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Metryka 

Produkt Zintegrowana Platforma Informatyczna (ZPI) 

Projekt / podprojekt Obieg Uchwał 

Opis Rozwiązanie obsługujące proces obsługi wniosku o 

dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wersja dokumentu 3.0 

Status dokumentu Zatwierdzony 
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5.3.3 Wyliczenie dopłat (DF) ................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5.3.4 Powiadomienie wnioskodawcy o brakach w dokumentacji ........................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5.3.5 Uzupełnienie wniosku ................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5.3.6 Obsługa decyzji ........................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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merytorycznej) ..................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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zdefiniowano zakładki. 

6. Obsługa list ............................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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6.1.1 Generowanie list pjb ................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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6.1.2 Przekazanie list do opinii dysponenta – przekroczenie limitu ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.3 Rejestracja decyzji dysponenta po opinii .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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6.1.6 Obsługa uchwały w sprawie list pjb ............................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.7 Rejestracja decyzji ID:33/46/65 .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.8 Przesłanie list do dysponenta...................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.9 Rejestracja decyzji dysponenta w sprawie list ID 52/56/66 ........................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.10 Sporządzenie wykazu zadań pjb na kolejny rok ........................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.11 Sporządzenie informacji dla Zarządu ........................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.12 Sporządzenie informacji dla MŚ i MF ........................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.13 Poinformowanie o umieszczeniu projektu na liście zadań pjb i zaproszenie na negocjacje ........... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

6.1.14 Odrzucenie wniosków z listy rezerwowej ................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.15 Poinformowanie kierownika pjb o zakończeniu rozpatrywania wniosku . Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16 Zmiana listy pjb ......................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.1 Rejestracja informacji umożliwiających wygenerowanie list pjb ...... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.2 Generowanie zmian list PJB .............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.3 Obsługa uchwały lub obsługa decyzji w sprawie zmiany listy ........... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.4 Rejestracja decyzji ID:45 akceptacja projektu zmiany listy ............... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.5 Rejestracja decyzji ID:47 akceptacja zmiany listy .............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.6 Rejestracja decyzji ID:48 akceptacja projektu zmiany listy ............... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.7 Rejestracja decyzji ID:71 akceptacja zmiany listy .............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.8 Przesłanie list do Dysponenta ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.16.9 Rejestracja decyzji dysponenta ID 68/69/70/67 ............................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2 Obsługa list rankingowych .................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.1 Generowanie list wniosków ........................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.2 Akceptacja list ............................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.3 Obsługa uchwały w sprawie zatwierdzenia list rankingowych .................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.4 Rejestracja decyzji ID 10 dla wniosków umieszczonych na liście podstawowej ......... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

6.2.5 Rejestracja decyzji ID 11 dla wniosków umieszczonych na liście rezerwowej ........... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

6.2.6 Rejestracja decyzji ID 16 dla wniosków z listy wniosków odrzuconych....... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.7 Publikacja listy na stronie internetowej ...................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.8 Poinformowanie wnioskodawcy o podjętej uchwale w sprawie list wniosków ......... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

6.2.9 Generowanie list po zmianach .................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2.10 Obsługa uchwały – wyłączenie z dalszego postępowania wniosków z listy rezerwowej ................ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

6.2.11 Rejestracja decyzji ID XX dla wniosków wyłączonych z dalszego postępowania...... Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
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6.2.12 Poinformowanie wnioskodawcy o wyłączeniu wniosku z dalszego postępowania . Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

7. Negocjacje .............................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.1 Poinformowanie wnioskodawcy o nowym terminie negocjacji .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.2 Negocjacje warunków umowy ............................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.3 Rejestracja danych w systemie ........................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.4 Uznanie działania wnioskodawcy za rezygnację z dofinansowania .................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.5 Obsługa uchwały – Odmowa dofinansowania .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.6 Rejestracja decyzji ID 01 odmowa dofinansowania ............................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7.7 Powiadomienie wnioskodawcy ........................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

8. Obsługa uchwały – Uchwała o dofinansowaniu ....................................................................................... 21 

8.1 Obsługa uchwały .................................................................................................................................................. 23 

8.2 Rejestracja decyzji ID 01 odmowa dofinansowania ............................................................................................. 24 

8.3 Rejestracja decyzji ID 03 przyznanie dofinansowania .......................................................................................... 25 

8.4 Rejestracja decyzji ID 04 skierowanie na RN ........................................................................................................ 25 

8.5 Obsługa uchwały RN w DOO ................................................................................................................................ 26 

8.6. Wprowadzanie poprawek po posiedzeniu .......................................................................................................... 26 

8.7. Powiadomienie wnioskodawcy o podjętej decyzji .............................................................................................. 27 

8.8. Rejestracja uchwały w Rejestrze uchwał ............................................................................................................ 28 

8.9 Rejestracja decyzji ID 24 zatwierdzenie dofinansowania RN ............................................................................... 28 

8.10 Rejestracja decyzji ID 26 nie zatwierdzenie wniosku RN.................................................................................... 29 

9. Zmiana warunków dofinansowania ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.1 Rejestracja wystąpienia o zmianę warunków dofinansowania ........................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.2 Analiza wystąpienia o zmianę ............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.2.1 Opinia w zakresie DF na etapie zmiany warunków dofinansowania przed zawarciem umowy ........ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

9.2.2 Opinia w zakresie ZPP na etapie zmiany warunków dofinansowania przed zawarciem umowy ...... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

9.2.3 Opinia w zakresie KE na etapie zmiany warunków dofinansowania przed zawarciem umowy ........ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

9.3 Wskazanie kompetencji do podjęcia decyzji ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.4 Obsługa uchwały ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.5 Obsługa decyzji ................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.6 Aktualizacja danych w systemie informatycznym ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.7 Rejestracja decyzji ID 61 zgoda na zmianę warunków dofinansowania i skierowanie na RN ................... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

9.8 Obsługa uchwały RN w DOO ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.9 Rejestracja decyzji ID 24 zatwierdzenie wniosku RN .......................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.10 Rejestracja decyzji ID 26 nie zatwierdzenie wniosku RN................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.11 Rejestracja decyzji ID 51 zgoda na zmianę warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.12 Rejestracja decyzji ID 50 odmowa zmiany warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.13 Rejestracja decyzji ID:74 zgoda na zmianę warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.14 Rejestracja decyzji ID:35 zgoda na zmianę warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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9.15 Rejestracja decyzji ID 30 zgoda na zmianę warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.16 Rejestracja decyzji ID 54 odmowa zmiany warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.17 Rejestracja decyzji ID 55 Odmowa zmiany warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.18 Poinformowanie Wnioskodawcy o podjętej decyzji ......................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.19 Poinformowanie Wnioskodawcy na piśmie-decyzji .......................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.20 Rejestracja decyzji w rejestrze decyzji .............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.21 Rejestracja decyzji ID XX zgoda na zmianę warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.22 Rejestracja decyzji ID XX Odmowa zmiany warunków ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10. Zawieranie umowy ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.1 Przygotowanie projektu umowy ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.2 Opiniowanie projektu umowy (DF) ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.2.1 Dekretacja ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.2.2 Akceptacja DF ............................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.3 Opiniowanie projektu umowy (DK) ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.3.1 Dekretacja ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.3.2 Akceptacja DK ........................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.4. Opiniowanie projektu umowy (Pracownik KE ds. prawnych) .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.5 Opiniowanie projektu umowy (ZRP) ................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.4.1 Przyjęcie dokumentów .............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.4.2 Dekretacja ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.4.3 Akceptacja ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.6 Wydruk i parafowanie umowy .......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.6.1 Wydruk i parafowanie umowy – podpisywanie umowy w Funduszu ....... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.6.2 Zaproszenie do podpisania umowy poza siedzibą NF ............................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.7 Rejestracja umowy w Rejestrze Umów ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

10.8 Wystawienie zaświadczenie de minimis ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

11. Przedłużenie terminu ważności uchwały ................................................................................................ 30 

11.1. Obsługa decyzji ................................................................................................................................................. 31 

11.2. Rejestracja decyzji ID 49 (Przedłużenie terminu ważności uchwały) ................................................................ 32 

11.3. Aktualizacja terminu ważności uchwały............................................................................................................ 32 
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Wstęp 

Opis dokumentu 

Celem opracowania dokumentu jest zaprojektowanie rozwiązania spełniającego wymagania 

określone w specyfikacji wymagań w sposób, który umożliwi uzgodnienie architektury 

rozwiązania oraz szczegółów techniczno-technologicznych wymaganych do opracowania 

projektów szczegółowych. 

 

Odbiorcy dokumentu 

Odbiorcą dokumentu są osoby biorące udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem 

systemu Zintegrowana Platforma Informatyczna zarówno po stronie Zamawiającego, jak i 

Wykonawcy. 

Zakres dokumentu 

Dokument zawiera opis:  

 procesów i danych objętych rozwiązaniem, 

 komponentów aplikacyjnych realizujących funkcje rozwiązania, 

 komponentów technicznych wspierających realizację funkcji komponentów 

aplikacyjnych. 

 

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] Podręcznik procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW 

[3] Procedura – Rozpatrywanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań 

państwowych jednostek budżetowych 

 

Zakres rozwiązania 

Zamówienie obejmuje realizację obiegów wspomagających obsługę uchwał Zarządu i Rady 

Nadzorczej w ramach procesu obiegu wniosków krajowych 
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Poniższy rozdział zawiera tabelaryczne zestawienie kontekstu i zakresu projektu: 

 obiekty biznesowe przedstawione na diagramach modeli danych, 

 procesy biznesowe, 

 procesy kontekstowe, 

 

 

Nazwa obiektu biznesowego Opis 

Konkurs krajowy Nabory konkursowe oraz nabory ciągłe 

Uchwała o dofinansowanie do wniosku 

krajowego 

 

Tabela 1 Zestawienie diagramów pojęciowego modelu danych  

 

ID procesu Nazwa procesu 

WD_OWK_OU Obsługa uchwały 

Tabela 2 Zestawienie procesów objętych rozwiązaniem 

 

ID procesu Opis 

WD_OWK Obieg wniosków o dofinansowanie ze 

środków krajowych 

Tabela 3 Zestawienie procesów kontekstowych 

Procesy biznesowe 

 

Proces obiegu wniosków krajowych (kontekst biznesowy rozwiązania) 

 

Proces: WD_OWK 

Nazwa: Obieg Wniosków Krajowych 

Cel: Zawarcie i rejestracja umowy z Wnioskodawcą na dofinansowanie 

przedsięwzięcia lub zadania ze środków krajowych 

Warunki początkowe: Ogłoszenie naboru na stronie internetowej 
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Wynik: Zarejestrowana umowa o dofinansowanie 

Aktorzy:  Kancelaria 

 Sekretariat ZOW 

 Pracownik ZOW 

 Sekretariat Komórki Ekologicznej 

 Koordynator 

 1-szy pracownik oceniający Komórki Ekologicznej 

 2-gi pracownik oceniający Komórki Ekologicznej 

 Pracownik komórki ekologicznej ds. weryfikacji rozliczeń (P-KER) 

 Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Kierujący ZPP 

 Pracownik ZPP 

 Sekretariat DF 

 Pracownik DF 

 Dyrektor DF 

 Sekretariat DC 

 Pracownik DC 

 Dyrektor DC 

 Sekretariat DK 

 Pracownik DK 

 Główny Księgowy 

 Sekretariat ZRP 

 Radca prawny 

 Pracownik DOO 

Uwagi: 

1. W systemie obowiązywać będzie plan zastępstw. Osoby zastępujące będą miały dostęp do 

wszystkich obiektów, do których mają dostęp osoby nieobecne w pracy. Możliwość 

wskazania osoby zastępującej przez Kierującego SKO/WKO poza planem zastępstw. 

2. W związku z tym, że całe finansowanie oparte jest na programach priorytetowych należy 

stworzyć moduł obsługujący programy priorytetowe.  

Moduł informujący o obowiązującym programie priorytetowym wraz z planem wdrażania 

programu, kolejnych zmianach do programu, posiadający archiwum z wersjami 

nieaktualnych programów oraz datami i numerami uchwał. 

Ponadto Wnioski powinny mieć powiązanie z naborami oraz z programami priorytetowymi. 

Program priorytetowy, w ramach którego są składane wnioski, powinien zawierać 

informacje finansowe dotyczące wykorzystania budżetu przeznaczonego na dany rok. 

Moduł Program priorytetowy powinien zawierać informacje o: 
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 Wskaźnikach osiągnięcia celu (założonych w programie, określonych w złożonych 

wnioskach i zawartych umowach oraz zakończonych umowach) 

 wysokości kwot dofinansowania złożonych nierozpatrzonych wniosków, 

 wysokości kwot z podjętych decyzji prawomocnych i nieprawomocnych 

 umowach zawartych w ramach budżetu dla danego roku 

W programie priorytetowym powinno być widoczne wykorzystanie budżetu oraz wolne 

środki, przedstawione np. w formie informacji o: 

 planowanych naborach w trybie konkursowym i ciągłym (daty, szacowane liczby 

wniosków, które zostaną złożone),  

 ogłoszonych konkursach (daty, liczba wniosków, wykorzystanie budżetu, wolne 

środki), 

 ogłoszonych naborach ciągłych (etap rozpatrywania wniosków, ilość zawartych 

umów, wykorzystanie budżetu, wolne środki) 

 zakończonych naborach wniosków konkursowych (daty, liczba wniosków, 

wykorzystanie budżetu, wolne środki)  

 zakończonych naborach ciągłych (liczba wniosków odrzuconych, ilość zawartych 

umów, wykorzystanie budżetu, wolne środki) 

 trwających konkursach (etap rozpatrywania wniosków, ilość zawartych umów, 

wykorzystanie budżetu, wolne środki) 

 zakończonych konkursach (liczba wniosków odrzuconych, ilość zawartych umów, 

wykorzystanie budżetu, wolne środki) 

 planowanych i uzyskanych efektach rzeczowych i ekologicznych 

W ramach trwającego naboru system powinien informować o zmniejszającej się wartości 

alokacji na każdym etapie (od złożenia wniosku do zaciągnięcia zobowiązań). 

Ponadto w module obsługującym programy priorytetowe powinna być możliwość 

a. Zatwierdzanie programu priorytetowego i planu wdrażania programu: 

Moduł programy priorytetowe powinien pozwalać na tworzenie programu 

priorytetowego analogicznie do tworzenia uchwały o dofinansowanie, tzn: 

 Do wzoru programu priorytetowego wprowadza się zapisy właściwe dla 

danego programu, 

 Do wzoru planu wdrażania programu wprowadza się zapisy właściwe dla 

danego programu, 

 Należy przewidzieć (wprowadzić możliwość wyboru), że uchwała może 

dotyczyć: 

o tylko programu priorytetowego 

o tylko planu wdrażania 

o obydwu dokumentów 

 Możliwość wygenerowania uchwały z systemu, 
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 Możliwość wygenerowanie wyciągu z obowiązującego programu 

priorytetowego do uchwały o dofinansowanie dla RN 

 Wprowadzanie uzasadnienia zgodnie z przyjętym wzorem. 

Program priorytetowy opiniują następujące osoby: 

 Pracownik komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Sekretariat ZPP (o ile dotyczy) 

 Pracownik ZPP (o ile dotyczy) 

 Kierownik ZPP (o ile dotyczy) 

 Sekretariat DF 

 Pracownik DF 

 Dyrektor DF 

 Sekretariat DC 

 Pracownik DC 

 Dyrektor DC 

 Sekretariat DK 

 Pracownik DK 

 Główny Księgowy 

 Pracownik DO 

 Dyrektor DO 

 Sekretariat DM 

 Pracownik DM 

 Dyrektor DM 

 Sekretariat DE 

 Pracownik DE 

 Dyrektor DE 

 Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej 

Plan wdrażania programu opiniują następujące osoby: 

 Pracownik komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Sekretariat DC 

 Pracownik DC 

 Dyrektor DC 

 Pracownik ZKW 

 Kierownik ZKW 

 Pracownik DO 

 Dyrektor DO 

Uchwała trafia do: 
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 Pracownik komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej 

 Sekretariat ZRP 

 radca prawny (o ile materiały trafiają na RN) 

przy czym uchwała w sprawie zatwierdzenia programu priorytetowego zawsze jest 

kierowana na RN, uchwała w sprawie zatwierdzenia planu wdrażania jest kierowana 

tylko na Zarząd; uchwała dla programu priorytetowego i planu wdrażania trafia na RN. 

b. Zmiana planu wdrażania programu jest opiniowana przez: 

 Pracownik komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Sekretariat DC 

 Pracownik DC 

 Dyrektor DC 

 Pracownik ZKW 

 Kierownik ZKW 

 Pracownik DO 

 Dyrektor DO 

Uchwała trafia do: 

 Pracownik komórki ekologicznej  

 Kierujący SKO 

 Kierujący WKO 

 Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej 

 Sekretariat ZRP 

Uchwała jest zatwierdzana wyłącznie przez Zarząd. 

c. Procedura zmiany programu priorytetowego jest analogiczna do procedury jego 

zatwierdzania. 

d. System powinien umożliwiać wygenerowanie nowej wersji programu priorytetowego 

i planu wdrażania programu na podstawie ostatniej zatwierdzonej (tak by można było 

zmienić tylko wybrane pola). 

e. Dla programu należy stworzyć zakładkę, która umożliwi wprowadzenie dodatkowych 

danych, tj.: 

 pozycja planistyczna 

 oznaczenia dodatkowe 

 kod wydatków strukturalnych 

Należy umożliwić wprowadzenie jednej pozycji lub kilku pozycji (do wyboru przez 

koordynatora wniosku) dla każdej z powyższej danej. Koordynator wniosku powinien 
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wybierać dane (tam gdzie istnieje możliwość wyboru tylko z katalogu określonego w 

programie priorytetowym). 

Wniosek zarejestrowany z GWD powinien z automatu podpinać się pod obowiązujący 

program priorytetowy a dane wskazane w pkt 5. mają podpinać się do wniosku. 

f. System powinien badać zgodność zawieranych i zmienianych umów z:  

 Krańcowymi datami wydatkowania środków 

 Datą okresu wdrażania programu 

 Dopuszczalną intensywnością dofinansowania przewidzianą programem 

priorytetowym 

 Maksymalnym przewidzianym dla programów pożyczkowych okresem 

karencji 

 Maksymalnym przewidzianym dla programów pożyczkowych okresem 

finansowania. 

Dodatkowo dla zawieranych umów: 

 badanie zgodności terminu na zawarcie umowy z okresem alokacji 

określonym w programie priorytetowym. 

 Blokowanie 5% płatności końcowej przy uchwale i decyzji zmieniającej 

warunki dofinansowania. 

3. DOKUMENTACJA NABORÓW: 

Tworzenie dokumentacji naborów w systemie informatycznym. 

 Regulamin zgodnie z wzorem. 

 Możliwość wprowadzenia plików z załącznikami do Regulaminu. 

 Możliwość wygenerowania uchwały i uzasadnienia z systemu. 

 Archiwizacja wszystkich zatwierdzonych zmian w dokumentacji konkursowej 

(podpinanie wszystkich zmian dokumentacji do uchwały zatwierdzającej 

dokumentację). 

 Podpinanie dokumentacji pod konkretny program priorytetowy, w oparciu o 

który jest ogłaszany nabór. 

 

4. Możliwość wysłania na drukarkę lub do pliku, formularza wniosku oraz wszystkich lub 

wybranych dokumentów związanych z rozpatrywanym przedsięwzięciem/zadaniem 

(chronologicznie + lista dokumentów).  

5. Wszystkie procesy i kroki zostaną tak oprogramowane, aby możliwe było monitorowanie 

czasu poświęconego na ich realizację. System będzie przechowywał informację o 

rzeczywistych datach edycji wniosku oraz wprowadzonych informacjach (historia zmian).  

6. Przez cały czas rozpatrywania (od złożenia wniosku do zawarcia umowy) dla każdego 

wyświetlonego w systemie wniosku (nie tylko przez koordynatora, ale również przez inne 

osoby mające uprawnienia do przeglądania wszystkich informacji przechowywanych w 
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systemie), można otrzymać informacje o stanie wniosku (rozpatrywany/załatwiony), o 

etapie rozpatrywania, wykonywanym obecnie kroku, stanie decyzyjnym. 

1. Harmonogram wypłat musi być przypisany do konkretnego zobowiązania wieloletniego 

(subfunduszu) 

2. Wniosek musi być przypisany do pozycji planistycznej 

3. W przypadku wniosków składanych w ramach konkursu, w którym wyszczególnione 

zostały tematy i działania w ramach, których składane są wnioski (wspólny budżet) to: 

o Ogłoszone muszą być oddzielne nabory w ramach tematów lub działań albo 

o Wnioski muszą być odpowiednio oznaczone podczas uzupełnienia rejestracji, aby na 

tej podstawie można było wygenerować listy wniosków dla danej tematyki i 

działania. 

7. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku musi istnieć możliwość zwrócenia się do wybranej 

komórki w NF o wyrażenie opinii w sprawie wniosku 

8. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku musi istnieć możliwość zwrócenia się do 

podmiotu zewnętrznego o wyrażenie opinii w sprawie wniosku 

9. Wszystkie wydruki generowane z systemu powinny posiadać dane identyfikacyjne np. nr 

wniosku, wnioskodawca, nazwa przedsięwzięcia. 

 

Diagram: 

 

Rysunek 1 Proces obieg wniosku o dofinansowanie 
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Obiegi objęte zamówieniem 

8. Obsługa uchwały – Uchwała o dofinansowaniu 

Proces: WD_OWK.08 

Nazwa: Uchwała o dofinansowaniu 

Cel: Obsługa projektu uchwały 

Warunki początkowe: Podpisana karta uszczegółowienia 

Wynik: Przyznanie lub odmowa dofinansowania 

Aktorzy: SPORZĄDZENIE UCHWAŁY: 

 Koordynator 

ZATWIERDZAJĄCY: 

 Kierujący WKO 

 Kierujący SKO 

 Pracownik ds. prawnych w SKO/WKO 

 Pracownik PJB (udostępnienie środków dla pjb) 

 Pracownik DC (udostępnienie środków dla pjb) 

 Sekretariat DF (opcjonalnie) 

 Pracownik DF (opcjonalnie, również w zakresie wniosków o 

dopłaty do kredytów i obligacji) 

 Dyrektor DF (opcjonalnie) 

 Kierownik DK 

 Pracownik DK 

 Sekretariat ZRP (opcjonalnie) 

 Radca prawny (opcjonalnie) 

 Główny Księgowy (opcjonalnie) 

 Inna KO (opcjonalnie) 

 Pracownik DOO 

Uwagi: 

Koordynator ma możliwość przesłania uchwały do akceptacji Kierującego ZPP 

 

Podczas sporządzania uchwały, Koordynator ma możliwość dołączania wybranych 

załączników – dokumentów tworzonych podczas rozpatrywania wniosku oraz przesyłanych 

przez wnioskodawcę. 

 

Uchwały podjęte przez Zarząd: 
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ID 03 – Przyznanie dofinansowania – Załącznik nr 64 

ID 04 – Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN – Załącznik nr 64 

ID 01 – Odmowa dofinansowania – Załącznik nr 65 

Uchwały podjęte przez RN: 

ID 24 – Zatwierdzenie dofinansowania – Załącznik nr 66 

ID 26 – Nie zatwierdzenie wniosku  

Formularze podjętych uchwał muszą być zapisane w bazie danych, ponieważ na ich 

podstawie generowane będą: 

 Uchwały i decyzje w sprawie zmiany warunków dofinansowania – po 

zarejestrowaniu uchwały ID 03 – Przyznanie dofinansowania i ID 24 Zatwierdzenie 

dofinansowania przez RN 

 Uchwała w sprawie wystąpienia wnioskodawcy w sprawie ponownego rozważenia 

możliwości przyznania dofinansowania (odwołanie) po negatywnej decyzji Zarządu 

lub RN – po zarejestrowaniu uchwały ID 01 – odmowa dofinansowania i ID 26 – nie 

zatwierdzenie wniosku. 

 

Na wniosku zapisane zostają informacje: 

Typ decyzji (Zarząd ścisły, Zarząd szeroki, Rada Nadzorcza) 

Podjęta decyzja zgodnie z ID decyzji – opis ID 

Data Uchwały 

Nr uchwały 

 

Diagram: 
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Rysunek 2 Proces Obsługa uchwały – Uchwała o dofinansowaniu 

8.1 Obsługa uchwały 

Proces: WD_OWK_UD.01 

Nazwa: Obsługa uchwały 

Aktor:  Koordynator 
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 Sekretariat DF (opcjonalnie) 

 Pracownik DF (opcjonalnie, również w przypadku wniosków o 

dopłaty do kredytów i obligacji) 

 Dyrektor DF (opcjonalnie) 

 Kierownik DK 
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 Pracownik DK 

 Sekretariat ZRP (opcjonalnie) 

 Radca prawny (opcjonalnie) 

 Główny Księgowy (opcjonalnie) 

Opis: 

 

Dane wejściowe: 

 Podpisana karta uszczegółowienia 

Dane wyjściowe: 

 Uchwała zaakceptowana przez głównego księgowego  

Uwagi: 

Proces opisany w rozdziale 17. Obsługa uchwały 

 

8.2 Rejestracja decyzji ID 01 odmowa dofinansowania 

Krok: WD_OWK_UD.02 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 01 odmowa dofinansowania 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie podjętej uchwały Zarządu system tworzy decyzję do wniosku ID 01 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowana uchwała o odmowie dofinansowania w Rejestrze uchwał  

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 01 Odmowa dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu decyzji przesłany do osoby sporządzającej decyzję i 

Koordynatora 
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Uwagi: 

 

 

8.3 Rejestracja decyzji ID 03 przyznanie dofinansowania 

Krok: WD_OWK_UD.03 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 03 przyznanie dofinansowania 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie podjętej uchwały Zarządu system tworzy decyzję do wniosku ID 03 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowana uchwała o przyznanie dofinansowania w Rejestrze uchwał 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 03 Przyznanie dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu decyzji przesłany do osoby sporządzającej decyzję i 

Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

8.4 Rejestracja decyzji ID 04 skierowanie na RN 

Krok: WD_OWK_UD.04 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 04 skierowanie na RN 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie podjętej uchwały Zarządu system tworzy decyzję do wniosku ID 03 
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Dane wejściowe: 

Zarejestrowana uchwała w Rejestrze uchwał – ID 04 – Przyznanie dofinansowania i 

skierowanie na RN 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 04 – Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN 

Komunikat e-mail o podjęciu decyzji przesłany do osoby sporządzającej decyzją i 

Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

8.5 Obsługa uchwały RN w DOO 

Proces: WD_OWK_UD.05 

Nazwa: Zatwierdzenie wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą 

Cel: Zatwierdzenie projektu uchwały przez Radę Nadzorczą 

Warunki początkowe: Wniosek Zarządu do RN wraz z projektem uchwały RN z uzasadnieniem 

oraz wymaganymi załącznikami zaakceptowany przez Zarząd i skierowany 

do RN 

Wynik: Zatwierdzenie wniosku Zarządu – przyznanie dofinansowania 

Niezatwierdzenie wniosku Zarządu –domowa dofinansowania 

Aktorzy: Pracownik DOO  

Uwagi: 

Proces opisany w rozdziale 18. Obsługa uchwały RN w DO 

 

8.6. Wprowadzanie poprawek po posiedzeniu 

Krok: WD_OWK_UD.06 

Nazwa: Wprowadzanie poprawek po posiedzeniu 

Aktor: Koordynator 
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Opis: 

Po otrzymaniu informacji o podjętej Uchwale z poprawkami Koordynator nanosi poprawki 

w uchwale i zatwierdza je. Po zatwierdzeniu przekazuje uchwałę do DOO w celu  

zarejestrowanie uchwały w systemie 

Dane wejściowe: 

Podjęta Uchwała z poprawkami 

Dane wyjściowe: 

Poprawiona uchwała przesłana do DOO 

Uwagi: 

 

 

8.7. Powiadomienie wnioskodawcy o podjętej decyzji 

Krok: WD_OWK_UD.07 

Nazwa: Poinformowanie wnioskodawcy o podjętej decyzji 

Aktor: Koordynator 

Opis: 

Koordynator wybiera odpowiedni formularz pisma informującego o podjętej uchwale.    

Uzupełnia brakujące informacje. Drukuje pismo 

Decyzja może dotyczyć: 

 Przyznanie dofinansowania 

 Odmowa dofinansowania 

 Pozytywnie rozpatrzone odwołanie 

 Negatywnie rozpatrzone odwołanie 

Dane wejściowe: 

Do wniosku zarejestrowano decyzję  
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Dane wyjściowe: 

Pismo do wnioskodawcy informujące podjętej uchwale + data pisma + data zwrotki 

– Załącznik 68a i 68b 

– Załącznik 69 

– Załącznik 70 

– Załącznik 71 

Uwagi: 

 

 

8.8. Rejestracja uchwały w Rejestrze uchwał 

Krok: WD_OWK_UD.08 

Nazwa: Rejestracja uchwały po poprawkach w rejestrze uchwał 

Aktor: Koordynator 

Opis: 

Proces opisany w punkcie 17.11.4 

Dane wejściowe: 

 

Dane wyjściowe: 

 

Uwagi: 

Proces opisany w punkcie 17.11.4 

 

8.9 Rejestracja decyzji ID 24 zatwierdzenie dofinansowania RN 

Krok: WD_OWK_UD.09 
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Nazwa: Rejestracja decyzji ID24 zatwierdzenie dofinansowania RN 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie podjętej uchwały RN system tworzy decyzję do wniosku ID 24 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowana uchwała w Rejestrze uchwał – ID 24 – Zatwierdzenie dofinansowania 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 24 – Zatwierdzenie dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu decyzji przesłany do osoby sporządzającej decyzją i 

Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

8.10 Rejestracja decyzji ID 26 nie zatwierdzenie wniosku RN 

Krok: WD_OWK_UD.10 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID26 nie zatwierdzenie wniosku RN 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie podjętej uchwały RN system tworzy decyzję do wniosku ID 26 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowana uchwała w Rejestrze uchwał – ID 26 – Nie zatwierdzenie wniosku 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 26 – Nie zatwierdzenie wniosku 

Komunikat e-mail o podjęciu decyzji przesłany do osoby sporządzającej decyzją i 

Koordynatora 
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Uwagi: 

 

 

11. Przedłużenie terminu ważności uchwały 

Proces: WD_OWK_PT 

Nazwa: Przedłużenie terminu ważności uchwały 

Cel: Przedłużenie ważności uchwały 

Warunki początkowe: Uchwała w sprawie dofinansowania zarejestrowana w Rejestrze uchwał 

Wystąpienie wnioskodawcy o przedłużenie terminu ważności uchwały 

Wynik: Rejestracja decyzji o przedłużeniu terminu ważności uchwały 

Aktorzy:  Koordynator 

 Pierwszy członek Zarządu 

 Drugi członek Zarządu 

Uwagi: 

Na określoną w konfiguracji ZPI liczbę dni przed wygaśnięciem ważności uchwały, Koordynator 

otrzymuje e-mail z informacją o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uchwały.  

 

Diagram: 

 

Business Process 11 Przedłużenie terminu ważności uchwały
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Rysunek 3 Proces Przedłużenie terminu ważności uchwały 

 

11.1. Obsługa decyzji 

Proces: WD_OWK_PT.01 

Nazwa: Obsługa decyzji 

Cel: Zmiana terminu ważności uchwały 

Warunki początkowe: Uchwała w sprawie dofinansowania zarejestrowana w Rejestrze 

uchwał 

Wystąpienie wnioskodawcy o przedłużenie terminu ważności uchwały 

Wynik:  Decyzja zarejestrowana w Rejestrze decyzji 

 Nowy termin ważności uchwały 

Aktorzy: 

 

SOPRZĄDZENIE DECYZJI: 

 Koordynator 

 

ZATWIERDZAJĄCY: 

 Osoby upoważnione 

Formularz uchwały – Załącznik nr 95a 

Formularz decyzji – Załącznik nr 95b 

Uwagi: 

Pracownik sporządzający decyzję ma możliwość dołączania wybranych załączników – 

dokumentów tworzonych podczas rozpatrywania wniosku oraz przesyłanych przez 

wnioskodawcę 

 

Pracownik wybierze zagadnienia, w związku z którymi ma zostać podjęta decyzja. Do 

dyspozycji będzie miał tabelę sporządzoną na podstawie III rozdziału Podręcznika krajowego 

„Podejmowanie decyzji oraz reprezentowanie NFOŚiGW”. Do systemu przeniesione zostaną 

ustępy 1, 2 i 4 wraz z Tabelą uprawnień. Zadaniem Pracownika będzie zaznaczenie jednego 

lub wielu punktów opisujących kompetencje w wybranym ustępie. W przypadku ustępu 4 

punkt 3 zaznaczone muszą być dodatkowo odpowiednie pozycje w „Tabeli uprawnień”. 

W wyniku dokonanych wyborów może się okazać, że poza decyzją będzie musiała być 

sporządzona również uchwała. 

DECYZJE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PODJĘTE:  
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ID 49 Przedłużenie terminu ważności uchwały  

 

Proces opisany w punkcie 16 Obsługa decyzji 

 

 

11.2. Rejestracja decyzji ID 49 (Przedłużenie terminu ważności uchwały) 

Krok: WD_OWK_PT.02 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 49 

Aktor: System 

Opis: 

System rejestruje decyzję o ID 49 Przedłużenie terminu ważności uchwały 

Dane wejściowe: 

Decyzja ID 49 zarejestrowana w Rejestrze decyzji 

Aktualny termin ważności uchwały 

Dane wyjściowe: 

Zarejestrowana decyzja ID: 49  

Uwagi: 

 

 

11.3. Aktualizacja terminu ważności uchwały 

Krok: WD_OWK_PT.03 

Nazwa: Aktualizacja terminu ważności uchwały 

Aktor: system 

Opis: 

System aktualizuje termin ważności uchwały  
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Dane wejściowe: 

Decyzja ID 49 zarejestrowana w Rejestrze decyzji 

 

Dane wyjściowe: 

Aktualny termin ważności uchwały 

Uwagi: 

 

 

13. Uchylenie pozytywnej decyzji Zarządu 

Proces: WD_OWK.13 

Nazwa: Uchylenie pozytywnej decyzji Zarządu 

Cel: Zmiana decyzji zarządu z przyznania dofinansowania na nieprzyznanie 

dofinansowania 

Warunki początkowe: Zarejestrowana decyzja o przyznaniu dofinansowania 

Wynik:  Zarejestrowanie uchwały zarządu o uchyleniu decyzji pozytywnej 

 Zarejestrowanie decyzji do wniosku 

Aktorzy:  Koordynator 

 Pracownik DOO 

Uwagi: 

Proces opisany w punkcie 17 Obsługa uchwały 

 

17. Obsługa uchwały 

Proces: WD_OWK_OU 

Nazwa: Obsługa uchwały 

Cel: Rozpatrzenie projektu uchwały przez Zarząd 
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Warunki początkowe: Podpisana karta uszczegółowienia 

Wynik: Zgoda na udzielenie dofinansowania 

Odmowa udzielenia dofinansowania 

Aktorzy:  Koordynator 

 Akceptacja WKO 

 Kierujący SKO 

 Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej 

 Sekretariat DF (opcjonalnie) 

 Pracownik DF (opcjonalnie, również w przypadku wniosków o 

dopłaty do kredytów i obligacji) 

 Dyrektor DF (opcjonalnie) 

 Sekretariat DC (opcjonalnie) 

 Pracownik DC (opcjonalnie) 

 Dyrektor DC (opcjonalnie) 

 Sekretariat DK 

 Pracownik DK 

 Główny Księgowy 

 Sekretariat ZRP (opcjonalnie) 

 Radca prawny (opcjonalnie) 

 Pracownik DOO 

 

Uwagi: 

Na każdym etapie akceptacji uchwały Koordynator ma możliwość cofnięcia projektu ze 

ścieżki akceptacyjnej do etapu tworzenia uchwały. Koordynator wpisuje przyczynę cofnięcia, 

o której zostanie poinformowana osoba, która jest obecnie właścicielem projektu 

(akceptuje) . Przyczyna cofnięcia jest wpisywana w historie dokumentu 

 

Większość wzorów uchwał o dofinansowanie obowiązujących w Biurze NF jest opracowana 

i funkcjonuje w Obiegu Wniosków i uchwał w LOTUSIE. Musi istnieć możliwość sporządzenia 

w systemie uchwały niestandardowej. 

 

Pierwszym i ostatnim ogniwem podczas akceptacji projektu uchwały jest koordynator. 

Osoby akceptujące nanoszą swoje uwagi i poprawki i przesyłają uchwałę zgodnie ze ścieżką 

akceptacji. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone uwagi lub naniesiono poprawki, 

Koordynator weryfikuje zapisy, i wysyła projekt uchwały do ponownej akceptacji do 

wszystkich akceptujących. Każdy z akceptujących musi widzieć jakie zmiany zostały 
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naniesione. Akceptuje projekt uchwały lub zgłasza uwagi. Po zaakceptowaniu projektu 

uchwały przez wszystkie osoby, projekt trafia do DOO. 

W przypadku, jeżeli podczas pierwszego obiegu nie zostały zgłoszone uwagi projekt uchwały 

trafia do DOO z pominięciem Koordynatora w ostatnim kroku. 

 

Część uchwał może być sporządzana nie przez koordynatora, ale innego wskazanego 

pracownika komórki ekologicznej  

 

Diagram: 
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Rysunek 4 Proces Obsługa uchwały 

Business Process Obsługa uchwały
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17.1. Sporządzenie projektu uchwały 

 

Krok: WD_OWK_OU.01 

Nazwa: Sporządzenie projektu uchwały z uzasadnieniem 

Aktor: Pracownik KE 

Opis: 

Koordynator wybierze zagadnienia, w związku z którymi ma zostać podjęta uchwała. Do 

dyspozycji będzie miał tabelę sporządzoną na podstawie III rozdziału Podręcznika krajowego 

„Podejmowanie decyzji oraz reprezentowanie NFOŚiGW”. Do systemu przeniesione zostaną 

ustępy 1, 2 i 4 wraz z Tabelą uprawnień. Zadaniem Pracownika będzie zaznaczenie jednego 

lub wielu punktów opisujących kompetencje w wybranym ustępie. W przypadku ustępu 4 

punkt 3 zaznaczone muszą być dodatkowo odpowiednie pozycje w „Tabeli uprawnień”. 

W wyniku dokonanych wyborów może się okazać, że poza uchwałą będzie musiała być 

sporządzona również decyzja. 

 

W przypadku, gdy treść projektu uchwały lub uzasadnienia wymaga informacji, które nie są 

rejestrowane w systemie ZPI, Koordynator uzupełni je w systemie, a następnie wygeneruje 

wybrany formularz uchwały wraz z uzasadnieniem, do którego przeniosą się z systemu 

wszystkie niezbędne informacje. Musi istnieć możliwość przygotowania uchwały 

niestandardowej,  

 

System powinien badać zgodność zapisów uchwały z informacjami zarejestrowanymi w 

programie priorytetowym 

 

Koordynator wybierze ze słownika ID decyzji, która zostanie podjęta do wniosku na 

podstawie tworzonej uchwały oraz typ uchwały (dofinansowanie, programy priorytetowe, 

listy wniosków itd., słownik do ustalenia) 

 

Koordynator sporządzający projekt uchwały ma możliwość dołączania wybranych 

załączników – dokumentów tworzonych podczas rozpatrywania wniosku oraz przesyłanych 

przez wnioskodawcę. 

 

Koordynator zatwierdza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przed wysłaniem jej na 

ścieżkę akceptacyjną.  
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Ścieżka akceptacji i opiniowania uzależniona będzie od treści uchwały. 

 

W przypadku uchwały ze skierowaniem na Radę Nadzorczą Koordynator ma możliwość 

sporządzenia w systemie dla takiej uchwały: 

 Wniosku Zarządu do Rady Nadzorczej 

 Uchwały Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem 

 Załączników, zgodnych z wymaganiami Rady Nadzorczej (dla pożyczki – ocena 

finansowa, dla dotacji – nie ma załączników) 

 Wyciągu z programu priorytetowego (pkt. 7 i 8), na podstawie którego zostało 

udzielone dofinansowanie. 

Podłączenia ww. dokumentów do uchwały ze skierowaniem na RN 

Dane wejściowe: 

Podpisana karta uszczegółowienia 

Dane wyjściowe: 

 Projekt Uchwały z uzasadnieniem + załączniki – Załącznik nr 36, Załącznik nr 45, 

Załącznik nr 51, Załącznik nr 57, Załącznik nr 64, Załącznik nr 65, Załącznik nr 78, 

Załącznik nr 98, Załącznik nr 99 

 Wniosek Zarządu do RN 

 Uchwała RN z uzasadnieniem + załączniki Załącznik nr 66, Załącznik 80a, 80b, 80c 

 ID decyzji, która ma zostać dopisana do wniosku po zarejestrowaniu uchwały 

 Wycofanie uchwały ze ścieżki akceptacyjnej 

 Możliwość wydruku kompletu dokumentów na Zarząd 

Uwagi:  

Na każdym etapie akceptacji uchwały osoba sporządzająca projekt uchwały ma możliwość 

cofnięcia projektu ze ścieżki akceptacyjnej do etapu tworzenia uchwały.  

Koordynator wpisuje przyczynę cofnięcia, o której zostanie poinformowana osoba, która 

jest obecnie właścicielem projektu (akceptuje) . Przyczyna cofnięcia jest wpisywana w 

historię dokumentu  
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17.2. Akceptacja kierującego WKO 

Krok: WD_OWK_OU.02 

Nazwa: Akceptacja kierującego WKO 

Aktor: Kierujący WKO 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Koordynatora 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez kierującego WKO (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Prośba o wycofanie uchwały z DOO 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

Kierujący SKO/WKO ma możliwość wycofania projektu uchwały z DOO. Pracownik DOO 

musi zaakceptować prośbę. 

 

17.3. Akceptacja kierującego SKO 

Krok: WD_OWK_OU.03 

Nazwa: Akceptacja kierującego SKO 

Aktor: Kierujący SKO 
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Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Koordynatora 

lub 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Kierującego WKO 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez kierującego SKO (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Cofnięcie do poprzedniego etapu (data) 

 Prośba o wycofanie uchwały z DOO 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

Kierujący SKO/WKO ma możliwość wycofania projektu uchwały z DOO. Pracownik DOO 

musi zaakceptować prośbę. 

 

 

17.4. Akceptacja pracownika komórki ekologicznej ds. prawnych 

Krok: WD_OWK_OU.04 

Nazwa: Akceptacja pracownika komórki ekologicznej ds. prawnych 

Aktor: Pracownik ds. prawnych komórki ekologicznej 
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Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez kierującego SKO/WKO 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Pracownika ds. prawnych komórki ekologicznej (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Cofnięcie do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Pracownik ds. prawnych w SKO/WKO ma możliwość skierowania uchwały do 

zaopiniowania przez radcę prawnego. 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.5. Akceptacja PJB - Dotyczy wyłącznie wniosków pjb 

Krok: WD_OWK_OU_RP.02 

Nazwa: Akceptacja PJB 

Aktor: Pracownika PJB 

Opis: 

Pracownik PJB ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 
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 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Pracownika ds. prawnych komórki 

ekologicznej 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Pracownika PJB (data) 

 Odesłanie projektu umowy do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Cofnięcie do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale nieobligatoryjne 

 

17.6. Akceptacja DC - Dotyczy wyłącznie wniosków pjb 

Proces: WD_OWK_OU.06 

Nazwa: Akceptacja DC 

Cel:  Akceptacja projektu uchwały przez Departament Planowania i 

Sprawozdawczości 

Warunki początkowe: Akceptacja wniosków pjb przez Pracownika PJB 

Wynik: Akceptacja uchwały przez DC 

Aktorzy:  Sekretariat DC 

 Pracownik DC 

 Dyrektor DC 

Uwagi: 

Dotyczy wyłącznie wniosków pjb  
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Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

 

 

Diagram: 

 

Rysunek 5 Proces Akceptacja DC 

 

17.6.1 Dekretacja DC 

Krok: WD_OWK_OU_DC.01 

Nazwa: Dekretacja 

Aktor: Sekretariat DC 
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Opis: 

Pracownik sekretariatu DC przypisuje projekt uchwały do Pracownika DC 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Pracownika PJB, Wnioskodawca jest 

Państwową jednostką budżetową 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

 

Dane wyjściowe: 

Projekt uchwały przypisany do pracownika DC 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.6.2 Akceptacja pracownika DC 

Krok: WD_OWK_OU_DC.02 

Nazwa: Akceptacja pracownika DC 

Aktor: Pracownik DC 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały przypisany do pracownika DC 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 
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Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Pracownika DC (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Cofnięcie do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.6.3 Akceptacja dyrektora DC 

Krok: WD_OWK_OU_DC.03 

Nazwa: Akceptacja dyrektora DC 

Aktor: dyrektor DC 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do pracownika DC 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Pracownika DC 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Dyrektora DC (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 
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Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

 

17.7. Akceptacja DF 

Proces: WD_OWK_OU.07 

Nazwa: Akceptacja DF (również w przypadku wniosków o dopłaty do kredytów i 

obligacji) 

Cel: Akceptacja projektu uchwały przez Departament Finansowy 

Warunki początkowe: Projekt uchwały po akceptacji pracownika KE ds. prawnych 

Wynik: Zaakceptowanie projektu uchwały  przez DF 

Aktorzy:  Sekretariat DF 

 Pracownik DF 

 Dyrektor DF 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

Diagram: 
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Rysunek 6 Proces Akceptacja DF 

 

17.7.1. Dekretacja 

Krok: WD_OWK_OU_DF.01 

Nazwa: Dekretacja 

Aktor: Sekretariat DF 

Opis: 

Pracownik sekretariatu DF przypisuje projekt uchwały do Pracownika DF 

 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika KE ds. prawnych 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

Projekt uchwały przypisany do pracownika DF 
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Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.7.2. Akceptacja pracownika DF 

Krok: WD_OWK_OU_DF.02 

Nazwa: Akceptacja pracownika DF 

Aktor: Pracownik DF 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały przypisany do pracownika DF 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez pracownika DF (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.7.3. Akceptacja dyrektora DF 

Krok: WD_OWK_OU_DF.03 
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Nazwa: Akceptacja dyrektora DF 

Aktor: Dyrektor DF 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do Pracownika DF 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika DF 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Dyrektora DF (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.8. Akceptacja DK 

Proces: WD_OWK_OU.08 

Nazwa: Akceptacja DK 

Cel:  Akceptacja projektu uchwały przez pracownika księgowości 

Warunki początkowe:  Akceptacja przez DC w przypadku wniosków pjb 

 Akceptacja przez DF w przypadku wniosków innych niż pjb i dotacje 

bez zabezpieczeń 

 Akceptacja przez pracownika KE ds. prawnych w przypadku dotacji 

bez zabezpieczeń 



Specyfikacja wymagań Obiegu Wniosków i Uchwał 

 

   Strona 50 z 80 

Wynik: Zaakceptowanie uchwały przez pracownika DK 

Aktorzy:  Sekretariat DK 

 Pracownik DK 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

Diagram: 

 

Rysunek 7 Proces Akceptacja DK 

 

17.8.1 Akceptacja DK 

Krok: WD_OWK_OU_DK.01 

Nazwa: Dekretacja 
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Aktor: Sekretariat DK 

Opis: 

Pracownik sekretariatu DK przypisuje projekt uchwały do Pracownika DK 

Dane wejściowe:  

 Projekt uchwały zaakceptowany przez DC w przypadku wniosków pjb 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez DF w przypadku wniosków innych niż pjb i dotacje 

bez zabezpieczeń 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika KE ds. prawnych w przypadku dotacji 

bez zabezpieczeń 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Projekt uchwały przypisany do pracownika DK 

 Projekt uchwały cofnięty do etapu: Akceptacja pracownika komórki ekologicznej ds. 

prawnych 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.8.2 Akceptacja DK 

Krok: WD_OWK_OU_DK.02 

Nazwa: Akceptacja pracownika DK 

Aktor: Pracownik DK 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 
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Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały przypisany do pracownika DK 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika DK (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.9. Akceptacja ZRP 

Proces: WD_OWK_OU.10 

Nazwa: Akceptacja ZRP 

Cel: Weryfikacja zgodności z prawem 

Warunki początkowe: Projekt uchwały Zaakceptowany przez pracownika DK 

Uzasadnienie skierowania projektu umowy do weryfikacji przez Radcę 

prawnego 

Wynik: Potwierdzenie zgodności z prawem 

Aktorzy:  Sekretariat 

 Koordynator Pomocy Prawnej w ZRP  

 Radca prawny 

Uwagi: 

Zespół Radców Prawnych opiniuje i parafuje wyłącznie uchwały Zarządu kierowane na 

posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawach uprzednio opiniowanych przez radcę 

prawnego a także uchwały odbiegające od przyjętych w NFOŚiGW wzorów uchwały o 

niestandardowym charakterze w szczególności z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia, 

beneficjenta itp. 

Uchwałę w sprawie odmowy dofinansowania 
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Pracownik ds. prawnych w SKO/WKO ma możliwość skierowania uchwały do zaopiniowania 

przez radcę prawnego. 

 

 

Diagram: 

 

Rysunek 8 Proces Akceptacja ZRP 
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 Uzasadnienie Pracownika KE ds. prawnych przesłania projektu do weryfikacji KE 

ds. prawnych) 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

Przesłanie projektu uchwały do Koordynatora Pomocy Prawnej w ZRP (data) 

Uwagi: 

 

 

17.9.2 Dekretacja 

Krok: WD_OWK_OU_RP.01 

Nazwa: Dekretacja 

Aktor: Koordynator Pomocy Prawnej w ZRP 

Opis: 

Koordynator Pomocy Prawnej w ZRP, dekretuje projekt uchwały i kieruje ją do Radcy 

prawnego.  

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Pracownika DK 

 Uzasadnienie przesłania projektu do weryfikacji przez Radcę prawnego (przez 

Pracownika KE ds. prawnych) 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

Projekt uchwały przypisany do jednego z Radców prawnych (data) 

Uzasadnienie przesłania projektu do weryfikacji przez Radcę prawnego (przez Pracownika 

KE ds. prawnych) 

Uwagi: 
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17.9.3 Weryfikacja i akceptacja 

Krok: WD_OWK_OU_RP.02 

Nazwa: Akceptacja ZRP 

Aktor: Radca prawny 

Opis: 

Radca Prawny weryfikuje projekt uchwały ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Odesłanie do koordynatora 

 Naniesienie poprawek i przesłanie do kolejnej osoby ze ścieżki 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Pracownika DK 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przesłania projektu do weryfikacji przez 

Radcę prawnego (przez Pracownika KE ds. prawnych) 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Akceptacja projektu uchwały przez Radcę prawnego (data) 

 Odesłanie projektu uchwały do Pracownika KE ds. prawnych (data) 

 Uwagi osoby weryfikującej 

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu do koordynatora lub Pracownika KE ds. prawnych, musi być pole umożliwiające 

wpisanie krótkiej uwagi, ale nieobligatoryjne 

 

17.10. Akceptacja Głównego Księgowego 

Proces: WD_OWK_OU.09 

Nazwa: Akceptacja Głównego Księgowego 

Cel: Akceptacja projektu uchwały przez Głównego Księgowego 
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Warunki początkowe:  Projekt uchwały zaakceptowany przez DK 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez ZRP w przypadku wniosków 

skierowanych na RN 

Wynik: Zgoda na udzielenie dofinansowania przez Głównego Księgowego 

Aktorzy:  Sekretariat DK 

 Główny Księgowy 

Uwagi: 

Główny Księgowy nie opiniuje i nie parafuje uchwał w sprawie uznania umowy za wykonaną 

w niepełnym zakresie rzeczowym i/lub ekologicznym, bez wypowiedzenia umowy 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

Diagram: 

 

Rysunek 9 Proces Akceptacja Głównego Księgowego 

 

17.10.1 Dekretacja 

Krok: WD_OWK_OU_GK.01 

Nazwa: Dekretacja 
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Aktor: Sekretariat DK 

Opis: 

Pracownik sekretariatu DK przypisuje projekt uchwały do Głównego Księgowego 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika DK 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez ZRP w przypadku wniosków skierowanych na RN 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 

Dane wyjściowe: 

 Projekt uchwały przypisany do Głównego księgowego(data)  

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.10.2 Akceptacja Głównego Księgowego 

Krok: WD_OWK_OU_GK.02 

Nazwa: Akceptacja Głównego Księgowego 

Aktor: Główny Księgowy 

Opis: 

Osoba wykonująca tę czynność ma do wyboru: 

 Zatwierdzenie projektu uchwały w systemie i przesłanie do kolejnej osoby na ścieżce 

 Naniesienie poprawek i odesłanie do koordynatora 

 Wpisanie uwag komentarzy 

 Cofnięcie projektu uchwały do poprzedniego etapu 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez pracownika DK 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez ZRP w przypadku wniosków skierowanych na RN 

 Informacja o wycofaniu uchwały ze ścieżki akceptacyjnej przez Koordynatora 
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Dane wyjściowe: 

 Projekt uchwały zaakceptowany przez Głównego Księgowego  

 Odesłanie projektu uchwały do Koordynatora (data) 

 Poprawki w trybie zmian 

 Uwagi osoby akceptującej 

 Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach 

 Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby akceptującej 

 Projekt uchwały cofnięty do poprzedniego etapu (data) 

Uwagi: 

 Przy odsyłaniu i cofaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale 

nieobligatoryjne. 

 

17.11. Obsługa uchwały Zarządu w DOO 

Proces: WD_OWK_OU.10 

Nazwa: Obsługa uchwały Zarządu w DOO 

Cel:  Przygotowanie Zaproszenia na Zarząd wraz z porządkiem 

posiedzenia 

 Przygotowanie materiałów na Zarząd i Radę Nadzorczą 

 Umieszczenie materiałów na Zarząd w Bibliotece materiałów na 

Zarząd. 

 Rejestracja uchwały Zarządu w sprawie przedłożonej uchwały w 

Rejestrze uchwał 

 

Warunki początkowe: Sporządzona, zaakceptowana uchwała z uzasadnieniem i załącznikami 

przekazana do DOO 

Wynik: Zarejestrowana, w Rejestrze uchwał, uchwała podjęta na posiedzeniu 

Zarządu 

Aktorzy:  Pracownik DOO 

Uwagi: 

W kolejnych punktach opisane są czynności wykonywane przez Pracownika DOO tylko dla obsługi 

uchwał dotyczących wniosku o dofinansowanie. Możliwość stworzenia potrzebnych dokumentów, 

w sytuacji gdy tylko część danych jest w formie elektronicznej. 

W sytuacji, gdy cały materiał przedkładany Zarządowi do rozpatrzenia, będzie można przekazać do 

DOO wówczas można się pokusić o elektroniczną obsługę samego posiedzenia. Szczegóły poniżej. 
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Obsługa elektroniczna posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej: 

Zarząd/Rada Nadzorcza powinna mieć możliwość: 
1) dostępu do materiałów  

2) opcjonalnie – sporządzania notatek przy poszczególnych uchwałach. 

3) zmiany kolejności uchwał, które będą rozpatrywane na posiedzeniu (w przypadku, gdy przy 

przyjmowaniu proponowanego porządku obrad ulegnie on zmianie) – tylko Przewodniczący 

posiedzeniu organu NFOŚiGW. 

4) podpisu elektronicznego podejmowanych w trakcie posiedzenia uchwał - tylko 

przewodniczący posiedzeniu organu NFOŚiGW. 

 

Pracownik DOO powinien mieć możliwość: 
1) dostępu do materiałów  

2) opcjonalnie – sporządzania notatek przy poszczególnych uchwałach. 

3) sygnalizowania w systemie propozycji zmiany kolejności uchwał, które będą rozpatrywane 

na posiedzeniu (w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez komórkę org.) 

4) utworzenia listy obecności na danym posiedzeniu  

5) zaznaczenia wyniku głosowania (Opcje: Uchwała podjęta jednogłośnie/Uchwała podjęta …. 

głosami „za” przy … „wstrzymujacym się/przeciw” / Uchwała nie została podjęta/ Uchwała 

odłożona) 

6) Wpisania liczby oddanych głosów na uchwale – tylko uchwały Rady Nadzorczej 

7) zaznaczenia przy uchwale, jeśli była dokonana reasumpcja uchwały 

8) opcjonalnie - nadawania numeru podejmowanym uchwałom (opcjonalnie, czynność może 

być wykonana także po posiedzeniu). System po nadaniu wyniku głosowania powinien sam 

numerować uchwały. 

9) zaznaczenia daty posiedzenia i przypisania numeru dla posiedzenia. 

10) wpisywania zaleceń, rekomendacji z posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej,  które będą 

zawarte w protokole. 

 

Generowanie protokołu z posiedzenia: 

1) Należy stworzyć szablon protokołu, zawierający tytuł oraz nazwisko osoby sporządzającej. Numer 

protokołu system nadaje automatycznie, data posiedzenia zaciąga się z systemu. 

2) Po zaznaczeniu przez pracownika DOO listy obecności na posiedzeniu, lista ta również zaciągana 

jest do protokołu. 

3) Do protokołu zaciąga się przyjęty porządek obrad, zaczynający się od słów „Uchwała w 

sprawie/Informacja w sprawie). Porządek ten musi zaciągnąć się dwukrotnie. 

4) Na podstawie zdublowanego porządku tworzona jest dalsza część protokołu, odzwierciedlająca 

podejmowane na posiedzeniu decyzje. 
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5) Gdy pracownik DOO kliknie podczas posiedzenia wynik głosowania „Uchwała została podjęta/ 

Informacja została przyjęta”,  na zdublowanym porządku system zmieni słowa „Uchwała w sprawie” 

na słowa: „Zarząd/ Rada Nadzorcza podjął/-ęła uchwalę nr ………………./Zarząd/Rada Nadzorcza  

przyjął/-ęła do wiadomości informację….”. System automatycznie, zgodnie z kolejnością 

podejmowania nada numery uchwałom.  Na końcu tytułu uchwały pojawi się również dopisek z 

wynikiem głosowania: „Uchwała została podjęta jednogłośnie/Uchwała podjęta …. głosami „za” przy 

… „wstrzymującym się/przeciw”. Analogiczny mechanizm – w przypadku niepodjęcia lub odłożenia 

uchwały (tyle że tutaj nie będzie nadawany numer uchwale). 

6) Protokół jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu i podpisywany elektronicznie przez Członków 

Zarządu/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku konieczności poprawek, wprowadzane 

są one na posiedzeniu przez pracownika DOO tak, a by Zarząd/Przewodniczący Rady Nadzorczej 

mógł od razu podpisać protokół. 

7) Wygenerowany protokół jest możliwy do edycji przez pracownika DOO. 

8) W przypadku odnotowania zaleceń Zarządu/Rady Nadzorczej, zalecenia również zaciągane są do 

protokołu. 

 

Przygotowanie i podpisanie uchwał przez Przewodniczącego posiedzeniu organu 

NFOŚIGW: 

1) Na podstawie przygotowanych materiałów na posiedzenie  generują się same uchwały (bez 

uzasadnienia i załączników) które będą przeznaczone do podpisu elektronicznego 

Przewodniczącego posiedzeniu organu NFOŚIGW.  Wyodrębnienie tych uchwał z całego materiału 

przeznaczone jest tylko dla pracowników DOO, którzy dysponują takim materiałem na posiedzeniu.  

 

W przypadku kliknięcia przez pracownika DOO wyniku głosowania: 

 w przypadku podjęcia uchwały bez poprawek – system przesyła uchwałę do podpisu 

Przewodniczącego posiedzenia 

 w przypadku podjęcia uchwały z poprawkami – gdy treść poprawki nie budzi wątpliwości, 

poprawka wprowadzana jest jeszcze w trakcie posiedzenia przez Dyrektora komórki 

referującej materiał, a po wprowadzeniu przesyłana do podpisu przewodniczącego 

posiedzenia. W przypadku konieczności wypracowania poprawki i niemożności 

wprowadzenia jej na posiedzeniu – uchwała jest odsyłana do poprawek do koordynatora i  

przekazywana przez system do podpisu po wprowadzeniu poprawek. 

 
Informacja o podpisaniu uchwały – np. wyskakujące w systemie okienko lub inne rozwiązanie, 

ale z wyłączeniem e-maila. 

 

Rejestracja uchwały w Rejestrze uchwał: 



Specyfikacja wymagań Obiegu Wniosków i Uchwał 

 

   Strona 61 z 80 

Po podpisaniu elektronicznie uchwały, system automatycznie przenosi uchwałę do Rejestru uchwał. 

Rejestr uchwał w przypadku obiegu elektronicznego powinien generować się sam. 

 

 

Diagram: 

 

Rysunek 10 Proces Obsługa uchwały zarządowej w DOO 

 

17.11.1 Przyjęcie materiałów na posiedzenie Zarządu 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.1 

Nazwa: Przyjęcie materiałów na posiedzenie Zarządu 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Pracownik DOO musi mieć możliwość: 

 Na prośbę Kierującego SKO/WKO, odesłać uchwałę do koordynatora w celu 

naniesienia poprawek (w tym przypadku uchwała musi przejść całą ścieżkę 

akceptacyjną od początku). Odesłanie przed posiedzeniem. 

o Możliwość uzupełnienia przez Koordynatora załączników do uchwały bez 

konieczności odsyłania projektu. 

 Przyjąć uchwałę 

 Określenia, na którym posiedzeniu Zarządu uchwała będzie rozpatrywana (Zarząd 

szeroki lub ścisły) 

 Określenia daty posiedzenia Zarządu, na którym uchwała będzie rozpatrywana  
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 Oznaczenia uchwały jako „dorzutka”.  

 W przypadku uchwał w sprawie wniosku, którego czas rozpatrywania do zawarcia 

umowy przekroczy 120 dni jeżeli nie zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu 

lub już przekroczył ten termin. Uchwała powinna zostać przyjęta w trybie pilnym jako 

„dorzutka” nawet w dniu posiedzenia Zarządu 

 

Wszystkie przyjęte przez Pracownika DOO uchwały muszą być pogrupowane wg daty i typu 

posiedzenia Zarządu 

Dane wejściowe: 

 Sporządzony, zaakceptowany projekt uchwały z uzasadnieniem i załącznikami przekazany 

do DOO 

 Informacja o chęci wycofania uchwały z DOO 

 Oznaczony jako pilny, projekt uchwały w sprawie wniosku, którego czas rozpatrywania do 

zawarcia umowy przekroczy 120 dni jeżeli nie zostanie rozpatrzony na najbliższym 

posiedzeniu lub już przekroczył ten termin 

 

Dane wyjściowe: 

 Data odesłania projektu uchwały do koordynatora  

 Data przyjęcia materiałów na posiedzenie Zarządu 

 Określone posiedzenie Zarządu 

 Przypisana data posiedzenia 

 Oznaczone dorzutki 

Uwagi: 

 

17.11.2 Przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.2 

Nazwa: Przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Pracownik DOO na trzy dni przed posiedzeniem Zarządu ma obowiązek sporządzenia 

materiałów na Zarząd. W związku z tym musi mieć możliwość wygenerowania i modyfikacji 

Porządku obrad. 
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 Wyświetlenia w formie listy przyjętych na posiedzenie projektów uchwał dla wybranej 

daty. Uchwały są wstępnie posortowane wg: 

o  daty wpływu do DOO,  

o departamentów, w departamentach wg wydziałów i zespołów zgodnie z 

kompetencjami Członków Zarządu. 

o próśb Biura 

Uchwałom nadaje się liczbę porządkową, która może ulegać modyfikacji. Porządek obrad 

będzie sporządzany wg ustalonego szablonu, w którym umieszczony będzie również 

Protokół z poprzedniego posiedzenia. 

 Zmiany kolejności wyświetlanych departamentów 

 Ustalenia porządku posiedzenia poprzez zmianę liczby porządkowej przypisanej do 

uchwały  

 Wygenerowania zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia. W przypadku, gdy system 

nie będzie obsługiwał wszystkich uchwał i informacji przedkładanych Zarządowi, musi 

istnieć możliwość edycji i dopisania w dowolnym miejscu nieobsługiwanych uchwał. 

 Umieszczenia zaproszenia z ustalonym porządkiem oraz uchwałami w Bibliotece 

materiałów na Zarząd 

 Oznaczenia „dorzutki” literami  

 Umieszczenia „dorzutki” w Bibliotece materiałów na Zarząd  

 Wydrukowania całości materiałów lub wybranych jego części 

 

Dane wejściowe: 

 Sporządzony, zaakceptowany projekt uchwały z uzasadnieniem i załącznikami przyjęty w 

DOO 

 Informacja o chęci wycofania uchwały z DOO 

 Oznaczony jako pilny, projekt uchwały w sprawie wniosku, którego czas rozpatrywania do 

zawarcia umowy przekroczy 120 dni jeżeli nie zostanie rozpatrzony na najbliższym 

posiedzeniu lub już przekroczył ten termin 

Dane wyjściowe: 

 Porządek obrad w formie zaproszenia 

 Uchwały z uzasadnieniem i załącznikami umieszczone w Bibliotece materiałów na 

Zarząd – posegregowane zgodnie z kolejnością w porządku obrad 

 Zaproszenie na posiedzenie Zarządu  

 Wydruk kompletu przesłanych i stworzonych dokumentów 

 Projekty uchwał z przypisanym numerem porządkowym 

 Projekty uchwał z oznaczeniem „dorzutka” + oznaczenie literowe  
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Uwagi: 

 Członkowie Zarządu muszą mieć możliwość przejścia z poziomu projektu uchwały do 

wniosku o dofinansowanie i dokumentów związanych z wnioskiem (GWD, karta oceny, 

Karta uszczegółowienia itp.) 

 Możliwość wydruku pojedynczej uchwały z uzasadnieniem i załącznikami 

 Możliwość wydruku kompletu materiałów 

 Należy rozważyć, w jakim formacie umieszczana będzie uchwała w Bibliotece. Czy z uchwał 

systemowych będzie można wygenerować PDF? Jeśli tak, to uchwała systemowa powinna 

wpływać do DOO już jako PDF. W jaki sposób przewidziane jest  umieszczanie w Bibliotece 

uchwał, które będą wpływały papierowo? Czy będą to oddzielne skany? 

 Jeżeli projekt ZPI przewiduje systemową obsługę wszystkich uchwał przedkładanych 

Zarządowi, nie będzie konieczności ręcznej zmiany numeracji oraz uzupełniania porządku 

obrad, Będzie można pokusić się o systemowe nadawanie numerów podjętym uchwałom.  

 

17.11.3 Rejestracja decyzji Zarządu 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.3 

Nazwa: Rejestracja decyzji Zarządu 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Po posiedzeniu Zarządu, Pracownik DOO będzie rejestrował wyniki działania Zarządu dla 

poszczególnych projektów uchwał. Musi mieć możliwość: 

 Wyświetlenia zapisanego w Bibliotece porządku posiedzenia, dla którego tworzony 

będzie Protokół 

 Zmiany kolejność wyświetlanych departamentów (zgodnie z porządkiem, który mógł 

zostać zmieniony w trakcie posiedzenia) 

 Zmiany liczby porządkowej przypisanej do projektu uchwały (zgodnie z porządkiem, 

który mógł zostać zmieniony w trakcie posiedzenia) 

 Zmiany przypisanej litery na liczbę porządkową zgodną z kolejnością rozpatrzenia 

„dorzutki” 

 Zarejestrowania dla każdego projektu uchwały odpowiedniego oznaczenia: 

o uchwała podjęta 

o podjęta z poprawkami 

o uchwała podjęta na podstawie wpisu do Protokołu 

o niepodjęta 

o odłożona 

o projekt uchwały przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu 
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„uchwała podjęta” oznacza, uchwałę podjętą zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 

Materiały ze skierowaniem na posiedzenie RN przenoszone są do części obsługującej 

Przygotowanie materiałów na RN  

„uchwała podjęta z poprawkami” oznacza, iż koordynator otrzymuje uchwałę z nadanym 

numerem w celu naniesienia w nim poprawek zgodnie z ustaleniami przekazanymi po 

posiedzeniu przez kierującego komórką. 

„uchwała podjęta na podstawie wpisu do Protokołu” (Zarząd podejmuje uchwałę w innym 

brzmieniu niż w przedłożonym projekcie uchwały). Pracownik DOO musi mieć możliwość 

zmiany w Protokole, oraz zmiany ID decyzji zgodnego z podjętą uchwałą 

„uchwała odłożona” oznacza, że uchwała jest cofana do koordynatora, bez nadawania jej 

numeru. Dalszy tryb postępowania z uchwałą odłożoną zależy od ustaleń na posiedzeniu.  

„uchwała niepodjęta” oznacza iż koordynator otrzymuje automatycznie informację o 

niepodjęciu uchwały, bez numeru. System przenosi uchwałę do zakładki „uchwały niepodjęte” 

„projekt uchwały przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu” Pracownik DOO ma 

możliwość wskazania daty posiedzenia, na którym uchwała będzie rozpatrywana 

W przypadku uchwał odłożonych i niepodjętych Pracownik DOO rejestruje dalszy sposób 

procedowania z wnioskiem zgodnie z ustaleniami Zarządu np.: 

 skierowanie do ponownej oceny 

 odesłana do poprawy 

Po odesłanie projektu uchwały do osoby sporządzającej, nanoszone są poprawki. Projekt 

uchwały wraca na ścieżkę akceptacyjną (w historii wniosku ten krok musi być odnotowany) 

Odesłanie następuje po posiedzeniu, w wyniku zalecenia Zarządu co do wprowadzenia zmian 

i ponownym przedłożeniu na posiedzenie. 

 

Informacja o odłożeniu, niepodjęciu lub przeniesieniu na kolejne posiedzenie Zarządu projektu 

uchwały, zapisywana jest w historii wniosku. Wykorzystywana będzie przy obliczaniu czasu 

obsługi wniosku (przyczyna dłuższego rozpatrywania wniosku) 

 

Dane wejściowe: 

 Decyzja podjęta przez Zarząd na posiedzeniu  

 Materiały na posiedzenie Zarządu 

 ID decyzji dla projektu uchwały 

Dane wyjściowe: 

 Zarejestrowany wynik działania Zarządu 

 Informacja o dalszym sposobie procedowania 

 Informacja do koordynatora o niepodjęciu uchwały 
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 Informacja do koordynatora o odłożeniu projektu uchwały 

 Informacja do koordynatora o przeniesieniu projektu uchwały na kolejne 

posiedzenie 

Uwagi: 

 

 

17.11.4 Rejestracja uchwały Zarządu w Rejestrze uchwał 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.4 

Nazwa: Rejestracja uchwały w Rejestrze uchwał 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie oznaczeń przypisanych w poprzednim kroku, uchwały zostaną 

automatycznie zarejestrowane w Rejestrze uchwał. 

Automatyczna rejestracja nastąpi po wybraniu poniższych oznaczeń: 

 uchwała podjęta 

 uchwała podjęta z poprawkami 

 uchwała podjęta na podstawie wpisu do Protokołu 

 

W Rejestrze uchwał system zarejestruje: 

 Oznaczenie – Zarząd szeroki lub ścisły 

 Datę posiedzenia Zarządu 

 Nr uchwały – Nr uchwały - X/YYYYY/RRRR (X = A lub B, YYYYY = kolejna uchwała w danym 

roku, RRRR = rok gdzie A oznacza Zarząd ścisły, B Zarząd szeroki) 

 Podjętą decyzja ID wybrane przez osobę sporządzającą projekt uchwały 

 Typ uchwały (dofinansowanie, programy priorytetowe, listy wniosków) 

 Nr wniosku o dofinansowanie 

 Wnioskodawcę  

 Nazwę przedsięwzięcia 

 Komórkę organizacyjną 

 Osobę sporządzająca decyzję 
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Dane wejściowe: 

 Porządek posiedzenia z zarejestrowanym oznaczeniem zgodnym z podjętą przez Zarząd 

decyzją 

 Uchwała podjęta przez Zarząd, poprawiona zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu 

Zarządu przesłana do DOO 

Dane wyjściowe: 

 Uchwała zarejestrowana w Rejestrze uchwał (data rejestracji) 

 Uchwała zarejestrowana w Rejestrze uchwał – odesłana do poprawek (data rejestracji) 

Uwagi: 

Jeżeli uchwały będą podpisywane elektronicznie przez Prezesa Zarządu, podpisana uchwała 

powinna być skojarzona z zarejestrowaną uchwałą w Rejestrze uchwał. 

Jeżeli uchwały będą podpisywane ręcznie, Pracownik DOO dołączy skan uchwały do numeru 

uchwały zarejestrowanego w Rejestrze uchwał. 

Po zarejestrowaniu uchwały system wysyła do osoby sporządzającej projekt uchwały informację o 

podjętej uchwale. 

Możliwość wydrukowania ponumerowanych uchwał 

 

17.11.5 Sporządzenie protokołu z posiedzenia Zarządu 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.4 

Nazwa: Sporządzenie protokołu z posiedzenia Zarządu 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Po zarejestrowaniu Uchwały w Rejestrze, Pracownik DOO na podstawie zarejestrowanych w 

poprzednim kroku informacji oraz informacji z Rejestru uchwał, sporządza Protokołu z 

posiedzenia Zarządu. W związku z tym musi mieć możliwość: 

 Wygenerowania Protokołu z posiedzenia Zarządu zgodnie z poprawionym porządkiem 

posiedzenia. W przypadku, gdy system nie będzie obsługiwał wszystkich uchwał i 

informacji przedkładanych Zarządowi, musi istnieć możliwość edycji i dopisania w 

dowolnym miejscu nieobsługiwanych uchwał. 

 Wpisania zaleceń Zarządu 

 Przesłania projektu Protokołu do opinii osób biorących udział w posiedzeniu 

 Przypisania zaakceptowanego Protokołu do odpowiedniego posiedzenia Zarządu na 

którym będzie zatwierdzany 

 Wydrukowania protokołu 
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Z poziomu wniosku można przejść do zatwierdzonej uchwały, uzasadnienia i załączników 

Numer uchwały, data oraz rodzaj uchwały z Rejestru automatycznie rejestrowane są na 

wniosku o dofinansowanie. 

Wyjątkiem jest uchwała z poprawkami – do takiej uchwały decyzja do wniosku zostanie 

automatycznie zarejestrowana po przyjęciu przez Pracownika DOO, potwierdzonej przez 

kierującego komórką organizacyjną poprawionej wersji uchwały zgodnie z ustaleniami na 

posiedzeniu Zarządu. 

Dane wejściowe: 

 Porządek posiedzenia z zarejestrowanym oznaczeniem zgodnym z podjętą przez 

Zarząd decyzją 

 Uchwała podjęta przez Zarząd (data rejestracji) 

 Uchwała podjęta przez Zarząd, poprawiona zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu 

Zarządu, przesłana do DOO 

Dane wyjściowe: 

 Protokół z posiedzenia Zarządu 

Uwagi: 

Możliwość wydrukowania protokołu 

 

17.11.6 Rejestracja decyzji ID 50 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.5 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 50 

Aktor: System 

Opis: 

System tworzy decyzję do wniosku o ID 50 zgodnie z podjętą uchwałą 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowano uchwałę Zarządu – Odmowa zmiany warunków dofinansowania 
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Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – Odmowa zmiany warunków dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

17.11.7 Rejestracja decyzji ID 51 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.6 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 51 

Aktor: System 

Opis: 

System tworzy decyzję do wniosku o ID 51 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowano uchwałę  Zarządu – Zgoda na zmianę warunków dofinansowania 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – Zgoda na zmianę warunków dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

17.11.8 Rejestracja decyzji ID 61 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.7 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 61 

Aktor: System 
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Opis: 

System tworzy decyzję do wniosku o ID 61 

Dane wejściowe: 

Zarejestrowano uchwałę Zarządu – Zgoda na zmianę warunków dofinansowania 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – Zgoda na zmianę warunków dofinansowania 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

 

 

17.11.9 Rejestracja decyzji ID 03 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.8 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 03 

Aktor: System 

Opis: 

Po zarejestrowaniu uchwały system automatycznie rejestruje decyzje do wniosku: 

Przyznanie dofinansowania ID 03  

 

Dane wejściowe: 

Uchwała w sprawie dofinansowania zarejestrowana w Rejestrze uchwał 

Dane wyjściowe: 

Przyznanie dofinansowania ID 03 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 
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Uwagi: 

Na wniosku zapisane zostają informacje: 

Typ decyzji (Zarząd ścisły, Zarząd szeroki, Rada Nadzorcza) 

Podjęta decyzja zgodnie z ID decyzji – opis ID 

Data Uchwały 

Nr uchwały 

 

17.11.10 Rejestracja decyzji ID 04 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.9 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 04 

Aktor: System 

Opis: 

Po zarejestrowaniu uchwały system automatycznie rejestruje decyzje do wniosku: 

Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN ID 04 

 

Dane wejściowe: 

Uchwała w sprawie Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN zarejestrowana w 

Rejestrze uchwał 

Dane wyjściowe: 

Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN ID 04 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

Na wniosku zapisane zostają informacje: 

Typ decyzji (Zarząd ścisły, Zarząd szeroki,) 

Podjęta decyzja zgodnie z ID decyzji – opis ID 

Data Uchwały 

Nr uchwały 
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17.11.11 Rejestracja decyzji ID 01 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.10 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 01  

Aktor: System 

Opis: 

Po zarejestrowaniu uchwały system automatycznie rejestruje decyzje do wniosku: 

Odmowa dofinansowania ID 01 

Dane wejściowe: 

Uchwała w sprawie odmowy dofinansowania zarejestrowana w Rejestrze uchwał 

Dane wyjściowe: 

Odmowa dofinansowania ID 01 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

Na wniosku zapisane zostają informacje: 

Typ decyzji (Zarząd ścisły, Zarząd szeroki, Rada Nadzorcza) 

Podjęta decyzja zgodnie z ID decyzji – opis ID 

Data Uchwały 

Nr uchwały 

 

18. Obsługa uchwały RN w DOO 

Proces: WD_OWK_OU.11 

Nazwa: Zatwierdzenie wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą 

Cel: Zatwierdzenie projektu uchwały przez Radę Nadzorczą 

Warunki początkowe: Wniosek Zarządu do RN wraz z projektem uchwały RN z uzasadnieniem 

oraz wymaganymi załącznikami zaakceptowany przez Zarząd i skierowany 

do RN 

Wynik: Zatwierdzenie wniosku Zarządu – przyznanie dofinansowania 

Niezatwierdzenie wniosku Zarządu –domowa dofinansowania 
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Aktorzy: Rada Nadzorcza 

Pracownik DOO  

Uwagi: 

 

 

Diagram: 

 

Rysunek 11 Proces Obsługa uchwały RN w DOO 

 

18.1 Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej 

Krok: WD_OWK_OU_RN.01 

Nazwa: Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Po posiedzeniu Zarządu, Wnioski Zarządu do RN, wraz z projektem uchwały RN, 

uzasadnieniem oraz wymaganymi załącznikami, z zarejestrowaną uchwałą –  Uchwała 

skierowana do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przesyłane są przez system do 

poczekalni RN na najbliższe posiedzenie 

Business Process Obsługa uchwały RN w DOO

Name: Obsługa uchwały RN w DOO

Author: jsiwolow

Version: 1.1

Created: 2014-08-23 11:37:37

Updated: 2015-02-11 14:33:29
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Projekt uchwały

odesłany do

poprawki
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dofinansowania

Uchwała podjęta z

poprawkami

Uchwała po

akceptacji RN

4 Rejstracja w tabeli

decyzji ID:26

Odeśli j do poprawy

1 Przygotowanie

materiałów na

posiedzenie RN

Odeśli j do poprawy

Biblioteka

materiałów

na RN

Wniosek na
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Uchwałą z

uzasadnieniem

na RN

3 Rejestracja uchwały

w rejestrze uchwał

Rejstr

uchwał

Skierowanie wniosku

do ponownej oceny

Niepodjęcie uchwały

Podjęcie uchwały z

poprawkami

Odeśli j do poprawy

odłożenie uchwały

Podjęcie uchwały bez poprawek

Skierowanie do ponownej oceny
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Sposób tworzenia materiałów na RN analogiczny jak dla tworzenia materiałów na Zarząd. 

Sekretarz RN ma możliwość korygowania oczywistych omyłek pisarskich w projekcie 

uchwały RN, wniosku do RN, uzasadnienia do uchwały RN. 

 

Materiały na RN tworzone są z wniosków, dla których zarejestrowano uchwałę Zarządu ze 

skierowaniem na Radę Nadzorczą  

Dla tych wniosków Pracownik DOO ma możliwość wydrukowania: 

Wniosku Zarządu do RN  

Uchwały Rady Nadzorczej z uzasadnieniem i załącznikami  

Materiały mogą być drukowane indywidualnie dla pojedynczych, zaznaczonych na liście 

wniosków lub grupowo dla wszystkich wniosków spełniających kryteria. 

Dane wejściowe: 

Podjęta uchwała Przyznanie dofinansowania i skierowanie na RN ID 04 

Dane wyjściowe: 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad 

 Wniosek do RN, Uchwała z uzasadnieniem i załącznikami umieszczone w Bibliotece 

materiałów na Radę Nadzorczą 

 Wydruk Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad 

 Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej 

 Wydruk kompletu dokumentów na RN 

 

Uwagi: 

Po opracowaniu obiegu uchwał dla wszystkich materiałów przedkładanych Zarządowi ze 

skierowaniem na RN, danych wejściowych będzie więcej, np.: 

Zatwierdzenie: 

 sprawozdania finansowego, 

 planu działalności, 

 kryteriów dofinansowania, 

 programów priorytetowych  

 itp.  
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18.2 Rejestracja decyzji Rady Nadzorczej  

Krok: WD_OWK_DD_RN.01 

Nazwa: Rejestracja uchwały Rady Nadzorczej w Rejestrze uchwał 

Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Mechanizmy rejestracji decyzji analogiczny jak dla posiedzenia Zarządu opisany w punkcie 

17.12.3 

Ponadto Pracownik DOO musi mieć możliwość zarejestrowania dla każdej uchwały 

następujących informacji: 

 liczba oddanych głosów ogółem 

 liczba głosów za 

 liczba głosów przeciw 

 liczba wstrzymujących się 

Dane wejściowe: 

 Projekt uchwały umieszczone w Bibliotece materiałów na Radę Nadzorczą 

 Materiały na posiedzenie RN 

 ID decyzji dla projektu uchwały 

 

Dane wyjściowe: 

 Zarejestrowany wynik działania RN 

 Informacja o dalszym sposobie procedowania 

 Informacja do koordynatora o niepodjęciu uchwały 

 Informacja do koordynatora o odłożeniu projektu uchwały 

 Informacja do koordynatora o przeniesieniu projektu uchwały na kolejne 

posiedzenie 

Uwagi: 

 

 

18.3 Rejestracja uchwały Rady Nadzorczej w Rejestrze uchwał 

Krok: WD_OWK_DD_RN.01 

Nazwa: Rejestracja uchwały Rady Nadzorczej w Rejestrze uchwał 
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Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Mechanizmy rejestracji uchwały i tworzenie protokołu analogiczny jak dla Zarządu. 

Podproces opisany w punkcie 17.12.4 

 

W Rejestrze uchwał system zarejestruje: 

 Oznaczenie – Rada Nadzorcza 

 Datę posiedzenia Rady Nadzorczej 

 Nr uchwały – Nr uchwały - XXXX/RRRR (XXXX = kolejna decyzja w danym roku, RRRR = 

rok) 

 Podjętą decyzja ID wybrane przez osobę sporządzającą projekt uchwały 

 Typ uchwały (dofinansowanie, programy priorytetowe, listy wniosków) 

 Nr wniosku o dofinansowanie 

 Wnioskodawcę  

 Nazwę przedsięwzięcia 

 Komórkę organizacyjną 

 Osobę sporządzająca decyzję 

 

Dane wejściowe: 

 Porządek posiedzenia z zarejestrowanym oznaczeniem zgodnym z podjętą przez Zarząd 

decyzją 

 Uchwała podjęta przez RN, poprawiona zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu RN 

przesłana do DOO 

Dane wyjściowe: 

 Uchwała zarejestrowana w Rejestrze uchwał (data rejestracji) 

 Uchwała zarejestrowana w Rejestrze uchwał – odesłana do poprawek (data rejestracji) 

Uwagi: 

 

 

18.4 Sporządzenie protokołu z posiedzenia RN 

Krok: WD_OWK_OU_ZA.4 

Nazwa: Sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 
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Aktor: Pracownik DOO 

Opis: 

Po zarejestrowaniu Uchwały w Rejestrze, Pracownik DOO na podstawie zarejestrowanych w 

poprzednim kroku informacji oraz informacji z Rejestru uchwał, sporządza Protokołu z 

posiedzenia Zarządu. W związku z tym musi mieć możliwość: 

 Wygenerowania Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z poprawionym 

porządkiem posiedzenia. W przypadku, gdy system nie będzie obsługiwał wszystkich 

uchwał i informacji przedkładanych RN, musi istnieć możliwość edycji i dopisania w 

dowolnym miejscu nieobsługiwanych uchwał. 

 Wpisania zaleceń RN 

 Przesłania projektu Protokołu do opinii osób biorących udział w posiedzeniu 

 Przypisania zaakceptowanego Protokołu do odpowiedniego posiedzenia RN na którym 

będzie zatwierdzany 

 Wydrukowania protokołu 

 

Z poziomu wniosku można przejść do zatwierdzonej uchwały, uzasadnienia i załączników 

Numer uchwały, data oraz rodzaj uchwały z Rejestru automatycznie rejestrowane są na 

wniosku o dofinansowanie. 

Wyjątkiem jest uchwała z poprawkami – do takiej uchwały decyzja do wniosku zostanie 

automatycznie zarejestrowana po przyjęciu przez Pracownika DOO, potwierdzonej przez 

kierującego komórką organizacyjną poprawionej wersji uchwały zgodnie z ustaleniami na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Dane wejściowe: 

 Porządek posiedzenia z zarejestrowanym oznaczeniem zgodnym z podjętą przez 

Radę Nadzorczą decyzją 

 Uchwała podjęta przez RN (data rejestracji) 

 Uchwała podjęta przez RN, poprawiona zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu RN 

przesłana do DOO 

Dane wyjściowe: 

 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Uwagi: 

Możliwość wydrukowania protokołu 
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18.5 Rejestracja decyzji ID 24 

Krok: WD_OWK_DD_RN.03 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 24 

Aktor: System 

Opis: 

Po zarejestrowaniu uchwały system automatycznie rejestruje decyzje do wniosku: 

Zatwierdzenie dofinansowania ID 24 

 

Dane wejściowe: 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu o dofinansowanie przez RN 

zarejestrowana w Rejestrze uchwał 

Dane wyjściowe: 

Zatwierdzenie wniosku Zarządu o udzielenie dofinansowania ID 24 

Komunikat e-mail o podjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

Na wniosku zapisane zostają informacje: 

Typ decyzji (Zarząd ścisły, Zarząd szeroki, Rada Nadzorcza) 

Podjęta decyzja zgodnie z ID decyzji – opis ID 

Data Uchwały 

Nr uchwały 

 

18.6 Rejestracja decyzji ID 26 

Krok: WD_OWK_DD_RN.04 

Nazwa: Rejestracja decyzji ID 26 

Aktor: System 

Opis: 

Na podstawie oznaczenia projektu uchwały „niepodjęta”, system tworzy decyzję do 

wniosku o ID 26 
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Dane wejściowe: 

Uchwała niepodjęta 

Dane wyjściowe: 

Utworzono decyzję do wniosku – ID 26 Niezatwierdzenie wniosku Zarządu o udzielenie 

dofinansowania 

Komunikat e-mail o niepodjęciu uchwały przesłany do Koordynatora 

Uwagi: 

MŻ – Zgodnie ze stanowiskiem MŚ – nie będzie tworzona odrębna uchwała „negatywna” w przypadku 

niezatwierdzenia dofinansowania. Wniosek Zarządu uznany będzie za nieprzyjęty, a uzasadnienie takiego 

stanowiska RN będzie ujęte w protokole 

 

 

Pojęciowy model danych 

 

Diagramy przedstawionych modeli danych znajdują się w repozytorium artefaktów. 
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Proces Obiegu Wniosków i Uchwał 

 

 

Rysunek 12 Diagram pojęciowego modelu danych dla procesu Obiegu Wniosków i Uchwał 
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