 

Opis: 

Pracownik wypełnia plan swojego urlopu. 

System kontroluje czy: 

1. Wykorzystanie urlopu zaległego zostało zaplanowane do 30.09 bieżącego roku 

2. Liczba dni zaplanowanego urlopu jest równa sumie liczby dni urlopu zaległego i limitu dni 
urlopu wypoczynkowego (pomniejszonego o 4 dni urlopu na żądanie) 

3. Co najmniej jeden zaplanowany termin urlopu ma długość 14 dni kalendarzowych 

System ostrzega jeżeli: 

1. Co najmniej jedna osoba zastępująca pracownika, wg aktualnego planu zastępstw SKO, 
zaplanowała urlop pokrywający się w pełni z urlopem planowanym przez pracownika 

Wyświetlane dane: 

1. Rok planu urlopu 

2. SKO pracownika 

3. Data, do której plan powinien zostać zatwierdzony przez SKO 

4. Data stanu urlopu zaległego 

5. Lista pracowników SKO (posortowana wg WKO, nazwiska i imienia pracownika): 

a) imię i nazwisko pracownika 

b) WKO pracownika 

c) czy pracownik podlega planowaniu urlopu 

d) czy pracownik zatwierdził swój plan urlopu 

e) liczba dni urlopu zaległego 

f) limit dni urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym 
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g) terminy udzielonych i zaplanowanych urlopów w roku bieżącym w podziale na miesiące 

h) liczba dni urlopu pozostała do zaplanowania 

6. Komentarz Kierującego SKO (tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

Rejestrowane dane: 

1. Terminy zaplanowanych urlopów pracownika w podziale na miesiące – wybór z kalendarza dla 
wskazanego miesiąca 

2. Liczba dni urlopu pracownika pozostała do zaplanowania (automatycznie) 

3. Czy pracownik zatwierdził swój plan urlopu (automatycznie po zatwierdzeniu: tak) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zatwierdzenie planu pracownika 

Zatwierdzenie planu przez wszystkich pracowników danej SKO podlegających planowaniu urlopu 

powoduje przesłanie planu do akceptacji do kierującego SKO. 

Po zatwierdzeniu przez pracownika status planu się nie zmienia. 

Uwagi: 

1. Plan urlopu Członkom Zarządu mogą wypełniać pracownicy o odpowiednich uprawnieniach 
(sekretariaty). 

Tabela 17 ZPI_HRU.03-02 Planowanie urlopu 

3.1.3.2.3 ZPI_HRU.03-03 Zatwierdzenie planu 

Krok: ZPI_HRU.03-03 

Nazwa: Zatwierdzenie planu 

Aktor: Kierujący SKO 

Opis: 

Kierujący SKO podejmuje decyzję o zatwierdzeniu planu dla kierowanej komórki. 

System ostrzega jeżeli: 

1. Terminy zaplanowanych urlopów kilku zastępujących się, wg aktualnego planu zastępstw SKO, 
pracowników pokrywają się w pełni 

Wyświetlane dane: 

1. Rok planu urlopu 

2. SKO 

3. Data, do której plan powinien zostać zatwierdzony przez SKO 

4. Data stanu urlopu zaległego 

5. Lista pracowników SKO (posortowana wg WKO, nazwiska i imienia pracownika): 
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a) imię i nazwisko pracownika 

b) WKO pracownika 

c) czy pracownik podlega planowaniu urlopu 

d) liczba dni urlopu zaległego 

e) limit dni urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym 

f) terminy udzielonych i zaplanowanych urlopów w roku bieżącym w podziale na miesiące 

Rejestrowane dane: 

1. Data zatwierdzenia planu (automatycznie, bieżąca na moment zatwierdzenia planu) 

2. Pracownik – wybór wielokrotny z listy pracowników SKO podlegających planowaniu urlopu 
(tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

3. Komentarz (opcjonalnie, tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zatwierdzenie planu – koniec obiegu 

2) Zwrócenie planu do wskazanych pracowników do zmiany 

Po zatwierdzeniu planu, informacja o zatwierdzeniu zostaje przesłana do: 

 pracowników SKO, 

 Pracownika ZP. 

Po zatwierdzeniu plan otrzymuje status „zatwierdzony”. 

Uwagi: 

 

Tabela 18 ZPI_HRU.03-03 Zatwierdzenie planu 

 

3.1.4 ZPI_HRU.04 Tworzenie i aktualizacja planu zastępstw. 

3.1.4.1 Opis obiegu. 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Obieg: ZPI_HRU.04 

Nazwa: Tworzenie i aktualizacja planu zastępstw 

Cel: Utworzenie planu zastępstw w NFOŚiGW 

Warunki początkowe: Potrzeba aktualizacji planu 
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Wynik: Aktualny plan zastępstw w NFOŚiGW 

Aktorzy: Kierujący SKO, Koordynator ds. prawnych, Koordynator weryfikatorów, 

Pracownik odpowiedzialny za stworzenie planu zastępstw, Dyrektor Biura 

Uwagi: 

Plan zastępstw tworzony jest dla każdej SKO oddzielnie i zatwierdzany przez kierującego tą 
komórką (plan komórki). 

Odrębny plan zastępstw tworzony jest dla grup (plan grupy pracowników): 

 pracowników ds. prawnych, 

 weryfikatorów ds. rozliczeń, 

którzy wyłączeni są z planów zastępstw komórek SKO, do których są przypisani. 

Plany grup pracowników są akceptowane odpowiednio przez: 

 Koordynatora ds. prawnych, 

 Koordynatora weryfikatorów 

oraz zatwierdzane przez Dyrektora Biura. 

Plany te mogą być również opiniowane przez kierujących SKO, do których przypisani są pracownicy 
danej grupy. 

 

Plany zastępstw są wersjonowane. 

Jeżeli w NFOŚiGW nie zostanie powołany Koordynator weryfikatorów, wówczas rolę tą w systemie 
będzie pełnił pracownik ZP. 

Tabela 19 Obieg ZPI_HRU.04 Tworzenie i aktualizacja planu zastępstw 

3.1.4.2 Kroki obiegu. 

3.1.4.2.1 ZPI_HRU.04-01 Zainicjowanie tworzenia planu zastępstw 

Krok: ZPI_HRU.04-01 

Nazwa: Zainicjowanie tworzenia planu zastępstw 

Aktor: Kierujący SKO / Koordynator ds. prawnych / Koordynator weryfikatorów 

Opis: 

Kierujący SKO: 

 inicjuje przygotowanie planu zastępstw dla swoich podległych pracowników, 

 wskazuje pracownika odpowiedzialnego za stworzenie planu zastępstw. 

 

Koordynator: 
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 inicjuje przygotowanie planu zastępstw dla grupy pracowników ds. prawnych / 
weryfikatorów, ze wszystkich komórek, do których są oni przypisani, 

 wskazuje pracownika odpowiedzialnego za stworzenie planu zastępstw. 

 

Tworzony plan zastępstw zawiera wszystkich pracowników przypisanych do danej SKO / grupy 
pracowników na moment inicjowania planu. 

Jeżeli plan zastępstw dla danej SKO / grupy pracowników był już wcześniej zatwierdzony, tworzona 
jest nowa wersja planu. Do nowej wersji przenoszone są automatycznie informacje o zastępstwach 
z wersji poprzedniej dla pracowników nadal przypisanych do tej SKO / grupy pracowników. 

Kierujący SKO / Koordynator może w szczególności wskazać do utworzenia planu zastępstw 
samego siebie. 

 

Wyświetlane dane: 

 

Rejestrowane dane: 

1. SKO / grupa pracowników (automatycznie) 

2. Pracownicy zastępowani (automatycznie): 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

c) SKO (tylko dla planu grupy pracowników) 

d) WKO 

e) czy jest to pracownik ds. prawnych lub weryfikator ds. rozliczeń (tylko dla planu komórki) 

f) pracownicy zastępujący pracownika (automatycznie, z poprzedniej wersji planu): 

 nazwisko i imię 

 stanowisko 

g) uwagi o zastępstwie pracownika (automatycznie, z poprzedniej wersji planu) 

3. Pracownik odpowiedzialny za stworzenie planu zastępstw (wybór z listy pracowników SKO lub 
wszystkich aktywnych pracowników) 

Decyzje wynikowe: 

2) Przesłanie planu do wypełnienia 

Po przesłaniu plan otrzymuje status „w przygotowaniu”. 

Uwagi: 
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Tabela 20 ZPI_HRU.04-01 Zainicjowanie tworzenia planu zastępstw 

3.1.4.2.2 ZPI_HRU.04-02 Utworzenie planu zastępstw 

Krok: ZPI_HRU.04-02 

Nazwa: Utworzenie planu zastępstw 

Aktor: Pracownik odpowiedzialny za stworzenie planu zastępstw 

Opis: 

Pracownik wypełnia plan zastępstw. 

System kontroluje czy: 

1. Każdy pracownik ma wskazaną co najmniej jedną osobę zastępującą (nie dotyczy 
pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń w planie komórki) 

Wyświetlane dane: 

1. SKO / grupa pracowników 

2. Pracownicy zastępowani: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

c) SKO (tylko dla planu grupy pracowników) 

d) WKO 

e) czy jest to pracownik ds. prawnych lub weryfikator ds. rozliczeń (tylko dla planu komórki) 

3. Komentarz Kierującego SKO (tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

Rejestrowane dane: 

1. Pracownicy zastępujący danego pracownika (wybór wielokrotny z listy pracowników SKO / 
grupy pracowników): 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

2. Uwagi o zastępstwie danego pracownika 

Decyzje wynikowe: 

1) Przesłanie planu do zatwierdzenia przez kierującego SKO / akceptacji przez Koordynatora 

Po przesłaniu plan otrzymuje status „do zatwierdzenia”. 

Uwagi: 

1. W planie komórki dla pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń nie można 
wskazać pracowników zastępujących. 

2. Podczas edycji planu użytkownik może zmienić kolejność sortowania pracowników na liście wg: 

a) nazwiska i imienia pracownika zastępowanego 
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b) SKO (tylko dla planu grupy pracowników), WKO, nazwiska i imienia pracownika 
zastępowanego 

Tabela 21 ZPI_HRU.04-02 Utworzenie planu zastępstw 

3.1.4.2.3 ZPI_HRU.04-03 Akceptacja planu zastępstw 

Krok: ZPI_HRU.04-03 

Nazwa: Akceptacja planu zastępstw 

Aktor: Koordynator ds. prawnych / Koordynator weryfikatorów 

Opis: 

Koordynator podejmuje decyzję o akceptacji planu grupy pracowników. 

Koordynator może również wprowadzić zmiany w przygotowanym planie. 

Koordynator może również wysłać plan do zaopiniowania do kierujących SKO, do których 
przypisani są pracownicy z grupy. 

System kontroluje czy: 

1. Każdy pracownik ma wskazaną co najmniej jedną osobę zastępującą  

Wyświetlane dane: 

1. Pracownicy zastępowani: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

c) SKO 

d) WKO 

2. Komentarz Kierującego SKO (tylko dla opinii negatywnej) 

3. Komentarz Dyrektora Biura (tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

Rejestrowane dane: 

1. Pracownicy zastępujący danego pracownika: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

2. Uwagi o zastępstwie danego pracownika 

Decyzje wynikowe: 

1) Skierowanie do zaopiniowania przez kierującego SKO (wskazanej komórki / komórek z 

przypisanym pracownikiem  ds. prawnych / weryfikatorem) 

2) Akceptacja planu i wysłanie do zatwierdzenia 
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3) Zwrócenie planu do zmiany do pracownika odpowiedzialnego za stworzenie planu zastępstw 

Plan otrzymuje status: 

 po akceptacji – „zaakceptowany”, 

 po zwróceniu do zmiany – „w przygotowaniu”. 

Uwagi: 

1. Podczas przeglądania planu użytkownik może zmienić kolejność sortowania pracowników na 
liście wg: 

a) nazwiska i imienia pracownika zastępowanego 

b) SKO, WKO, nazwiska i imienia pracownika zastępowanego. 

Tabela 22 ZPI_HRU.04-03 Akceptacja planu zastępstw 

3.1.4.2.4 ZPI_HRU.04-04 Opiniowanie planu zastępstw 

Krok: ZPI_HRU.04-04 

Nazwa: Opiniowanie planu zastępstw 

Aktor: Kierujący SKO 

Opis: 

Kierujący SKO opiniuje przygotowany plan zastępstw. 

Wyświetlane dane: 

1. Pracownicy zastępowani: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

c) SKO 

d) WKO 

e) pracownicy zastępujący pracownika: 

 nazwisko i imię 

 stanowisko 

f) uwagi o zastępstwie pracownika 

Rejestrowane dane: 

1. Opinia – wybór: brak zastrzeżeń/negatywna 

2. Komentarz (tylko dla opinii negatywnej) 
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Decyzje wynikowe: 

1) Zwrot do Koordynatora 

Po zaopiniowaniu wniosek nie zmienia statusu. 

Uwagi: 

1. Podczas przeglądania planu użytkownik może zmienić kolejność sortowania pracowników na 
liście wg: 

a) nazwiska i imienia pracownika zastępowanego 

b) SKO, WKO, nazwiska i imienia pracownika zastępowanego. 

Tabela 23 ZPI_HRU.04-04 Opiniowanie planu zastępstw 

3.1.4.2.5 ZPI_HRU.04-05 Zatwierdzenie planu 

Krok: ZPI_HRU.04-05 

Nazwa: Zatwierdzenie planu 

Aktor: Kierujący SKO / Dyrektor Biura 

Opis: 

Kierujący SKO / Dyrektor Biura podejmuje decyzję o zatwierdzeniu przygotowanego planu. 

Kierujący SKO / Dyrektor Biura może również wprowadzić zmiany w przygotowanym planie. 

System kontroluje czy: 

1. Każdy pracownik SKO ma wskazaną co najmniej jedną osobę zastępującą (nie dotyczy 
pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń w planie komórki) 

Wyświetlane dane: 

1. SKO / grupa pracowników 

2. Pracownicy zastępowani: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 

c) SKO (tylko dla planu grupy pracowników) 

d) WKO 

e) czy jest to pracownik ds. prawnych lub weryfikator ds. rozliczeń (tylko dla planu komórki) 

Rejestrowane dane: 

1. Data sporządzenia planu (automatycznie, bieżąca na moment zatwierdzenia planu) 

2. Pracownicy zastępujący danego pracownika: 

a) nazwisko i imię 

b) stanowisko 
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3. Uwagi o zastępstwie danego pracownika 

4. Komentarz (opcjonalnie tylko przy zwróceniu planu do zmiany) 

Decyzje wynikowe: 

1) Zatwierdzenie planu – koniec obiegu 

2) Zwrócenie planu do zmiany do pracownika odpowiedzialnego za stworzenie planu zastępstw 

(dla planu komórki) / Koordynatora (dla planu grupy pracowników) 

Po zatwierdzeniu planu, informacja o zatwierdzeniu zostaje przesłana do: 

 pracowników objętych planem, 

 Koordynatora (dla planu grupy pracowników), 

 kierujących SKO, do których przypisani są pracownicy z grupy (dla planu grupy 
pracowników), 

 pracownika ZP. 

Plan otrzymuje status: 

 po zatwierdzeniu – „zatwierdzony”, 

 po zwróceniu do zmiany do Koordynatora – „do zatwierdzenia”, 

 po zwróceniu do zmiany do pracownika – „w przygotowaniu” 

Uwagi: 

1. W planie komórki dla pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń nie można 
wskazać pracowników zastępujących. 

2. Podczas przeglądania planu użytkownik może zmienić kolejność sortowania pracowników na 
liście wg: 

a) nazwiska i imienia pracownika zastępowanego 

b) SKO (tylko dla planu grupy pracowników), WKO, nazwiska i imienia pracownika 
zastępowanego. 

Tabela 24 ZPI_HRU.04-05 Zatwierdzenie planu 
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3.2 Funkcjonalności. 

3.2.1 ZPI_HRU.F01 Lista wniosków o urlop i anulowanie urlopu 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F01 

Nazwa: Lista wniosków o urlop i anulowanie urlopu 

Cel: Przeglądanie listy wniosków o urlop i wniosków o anulowanie urlopu 

Warunki początkowe: Brak 

Wynik: Podstawowe informacje o wnioskach 

Aktor: Pracownik / Kierujący WKO / Kierujący SKO / Pracownik ZP 

Opis: 

Lista zawiera wszystkie wnioski o urlop i wnioski o anulowanie urlopu pracownika. 

Pracownik ma możliwość przeglądania listy wszystkich swoich wniosków. 

Kierujący SKO i Kierujący WKO ma możliwość dodatkowo przeglądania listy wniosków 

wszystkich podległych mu pracowników (byłych i obecnych, z wyjątkiem wniosków o 

statusie „roboczy”). 

Pracownik ZP ma możliwość dodatkowo przeglądania listy wniosków wszystkich 

pracowników (z wyjątkiem wniosków o statusie „roboczy”). 

Domyślnie na liście ustawione jest sortowanie wg: SKO, WKO, nazwiska i imienia pracownika. 

Wyświetlane dane: 

1. Nazwisko i imię pracownika (tylko dla  Kierującego SKO, Kierującego WKO i Pracownika ZP) 

2. SKO pracownika (tylko dla Pracownika ZP) 

3. WKO pracownika (tylko dla Kierującego SKO i Pracownika ZP) 

4. Status wniosku 

5. Typ wniosku (o urlop, o anulowanie urlopu) 

6. Rodzaj urlopu 

7. Termin urlopu 

Decyzje wynikowe: 

1) Podgląd wskazanego wniosku z listy 

2) Utworzenie nowego wniosku o urlop 

3) Utworzenie nowego wniosku o anulowanie urlopu 
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4) Brak możliwości zarejestrowania urlopu w SAP (tylko Pracownik ZP) 

Uwagi: 

1. Nazwy SKO i WKO pracownika wyświetlane są wg stanu obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku. 

 

3.2.2 ZPI_HRU.F02 Lista planów urlopów 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F02 

Nazwa: Lista planów urlopów 

Cel: Przeglądanie listy planów urlopów 

Warunki początkowe: Brak 

Wynik: Podstawowe informacje o planach urlopów 

Aktor: Pracownik / Pracownik ZP 

Opis: 

Pracownik ma możliwość przeglądania planów swojej SKO (byłych i obecnej). 

Pracownik ZP ma możliwość przeglądania planów wszystkich komórek. 

Domyślnie na liście ustawiony jest filtr wyświetlający wszystkie plany z roku bieżącego. 

Domyślnie na liście ustawione jest sortowanie wg: SKO, data zatwierdzenia planu (malejąco). 

Wyświetlane dane: 

1. Rok planu 

2. SKO 

3. Status planu 

4. Data zatwierdzenia planu 

Decyzje wynikowe: 

1) Podgląd wskazanego planu z listy 

2) Zainicjowanie tworzenia planu urlopów (tylko Pracownik ZP) 
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Uwagi: 

1. Nazwy SKO wyświetlane są wg stanu obowiązującego na dzień utworzenia planu. 

 

3.2.3 ZPI_HRU.F03 Lista planów zastępstw 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F03 

Nazwa: Lista planów zastępstw 

Cel: Przeglądanie listy planów zastępstw 

Warunki początkowe: Brak 

Wynik: Podstawowe informacje o planach zastępstw 

Aktor: Pracownik / Kierujący SKO / Koordynator ds. prawnych / Koordynator 

weryfikatorów 

Opis: 

Pracownik ma możliwość przeglądania planów swojej SKO / grupy pracowników (byłych i 

obecnej). 

Pracownik ZP ma możliwość przeglądania planów wszystkich komórek / grup pracowników. 

Każdy pracownik ma dodatkowo możliwość przeglądania planów ze statusem 

„zatwierdzony” wszystkich komórek / grup pracowników. 

Użytkownik ma możliwość szybkiego wyświetlenia planów swojej aktualnej komórki. 

Domyślnie na liście ustawiony jest filtr wyświetlający ostatni plan danej komórki. 

Domyślnie na liście ustawione jest sortowanie wg: SKO / grupa pracowników, data zatwierdzenia 
planu (malejąco). 

Wyświetlane dane: 

1. SKO / grupa pracowników 

2. Status planu 

3. Data sporządzenia planu 

Decyzje wynikowe: 

1) Podgląd wskazanego planu z listy 

2) Zainicjowanie tworzenia planu zastępstw (tylko Kierujący SKO / Koordynator ds. prawnych / 

Koordynator weryfikatorów) 
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Uwagi: 

1. Nazwy SKO wyświetlane są wg stanu obowiązującego na dzień utworzenia planu. 

 

3.2.4 ZPI_HRU.F04 Lista pracowników z informacją o przypisaniu do grupy 

pracowników ds. prawnych i grupy weryfikatorów ds. rozliczeń 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F04 

Nazwa: Lista pracowników z informacją o przypisaniu do grupy pracowników ds. 

prawnych i grupy weryfikatorów ds. rozliczeń 

Cel: Przeglądanie listy pracowników wg grup 

Warunki początkowe: Brak 

Wynik: Podstawowe informacje o pracownikach i grupach 

Aktor: Pracownik / Pracownik ZP 

Opis: 

Pracownik ma możliwość przeglądania informacji o pracownikach przypisanych do grupy 

pracowników ds. prawnych i grupy weryfikatorów ds. rozliczeń. 

Pracownik ZP ma możliwość przeglądania informacji o wszystkich pracownikach. 

Użytkownik może zadać na jaki dzień (domyślnie bieżący) mają być wyświetlane dane lub 

podać przedział dat. 

Domyślnie na liście ustawione jest sortowanie wg: SKO (tylko Pracownik ZP), grupa pracowników, 
data obowiązywania oznaczenia (malejąco). 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika (tylko dla stanu na dzień) 

3. WKO pracownika (tylko dla stanu na dzień) 

4. Grupa pracownika  

5. Data początkowa obowiązywania oznaczenia 

6. Data końcowa obowiązywania oznaczenia 

Decyzje wynikowe: 

1) Oznaczenie pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń (tylko Pracownik ZP) 
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Uwagi: 

1. Jeżeli pracownik w zadanym przedziale był przypisany do kilku grup, wówczas wyświetlany jest 
na liście odpowiednią liczbę razy. 

 

3.2.5 ZPI_HRU.F05 Podgląd wniosku o urlop 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F05 

Nazwa: Podgląd wniosku o urlop 

Cel: Przeglądanie danych wniosku o urlop 

Warunki początkowe: Zapisany wniosek o urlop 

Wynik: Aktualny stan danych wniosku o urlop 

Aktor: Pracownik, Kierujący SKO, Kierujący WKO, Pracownik ZP 

Opis: 

Możliwość podglądu wszystkich dostępnych danych wskazanego wniosku o urlop z 

uwzględnieniem obecnego etapu obiegu. 

Pracownik może oglądać wszystkie swoje wnioski o urlop. 

Kierujący SKO i Kierujący WKO może dodatkowo oglądać wnioski o urlop wszystkich 

podległych mu pracowników (byłych i obecnych, z wyjątkiem wniosków o statusie 

„roboczy”). 

Pracownik ZP może dodatkowo oglądać wnioski o urlop wszystkich pracowników (z 

wyjątkiem wniosków o statusie „roboczy”). 

Wyświetlane dane: 

1. Aktualny status wniosku 

2. Imię i nazwisko pracownika 

3. SKO pracownika 

4. Data wypełnienia wniosku 

5. Limit dostępnych dni urlopu wybranego rodzaju (tylko UW, UZ, OU) 

6. Rodzaj urlopu 

7. Termin urlopu 

8. Rok wykorzystanego limitu urlopu (tylko UW, UZ, OU) 

9. Imiona i nazwiska osób zastępujących 
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10. Łączna liczba dni roboczych urlopu 

11. Łączna liczba dni kalendarzowych urlopu 

12. Liczba dni urlopu zgodnego z planem urlopu (tylko UW) 

13. Uzasadnienie pracownika (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

14. W przypadku wyboru OU:  

a) liczba dni opieki wykorzystana przez drugiego opiekuna 

b) imię i nazwisko oraz data urodzenia najmłodszego dziecka pracownika 

15. W przypadku wyboru UO:  

c) rodzaj okoliczności 

d) data okoliczności 

16. Opinia Kierującego WKO pracownika 

17. Komentarz Kierującego WKO (tylko dla opinii negatywnej) 

18. Opinia Pracownika ZP (tylko UO) 

19. Komentarz Pracownika ZP (tylko UO, dla opinii negatywnej) 

20. Dodatkowa zgoda Kierującego SKO (tylko jeśli termin urlopu leży w przeszłości) 

21. Uzasadnienie odmowy Kierującego SKO (tylko w przypadku odmowy) 

 

Uwagi: 

– 

 

3.2.6 ZPI_HRU.F06 Podgląd wniosku o anulowanie urlopu 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F6 

Nazwa: Podgląd wniosku o anulowanie urlopu 

Cel: Przeglądanie danych wniosku o anulowanie urlopu 

Warunki początkowe: Zapisany wniosek o anulowanie urlopu 

Wynik: Aktualny stan danych wniosku o anulowanie urlopu 

Aktor: Pracownik, Kierujący SKO, Kierujący WKO, Pracownik ZP 



 

  Strona 42 z 50 

Opis: 

Możliwość podglądu wszystkich dostępnych danych wskazanego wniosku o anulowanie 

urlopu z uwzględnieniem obecnego etapu jego obiegu. 

Pracownik może oglądać wszystkie swoje wnioski o anulowanie urlopu. 

Kierujący SKO i Kierujący WKO może dodatkowo oglądać wnioski o anulowanie urlopu 

wszystkich podległych mu pracowników (byłych i obecnych, z wyjątkiem wniosków o 

statusie „roboczy”). 

Pracownik ZP może dodatkowo oglądać wnioski o anulowanie urlopu wszystkich 

pracowników (z wyjątkiem wniosków o statusie „roboczy”). 

Wyświetlane dane: 

1. Aktualny status wniosku 

2. Imię i nazwisko pracownika 

3. SKO pracownika 

4. Data wypełnienia wniosku 

5. Termin anulowanego urlopu 

6. Rodzaj anulowanego urlopu 

7. Łączna liczba dni roboczych anulowanego urlopu 

8. Łączna liczba dni kalendarzowych anulowanego urlopu 

9. Uzasadnienie pracownika 

10. Opinia Kierującego WKO pracownika 

11. Komentarz Kierującego WKO (tylko dla opinii negatywnej) 

12. Dodatkowa zgoda Kierującego SKO i potwierdzenie obecności pracownika (tylko jeśli termin 
anulowanego urlopu leży w przeszłości) 

13. Dodatkowa zgoda Kierującego SKO (tylko jeśli anulowany urlop jest urlopem zaległym) 

14. Uzasadnienie Kierującego SKO (tylko jeśli urlop jest anulowany na wniosek Kierującego SKO, 
termin anulowanego urlopu leży w przeszłości lub anulowany urlop jest urlopem zaległym) 

 

Uwagi: 

– 

 

3.2.7 ZPI_HRU.F07 Podgląd planu urlopów 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 
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Funkcjonalność: ZPI_HRU.F07 

Nazwa: Podgląd planu urlopów 

Cel: Przeglądanie danych planu urlopów 

Warunki początkowe: Zapisany plan urlopów 

Wynik: Aktualny stan danych planu urlopów 

Aktor: Pracownik, Pracownik ZP 

Opis: 

Możliwość podglądu wszystkich danych o planie urlopów dostępnych na obecnym etapie 

jego obiegu. 

Pracownik może oglądać plan urlopów swojej SKO (byłych i obecnej). 

Pracownik ZP może dodatkowo oglądać plan urlopów każdej komórki. 

Wyświetlane dane: 

1. Status planu urlopów 

2. Rok planu urlopu 

3. SKO 

4. Data, do której plan powinien zostać zatwierdzony przez SKO 

5. Data stanu urlopu zaległego 

6. Data zatwierdzenia planu 

7. Lista pracowników SKO (posortowana wg WKO, nazwiska i imienia pracownika): 

a) imię i nazwisko pracownika 

b) WKO pracownika 

c) czy pracownik podlega planowaniu urlopu 

d) czy pracownik zatwierdził swój plan urlopu 

e) liczba dni urlopu zaległego 

f) limit dni urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym 

g) terminy udzielonych i zaplanowanych urlopów w roku bieżącym w podziale na miesiące 

h) liczba dni urlopu pozostała do zaplanowania 
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Uwagi: 

– 

 

3.2.8 ZPI_HRU.F08 Podgląd planu zastępstw 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F08 

Nazwa: Podgląd planu zastępstw 

Cel: Przeglądanie danych planu zastępstw 

Warunki początkowe: Zapisany plan zastępstw 

Wynik: Aktualny stan danych planu zastępstw 

Aktor: Pracownik, Pracownik ZP 

Opis: 

Możliwość podglądu wszystkich danych o planie zastępstw dostępnych na obecnym etapie 

jego obiegu. 

Pracownik może oglądać plan zastępstw swojej SKO / grupy pracowników (byłych i obecnej). 

Pracownik ZP może dodatkowo oglądać plan zastępstw każdej komórki / grupy 

pracowników. 

Każdy pracownik może dodatkowo oglądać plan zastępstw ze statusem „zatwierdzony” 

każdej komórki / grupy pracowników. 

Wyświetlane dane: 

1. Status planu zastępstw 

2. SKO / grupa pracowników 

3. Data sporządzenia planu 

4. Pracownicy zastępowani: 

f) nazwisko i imię 

g) stanowisko 

h) SKO (tylko dla planu grupy pracowników) 

i) WKO 

j) czy jest to pracownik ds. prawnych lub weryfikator ds. rozliczeń (tylko dla planu komórki) 

k) pracownicy zastępujący pracownika: 
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 nazwisko i imię 

 stanowisko 

l) uwagi o zastępstwie pracownika 

5. Pracownik odpowiedzialny za stworzenie planu zastępstw 

 

Uwagi: 

– 

 

3.2.9 ZPI_HRU.F09 Oznaczenie pracownika ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F09 

Nazwa: Oznaczenie pracownika ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń 

Cel: Rozróżnienie w systemie pracowników ds. prawnych i weryfikatorów ds. 

rozliczeń 

Warunki początkowe: Wskazany pracownik 

Wynik: Oznaczenie pracownika ds. prawnych i weryfikatorów ds. rozliczeń 

Aktor: Pracownik ZP 

Opis: 

Pracownik ZP oznacza / odznacza wskazanego wcześniej pracownika ds. prawnych i 

weryfikatorów ds. rozliczeń wg aktualnego stanu. 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 

3. WKO pracownika 

4. Przypisania pracownika do grup: 

a) Grupa pracownika 

b) Data początkowa obowiązywania oznaczenia 

c) Data końcowa obowiązywania oznaczenia 
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Rejestrowane dane: 

1. Oznaczenie grupy pracownika – wybór z listy (grupa podstawowa, pracownik ds. prawnych, 
weryfikator ds. rozliczeń) 

2. Data początkowa obowiązywania oznaczenia 

3. Data końcowa obowiązywania poprzedniego oznaczenia (automatycznie) 

 

Uwagi: 

1. Wyświetlane są wszystkie dotychczasowe przypisania danego pracownia do grup. 

2. Dodawane oznaczenie pracownika obowiązuje od podanej daty początkowej do 
nieskończoności. 

3. Jeżeli wiadomo z góry, że pracownik przestanie należeć do wskazanej grupy od znanej daty w 
przyszłości, wówczas oprócz przypisania go do tej grupy, konieczne jest dodatkowe przypisanie 
go do grupy podstawowej od tej daty. 

 

3.2.10 ZPI_HRU.F10 Brak możliwości zarejestrowania urlopu w SAP 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F10 

Nazwa: Brak możliwości zarejestrowania urlopu w SAP 

Cel: Aktualizacja statusu wniosku o urlop 

Warunki początkowe: Wniosek o urlop o statusie „zaakceptowany” 

Wynik: Aktualny status wniosku o urlop 

Aktor: Pracownik ZP 

Opis: 

W przypadku braku możliwości zarejestrowania w SAP nieobecności wynikającej z 

zatwierdzonego wniosku o urlop, Pracownik ZP zmienia status tego wniosku, podając 

przyczynę. 

Wyświetlane dane: 

1. Imię i nazwisko pracownika 

2. SKO pracownika 
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3. WKO pracownika 

4. Rodzaj urlopu 

5. Termin urlopu 

Rejestrowane dane: 

1. Przyczyna 

Decyzje wynikowe: 

1) Zmiana statusu wniosku 

Po zmianie statusu informacja zostaje przesłana do: 

 pracownika, 

 Kierującego SKO, 

 Kierującego WKO, 

 osób zastępujących. 

Wniosek otrzymuje status „zmieniony przez SAP”. 

Uwagi: 

– 

 

3.2.11 ZPI_HRU.F11 Powiadomienia i aktualizacje automatyczne 

Proces: ZPI_HRU Urlopy 

Funkcjonalność: ZPI_HRU.F11 

Nazwa: Powiadomienia i aktualizacje automatyczne 

Cel: Powiadomienie wskazanych osób oraz zaktualizowanie danych w systemie 

Warunki początkowe: Zajście określonego zdarzenia, upłynięcie określonego terminu 

Wynik: Wysłane powiadomienia, zaktualizowane dane 

Aktor: System 

Opis: 

System wysyła automatycznie następujące powiadomienia: 

Lp Zdarzenie Termin Powiadamiani 

1.  
Zbliżający się termin rozpoczęcia urlopu we 
wniosku o urlop o statusie „do akceptacji” 

1 dzień przed terminem Kierujący SKO 
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Uwagi: 
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3.3 Wymagania ogólne. 

Identyfikator 
wymagania 

Opis wymagania 

ZPI_HRU.W01  Wydłużenie urlopu wymaga przejścia wszystkich kroków związanych ze złożeniem 
nowego wniosku o udzielenie urlopu. 

ZPI_HRU.W02  Skrócenie terminu urlopu wymaga jego anulowania (o termin skrócenia). 

ZPI_HRU.W03  Przeniesienie (zmiana) terminu urlopu wymaga anulowania dotychczasowego 
terminu, a następnie wnioskowania o udzielenie urlopu w nowym terminie. 

ZPI_HRU.W04  

Pracownik ZP na zgłoszenie telefoniczne urlopu na żądanie przygotowuje w systemie 
wniosek urlopu na żądanie dla danego pracownika. Przygotowany wniosek jest 
przesyłany do pracownika. Pracownik w pierwszym dniu obecności w pracy po 
zgłoszonym urlopie na żądanie podpisuje elektronicznie wniosek – system wymusza 
podpisanie wniosku w pierwszym dniu zalogowania się do systemu. 

ZPI_HRU.W05  

Jeden dzień urlopu wypoczynkowego odpowiada 8 godzinom pracy. Jeżeli pracownik 
na dzień urlopu ma zaplanowane w harmonogramie czasu pracy 4 godziny, wówczas 
udzielony w tym dniu urlop pomniejsza limit urlopu o 0,5 dnia. Analogicznie dla 
zaplanowanych 12 godzin pomniejszenie wynosi 1,5 dnia. 

ZPI_HRU.W06  

Wniosek urlopowy służy wyłącznie do wnioskowania o udzielenie urlopu. Informacja 
o udzielonych urlopach (planowanych i wykorzystanych) oraz innych 
nieobecnościach prezentowana na ZPI będzie pochodziła z danych zarejestrowanych 
w SAP i zaimportowanych do ZPI. 

ZPI_HRU.W07  Dane o osobach zastępujących pracownika są to najbardziej aktualne dane z 
zatwierdzonego planu zastępstw komórki pracownika. 

ZPI_HRU.W08  Wnioski urlopowe podlegają archiwizacji w formie elektronicznej (w ramach 
funkcjonalności Obiegu kancelaryjnego). 
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4. Problemy. 

Niniejszy rozdział definiuje możliwe problemy, które zostały napotkane na etapie analizy biznesowej. 

4.1 Kwestie otwarte  

Lp. Opis problemu Założenia i wytyczne dotyczące rozwiązania 

   

Tabela 25 Kwestie otwarte 

 

4.2 Kwestie zamknięte 

 

Lp. Opis problemu Proponowane rozwiązanie 

   

Tabela 26 Kwestie zamknięte 

 


