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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 

UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 

Załącznik nr 3 do SIWZ: ……………………………………….. 

Scenariusz prezentacji dla obszaru Kadry i Płace Systemu ERP 

DOSTAWA I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ Z ELEKTRONICZNYM 

SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM 

ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY” 

Zagadnienie Zakres (elementy) prezentacji Cele prezentacji 

I 1. Założenie rekordów dla czterech nowych pracowników (po jednej osobie 
z grup pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracji, biblioteki, 
obsługi – określenie przypisania do grupy na podstawie np. kodu 
słownikowego).  

2. Uzupełnienie dla każdej z osób (dotyczy to również pkt. 3, 4, 5) danych 
osobowych (adres, NIP, PESEL, wykształcenie). 

3. Uzupełnienie danych związanych z charakterem stosunku pracy 
(pracownik naukowo-dydaktyczny mianowanie, pozostali umowa – 
podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy/1. lub 2. etat). 

4. Uzupełnienie danych związanych z wynagrodzeniem (pokrywane 
z jednego źródła, częściowo z funduszy europejskich – część etatu, 
wynagrodzenie dodatkowe, dodatek specjalny) oraz kontem bankowym 
pracownika (bank – kod słownikowy, numer konta bankowego). 

5. Uzupełnienie danych związanych z dodatkiem stażowym (wysługą lat) 
i funkcyjnym (dodatek funkcyjny w całości lub części pokrywany z innych 
źródeł, niż wynagrodzenie zasadnicze) oraz premią procentową. 

6. Zgłoszenie do ZUS (pracownik, członkowie rodziny) – wygenerowanie 
pliku ze zgłoszeniem do programu Płatnik ZUS; wczytanie 
(zaimportowanie) pliku do programu Płatnik ZUS.  

Zaprezentowanie 
możliwości przyjęcia nowej 
osoby do pracy w rozbiciu 
na cztery grupy: pracownik 
naukowo-dydaktyczny, 
pracownik administracji, 
pracownik biblioteki, 
pracownik obsługi oraz 
różnych form zatrudnienia  
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II 1. Naniesienie nagrody jubileuszowej.  
2. Naniesienie podwyżki.  
3. Naniesienie nowych wysokości dodatków stażowych i funkcyjnych dla 

jednego pracownika oraz grupowo dla większej liczby pracowników.  
4. Uczestnictwo w projektach unijnych (dzielenie etatu, dzielenie 

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki specjalne)  
5. Wstrzymywanie dodatków po określonym okresie nieobecności.  
6. Ustalenie wymiaru urlopów wypoczynkowych dla osób nie będących 

nauczycielami akademickimi  
7. Import danych z dziekanatów dotyczących wykorzystania urlopów 

wypoczynkowych nauczycieli akademickich. 
8. Zgłoszenie ZUS w trakcie zatrudnienia (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA)  

Przedstawienie możliwości 
obsługi pracownika w 
trakcie zatrudnienia  

III 1. Wygenerowanie z systemu niezbędnych przy rozwiązywaniu umowy 
dokumentów.  

2. Monitorowanie przez system terminów rozwiązania stosunków pracy i 
informowanie z wyprzedzeniem (np. 14-dniowym) o zbliżającym się 
terminie.  

3. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych – 
wygenerowanie pliku z wyrejestrowaniem do programu Płatnik ZUS; 
wczytanie (zaimportowanie) pliku do programu Płatnik ZUS. 

4. Przeniesienie pracownika do grupy pracowników zwolnionych. 

Przedstawienie możliwości 
rozwiązania stosunku pracy 
z pracownikiem  

IV 1. Utworzenie list płac na miesiąc A dla wprowadzonych do ewidencji 
pracowników; oddzielnych list dla pracowników: naukowo-dydaktycznych 
(z zastosowaniem praw autorskich od 80% wynagrodzenia zasadniczego), 
administracji, biblioteki oraz obsługi, na różne daty wypłat w miesiącu z 
zastosowaniem gotowych zestawów składników (szablonów) z 
naliczeniem wszystkich zobowiązań publicznoprawnych, wynagrodzenia 
brutto i netto.  

2. Zamknięcie list i miesiąca.  
3. Wydruk list i pasków do kasy.  
4. Sporządzenie raportów dla wybranych składników płacowych ze 

wskazanej listy płac z podziałem wg dowolnych spośród dostępnych w 
systemie danych kadrowych wybieranych jako parametry raportu (np. wg 
kategorii zaszeregowania, wg podziału kosztów/jednostki zatrudnienia, 
wg stanowisk, wg wymiaru etatu); system musi umożliwiać wykonanie 
raportu z co najmniej trzema poziomami podziału, np. wg jednostki 
zatrudnienia, w ramach jednostki wg stanowisk, w ramach stanowisk wg 
wymiaru etatu.  

Przedstawienie możliwości 
przeprowadzenia  procesu 
wypłaty wynagrodzeń.  

V 1. Utworzenie list płac na miesiąc B dla pracowników jak wyżej, z 
dodatkową wypłatą z ZFŚS („wczasy pod gruszą”) dla każdej z grup 
pracowników oraz dla pracownika naukowo-dydaktycznego z należnością 
za godziny ponadwymiarowe, a dla pracownika biblioteki za np. 5 godzin 
nadliczbowych wraz z zastosowaniem potrąceń indywidualnych 
zadeklarowanych przez pracownika typu: ubezpieczenia grupowe (PZU), 
pożyczka KZP, pożyczka mieszkaniowa, składka na związki zawodowe. 
punkty 2,3,4,5 jak wyżej  

6. Wygenerowanie i przesłanie raportów w postaci eksportu do programu 
MS Excel.  

Automatyczne wczytywanie 
składników dodatkowych, 
rozliczanych przez określone 
komórki do wypłaty lub 
potrąceń w systemie. 
Możliwość zewnętrznej, 
niezależnej analizy 
określonych danych  
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VI 1. Utworzenie listy płac na miesiąc B dla pracowników jak wyżej z 
założeniem:  
pracownik naukowo-dydaktyczny – chory 10 dni  
pracownik administracji przy wysłudze 20% i premii 22%:  

− 60% wynagrodzenie zasadnicze koszty X  

− 20% wynagrodzenie zasadnicze koszty Y  

− 20% wynagrodzenie zasadnicze + 100,00 dodatek specjalny 
koszty Z  

pracownik obsługi urlop wypoczynkowy 5 dni 
punkty 2,3,4,5,6 jak wyżej  

7. Dodatkowo raporty dla Kwestury wg wymienionych kont kosztowych 
podzielonych składników wynagrodzeń z razem z pochodnymi  

8. Przekazanie danych płacowych do systemu Płatnik ZUS – wygenerowanie 
pliku z dokumentami rozliczeniowymi RCA, RZA, RSA na miesiąc B; 
wczytanie (zaimportowanie) pliku do programu Płatnik ZUS. 

Automatyczny podział 
składników wynagrodzeń 
wg stanowisk kosztów.  
Rozliczenie w jednej liście 
wynagrodzeń 
podstawowych 
i podzielonych np. 
wg Projektów UE.  
Rozliczanie absencji 
chorobowej 
charakterystycznej dla 
pracowników naukowo-
dydaktycznych. 
Rozliczenia z ZUS  

VII 1. Zarejestrowanie w systemie nowych zleceniobiorców (umowa cywilno-
prawna: zlecenie lub o dzieło) –  wszelkich niezbędnych do zgłoszenia i 
rozliczenia z ZUS, rozliczenia wypłat oraz wystawienia wymaganych 
dokumentów (np. PIT) danych dla co najmniej 3 osób. 

2. Utworzenie i naliczenie listy płac dla umów cywilnoprawnych w oparciu o 
gotowy zestaw składników (szablon):  
wypłata dla nowego, „obcego zleceniobiorcy” za umowę o dzieło,  
wypłata za umowę o dzieło z prawami autorskimi dla pracownika UKW z 
podziałem: 

− 30% brutto koszty X 

− 45% brutto koszty Y 

− 25% brutto koszty Z 
wypłata za umowę zlecenie dla byłego pracownika UKW 
(po rozwiązaniu umowy o pracę), 
wypłata za umowę dla zleceniobiorcy już dawniej 
zarejestrowanego (wcześniej wypłaty później przerwa) 
punkty 2,3,4,5,6,7 jak wyżej  

Rozdzielność ewidencji 
pracownicy / wykonawcy 
umów.  
Zaprezentowanie 
pracochłonności nanoszenia 
danych o zleceniobiorcach. 
Wyszukiwanie 
zleceniobiorców 
zarejestrowanych - kryteria 
wyszukiwania i rejestracji.  
Rozliczenie w jednej liście 
wynagrodzeń 
podstawowych 
i podzielonych 
np. wg Projektów UE 

VIII Przygotowanie zestawień miesięcznych:  

− deklaracja DRA, przelewy do ZUS  

− podatek dochodowy od osób fizycznych  

− dobrowolne potrącenia pracownicze  

− potrącenia komornicze  

Automatyczne generowanie 
raportów  

IX Wykonanie storna wypłaty z zamkniętej listy – jeden składnik wynagrodzenia 
jednego pracownika; całe wynagrodzenie pracownika  

Przedstawienie 
konsekwencji naliczeń 
storna w dokumentach 
do księgowości i wszystkich 
raportach miesięcznych 
i rocznych dla pojedynczego 
pracownika i zbiorczych  

X Przygotowanie zestawienia wynagrodzeń dla pracowników z aktualnymi danymi 
osobowymi:  

− roczne do PIT-11  

− roczne dla ZUS, w tym RP-7  

− z zadanego okresu i wybranych składników wynagrodzeń do zaświadczeń  

Automatyczne i systemowe 
sporządzanie wymienionych 
zestawień wg ustalonych 
lub wybranych kryteriów  

XI Wprowadzenie 5 (pięciu) pracownikom 3 (trzech) danych kadrowych typu wartość z 
datami granicznymi (np. wartość płacy zasadniczej w trzech różnych okresach). 
Skonstruowanie w systemie raportu, który umożliwi wyszukanie i wydruk imienny 
płacy zasadniczej każdego z pięciu pracowników w zadanym jako parametry raportu 
okresie czasu 

Samodzielne konstruowanie 
raportów przez 
Zamawiającego  

 


