
Załącznik nr 1a do SIWZ

Wymagania funkcjonalne Systemu ZSI
Załącznik zawiera podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące oferowanego przez Wykonawcę Systemu
ZSI.

Warunki graniczne Informacja dotycząca spełniania 
warunków granicznych (jeśli są 
spełnione, należy wpisać TAK, jeśli 
warunki nie są spełnione należy 
wpisać NIE)*

ZINTEGROWANY  SYSTEM  INFORMATYCZNY 

Zintegrowany System Informatyczny musi spełniać wszystkie 
wymagania Polskiego ustawodawstwa, a w szczególności: 

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591 tekst jedn.)

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26.07.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 tekst jedn.)

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 
15.02.1992 (Dz. U. Nr 21, poz. 86 tekst jedn.)

4. Ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 
z dnia 11.03.2004 (Dz. U. Nr 54, poz. 535 tekst jedn.)

5. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6.12.2008 r. (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11)

6. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 
13.10.1998 r. (Dz. U. nr 137 poz. 887 tekst jedn.)

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 
grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 

8. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa z późniejszymi zmianami 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 
maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści  świadectwa 
pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i sprostowania 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 
maja 1996 r w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w
okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, 
poz. 289 ze zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 
stycznia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (Dz.U. z 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 



14 zmiany :Dz. U. z 2002 , Nr 214, poz. 1810, Dz, U.  z 2003 
r., Nr 230, poz. 2290 )  

12. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) z późniejszymi 
zmianami 

14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity : Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) z późniejszymi 
zmianami

15. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity : Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 
późniejszymi zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz.U. 2013, poz. 1571)

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. System  posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych
danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z 
możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do 
dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii 
zapasowych ( najrzadziej co godzinę)

2. Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego ustalania
harmonogramu automatycznego tworzenia kopii 
zapasowych danych. Poza mechanizmem automatycznym 
obowiązkowe jest umożliwiać wykonanie kopii zapasowych
w dowolnej chwili, na żądanie administratora

3. Wykonawca zapewni, że do utrzymania baz danych 
zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, 
komercyjne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową
licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników
(np. licencja na lokalizację), a utrzymanie ww. silników u 
Zamawiającego musi być możliwe, przez co najmniej dwa 
inne podmioty niezależne od WykonawcySerwer i baza 
danych musi zapewniać możliwość konfiguracji odpornej 
na awarie (fail-over) tzn. możliwość pracy co najmniej 
dwóch serwerów jednej bazy danych w klastrze

4. Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64
bitowym

5. System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i 
do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje 
zapytania SQL zwracające wiele rekordów z żądanego 
zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać 
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deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej 
ANSI SQL-92 w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) 
jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele 
interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, 
ADO.NET)

6. Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwia 
obsługę baz danych programu PŁATNIK ( bezpośrednia 
praca na plikach KEDU, ich import, bezpośrednie wciąganie
zwolnień lekarskich do ewidencji)

7. System  posiadać możliwość uruchamiania wielu instancji 
serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce 
sprzętowej lub maszynie wirtualnej)

8. Jednoczesne korzystanie z systemu przez wielu 
użytkowników bez spowolnienia pracy programu

9. System powinien posiadać  możliwość podłączenia wielu 
baz danych do jednej instancji serwera bazy danych

10. Serwer bazy danych umożliwia podzielenie plików bazy 
danych na różne dyski. Baza danych na jednym dysku, logi 
bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim
dysku.

11. Oprogramowanie bazy danych udostępnia narzędzia 
pozwalające administratorowi na tuning bazy danych

12. Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 2 
TB danych

13. System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji 
raportów (w tym wyglądu dokumentów)

14. System posiada mechanizm do załączania własnych 
dodatkowych raportów (np. definiowanych w InfoMaker, 
Crystal Reports lub narzędziach równoważnych), bez 
konieczności modyfikacji aplikacji

15. Narzędzia pozwalające tworzyć samodzielnie 
niestandardowe raporty (ad hoc) i własne analizy danych

16. System posiada  wbudowany mechanizm do zarządzania 
raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i
udostępniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom 
lub grupom użytkowników

17. System udostępnia dodatkową, dedykowanej aplikację dla 
administratora systemu (poza narzędziami serwera bazy 
danych) umożliwiającą: tworzenie baz danych systemu 
włącznie z instalowanie kompletnej bazy danych systemu, 
za pomocą kreatora; aktualizację nowej wersji i wgrywanie 
poprawek do bieżącej wersji systemu; zarządzanie 
licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej 
liczby licencji)

18. System obsługi administracyjnej posiada możliwość 



automatycznego pobierania aktualnych wersji aplikacji z 
zasobu sieciowego

19. System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania 
funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu 
źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia 
te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych 
standardowych wersji systemu i aktualizacji

20. Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o 
którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko 
Visual Basic Script (VBS), lub równoważne, umożliwiające 
rozwój i rozbudowę aplikacji we własnym zakresie

21. Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami 
systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych na 
serwerze

22. System wyposażony jest w zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą 
funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera 
(serwera bazy danych)

23. System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób 
wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób 
prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie 
dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez 
konkretnego użytkownika.

24. System umożliwia  stosowanie polityki silnego hasła (tj. 
wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie 
zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta

25. System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. 
Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie 
dezaktywowane.

26. System pozwala na definiowanie dowolnej liczby 
użytkowników; weryfikacja licencji (w przypadku udzielania
ograniczonej liczby licencji) oparta jest o ilość jednocześnie 
zalogowanych użytkowników do systemu

27. System umożliwia  definiowanie grup użytkowników.

28. System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup 
użytkowników oraz na poziomie pojedynczych 
użytkowników

29. Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość 
określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub 
odbierane

30. Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu 
zdefiniowanych grup.

31. System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i 
obiektów systemowych dla użytkowników i grup 
użytkowników.
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32. Oferowane rozwiązanie musi pracować na jednej 
platformie bazodanowej

33. System posiada możliwość ewidencjonowania transakcji w 
różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości
na PLN wg kursu NBP oraz kursu rzeczywistego banku

34. System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego 
niż rok kalendarzowy.

35. Wielodostępność i wielostanowiskowość w tym 
mechanizm kontroli współużytkowania 
danych/dokumentów, wykluczający możliwość 
powstawania konfliktów czy utraty informacji, podczas 
jednoczesnego podglądu/edycji tych samych 
danych/dokumentów przez więcej niż jednego 
użytkownika. 

36. Możliwość współpracy z systemami bankowości 
elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi 
przez polskie prawo co najmniej z Programem Płatnik

MICROS FIDELIO (Oracle), POLON oraz planowanym systemem
dziekanatowym

37. System pozwala na swobodne definiowanie własnych 
typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich 
u Zamawiającego.

38. Eksport danych w standardowych formatach  co najmniej 
plik tekstowy, System MS Office, Open office, XML

39. System umożliwia pracę w trybie klient-serwer, jak również
pracę terminalową.

40. Tworzenie profili dla użytkowników pozwalających na 
personalizację systemu dla użytkowników różnych 
obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie 
najczęściej używanych funkcji).

41. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, 
udostępniając możliwość korzystania z pomocy 
kontekstowej w języku polskim

42. System posiada dokumentację w języku polskim (w postaci 
wydruku oraz na nośniku CD / DVD) pozwalającą na 
samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu)

43. Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w 
kontekście danego zakresu informacji – łącza między 
powiązanymi dokumentami i operacjami. Możliwość 
jednoczesnego otwierania wielu okien (co najmniej 7)

44. Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów 
funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i 
uruchamiania kolejnych kopii programu.

45. System  dysponuje  wbudowanym  systemem
powiadamiania  oraz  komunikatorem  tekstowym,



umożliwiającym  wymianę  informacji  między
użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników
przez system.

46. System posiada możliwość samodzielnego ograniczenia 
przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie 
łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na 
wyselekcjonowanej grupie danych

47. Automatyczne wygenerowanie raportu przyjętych zasad 
rachunkowości

48. Definiowalne symbole i maski numeracji dokumentów

II. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Bank i kasa

1. Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont 
bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w 
walutach obcych

2. Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach 
obcych

3. Możliwość współpracy z systemami homebankingu w 
zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu 
pozycji wyciągów bankowych ( z automatyczną dekretacją ). 

4. Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych 
z rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej 
(co najmniej algorytmem FIFO)

5. Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta 
bankowego i kasy

6. Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w 
banku lub kasie

Księga główna

1. Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób 
umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby 
dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w 
systemie.

2. Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi 
Głównej i w równoległych Planach Kont.

3. Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich 
złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar, itp.) i ilościowo

4. System powinien umożliwić prowadzenie dziennika 
księgowego oraz dzienników cząstkowych

5. Generowanie dziennika księgowań dla transakcji 
księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont

6. Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na 
kontach w kolejności chronologicznej

7. Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z 
natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
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8. Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub 
pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego 
wprowadzania całego dokumentu.

9. Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA,
zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6”
w krąg kosztowy).

10. Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w 
walucie i w PLN, z zapisem kursy wymiany.

11. Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat 
umożliwiających ich porównanie bez konieczności 
przelogowywania się lub uruchamiania kopii 
programu/archiwum.

12. Kopiowanie i automatyczne stornowanie dowodów 
księgowych,

13. Stornowanie dokumentów.

14. System musi posiadać możliwość tworzenia folderów lub 
grup dekretów pozwalających na dzielenie typów dekretów w 
celu uporządkowania dokumentów księgowych

15. Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i 
właściwe) z możliwością korekty dekretów przed 
księgowaniem właściwym (ostatecznym)

17. Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami
kont

18. Możliwość tworzenia automatów księgujących, 
pobierających dane z kont księgowych i plików 
zewnętrznych z formatu np. xml, txt.

19. Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu 
mechanizmu szablonów dekretów

20. Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla 
jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)

21. Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w 
trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie 
szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych.

22. Możliwość automatycznego dekretowania w układzie 
rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu
koszowego)

23. Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu 
księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 
150 znaków

24. Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami 
na koncie lub zakresie kont 

25. Możliwość wygenerowania wydruku z  zapisami na koncie 
lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy

26. Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania 



obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie 
wprowadzonej struktury konta księgowego

27. Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami 
wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont 
(np. Euro, Dolar, itp.)

28. Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty 
księgowej

29. Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów

30. Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed 
ostatecznym zatwierdzeniem dekretów

31. Możliwość importu księgowań z  systemów zewnętrznych

32. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w 
systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności 
wykonania podglądu raportu

33. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w 
systemie w układzie miesięcznym i narastającym

34. Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w 
walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp.)

35. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w 
wartościach i ilościach

36. Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów 
wskazanego zbioru kont z listy.

37. Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z 
użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki 
systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów.

38. Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald 
dwustronnych dla kont rozrachunkowych

39. Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z 
poziomu obrotów księgowych

40. Możliwość exportu obrotów wybranych kont księgowych 
do MS Excela, 

41. Generowanie zestawienia obrotów i sald

42. Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i 
sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery
kont księgowych

43. Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i 
sald na konkretny dzień roku obrotowego

44. Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla 
dowolnych poziomów analityki

45. Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald jako plik w 
jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, 
tekstowym, itp.

Kursy walut
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1. Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów 
wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i 
sprzedaży dla danego banku.

2. Możliwość importu tabel kursów walut ze strony 
internetowej NBP.

3. Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony 
dzień.

Noty odsetkowe

1. Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub 
kontrahenta

2. Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z 
oprocentowanie podatkowym i ustawowym

3. Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze 
zdefiniowanych szablonem dekretacji

4. Możliwość grupowania not odsetkowych

5. Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci 
raportu dla kontrahenta

6. Możliwość seryjnego drukowania not odsetkowych na dany 
dzień

Obsługa kasy

1. Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i 
przychodu gotówki w dowolnej walucie.

2. Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych. 
Monitoring nierozliczonych zaliczek i delegacji (z możliwością 
obsługi delegacji studentów).

3. Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania
raportów kasowych

4. Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów 
kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. wpłata 
czesnego, odsetek, opłat administracyjnych przez studenta, 
wpłata za akademik, wpłaty pracownicze)

5. Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego 
jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego.

6. Możliwość wydruku dokumentów KP i KW

7. Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym 
historycznych.

8. Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie 
zdefiniowanych szablonów dekretacji

Obsługa płatności bankowych

1. Możliwość automatycznego generowania przelewów dla 
pracowników z list płac 

2. Możliwość automatycznego generowania przelewów dla 
komorników, potrąconych składek z naliczonych na listach płac



pozycji 

3. Możliwość automatycznego generowania przelewów z 
dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako 
przelew

4. Możliwość automatycznego generowania przelewów ze 
zobowiązań i ujemnych należności

5. Możliwość automatycznego generowania przelewów

6. Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie 
przygotowanej listy płatności

7. Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod 
względem poprawności numeru IBAN w przelewach

8. Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i 
płatnika z poziomu przelewów

9. Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków 
bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty 
konkretnemu rachunkowi kontrahenta, 

10. Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno 
zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za
kilka faktur)

11. Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych

12. Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. 
Euro, dolar itp.

13. Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach 
międzynarodowych

14. Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych 
w co najmniej 2 standardach: Multicash, videotel, txt

15. Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych 
przelewów

Okresy sprawozdawcze

1. Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu 
otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego

2. Definiowalny przez użytkownika słownik okresów 
sprawozdawczych.

3. Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych 
(przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba 
okresów)

4. System pozwala na równoczesną pracę w dwóch otwartych 
latach podatkowych

5. Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia 
starego

6. Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie

7. Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego 
zamykania  okresów rozrachunkowych
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8. System posiada funkcjonalność zamykania roku obrotowego
wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych

9. Możliwość zdefiniowania dodatkowych (np. korygujących) 
okresów obrachunkowych

Plan kont

1. Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta 
zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów 
kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości 
zarządczej)

2. Tworzenie kont pozabilansowych

3. Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont 
pozabilansowych.

4. Obsługa numerów kont księgowych w postaci 
alfanumerycznej

5. Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta.

6. Możliwość definiowania różnych długości segmentów 
analityk w numerze konta dla różnych kont

7. Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk

8. Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne  
słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, 
kont bankowych itp.). Pozycje słownikowe są pobierane 
automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika 

9. Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników 
własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta.

10. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi
latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia

11. Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont 
wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy 
podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania 
powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu 
(np. rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem 
powierzchni, ilością etatów)

Podatek VAT

1. Możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia 
VAT w danym roku

2. Automatyczne tworzenie rejestru VAT

3. Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy
wewnątrz unijnej, importu i eksportu usług.

4. Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji 
parametrów dokumentu (np. Data obowiązku VAT przy 
korekcie, rodzaj podatku)

5. Mechanizm automatycznej generacji deklaracja VAT i VAT 
UE i korekty VAT UEK



6. Możliwość sporządzania rejestru VAT  sprzedaży i zakupu z 
podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do 
odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej 

7. Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w 
dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu 
VAT),

8. Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, 
w tym historycznych,

9. Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT

Rozrachunki

1. Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń 
rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, 
bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez 
konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej 
z uwzględnieniem waluty operacji.

2. Możliwość rozliczania rozrachunków wg zdefiniowanych 
strategii, co najmniej wg zgodności identyfikatora dokumentu, 
kwoty rozliczeń +/-x gdzie x –procent odchylenia, terminu 
płatności +/- x  gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności 
kwot rosnąco lub malejąco.

3. Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i 
przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie 
informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła 
płatność np. Numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, 
cechy dodatkowe np. numer umowy, itp.

4. Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczanie pozycji
rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń (np. 
zgodność identyfikatorów i kwot pozycji rozliczanych)

5. Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg 
Zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu 
kompensaty

6. Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa 
należności i zobowiązań w walucie PLN i obcej np. Euro, dolar 
itp.

7. Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w 
raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań

8. Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i 
wykonania operacji anulowania rozliczenia

9. Możliwość wygenerowania raportu „historii rozliczeń”

10. Możliwość wykonania częściowego rozliczenia 
rozrachunków

11. Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń 
rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. 
rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki 
kontrahentami krajowymi, itp.
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12. Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia 
rozrachunków wg statusu np. Nierozliczone, częściowo 
rozliczone, rozliczone

13. Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia 
rozrachunków wg stanu na dzień

14. Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika 
poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. Ściągalne 
komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie

15. Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu 
podglądu pozycji rozrachunkowej

16. Możliwość przeglądania jednocześnie należności i 
zobowiązań gdy odbiorca jest naszym dostawcą

17. Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny 
dzień roku w walucie obcej i PLN

18. Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych 
rozliczeń z kontrahentami

19. Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych 
rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień

20. Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu 
rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych 
raportów i zestawień.

21. Możliwość generowania przewalutowania dla 
rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez 
ograniczenia ilości takich operacji.

22. Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków 
bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. 
Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz 
możliwość wprowadzenia przewalutowania

23. Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w 
kasach z wykorzystaniem algorytmu FIFO

24. Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty
i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z 
wykazem pozycji pozostałych.

Sprawozdawczość

1. Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont 
księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za 
lata ubiegłe)

2. Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont 
księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego
zakresu dat

3. Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont 
księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla 
więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu 
dowodu, dla wybranych typów dokumentów.



4. Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont 
księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy 
kont, grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników.

5. Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami
Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, 
rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy

6. Generowanie danych do sprawozdań GUS: F-01,

7. Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji 
sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01 itp.) z 
poziomu definiowania planu kont.

8. Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta 
księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z 
kont syntetycznych

Struktura organizacyjna

1. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej 
(wielopoziomowej)

2. Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu 
struktury organizacyjnej

3. Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki 
ze struktury organizacyjnej 
( Wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne)

Wyciągi bankowe

1. Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych 
wraz z pozycjami

2. Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na 
podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji

3. Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania
wyciągów bankowych

4. Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu 
bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu.

Wymiana danych w ramach systemu:

1. Wspomaganie dekretacji dokumentów z innych modułów 
poprzez definiowalne schematy księgowania z możliwością 
różnicowania schematów księgowań np. w ramach okresów 
rozliczeniowych oraz przechowywaniem schematów 
archiwalnych

2. System jest w pełni zintegrowany, automatyczna wymiana 
danych pomiędzy modułami systemu na poziomie co najmniej:
słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, 
słownika komórek, pracowników, itp. Eliminacja potrzeby 
wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych 
modułach.

III. MAJĄTEK TRWAŁY

Ewidencja majątku:
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1. Prowadzenie ewidencji kart składników majątku trwałego 
wg: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
składników niskocennych  

2. Obsługa ilościowo – wartościowa licznych składników 
majątku trwałego

3. Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego 
(ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących 
cech: 

a) Przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT)

b) Informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego

c) Stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie 
amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, 
liniowa przyspieszona i spowolniona, degresywna). 
Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania

d) Bieżący stopień zużycia (umorzenia)

e) Miejsce użytkowania

f) Powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami 
powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są 
użytkowane

g) Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla 
jednego środka trwałego z podziałem procentowym 
kosztów

h) Obsługa wielu źródeł finansowania środków

i) Osoby odpowiedzialnej

4. Możliwość tworzenia własnych słowników np. form 
własności, przeznaczenia, likwidacji, itp.

5. Elastyczne nadanie własnego numeru inwentarzowego z 
możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy

6. Obsługa automatycznego nadawania numerów 
inwentarzowych  z możliwością definiowania struktury numeru

7. Możliwość definiowania komórek kosztowych środków 
trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej, oraz 
dodatkowo definiowania własnych, oraz przypisanie 
procentowe jednego środka do kilku miejsc użytkowania

8. Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za
środek trwały

9. Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla 
środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesięcy)

10. Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania

11. Możliwość przypisania konta księgowego do słownika 
źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych

12. Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych

13. Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, 



itp.) do kartoteki majątku trwałego

14. Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do 
formatu np. XML, txt, itp.

15. Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w 
postaci wersjonowania karty

16. Podział składników majątku trwałego według grup 
Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych 
własnych klasyfikacji

17. Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku 
trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę 
GUS. 

18. Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na 
dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji 
majątku trwałego

19. Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla 
majątku trwałego

20. Możliwość generowania karty majątku trwałego z 
informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca 
użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpięte 
składowe, itp.)

21. Możliwość generowania zestawienia wartościowego 
majątku trwałego wg źródeł finansowania

22. Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, 
typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i 
data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu 
zakupu, data zakupu)

23. Możliwość przeglądania historii zmian osoby 
odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca 
użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego

24. Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej 
ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych 
standardów (np. MSR)

25. Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka 
trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np.
MSR)

26. Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu 
utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja 
historii tych zmian

27. Możliwość obsługi składników majątku w różnych 
lokalizacjach

28. Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc 
użytkowania uwzględniająca i/lub rozszerzająca strukturę 
organizacyjną

29. Możliwość prowadzenia dokumentów majątku trwałego w 
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walucie obcej (co najmniej Euro, Dolar)

30. Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie 
składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła 
finansowania

31. Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla 
każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację 
naliczonych odpisów amortyzacyjnych

32. Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla 
jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów

33. Możliwość przypisania jednocześnie miejsca użytkowania i 
kilku komórek kosztowych

34. Ewidencja części składowych poszczególnych składników 
majątku trwałego (komponentów) 

35. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (grupowania danych 
składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych)

36. Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie 
miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z 
aktualizacja kartotek składników majątku trwałego)

37. Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku 
trwałego  (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, 
klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji 
rodzaju umorzeń)

38. Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji 
również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej 
charakterystyki

39. Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w 
dzierżawę

40. Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników 
majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu 
majątku trwałego (np. dotacje)

42. Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku 
trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:

a) przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)

b) ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku 
trwałego

c)wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji 
bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: 
likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie 
środka trwałego, sprzedaż środka trwałego

d) zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika 
majątku trwałego

e) naliczenia odpisów umorzeniowych składników 
majątku trwałego

f)aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na 



podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)

g) zmiany miejsca użytkowania: składników majątku 
trwałego, części składowych składników majątku 
trwałego

h) zmiany osoby odpowiedzialnej

43. Możliwość przypięcia do karty środka trwałego 
dokumentów w formie elektronicznej (np. pdf)

44. Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z 
automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem liczby
sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania

46. Możliwość ewidencji środków niskocennych oraz 
operacji z nimi związanych: przychód, likwidacja, 
zmiana miejsca

47. Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z 
automatyczną zmianą wartości i planu, ze 
zmniejszeniem liczby sztuk z odpowiednich miejsc 
użytkowania.

48. Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i 
prawnych (ilościowo-wartościowych), z 
uwzględnieniem następujących cech:

a) przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT)

b) informacji dotyczących przyjęcia środków 
niematerialnych i prawnych

c) informacji dotyczących przyjęcia środków 
niematerialnych i prawnych

d) stawki i metody amortyzacji.  Automatyczne naliczanie 
amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, 
liniowa, liniowa przyspieszona i spowolniona, 
degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie 
lata użytkowania

e) bieżący stopień zużycia (umorzenia)

f) miejsce użytkowania

g) powiązania składnika środków niematerialnych i 
prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, 
których środki trwałe są użytkowane

h) możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla 
środków niematerialnych i prawnych z podziałem 
procentowym kosztów

i) obsługa wielu źródeł finansowania środków

j) osoby odpowiedzialnej

49. Możliwość generowania sprawozdań do GUS (F-01)

Inwentaryzacja:

1. Możliwość  przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
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2. Kontrola spisywania środków trwałych o tym samym 
numerze przy skanowaniu czytnikiem

3. Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub 
wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. 
miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek,
innych

4. Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego 
miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej

5. Możliwość prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i 
rozliczenie inwentaryzacji w tym z wykorzystaniem czytników 
kodów kreskowych

6. Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku 
trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z 
wartościami księgowymi

7. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic 
inwentaryzacyjnych

8. Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów 
przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu 
dokumentu inwentaryzacji

Operacje:

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego 
stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy
systemu

2. Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu 
przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego

3. Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy 
zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów 
amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób 
odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w
dokumencie przyjęcia do używania

4. Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z 
możliwością zachowania historii zmian

5. Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego 
z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej

6. Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania

7. Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz 
zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana 
przypisania do pracownika, stanowiska kosztów)

8. Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji 
środka

9. Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na 
majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego

10. Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji
w majątku trwałym



11. Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu 
amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego
miesiąca okresu sprawozdawczego

12. Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w 
jednym miesiącu

13. Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla 
jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do 
używania definiujemy typ OT i OT_P (użyto oznaczeń 
przykładowych), itp. 

14. Możliwość definiowania szablonów numeracji dla 
poszczególnych typów dokumentów

15. Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do 
jednego typu dokumentu

16. Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych 
operacji

17. Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co 
najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, 
dokumentu BO, zmiana wartości, zmiana umorzenia, 
likwidacja, amortyzacja) majątku trwałego według 
zdefiniowanych szablonów

Plany amortyzacji:

1. Automatyczne generowanie planu amortyzacji

2. Obsługa wieloletnich planów amortyzacji

3. Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów 
amortyzacji podatkowego i bilansowego

4. Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: 
liniowej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej.

5. Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych 
systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, 
bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji
o źródłach finansowania wpływających na księgowanie 
odpisów amortyzacyjnych.

6. Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla 
każdego składnika majątku trwałego, zawierających:

a)Informacje nt. planowanych w danym roku odpisów 
umorzeniowych (plany amortyzacji)

b)Informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie 
dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele 
amortyzacji)

7. Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków 
trwałych (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze 
współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych)

8. Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania 
amortyzacji
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9. Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany 
rok i w perspektywie kilkuletniej

10. Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie 
rocznym i miesięcznym

11. Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i 
nienaliczonej

12. Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej 
wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji 
dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, 
osoby odpowiedzialnej, itp.

13. Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów 
amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego

14. Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i 
nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych

15. Możliwość przeglądania wygenerowanego planu 
amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania

16. Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji 
na podstawie podanej grupy GUS

17. Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z 
możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów

18. Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków 
trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i 
niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów

Wymiana danych:

1. Wymiana danych w ramach systemu:

a) wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na 
kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający 
zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie 
amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny 
mechanizm tworzenia zapisów księgowych  

b) elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK

IV. ZAKUPY I SPRZEDAŻ

Kontrahenci

1. Możliwość grupowania kontrahentów i produktów w klasy 
lub grupy

2. Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w
Polsce, jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej

3. Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego 
kontrahentowi

4. Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta

5. Możliwość zdefiniowania wielu (minimum 3 adresów) dla 
kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki, 
do odbioru, itp.



6. Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z 
informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u 
kontrahenta itp.) do kontrahentów

7. Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów i 
produktów. Każda z cech powinna mieć kontrolę typu 
wprowadzanych  danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy 
wartości) oraz ich formatu.

8. Możliwość definiowania dowolnej liczby kont bankowych 
dla dostawców prowadzonych w różnych bankach i różnych 
walutach

9. Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców 
(do płatności masowych – każdy odbiorców może mieć 
zdefiniowane subkonto)

10. Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy 
kontrahentów lub kontrahenta

11. Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami

12. Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do 
kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już 
wprowadzonych danych

13. Możliwość zdefiniowania kartotek kontrahentów 
zawierających minimum: identyfikator i nazwę, kraj, dane 
adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, 
fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z 
kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące 
rachunków bankowych, przypisanie dostawców i odbiorców do
grup

14. Możliwość tworzenia jednorazowych dostawców i 
odbiorców.

15. Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np.
w celu blokowania płatności czy sprzedaży).

16. Możliwość wprowadzania i rozliczania kontrahentów z 
jednym NIP i wieloma oddziałami 

Zakupy

1. Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów 
przychodzących 

2. Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z 
elektronicznym obiegiem dokumentów.

3. Możliwość podpięcia do dokumentów danych 
multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, 
zeskanowanie faktury itp.

4. Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu 
zakupu miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, 
grant) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów

5. Możliwość wprowadzenia dokumentu zakupu rozliczającego
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zaliczkę pracownika. W dokumencie jako odbiorca musi być 
wykazany rzeczywisty kontrahent od którego pochodzi 
dokument, a rozrachunek ma zostać wygenerowany 
automatycznie na konto pracownika

6. Możliwość definiowania różnych typów dokumentów 
zakupu  – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.

7. Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z
możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych 
typów dokumentów zakupu

8. Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka 
dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów 
księgowych

9. Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu 
(określenie postaci symbolu dokumentu zakupu) i podziału na 
miejsca powstawania (Akademia, Dom  Muzyka, Dom 
Studenta)

10. Prowadzenie dziennika dokumentów zakupu.

Sprzedaż

1. Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup 
dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów 
oprogramowania finansowo-księgowego

2. Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży 
(określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży)

3. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością 
obsługi VAT

4. Wystawianie faktury korygującej

5. Możliwość korygowania korekt

6. Możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów 
sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności (Dom 
Muzyka, Dom Studenta, Akademia)

7. Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych

8. Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania 
faktury

9. Określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu 
oraz nabywcy

10. Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego

11. Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników 
zapisanych w systemie

12. Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na 
ośrodki powstawania kosztów

13. Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz 
Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z 
uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego 
taką sprzedaż.



14. Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów 
sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów 
dla różnych typów dokumentów sprzedaży

15. Wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z 
automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.

16. Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie 
dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców

17. Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie 
wystawiana dokumentów sprzedaży.

18. Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT z 
podziałem na miejsca powstawania (Akademia, Dom Muzyka, 
Dom Studenta 1, Dom Studenta 2)

19. Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie 
pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi. 
Automatyczna dekretacja takiego dokumentu

20. Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów 
ułatwiających analizę sprzedaży. 

21. Możliwość podpięcia do dokumentów danych 
multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, 
zeskanowanie faktury itp.

22. Możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów 
sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

23. Automatyzacja rozliczania kart płatniczych 

24. Integracja danych  sprzedażowych i danych kontrahentów z
Oracle (Micros Fidelio) 

Zapotrzebowanie

1. Rejestracja zapotrzebowań (zamówień wewnętrznych)

2. Rejestracja zamówień do dostawców z możliwością kontroli 
stanu realizacji zamówienia

3. Automatyczna generacja zamówień na podstawie 
zapotrzebowań

4. Możliwość tworzenia planów zakupowych

5. Możliwość generowania planu zakupów z zapotrzebowania 
lub kilku zapotrzebowań

6. Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do 
istniejącego planu zakupów

7. Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych

8. Możliwość wygenerowania raportu z planu zakupów o 
pozycjach wymagających przetargu

9. Możliwość stworzenia planów zakupowych w rozbiciu 
miesięcznym i rocznym

Zamówienia

1. Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod 
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kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; 
ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu)

2. Możliwość rejestrowania automatycznego (z 
zapotrzebowania) oraz ręcznego zamówienia zakupu

3. Dostępne statusy dla zamówienia co najmniej: robocze, 
zatwierdzone, częściowo rozliczone, zamknięte

4. Możliwość wprowadzania maski numeracji dokumentów do 
automatycznego numerowania zamówień zakupu

5. Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru 
sprawy  na zamówieniu zakupu

6. Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w
celu wyróżnienia rodzajów zamówienia

7. Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów 
materiałowych/usług w zamówieniu zakupu

8. Możliwość wykorzystania zakupywanych jednostek miary 
wraz z przelicznikami na jednostki pochodne

9. Możliwość wprowadzania adnotacji/opisu do zamówienia 
zakupu

10. Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) 
zamówienia zakupu wraz z logiką jego dostaw

11. Możliwość systemowego połączenia faktur i dokumentów 
magazynowych z zamówieniem

12. Możliwość definiowania warunków dostawy

13. Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i 
wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru

14. Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej dla
danego zamówienia

15. Możliwość wyszukiwania dostawców według 
dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u 
danego dostawcy

16. Możliwość dostępu do historii zamówień

17. Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach 
zakupu przez dostawców

18. Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu

19. Możliwość monitorowania terminów dostaw

20. Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o 
rozbieżnościach

21. Dostęp do historii cen zakupu wg dostawcy/ indeksu

22. Raport realizacji zamówień (poprzez bezpośrednie 
powiązanie zamówienia z fakturą zakupu)

23. Możliwość konfiguracji automatycznej weryfikacji 
ilość/wartość pomiędzy zamówieniem zakupu a dokumentem 
dostawy i fakturą zakupową



24. Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach 
zrealizowanych na czas za wcześnie i opóźnionych

25. Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach 
zrealizowanych w zadanym okresie czasu

Obsługa umów

1. Ewidencja umów powstałych z zamówień

2. Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami 
materiałów i usług

3. Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji

4. Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów

5. Raportowanie realizacji umów wg dostawców i 
zamawianych materiałów

6. Integracja z modułem zakupów w zakresie automatyzacji 
wprowadzania na stan towarów dostarczanych w ramach 
umów dostępnych w tym module, a w szczególności 
automatycznej kontroli zgodności faktury dostawy z 
warunkami umowy

7. Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów

8. Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu 
umowy

9. Możliwość powiązania dokumentów dostaw oraz faktur 
zakupu z umową

10. Możliwość określenia maski numerowania umów

11. Możliwość przeglądania umów z dostawcami pod kątem 
przedmiotów dostawy

12. Możliwość dostępu z systemu ERP do skanu umowy

13. Możliwość raportowania zamówień i dostaw stanu 
realizacji umowy przypisanych do danej umowy

V. KADRY i PŁACE

Kadry

1. System musi zapewnić możliwość przenoszenia pracownika 
między jednostkami organizacyjnymi razem z całą kartoteką. 
Musi zostać zachowana historia  i  podział karty przynależności.
(awanse, zmiana wydziałów, uprawnienia, itp.)

2. System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na 
podstawie umów o pracę oraz zawieranie umów 
cywilnoprawnych do każdego pracownika na podstawie 
następujących umów: 

a) Umowa o pracę na czas nieokreślony, określony, na czas 
próbny, na zastępstwo,

b) Umowa – zlecenie godzinowa, umowa – zlecenie 
kwotowa, 

c) Umowa o dzieło godzinowa, umowa o dzieło kwotowa, 
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umowa o dzieło dydaktyczne z przeniesieniem majątkowych 
praw autorskich (dzieło autorskie) – godzinowa i kwotowa, 

d) Kontrakt menadżerski.

oraz podpięcie różnych rodzajów umów do danego pracownika

3. Użytkownik musi mieć możliwość wydruku następujących 
umów:

a) Umowa o pracę na czas nieokreślony, określony, na czas 
próbny, na zastępstwo,

b) Umowa – zlecenie godzinowa, umowa – zlecenie 
kwotowa, 

c) Umowa o dzieło godzinowa, umowa o dzieło kwotowa, 
umowa o dzieło dydaktyczne z przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich (dzieło autorskie) – 
godzinowa i kwotowa, 

d) Kontrakt menadżerski.

4. System musi pozwolić na wydruk następujących 
dokumentów dodatkowych dla pracownika: 

a) Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, 

b) Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, oświadczenie o 
zaliczeniu do minimum kadrowego

c) Oświadczenie  o podstawowym miejscu pracy, 

d) Oświadczenie o  niekaralności, 

e) Oświadczenie o dodatkowym miejscu pracy lub 
prowadzonej działalności.

5. Po zmianie warunków umowy system ma mieć możliwość 
wydrukowania zbiorczo informacji o nowych angażach dla 
grupy pracowników dla których wystąpiła zmiana:   

a) Zmiana stanowiska – wraz ze zmianą jednostki 
organizacyjnej, 

b) Zmiana wynagrodzenia.

6. Przed wydrukiem dokumentów (umowy, akta mianowania, 
dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany 
wynagrodzenia) użytkownik ma możliwość edycji dokumentu 
(preferowane dostarczenie szablonów)

7. System powinien zapewniać możliwość zatrudnienia 
pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

8. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika będącego 
nauczycielem akademickim musi w systemie zostać 
zaewidencjonowane z podziałem procentowym na część 
związaną z prawami autorskimi oraz część rozliczaną na 
ogólnych zasadach.  System musi przewidywać edycję udziału  
procentowego  i kwotowego wynagrodzenia autorskiego w 
podziale na grupy oraz indywidualnie oraz na poszczególnych 
składnikach.



9. Możliwość zaewidencjonowania dodatków tak aby możliwe 
było rozliczenie ich na liście płac z podziałem na część związaną
z prawami autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych.

10. Dodatek stażowy – zasady wyliczania zgodnie z 
rozporządzeniem MNiSW. 

11. Nagroda jubileuszowa – system ma umożliwiać 
wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, 
którym przysługuje nagroda jubileuszowa. Musi pokazać się 
wysokość procentowa przysługującej nagrody jubileuszowej 
zgodnie z przepisami na dany dzień zgodnie z wprowadzonym 
przebiegiem zatrudnienia

12. System umożliwia zdefiniowanie dodatku typu premia 
regulaminowa określana procentowo dla wybranego 
pracownika. Historia dodatku musi zostać zachowana w 
systemie.   

13. Dodatek specjalny – system musi pozwolić na 
wprowadzenie dodatku procentowego lub kwotowego.

14. Dodatki funkcyjne –  system musi umożliwiać 
wprowadzenia różnych dodatków funkcyjnych określanych 
procentowo lub kwotowo. Historia zmian dodatków musi 
zostać zachowana.

15. System posiada funkcjonalność kontroli limitów wysokości 
składników wynagrodzenia określonych w przepisach, w 
szczególności w  ustawie o PDoFiz, ZUS, rozporządzenie 
MNiSW (dodatki), k.p.c. ,postępowanie egzekucyjne w 
administracji (zajęcia komornicze), fundusz pracy( 55+, 60+),  

16. Użytkownik systemu posiada możliwość poszerzenia, w 
dowolnym momencie, Listy dodatków bez udziału producenta 
oprogramowania. 

17. System umożliwia  generowanie deklaracji zgłoszeniowych,
deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu 
Płatnik.

18. System przechowuje historię dokumentów zgłoszeniowych 
i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wysłania oraz 
zawartość.

19. System zapewnia obsługę przekazywania deklaracji do 
Płatnika przez dowolnie wybraną osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia bez wglądu do innych danych 
kadrowych i płacowych.

20. System posiada definiowany przez użytkowników słownik 
sposobów rozwiązywania stosunku pracy.  Powinny być 
ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy 
(sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, 
okres wypowiedzenia),

21. Pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy 
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system musi pozwalać sporządzić następujące dokumenty: 

a) świadectwo pracy, 

b) Karta obiegowa, 

c) pismo o wypłatę ekwiwalentu

22. System umożliwia przypisanie pracownikom odpowiednich 
jednostek kadrowych, grup i typów, i tak dla pracowników 
będącymi nauczycielami akademickim system musi pozwolić 
przypisać informację, że ten pracownik jest nauczycielem 
akademickim oraz,  że jest to: pracownik naukowo-
dydaktyczny, pracownik dydaktyczny, pracownik naukowy, 
bibliotekarz oraz pracownik dokumentacji i informacji 
naukowej

23. Pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi 
system pozwala  przypisać grupy zgodnie z taryfikatorem 
ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. Historia 
przypisanych grup musi zostać zachowana

24. System pozwala na zaewidencjonowanie informacji o tym, 
że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi 
informacjami: 

a) kraj pochodzenia, 

b) numer paszportu, 

c) karta stałego pobytu

25. System pozwala na zaewidencjonowanie informacii o 
orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika oraz stopnia 
niepełnosprawności. 

26. System posiada możliwość ewidencji podstawowych 
danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika (między 
innymi: imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia, imię 
matki, imię ojca, nazwisko rodowe, NIP, PESEL,  płeć, 
standardowe dane osobowe)

27. System posiada możliwość ewidencji  informacji o 
posiadanych dokumentach (dowód osobisty, paszport, 
legitymacja ubezpieczeniowa).

28. System ma możliwość ewidencji danych adresowych 
pracownika: 

a) adres zameldowania, 

b) adres zamieszkania, 

c) adres do korespondencji.

29. System umożliwia modyfikację i tworzenie historii zmian 
danych adresowych.

30. System zapewnia możliwość zbierania informacji o 
członkach rodzinny pracownika, pozwalają zgłosić członka 
rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane 
adresowe), system powinien generować deklaracje zgłoszenia 



członka rodziny do ubezpieczenia dla programu Płatnik 

31. Ewidencja danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, 
stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych 
kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych 
uprawnieniach. Ewidencjonowanie rozpoczętych przez 
pracowników awansów naukowych w czasie zatrudnienia.

32. Ewidencja danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika, 
okres zatrudnienie, nazwa zakładu, adres zakładu, wymiar 
zatrudnienia, do jakich stażów ma być zaliczany dane okres, z 
możliwością zaznaczania które zatrudnienie liczy się do urlopu,
zawieszenie w poprzednim zakładzie, ilość wykorzystanego 
urlopu w ostatnim miejscu pracy

33. Ewidencja informacji o dodatkowym zatrudnieniu 
pracownika (nazwa zakładu,  gdzie mieści się firma, w jakim 
wymiarze, w jakim okresie jest zatrudnienie),

34. Możliwość określenia głównego miejsca pracy,

35. System umożliwia zaewidencjonowanie danych do 
kontaktu z pracownikiem: numery telefonów (służbowy, 
wewnętrzny, prywatny, komórkowy), e-mail.

36. System zapewnia możliwość ewidencji informacji o 
kompetencjach pracownika, zawodzie i uprawnieniach, 
wyróżnieniach i karach regulaminowych,  podwyższeniu 
kwalifikacji i pełnionych funkcjach, odbytych kursach i 
szkoleniach.

37. Możliwość zaewidencjonowania przy pracowniku typu: 
Emeryt/rencista (numer świadczenia).

38. Możliwość zaewidencjonowania danych o 
odpowiedzialności materialnej pracownika.

39. System umożliwia określenie kategorii zaszeregowania i 
historia kategorii zaszeregowania dla pracownika ma być 
zachowana. (

40. Ewidencja historii zatrudnienia - gromadzenie informacji o 
wszystkich zawartych z pracownikiem umowach

41. Ewidencja historii stawek zaszeregowania - gromadzenie 
informacji o wszystkich stawkach zaszeregowania pracownika.

42. Ewidencja historii  stanowisk w powiązaniu z wymiarem 
etatu - gromadzenie informacji o wszystkich stanowiskach i 
wymiarach zatrudnienia pracownika.

43. Ewidencja historii jednostek organizacyjnych pracownika- 
gromadzenie informacji o wszystkich jednostkach 
organizacyjnych  w jakich pracownik pracował (Pełna historia 
zmian na koncie pracownika)

44. Ewidencja, kontrola terminów badań lekarskich.

45. U pracodawcy występują lub mogą wystąpić wszystkie 
absencje ujęte w ustawie o szkolnictwie wyższym i ustawie o 
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stopniach naukowych i tytule naukowym lub innych ustawach. 
System zapewnia możliwość ich ewidencji i rozliczania.

46. System zapewnia naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu 
wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy, Ustawą o 
szkolnictwie wyższym, Ustawą o stopniach naukowych i tytule 
naukowym.  

47. MONITORING :  urlop zaległy, badania lekarskie, kończące 
się umowy o pracę, nabycie uprawnień emerytalnych,  upływ 
terminu na awans naukowy, nagrody jubileuszowe, studenci 
zbliżający się do limitu 26 lat

48. Ustalanie daty zmiany wymiaru urlopu.

49. Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany dzień z 
podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący.

50. System powinien umożliwiać generowanie danych do 
sprawozdań GUS z03,z06,z05, z12, s10,

51. System powinien umożliwiać generowanie danych do 
raportów do systemu POLON

52. Tworzenie raportów imiennych i ilościowych 
informujących o kończących się badaniach lekarskich 
w wybranym miesiącu lub wybranym roku.

53. Drukowanie z systemu skierowania na badania z 
wykorzystaniem zawartych w systemie danych 
osobowych pracownika, adresu, stanowiska, etatu i 
związanych ze stanowiskiem  zagrożeń.

54. Tworzenie raportów imiennych osób, które powinny 
odbyć określony rodzaj szkolenia BHP , drukowanie z 
systemu zaświadczenia o odbytym szkoleniu BHP  z 
wykorzystaniem zawartych w systemie danych 
osobowych pracownika, 

55. System możliwia generowanie: 

a) zaświadczenie o zatrudnieniu, 

b) zaświadczenie o zarobkach

56. System powinien odpowiednio przeszkolonemu 
pracownikowi pozwolić przygotować  następujące 
raporty:

a) Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp,

b) Lista emerytów zatrudnianych na podstawie umowy o 
prace,

c) Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia,

d) Lista pracowników i etatów z podziałem na jednostki 
organizacyjne wybranego poziomu,

e) Lista pracowników z informacją o stanowiskach,

f) Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze, 
nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjno-



techniczni i pracownicy obsługi,

g) Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, 
umowę o pracę, akt mianowania, umowy 
cywilnoprawne,

h) Lista pracowników z informacją o podstawowym i 
dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i 
osoby,

i) Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, 
jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy, płeć pracownika,

j) Lista pracowników na urlopie wychowawczym,

57. Użytkownicy systemu muszą mieć możliwość budowy 
własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach 
systemu.

Płace

1. Wszystkie absencje nanoszone w kadrach mają być 
widoczne również w systemie płacowym

2. Aplikacja musi umożliwiać rozliczanie zasiłków 
chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji
pokrewnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

3. System  kontroluje  z jakich podstaw należy rozliczać dany 
rodzaj zasiłku, kontrolować czy dany pracownik nabył 
uprawnienia do zasiłku, podpowiadać odpowiednie procenty, 
badać okres zasiłkowy, uwzględniać zmiany wymiaru etatu i 
brać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach. 

4. System kontroluje limitowane zwolnienia lekarskie w danym
roku oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie 
części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem 
zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.

5. System rozlicza urlopy  macierzyńskie, wychowawcze, 
bezpłatne, inne.

6. Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone będą w 
module kadrowym (obejmują one między innymi: zmiany 
stanowiska, zmiany rodzaju umowy, zmiany wysokości stawki 
zaszeregowania, zmiany wartości dodatków periodycznych 
takich jak dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana 
wysokości procentu premii regulaminowej, zmiana wymiaru 
zatrudnienia) maja być od razu widoczne w module płacowym.

7. Ewidencja potrąceń takich jak: ubezpieczenia grupowe, lub 
potrącenia stałe, które co miesiąc są potrącane w stałej kwocie
lub stałym procencie, będzie odbywać się jednorazowo w 
systemie. 

8. System każdorazowo ujmuje na liście płac potrącenia stałe 
(kwotowo lub procentowo), z uwzględnieniem możliwego 
progu kwoty wolnej 
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9. Ewidencja alimentów i zajęć komorniczych. Alimenty i 
zajęcia komornicze będą ewidencjonowane jednorazowo. 
System kontroluje maksymalną kwotę potrącenia określoną 
dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych progów 
potrąceń oraz uwzględnieniem kolejności realizacji zajęć 
wynikającej z przepisów. System musi pilnować kwoty wolnej 
od potrąceń, jaką  pracownik dostaje do wypłaty.

10. System oblicza składniki płacowe według wzorców i 
algorytmów liczenia obecnie obowiązujących u Zamawiającego
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Ekwiwalent za urlop – system sam wylicza ilość  godzin 
ekwiwalentu po decyzji kadr, następnie  system sam naliczy 
wynagrodzenie za ekwiwalent w płacach.

12. Obliczanie listy jest możliwe wielokrotnie, za każdym 
przeliczeniem powinny być ujmowane nowo naniesione 
zmiany np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe 
absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, 
naniesione dodatki), osoby zajmujące się  działalnością 
socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów). 

13. Możliwość  tworzenia dodatkowych list płac na każdy 
składnik lub grupę składników wynagrodzenia. Możliwość 
tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu.  

14. System posiada możliwość zdefiniowania przez 
użytkownika wydruku listy płac, odcinka płacowego, zbiorówki 
z listy wynagrodzeń.

15. System posiada możliwość druku listy, odcinka płacowego, 
zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie okresu 
rozliczeniowego, dla dowolnej grupy pracowników.

16. Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed 
ponownym przeliczeniem. 

17. Definiowanie różnych rodzajów list płac, tworzenie 
własnych szablonów list.

18. Dla każdego pracownika istnieje możliwość zdefiniowania 
dowolnej ilości kont bankowych i określenie między nimi 
procentowego bądź kwotowego podziału wypłaty. Istnieje 
możliwość podziału wypłaty na gotówkę i przelew.

19. System umożliwia eksport przelewów do pliku, systemu 
bankowego. 

20. System automatycznie dekretuje listę płac. System  
zapewnia użytkownikowi systemu FK samodzielny pobór 
zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo 
księgowego.  (szczególna uwaga na dodatki z grantów)

21. Stosowanie kosztów dotyczących praw autorskich dla 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.



22. W systemie są ewidencjonowani studenci, za których 
opłaca się obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

23. W systemie są być ewidencjonowane różne rodzaje umów  
(umowa o pracę, umowy cywilnoprawne: umowa – zlecenie 
godzinowa, umowa – zlecenie kwotowa, umowa o dzieło 
godzinowa, umowa o dzieło kwotowa, umowa o dzieło 
dydaktyczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich 
(dzieło autorskie) – godzinowa i kwotowa, kontrakt 
menadżerski, itp.) dla jednego pracownika. System musi 
automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać
wypłaty z innych rodzajów umów i wypłat w kontekście 
podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych 
rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu 
musi skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS  
z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca 
wypłaty tak aby nie powstały zaokrąglenia. 

24. W systemie są ewidencjonowane nagrody  i inne wypłaty 
dla osób nie będących pracownikami, zleceniobiorcami ani 
studentami (osobna lista) STYPENDIA

25. Zapewnione jest wygenerowanie jednej rocznej deklaracji 
PIT dla pracownika. System powinien generować zbiorcze 
zestawienie PIT z wyszczególnieniem rodzajów podatku oraz 
kwot objętych ryczałtem.

26. Dostarczenie nowej wersji systemu nie zaburza i nie 
zmienia dotychczas zamkniętych naliczeń list płac oraz 
raportów.  

27. System przechowuje historię zmian: stanowisk, umów, 
jednostek organizacyjnych, stawek zaszeregowania, wymiarów
etatu, dodatków, tak aby była możliwość w dowolnym 
momencie sprawdzenia historycznych danych oraz 
sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz. 

28. Baza składników płac jest otwarta.

29. Użytkownik systemu posiadający  odpowiednie 
uprawnienia mają możliwość zdefiniowania nowych 
składników wynagrodzeń. 

30. Dla każdego pracownika w danym miesiącu istnieje 
możliwość zdefiniowania jednej listy głównej oraz 
nieograniczonej ilości list dodatkowych. 

31. Każda lista ma swój numer nadawany przez system , tytuł 
oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, w którym 
miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i
kiedy zostanie zaksięgowana.

32. System generuje plik  z deklaracjami do programu Płatnik.

33. System posiada możliwość importowania składników 
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płacowych na kartoteki z plików tekstowych, z arkuszy Excel.

34. System posiada możliwość ręcznego zaewidencjonowania 
przekroczenia progu ZUS.

35. System umożliwia rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat 
poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie są
ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.  

36. System zapewnia rozliczenie świadczeń rzeczowych 
finansowanych przez uczelnię. Świadczenia są opodatkowane i 
stanowią przychód pracownika, nie są fizycznie wypłacane. 

37. System zapewnia prawidłowe obliczenie podatku 
dochodowego.

38. System zapewnia kontrolę progów podatkowych wraz z 
wykazem przekroczeń.

39. System zapewnia definiowanie kosztów uzyskania 
przychodu.

40. System zapewnia rozliczenia roczne podatku dochodowego
wraz z roczną deklaracją.

41. System generuje następujące sprawozdania i raporty: 

a) Karta zasiłkowa z podstawami  miesięcznymi,

b) Deklaracje PIT 11, PIT 40, PIT 4r, PIT 8B, PIT 8C, IFT 1 – 
zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie 
powinna powodować generacji odrębnego dokumentu 
dla pracownika,

c) Wydruk kart zasiłkowych,

d) Listy płac 

e) Odcinki płacowe

f) Zestawienia zbiorcze z list płac 

g) Karta wynagrodzeń – użytkownik powinien mieć 
możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki 
płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie 
wynagrodzeń,

h) Zaświadczenia o zarobkach 

i) Zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS, w 
szczególności Rp-7, Z-3

j) Wydruk wybranych przez użytkownika składników 
płacowych.

Umowy cywilnoprawne

1. System pozwala ewidencjonować umowy 
cywilnoprawne dla pracowników,  jak również dla osób
nie będących pracownikami.

2. Obsługa umów cywilnoprawnych zaczyna się od 
wprowadzenia danych zawartej umowy i podania jej 
parametrów (między innymi temat umowy, data 



obowiązywania umowy od, do, rodzaj umowy 
cywilnoprawnej) w module kadrowym tak aby możliwe
było rozliczenie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 
protokołu wykonania umowy.  System automatycznie 
generuje numery umów oraz tworzyć ich rejestr.

3. System umożliwia zawieranie umów jednorazowych, 
jak również umów długoterminowych z ich kontrolą 
kwoty pierwotnej do rozliczanych rachunków.

4. System posiada możliwość identyfikacji pracownika po
numerze PESEL. 

5. System posiada możliwość zawierania umów 
cywilnoprawnych z cudzoziemcami.

6. System obsługuje następujące umowy cywilnoprawne:
Umowa zlecenie z kosztami 20%, Umowa o dzieło z 
kosztami 20%, Umowa o dzieło z kosztami 50%, 
Umowa z przeniesieniem praw autorskich, Umowa 
wydawnicza – koszty 50%. 

7. System umożliwia przypisanie dla jednego pracownika 
równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych. 

8. System umożliwia dla każdej umowy zdefiniowanie 
oddzielnych tematów, źródeł finansowania, 
elementów pozwalających opisać umowę pod 
potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania 
polecenia księgowania do systemu księgowego. 

9. System umożliwia rozliczenie dowolnej ilości umów 
cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika.

10. System podpowiada automatycznie koszty uzyskania 
raz zdefiniowane przy umowie. 

11. Na listach płac system uwzględnia przychody 
pracownika z innych umów (umowy o prace, umowy 
cywilnoprawne) tak aby prawidłowo były rozliczane 
składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla 
jednego pracownika. 

12. Każda lista umów cywilnoprawnych posiada  
możliwość zdefiniowania dowolnie terminu wypłaty.

13. Po sporządzeniu list płac system umożliwia 
sporządzenie przelewów w postaci pliku do eksportu 
do systemu bankowego.

14. System umożliwia ewidencję i rozliczenie umów, na 
których powinien być naliczony zryczałtowany podatek
dochodowy.

15. System sporządza jedną deklarację PIT dla pracownika 
niezależnie od ilości zawartych umów (umów o pracę i 
umów cywilnoprawnych) z pracownikiem.
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16. System umożliwi automatyczne sporządzenie 
deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i 
wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do 
zaczytania przez program płatnik.  

17. System generuje następujące  raporty i zestawienia: 

a) Wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych, 

b) Wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów 
cywilnoprawnych, 

c) Karty wynagrodzeń, 

d) Zbiorcze zestawienie list płac.

Działalność socjalna

1. System umożliwia zdefiniowanie odpowiednich 
algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i 
emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. System pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości 
zapomóg. Definiowanie nowych zapomóg musi być 
możliwe dla użytkownika systemu.

3. Zapomogi muszą  być opodatkowane zgodnie  
obowiązującymi przepisami prawa na dzień 
przekazania systemu do użytkowania

4. System pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości 
świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych. 
Definiowanie nowych świadczeń musi być możliwe dla 
użytkownika systemu

5. Świadczenia muszą  być opodatkowane zgodnie  
obowiązującymi przepisami prawa na dzień 
przekazania systemu do użytkowania

6. System zapewni możliwość zdefiniowania dowolnych 
rodzajów dofinansowań. Definiowanie musi być 
możliwe przez użytkownika systemu

7. Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci 
pracowników musi być opodatkowane zgodnie  
obowiązującymi przepisami prawa na dzień 
przekazania systemu do użytkowania

8. W przypadku dofinansowań do wypoczynku jest 
możliwe elastycznego określenia procentu 
dofinansowania dla pracownika

9. Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej są możliwe 
do realizacji przez listę dodatkową. Użytkownik ma 
możliwość wypłaty świadczeń z działalności socjalnej 
również razem z wynagrodzeniem zasadniczym

10. System umożliwia  definiowanie dowolnych rodzajów 
pożyczek i algorytmów naliczania odsetek.  Ewidencja 
spłat udzielonych pożyczek  jest możliwa dla każdego 



pracownika w tym również dla byłych pracowników. 
System umożliwia rozbudowę katalogu pożyczek

11. Spłaty rat pożyczek odbywają się automatycznie 
poprzez listy płac

12. Możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki 
poprzez kasę

13. Możliwość kontrolowania wysokości potraceń rat 
pożyczki (do wysokości zadłużenia)

14. Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia 
czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki 
(co ma stanowić przychód pracownika)

15. Na podstawie udzielonych pożyczek, 
zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy 
płac i wprowadzonych spłat , które pobrała kasa 
system wyświetla aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki

16. System umożliwia elastyczne definiowanie uprawnień 
również tak aby wybrani użytkownicy np. modułu 
płacowego, kwestury mieli dostęp do modułu 
działalności socjalnej w określonym zakresie i nie 
powinno to powodować  dodatkowego ponownego 
logowania się w systemie

17. System umożliwia prowadzenie kartoteki socjalnej 
pracownika

VI. PORTAL PRACOWNICZY 

Dostęp zdalny pracownika przez interfejs www  - portal 
pracownika (kartoteka, urlopy, delegacje, odcinki płacowe)

eDeklaracje

1. Deklaracje PIT generowane powinny być na aktualnie 
obowiązujących formularzach

2. Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji 
PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa 
Finansów

3. Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego 
Potwierdzenia Odbioru (UPO)

4. Możliwość kontroli przepływu deklaracji pomiędzy 
osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki

5. Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem 
przyczyny

6. Możliwość wykorzystania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu

7. Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, 
wysyłek i potwierdzeń odbioru

8. Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – 
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dokument źródłowy i podpisany są przechowywane w 
bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez 
zapisu (nawet chwilowego) dokumentu na dysku

9. Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal 
Ministerstwa Finansów w trybie testowo-
szkoleniowym

VII. MIGRACJA DANYCH

Założenia ogólne do przeniesienia danych: 

1. Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi
z systemów podlegających wymianie, w tym:

a) import słownika dostawców i odbiorców,

b) import księgowego bilansu otwarcia,

c) import sald dwustronnych nierozliczonych 
rozrachunków,

d) import katalogu towarów i usług,

e) import magazynowego bilansu otwarcia (ilościowo i 
wartościowo),

f) import katalogu środków trwałych, niskocennych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych,

g) import bilansu otwarcia środków trwałych, niskocennych
oraz wartości niematerialnych i prawnych,

h) import słownika pracowników,

i) import danych kadrowych i płacowych niezbędnych do 
wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, 
rentach, emeryturach, itp,

j) import wypłaconych list płac (z ostatnich 12 miesięcy)

VIII. Ewidencja czasu pracy

1. Ewidencja czasu pracy w różnych systemach czasu pracy – 
podstawowy, równoważny, w różnych okresach 
rozliczeniowych;

2. Kontrola norm czasu pracy – limit nadgodzin, liczba dni 
wolnych od pracy;

3.  Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji 
(urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień 
lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów 
szkoleniowych, urlopów na poratowanie zdrowia;

4. Kontrola kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie 
próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn 
w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop bezpłatny i 
zwolnienie lekarskie).

5. Możliwość korygowania błędnie wprowadzonych 
nieobecności. 

6. System rozróżnia rodzaje absencji na poziomie 



wprowadzania

a)  (wynagrodzenie za chorobę, zasiłek chorobowy, 
zasiłek opiekuńczy) oraz informowanie o skończeniu się 
okresu zasiłkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru 
urlopu, urlopu wykorzystanego, zaległego) 

7. Tworzenie planów urlopowych z uwzględnieniem 
przysługujących limitów.

8. Możliwość korygowania limitów urlopowych (nieobecności).

9. Automatyzacja procesu przekazywania informacji o 
urlopach, spływających z jednostek organizacyjnych 
(zdefiniowane interfejsy elektroniczne).

a) Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do 
okresu zatrudnienia; 

b) automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do 
wymiaru etatu; 

c) Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w 
godzinach (przy zatrudnionych w administracji) ;

d) Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w 
dniach ( nauczyciele akademiccy);

e) Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym 
wymiarze - automatyczne naliczanie urlopu 
dodatkowego;

f)  Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w 
rozbiciu na urlop bieżący i zaległy ;

g) Informacja o przekroczeniu 33 dni zwolnienia 
lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź
270 dni zasiłku chorobowego ;

10. Roczne karty ewidencji czasu pracy z podziałem 
miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z 
kwartalnym , czteromiesięcznym, rocznym zestawieniem 
faktycznego czasu pracy pracowników.

IX. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1. Definiowanie rodzaju szkoleń, w zależności od 
zajmowanego przez pracownika stanowiska oraz terminach ich
przeprowadzania.

2. Możliwość określania rodzaju badania, wprowadzania 
terminów badań oraz innych informacji zawartych w 
zaświadczeniu lekarskim.

3. Możliwość sporządzenia wykazów zawierających informacje
o pracowniku (zajmowane stanowisko, data urodzenia, adres 
zamieszkania, termin, do którego badanie ma być wykonane, 
rodzaj wykonywanej pracy (warunki zagrożenia na danym 
stanowisku) wskazujący na konieczność wykonania 
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specjalistycznych badań, np. badania okulistycznego).

4. Definiowanie warunków BHP dla stanowiska, określanie 
warunków BHP dla zatrudnianego pracownika: wymagane 
badania, szkolenia,

5. Automatyczne powiadamianie o kończących się terminach 
badań okresowych

6. Rozliczanie ekwiwalentu za pranie  odzieży (przypisanie do 
stanowiska) – (placowy, obsługa, konserwatorzy, DS, DM)

X. Odznaczenia, kary i nagrody przyznawane pracownikom

1. Definiowanie słowników kar i nagród.

2. Rejestrowanie wniosków o kary i nagrody. 

3. Rejestrowanie udzielonych kar i przyznanych 
pracownikom nagród. 

4. Określanie daty zatarcia (anulowania) kary (po upływie 
wskazanego okresu)

5. Możliwość podglądu historii kar i nagród pracownika.

6. Definiowanie słowników nagród.

7. Drukowanie listy osób, którym przyznano nagrody.

8. Zestawienie limitów funduszy i ich wykorzystania.

9. Wydruki dyplomów do nagród.

10. Wydruki informacji o przyznaniu nagrody.
*brak informacji o spełnianiu warunków granicznych przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty

.............................................. ................................................
data podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy


