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Rektora UKW
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Niniejszy  dokument  zawiera  opis  prac  jakie  należy  wykonać  w
systemie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) aby złożyć
wniosek urlopowy. Opis uwzględnia podział działań na poszczególne osoby
występujące w procesie.

Zawartość:

A) Opis działań wykonywanych przez składającego wniosek cz.1 (str. 2-5)
B) Opis działań wykonywanych przez przełożonego osoby wnioskującej (str. 6-8)
C) Opis działań wykonywanych przez pracownika Działu Kadr (str. 9)
D) Opis działań wykonywanych przez składającego wniosek cz.2 (str. 10-11)
E) Pomoc / Kontakt z administratorem (str.12)
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Aby złożyć wniosek urlopowy z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
(ESOD) należy wykonać następujące kroki:

A) Przez osobę składającą wniosek urlopowy – rejestracja wniosku:

1. Uruchomić przeglądarkę internetową.

2. W pasku adresu wprowadzić adres: www.esod.ukw.edu.pl pod którym dostępny jest system
ESOD.

3. Zalogować się do systemu ESOD przy wykorzystaniu loginu i hasła identycznego jak do
posiadanego konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl.
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http://www.esod.ukw.edu.pl/


4. Wybrać  zakładkę  „Kancelaria”  z  górnej  belki  (zakładka  ta  jest  domyślnie  aktywna  po
zalogowaniu do systemu).

5. Z funkcji dostępnych po lewej stronie wybrać „Pismo wewnętrzne”.
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6. Z listy „Formularz” wybrać wartość „Wniosek o urlop”.
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7. Z listy rozwijanej „Typ wniosku” wybrać odpowiedni rodzaj urlopu, a następnie uzupełnić
wyświetlony  formularz  odpowiednimi  danymi  (pola  oznaczone  czerwoną  gwiazdką  są
obowiązkowe).  Po uzupełnieniu wszystkich informacji nacisnąć przycisk „Zapisz” na dole
formularza.

Dane typu „Przełożony”, „Wnioskujący”, „Nr ewidencyjny” są uzupełniane automatycznie
przez  system.  W  formularzu  dla  części  typów urlopów wyświetlana  jest  informacyjnie
liczba pozostałych do wykorzystania w danym roku dni urlopu. 
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B) Przełożonego osoby wnioskujące:

1. Uruchomić przeglądarkę internetową.

2. W pasku adresu wprowadzić adres: www.esod.ukw.edu.pl pod którym dostępny jest system
ESOD.

3. Zalogować się do systemu ESOD przy wykorzystaniu loginu i hasła identycznego jak do
posiadanego konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl.
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4. Wybrać  zakładkę  „Kancelaria”  z  górnej  belki  (zakładka  ta  jest  domyślnie  aktywna  po
zalogowaniu do systemu).

5. Wybrać zakładkę „Pisma wewnętrzne” z belki poniżej.

6. Otworzyć  wniosek  urlopowy  poprzez  wskazanie  dowolnego  atrybutu  dotyczącego
konkretnego wniosku na wyświetlonej liście zadań. 
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7. W  przypadku  akceptacji  wniosku  urlopowego  w  otworzonym  formularzu  uzupełnić
potrzebne dane  i  nacisnąć  przycisk  „Akceptacja”  u  jego dołu.  W przypadku odrzucenia
nacisnąć  przycisk  „Odmowa”.  W przypadku  konieczności  wprowadzenia  korekty  przez
wnioskującego nacisnąć przycisk „Przekazanie do poprawy”.
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C) Pracownika Działu Kadr:

1. Wykonać kroki od 1. do 6. jak w przypadku Przełożonego osoby wnioskującej

2.  Zapoznać  się  z  wnioskiem  urlopowym,  w  przypadku  braku  jakichkolwiek  przeciwwskazań
wprowadzić urlop do ERP poprzez naciśnięcie przycisku „Przekazano do ERP” na dole formularza.
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D) Osobę składającą wniosek – odebranie informacji zwrotnej:

1. Wykonać kroki od 1. do 6. jak w przypadku Przełożonego osoby wnioskującej

2. Zapoznać się z wnioskiem urlopowym. W przypadku otrzymania wniosku ze statusem „Poprawa
wniosku”  wprowadzić  poprawki  i  nacisnąć  przycisk  „Prześlij  do  przełożonego”  lub  anulować
wniosek przyciskiem „Anuluj wniosek”.
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W przypadku  otrzymania  wniosku  ze  statusem „Odebranie  wniosku  urlopowego”   potwierdzić
odebranie dokumentu naciskając przycisk „Potwierdzam przeczytanie”.
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E) Kontakt z administratorem systemu ESOD:

Wszelka dodatkowa pomoc dostępna pod adresem: esodadmin@ukw.edu.pl
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