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L.Dz./PRO-dzpz/20/2019            Załącznik nr 1 do siwz 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego (ZSI) o następujące moduły:  

1. Programy kształcenia 

2. Dyplomowanie 

3. Zarządzanie karierą 

4. Portal pracownika 

5. Komunikacja ze Zintegrowanym System Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym (POLON) 

6. Kokpity menedżerskie 

1.2. Docelowe dostarczone oprogramowanie (działające w systemie produkcyjnym) musi 

mieć budowę kompleksową, tj. nie dopuszcza się zaoferowania różnych indywidualnych 

programów dla zagadnień dotyczących modułów wymienionych w ustępie powyżej. 

Dopuszcza się dostawę oprogramowania o budowie modularnej, jednakże wszystkie moduły 

muszą pochodzić od jednego dostawcy. 

1.3. Podane w SIWZ nazwy własne produktów, producenta, wskazania modeli służą 

jedynie określeniu odpowiedniego standardu (rodzaju), a nie wskazują na konkretne 

rozwiązanie. 

1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez produkt równoważny 

rozumie się sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, 

funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione 

wymagania określają poziom minimalnych parametrów technicznych, technologii, 

funkcjonalności, wydajności i jakości.  

1.5. Na przedmiot zamówienia składa się:  

1. Dostarczenie nowych modułów ZSI i licencji na nowe moduły ZSI. 

2. Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej 

Zamawiającego.  

3. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w 

tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach 

wdrożenia, w terminie określonym w Harmonogramie Umowy. 

4. Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji nowych modułów ZSI  

Zamawiającego. 

5. Wdrożenie nowych funkcjonalności ZSI w poszczególnych modułach, wg 

Harmonogramu Wdrożenia, opracowanego przez Wykonawcę w terminach określonych 

w ust. 1.6 

6. Wykonanie integracji z obecnie używanym przez Zamawiającego Zintegrowanym 

Systemem Informatycznym opartym o system ERP Comarch Egeria Edukacja oraz z 

wskazanymi w ust. 2.7 systemami zewnętrznymi.  

7. Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i 

nadzoru nad eksploatacją rozbudowanego ZSI.  

8. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich 

dostarczanych modułów ZSI.  

9. Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich rozbudowanych obszarów ZSI, 

którego efektem będzie samodzielna praca Użytkowników ZSI.   
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10. Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu 

Produktywnego wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja 

systemu. 

11. Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

1.6. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:  

1. Programy kształcenia 

I etap - dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 8 tygodni od zawarcia umowy, 

II etap – analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego, wykonanie do 30 czerwca 2019r., 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 31 sierpnia 2019r., 

IV etap – szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie do 31 października 

2019r. 

2. Dyplomowanie 
I etap – dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 8 tygodni od zawarcia umowy, 

II etap - analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego do 31 października 2019r., 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 30 listopada 2019r., 

IV etap - szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie do 31 stycznia 2020r. 

3. Zarządzanie karierą 

I etap – dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 4 tygodni od zawarcia umowy, 

II etap - analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego do 31 maja 2019r., 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 31 października 2019r., 

IV etap - szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie do 31 grudnia 2019r. 

4. Portal pracownika 

I etap – dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 4 tygodni od zawarcia umowy, 

II etap - analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego do 31 maja 2019r., 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 30 września 2019r., 

IV etap - szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie do 31 października 

2019r. 

5. Komunikacja ze Zintegrowanym System Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym (POLON): 

I etap – dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 8 tygodni od zawarcia umowy, 
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II etap - analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez zamawiającego do 31 lipca 2019r., 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 30 listopada 2019r., 

IV etap - szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie do dnia 31 grudnia 

2019r. 

6. Kokpity menedżerskie: 

I etap – dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby modułu, dostawa i 

instalacja licencji na oprogramowanie do 31 sierpnia 2019, 

II etap - analiza przedwdrożeniowa, określenie zasad importu danych z systemu 

dotychczas użytkowanego przez zamawiającego do 30 listopada 2019r. 

III etap – integracja pomiędzy zakupionym modułem a systemem ZSI 

wykorzystywanym przez Zamawiającego, import danych z systemu dotychczas 

użytkowanego przez Zamawiającego, zgłoszenie do odbioru do 31 stycznia 2020r., 

IV etap - szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zakończenie w terminie do dnia 

28 lutego 2020r. 

2.  Wymagania funkcjonalne nowych modułów ZSI 

2.1. Zgodność z przepisami prawa  

1. System musi być zgodny z przepisami polskiego prawa, a w szczególności prawa 

dotyczącego szkolnictwa wyższego.  

2. System powinien posiadać rekomendację zgodności z ustawą z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).  

2.2. Wymagania ogólne dla rozbudowanego systemu 

1. Rozbudowany system musi zapewnić możliwość konfiguracji dostępu użytkowników 

według ich rzeczywistych kompetencji zgodnie z przydzielonymi centralnie profilami 

i funkcjami użytkowymi.  

2. Uprawnienia użytkownika mają być definiowane na poziomie bazy danych i 

zarządzanie nimi powinno się odbywać z jednego miejsca przez osobę uprawnioną 

(administratora). Zarządzanie uprawnieniami powinno dotyczyć dostępu do 

poszczególnych modułów, pozycji menu i funkcji systemu.  

3. Rozbudowany system powinien umożliwiać definiowanie grup użytkowników/profili 

uprawnień dla sprawnego zarządzania dostępem użytkowników do funkcji systemu.  

4. Rozbudowany system ma się komunikować z użytkownikami za pośrednictwem 

polskojęzycznego interfejsu graficznego oraz udostępniać wbudowaną, 

polskojęzyczną pomoc systemową.  

5. Rozbudowany system ZSI musi zapewnić wspólny model autoryzacji użytkowników 

za pośrednictwem LDAP lub AD. Nie dopuszcza się możliwości logowania 

użytkownika do różnych modułów wykorzystywanych na jego stanowisku pracy. 

6. Rozbudowany system ZSI musi posiadać wydzielony moduł do zarządzania centralną 

autoryzacją użytkowników (LDAP lub AD) spełniający poniższe wymagania: 

- zmianę hasła przez użytkowników, 

- reset hasła przez użytkowników, 

- wymuszenie zmiany hasła co określoną liczbę dni np. 30 przez administratora, 

- blokowanie kont przez administratora na podstawie różnych kryteriów, 

- powiadomienie mailowe użytkowników o wygasającym haśle, 

- definiowanie polityki haseł przez administratora np. 

 hasło min. 10 znakowe, 

 cyfry, 

 znaki specjalne, 
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 litery małe, duże. 

7. Dostęp do wszystkich dostępnych użytkownikowi zasobów systemu ma być 

zapewniony poprzez jedną konsolę dostępu – po jednokrotnym wpisaniu hasła i 

nazwy (identyfikatora) użytkownika.  

8. Rozbudowany system musi zapewniać możliwość ograniczenia ilości logowania dla 

jednego użytkownika tzn. jeden użytkownik nie może pracować w tym samym czasie 

na więcej niż jednym stanowisku.  

9. Nowe moduły systemu ZSI muszą wykorzystywać posiadane przez Zamawiającego 

bazy danych kontrahentów, pracowników administracyjnych i naukowych, 

studentów, struktury organizacyjne, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, dane 

kadrowo-płacowe oraz dane studenckie. Za komunikację (przywrócenie komunikacji) 

z posiadanym przez zamawiającego systemem ZSI odpowiada dostawca 

oprogramowania.    

10. Rozbudowany system ma rejestrować daty i godziny utworzenia i modyfikacji 

każdego rekordu w bazie danych oraz nazwy użytkownika, który te czynności 

wykonał.   

11. Wszystkie dane wprowadzone do systemu, jak też ich modyfikowanie i usuwanie, 

muszą być autoryzowane a system musi umożliwić identyfikację osoby, która je 

wprowadziła wraz z datą tej operacji.  

12. Z poziomu dowolnego formularza system powinien udostępniać informację o dacie i 

godzinie utworzenia wskazanego rekordu oraz użytkowniku który rekord utworzył. 

Informacja powinna również obejmować ilość operacji modyfikacji rekordu oraz 

datę, godzinę ostatniej modyfikacji rekordu oraz użytkownika, który modyfikował 

rekord jako ostatni. 

13. Rozbudowany system powinien posiadać możliwość szczegółowej rejestracji operacji 

(dodawanie, zmiana, usuwanie rekordów) w zakresie szczególnie istotnych danych - 

wskazanych przez administratora systemu. Jednocześnie z poziomu modułu 

administracyjnego system powinien udostępniać ergonomiczne narzędzie 

wyszukiwania i raportowania zarejestrowanych operacji.  

14. Parametryzacja systemu, w tym: definicja zawartości słowników, szablonów 

dokumentów musi być możliwa do wykonania przez przeszkolonych administratorów 

systemu/zaawansowanych użytkowników w każdym momencie eksploatacji systemu. 

Dotyczy to zarówno zmiany istniejących, jak i tworzenia nowych elementów.  

15. Rozbudowany system ZSI/baza danych ma umożliwić tworzenie kopii awaryjnych i 

odtwarzania danych w sytuacji awarii.  

16. Rozbudowany system ma posiadać mechanizmy szybkiego wyszukiwania danych 

według dostępnych kryteriów, w tym według fragmentów nazw i zakresów (dat, 

numerów). Wyszukiwanie ma być możliwe według wielu kryteriów jednocześnie.  

17. Rozbudowany system ma zapewniać możliwość współpracy z oprogramowaniem MS 

Office. Raporty, zestawienia, dokumenty, sprawozdania i inne wynikowe dokumenty 

w ramach tzw. korespondencji seryjnej mają mieć możliwość zapisania w formacie 

MS Word. 

18. Rozbudowany system ma zapewniać wydruk dokumentów i zestawień w trybie 

graficznym na drukarkach laserowych oraz atramentowych.  

19. Moduły systemu muszą charakteryzować się wysokim stopniem integracji, 

wykorzystując zasadę jednokrotnego wprowadzania danych.   

20. Wprowadzanie danych do systemu musi być oparte o listy wartości przypisane 

poszczególnym polom formularzy w celu minimalizacji ewentualnych błędów 

danych.  
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21. Rozbudowany system musi zawierać mechanizmy kontroli stanu obiektów 

bazodanowych (pakietów, funkcji, procedur) oraz umożliwiać ich rekompilację z 

poziomu panelu administratora. Dla obiektów typu wyzwalacze, więzy aplikacji 

powinna istnieć możliwość zmiany stanu (włączony/wyłączony).  

22. Rozbudowany system powinien umożliwić podgląd numeru wersji kluczowych 

komponentów systemu (pakietów, modułów aplikacji, menu, formularzy, raportów).   

23. Rozbudowany system powinien zawierać mechanizmy umożliwiające definicję zadań 

systemowych (zadań bazodanowych), uruchamianych w określonych przez 

administratora interwałach czasowych.  

24. Rozbudowany system powinien posiadać jedną wspólną dla wszystkich modułów 

bazę podmiotów kontrahentów.  

25. Rozbudowany system musi kontrolować, aby pola PESEL, NIP, REGON były 

zamiennie wymagalne. Wartości ww. pól muszą być sprawdzane pod względem 

formalnym (cyfra kontrolna).  

26. Rozbudowany system ma zapewniać możliwość dołączanie do kartoteki kontrahenta i 

przechowywanie elektronicznych załączników w postaci plików dowolnego formatu.  

27. Przy danych dotyczących kontrahenta system musi umożliwić rejestrację adresu e-

mail oraz zgody na otrzymywanie korespondencji drogą poczty elektronicznej.  

28. Rozbudowany system musi posiadać możliwość zaimportowania jednolitego 

słownika ulic oraz słownika miejscowości i kodów pocztowych.  

29. Rozbudowany system musi pozwalać zdefiniować wspólną dla wszystkich modułów 

systemu strukturę organizacyjną uczelni.  

30. W ramach struktury organizacyjnej (we wspólnym słowniku) powinna być 

możliwość zdefiniowania jednostek Uczelni oraz innych jednostek (np. koła naukowe 

studentów). 

31. Rozbudowany system powinien posiadać możliwość aktualizacji (nowe wersje, 

patche) w formie pozwalającej na ich samodzielną instalację przez administratora 

systemu. Aktualizacja systemu musi odbywać się w formie automatycznego procesu 

wraz z rejestracją logu systemowego na temat jej przebiegu i wyniku.  

32. Aktualizacje systemu powinny zawierać szczegółową informację o wprowadzonych 

zmianach i nowych funkcjach.  

33. Rozbudowany system powinien pozwalać na definicję sposobu (wzorca) numeracji 

wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie w oparciu o dowolnie 

zdefiniowany algorytm. System powinien automatycznie nadawać kolejne numery 

porządkowe ewidencjonowanym dokumentom oraz wspierać zapobieganie 

powstawaniu luk w numeracji dokumentów.  

34. Rozbudowany system powinien pozwalać na dodawanie dodatkowych pól 

definiowalnych dla dokumentów i innych rekordów przechowywanych w bazie, 

takich jak: kontrahent, indeks magazynowy, pracownik, element majątku trwałego.  

35. Dla pól dodatkowych powinna być możliwość definicji ich wymagalności oraz 

formatu wprowadzanych do nich danych. System ma umożliwiać definiowanie i 

przypisywanie polom definiowalnym list wartości które mogą przyjmować.  

36. Moduł administracyjny systemu musi mieć możliwość: 

a. wyświetlenia aktualnego stanu użytkowników systemu łącznie z możliwością 

zakończenia sesji dowolnego użytkownika przez administratora,  

b. raportowania:  

1) zarejestrowanych operacji wykonywanych przez użytkowników,  

2) wykazu użytkowników systemu,  

3) wykazu grup uprawnień. 
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2.3. Wymagania w zakresie modułu Programy kształcenia 

1. Rozbudowany system musi posiadać moduł wspierający procesy planowania 

kształcenia na poziomie: opisu efektów kształcenia, kierunku studiów, profilu 

studiów, poziomu studiów i poszczególnych modułów kształcenia, który stanowi 

fundament do budowy oferty edukacyjnej Uczelni oraz dla procesów planowania i 

realizacji dydaktyki. 

2. Moduł musi odpowiadać za przygotowanie i zarządzanie programami studiów, 

efektami kształcenia oraz sylabusami, jako elementami sterowania innymi procesami 

dydaktycznymi w zintegrowanym systemie informatycznym.  

3. Moduł musi umożliwiać definiowanie i tworzenie nowych kierunków studiów, 

specjalności dla wszystkich form kształcenia: studia I stopnia, studia II stopnia, studia 

doktoranckie, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. 

4. Moduł musi umożliwiać tworzenie, rejestrowanie i wersjonowanie kompletnej 

dokumentacji Programu Kształcenia w sposób kompleksowy, rozproszony i 

ustandaryzowany w ramach całej Uczelni. 

5. Moduł powinien unifikować procesy planowania dydaktyki dla wszystkich form i 

poziomów kształcenia w oparciu o definicje programów kształcenia zachowując 

odrębność oraz zgodność z aktualnymi wymogami MNiSW. 

6. Moduł musi umożliwiać włączanie szerokiego grona użytkowników w tym 

wykładowców do zespołowego tworzenia programu kształcenia. 

7. Moduł musi umożliwiać definicję zespołów użytkowników, zadań, uprawnień oraz 

poziomów akceptacji zgodnie z potrzebami Uczelni. 

8. Moduł musi mieć możliwość zdefiniowania odrębnych szablonów (wzorów) 

Programów Kształcenia w tym planów studiów, wydruków, sylabusów dla 

poziomów, form kształcenia lub ze względu na zmiany w przepisach prawa (np.: 

odrębny dla KRK, PRK). 

9. Moduł musi zapewnić, aby plany studiów wytworzone w procesie opracowywania 

programów kształcenia, były w pełni zintegrowane z obszarem „dziekanatowym” 

oraz procesami planowania zajęć i rozliczania dydaktyki. 

10. Moduł musi zapewnić kontrolę planu studiów w zakresie zachowania 

obieralności przedmiotów (modułów kształcenia) na poziomie punktów ECTS. 

11. Moduł musi zapewnić kontrolę przypisywania punktów ECTS w zależności od 

określonego przelicznika liczby godzin nakładu pracy na poziomie programu 

kształcenia.  

12. Moduł musi zapewnić kontrolę punktów ECTS na poziomie planu studiów i dla 

każdego semestru. 

13. Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie numeracji: kierunkowych efektów 

kształcenia, szczegółowych efektów kształcenia, sylabusów, celów kształcenia, 

metod weryfikacji efektów kształcenia. 

14.  Moduł musi umożliwiać definiowanie rodzajów nakładów pracy studenta, metod 

kształcenia, sposobów weryfikacji efektów kształcenia. 

15. Moduł musi posiadać słownik obszarów, dziedzin nauki/sztuki, dyscyplin 

naukowych/artystycznych z możliwością wprowadzenia powiązań (obszar-

>dziedzina->dyscyplina). 

16. Moduł musi posiadać edytowalny słownik obszarów kształcenia wraz z opisem 

efektów kształcenia. 

17. Moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania obszarów dla danego kierunku, 

w ramach, którego odbywa się kształcenie na danym wydziale, kierunku, poziomie i 

profilu studiów. 
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18. Moduł musi posiadać edytowalny słownik kierunkowych efektów kształcenia 

wraz z możliwością zachowania historii efektów (np. przy zmianie efektów na danym 

kierunku w roczniku 2019/2020 system musi pamiętać efekty z lat wcześniejszych) 

19. Moduł musi umożliwiać filtrowanie kierunkowych efektów kształcenia w 

zależności od instytutu, kierunku, poziomu i profilu studiów. 

20. Moduł musi umożliwiać podgląd odniesienia efektów kierunkowych do 

obszarowych efektów kształcenia (z możliwością wydruku). 

21. Moduł musi umożliwiać podgląd pokrycia efektów obszarowych kształcenia 

przez kierunkowe efekty kształcenia (z możliwością wydruku). 

22. Moduł musi umożliwiać tworzenie katalogu przedmiotów z możliwością 

kopiowania. 

23. Moduł musi umożliwiać generowanie sylabusów na podstawie zdefiniowanych 

szablonów (szablony mogą podlegać modyfikacjom z zachowaniem wcześniejszych 

wersji). 

24. Moduł musi umożliwiać pracownikom naukowo-dydaktycznym uzupełnianie 

sylabusów za pomocą dedykowanego dla nich modułu na zasadzie przydzielania 

zadań z określeniem terminu ich wykonania. 

25. Moduł zapewnia możliwość sporządzenia raportu o stopniu kompletności 

sylabusów w ramach konkretnego programu kształcenia. 

26. Moduł musi umożliwiać określenie lidera/koordynatora dla przedmiotu 

(odpowiedzialnego za uzupełnienie sylabusa). 

27. Moduł musi umożliwiać definiowanie poziomów akceptacji (słownik 

uzupełniany przez uprawnionego użytkownika). 

28. Moduł musi umożliwiać zapisanie uzupełnionych sylabusów w formacie 

wydruku pdf z jednoczesnym zarejestrowaniem go w bazie danych systemu na 

potrzeby kompletacji całości dokumentacji programu kształcenia. 

29. Moduł musi umożliwiać wersjonowanie sylabusów i innych dokumentów 

wchodzących w skład programu kształcenia oraz uzgadnianie wersji dokumentów z 

osobami do tego przewidzianymi. 

30. Moduł musi umożliwiać wydruk pojedynczo lub grupowo sylabusów z danego 

kierunku. 

31. Moduł zapewnia nauczycielowi akademickiemu możliwość podglądu roboczego 

wydruku sylabusa oraz poprawy danych do momentu przekazania sylabusa do oceny. 

32. Moduł zapewnia ewidencję historii zmian w programach kształcenia dokonanych 

na wniosek rad podstawowych jednostek organizacyjnych. 

33. Moduł zapewnia możliwość weryfikacji poprawności wypełnienia sylabusów 

zgodnie z zadanymi kryteriami (efekty kształcenia, liczba godzin dydaktycznych, 

punkty ECTS ) 

34. Moduł musi pozwalać na definiowanie praktyk studenckich w podziale na typy 

praktyk:  

a. praktyki w miejscu z oferty praktyk zebranych przez uczelnię, 

b. praktyki w miejscu wyznaczonym przez uczelnię (student nie ma wyboru 

miejsca praktyki, jest ono przypisane przez Uczelnię),  

c. praktyki zaliczane na podstawie doświadczenia zawodowego oraz  

d. praktyki w miejscu wskazanym przez studenta. 

35. Dla każdego z powyższych typów system musi pozwalać na zdefiniowanie 

ścieżki obsługi procesu w uczelni.  

36. Możliwość rejestrowania firm/instytucji, jako potencjalne miejsca odbywania 

praktyki. 
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37. Możliwość definiowania oferty praktyk na bazie listy firm/instytucji wraz z 

określaniem: 

a. odbiorców praktyki (wskazanie kierunków studiów, które mogą skorzystać z 

danej oferty), 

b. okresu obowiązywania praktyk (rok akademicki),  

c. wymagań dotyczących kandydatów na praktyki, 

d. zakresu obowiązków,  

e. uzyskiwanych kwalifikacji,  

f. miejsca odbywania praktyki, 

g. limitu studentów,  

h. okresu odbywania praktyki,  

i. osoby kontaktowej wraz z danymi kontaktowymi,  

j. rodzaju umowy niezbędnej do realizacji praktyki. 

38. Moduł ma umożliwiać obsługę wyboru przez studenta praktyki z oferty 

zdefiniowanej przez uczelnię. 

39. Moduł ma umożliwiać zgłaszanie przez studentów miejsca odbywania praktyki. 

40. Moduł ma umożliwiać obsługę zaliczenia praktyki na podstawie doświadczenia 

zawodowego.  

41. Moduł ma umożliwiać przypisanie użytkownikowi systemu roli 

koordynatora/opiekuna praktyk studenckich, który będzie obsługiwał proces praktyki 

studenckiej od akceptacji zarejestrowanego przez studenta wniosku o odbycie 

praktyki, aż po akceptację dziennika praktyk oraz wystawienie oceny w protokole.  

42. Moduł musi mieć mechanizm konfiguracji uprawnień koordynatorów praktyk do 

obsługi studentów z określonych kierunków studiów. 

43. Moduł ma umożliwiać rejestrację w wersji elektronicznej i wydruk dziennika 

praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki. 

44. Moduł ma umożliwiać wydruk umowy i skierowania na praktykę. 

45. Informacje o odbyciu praktyk w tym miejsce i wymiar praktyki powinny być 

automatycznie drukowane na suplemencie. 

2.4.  Wymagania w zakresie modułu Dyplomowanie  

2.   Moduł musi pozwalać na wymianę informacji z systemami: Jednolity System 

Antyplagiatowy (JSA) oraz Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPPD). 

3. Moduł musi pozwalać na zgłaszanie tematu pracy dyplomowej przez studenta w 

module do obsługi studentów. 

4. Moduł musi pozwalać na rejestrację przez studenta w module do obsługi 

studentów – wersji elektronicznej pracy dyplomowej. 

5. Moduł musi pozwalać na wypełniania protokołów recenzji oraz protokołów 

egzaminu dyplomowego w wersji elektronicznej – w module przeznaczonym do 

obsługi wykładowców w formie zadań generowanych dla wykładowców.  

6. Moduł musi pozwalać na definiowanie protokołów recenzji oraz protokołów 

egzaminu dyplomowego – osobno dla każdego typu pracy dyplomowej (licencjacka, 

magisterska, inżynierska, dyplomowa – dla studiów podyplomowych) kierunku 

studiów oraz oddzielnie dla promotora i recenzenta.  

7. Moduł musi posiadać algorytm obliczania oceny pracy dyplomowej, jako 

średniej ocen promotora i recenzenta z możliwością przeliczenia uzyskanej średniej 

na ocenę w konkretnej skali.  

8. Moduł musi posiadać algorytm obliczania średniej ocen za cały tok studiów. 
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9. Moduł musi posiadać algorytm obliczania oceny z egzaminu dyplomowego, jako 

średniej ocen poszczególnych pytań z możliwością przeliczenia uzyskanej średniej na 

ocenę w konkretnej skali. 

10. Moduł musi posiadać algorytm obliczania ostatecznego wyniku studiów, jako 

średniej ocen z toku studiów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego z 

możliwością przeliczenia uzyskanej średniej na ocenę w konkretnej skali. 

11. Moduł musi pozwalać na konfigurowanie różnych algorytmów obliczania 

powyższych średnich i ocen – w zależności od zmian w Regulaminie Studiów. 

12. Moduł musi pozwalać na definiowanie ścieżki obsługi procesu, w którego skład 

wchodzą elementy:  

a. zgłoszenie tematu pracy dyplomowej przez studenta,  

b. zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez promotora,  

c. wskazanie recenzenta pracy dyplomowej przez promotora,  

d. złożenie wersji elektronicznej pracy dyplomowej przez studenta,  

e. weryfikacja wersji elektronicznej pracy dyplomowej przez promotora,  

f. akceptacja wersji elektronicznej pracy dyplomowej do badania systemem 

antyplagiatowym,  

g. wysłanie pracy dyplomowej do badania systemem antyplagiatowym (JSA) i 

odebranie wyników badania, 

h. wystawienie oceny z badania pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym, 

po wystawieniu oceny pozytywnej – wygenerowanie protokołu recenzji pracy 

dyplomowej dla promotora i recenzenta,  

i. wypełnienie recenzji pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta w 

dedykowanym dla wykładowców module, 

j. zarejestrowanie składu komisji egzaminu dyplomowego oraz wygenerowanie 

protokołu egzaminu dyplomowego,  

k. przeprowadzenie egzaminu dyplomowego,  

l. nadanie nr dyplomu,  

m. przesłanie pracy dyplomowej do ORPPD, 

n. uzupełnienie danych do wydruku suplementu, 

o. wydruk suplementu do dyplomu oraz wydruk suplementu – odpisu do akt. 

13. System musi posiadać wewnętrzne kontrole przebiegu procesu, w szczególności: 

a. nie można zarejestrować wersji elektronicznej pracy dyplomowej, jeśli nie 

został zatwierdzony temat pracy dyplomowej,  

b. nie można przesłać pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego, jeśli nie 

została ona zaakceptowana przez promotora,  

c. nie można wystawić recenzji pracy dyplomowej, jeśli nie ma pozytywnej 

oceny z badania pracy systemem antyplagiatowym,  

d. nie można wygenerować protokołu egzaminu dyplomowego, jeśli nie ma 

zarejestrowanych wszystkich pozytywnych ocen recenzji, 

e. nie można nadać nr dyplomu, jeśli nie ma pozytywnej oceny egzaminu 

dyplomowego. 

14. System musi posiadać mechanizm kontroli rodzaju rozszerzenia oraz wielkości 

pliku rejestrowanego przez studenta załącznika z elektroniczną wersją pracy 

dyplomowej. 

15. System musi mieć możliwość definiowania bazy pytań egzaminacyjnych, 

używanych do losowania w trakcie egzaminu dyplomowego. 

16. System musi posiadać możliwość wydruku: oceny badania pracy dyplomowej 

systemem antyplagiatowym, recenzji pracy dyplomowej oraz oceny egzaminu 

dyplomowego (zarówno jako wydruk dostarczany komisji przed egzaminem, jak i 
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wydruk zarejestrowanych danych po egzaminie (obsługa w systemie egzaminu 

dyplomowego)). 

17. System musi mieć możliwość konfigurowania bazy słów kluczowych w podziale 

na kierunki studiów. 

18. System musi mieć możliwość automatycznego (o zadanej w harmonogramie 

porze) oraz ręcznego wyzwolenia wysyłania prac dyplomowych do systemu JSA oraz 

ORPD oraz pobrania informacji zwrotnej ze wskazanych systemów. 

19. System musi posiadać informacje o statusie eksportu pracy dyplomowej do JSA 

oraz ORPD oraz informacji zwrotnej ze wskazanych systemów.  

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 
1. Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie i zarządzanie profilem kandydata na bazie 

informacji pobieranych z modułu dziekanatowego i dodatkowych umiejętności 

ewidencjonowanych przez studenta samodzielnie.  

2. Moduł powinien umożliwiać dodawanie do profilu kandydata dodatkowych 

załączników potwierdzających umiejętności studenta. 

3. Moduł musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą na generację CV na 

podstawie wprowadzonych i potwierdzonych kwalifikacji przez studenta. Generacja 

CV na podstawie predefinowanego szablonu przez administratora ZSI. 

4. Moduł musi udostępniać aktualne oferty pracy, staży i praktyk zawodowych 

oferowanych dla studentów z możliwością wyszukiwania po firmach, stanowiskach 

pracy, typie oferty, formie zatrudnienia, tagach. 

5. Moduł musi udostępniać możliwość wyszukiwania pełnotekstowego po 

dowolnych polach ogłoszeń dostępnych dla studenta. 

6. Moduł musi udostępniać możliwość wyszukiwania ogłoszeń zgodnych z jego 

profilem kompetencji zawodowych. Dopasowanie na podstawie wyliczonego 

współczynnika dopasowania posiadanych kompetencji studenta z oczekiwanymi 

kompetencjami poszukiwanymi przez pracodawcę. 

7. Moduł musi posiadać możliwość zapisania oferty w schowku z możliwością 

otwarcia oferty po ponownym zalogowaniu do Platformy Akademickiego Biura 

Karier. 

8. Moduł musi posiadać możliwość aplikowania na oferty pracy/praktyk i staży za 

pośrednictwem zgłoszenia swojej kandydatury w ramach portalu z możliwością 

dodania wymaganych załączników (pliki zewnętrzne). Student otrzymuje 

potwierdzenie złożenia aplikacji u pracodawcy. 

9. Moduł powinien przesyłać powiadomienia o nowych ofertach po zalogowaniu 

przez użytkownika. 

10. Moduł musi umożliwiać definiowanie katalogu zdarzeń o których jest 

powiadamiany student. 

11. Moduł musi udostępniać aktualny kalendarz zajęć i aktywności dla 

zalogowanego studenta. 

12. Moduł musi umożliwiać dodawanie/edytowanie/dezaktywowanie ogłoszeń 

pracy/staży/praktyki zawodowej wraz ze zdefiniowaniem opisu proponowanej oferty 

i wymaganych kwalifikacji zawodowych poszukiwanego kandydata. 

13. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie kandydatów o odpowiednich 

kompetencjach zdefiniowanych w ramach złożonej oferty przez pracodawcę. 

Pracodawca powinien mieć możliwość podglądu profilu znalezionego kandydata 

wraz z możliwością skontaktowania się ze studentem.  
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14. Moduł powinien udostępniać pracodawcy podstawowe statystyki liczby 

wyświetleń oferty przez studentów, dodania do schowka i podglądu danych 

pracodawcy. 

15. Moduł powinien udostępniać możliwość komunikacji ze studentem aplikującym 

na ogłoszenie, w tym wymianę informacji z możliwością przesyłania i odbierania 

dodatkowych materiałów pomiędzy pracodawcą, a studentem. 

16. Moduł powinien umożliwiać definiowanie stałych aktywności w ramach danego 

roku/semestru/miesiąca np. konsultacji zawodowych i przesłanie ich do 

zdefiniowanej tablicy ogłoszeniowej do katalogu odbiorców. 

17. Moduł powinien umożliwiać zarządzanie ofertami pracy/staży/praktyk 

zawodowych wraz z mechanizmem autoryzacji ofert przed ich publikacją dla 

studentów. 

18. Moduł powinien umożliwiać definiowanie nowych wydarzeń i przesłanie ich do 

zdefiniowanego katalogu odbiorców. Definicja wydarzenia powinna umożliwiać 

wprowadzenie opisu wydarzenia wraz z dodatkowym załącznikiem. 

19. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie i zarządzanie profilami 

przedstawicieli pracodawców z możliwością zmiany danych i zablokowaniem profili 

w przypadku wykorzystania dostępu niezgodnie z regulaminem. 

20. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie i zarządzanie profilami pracodawców 

z możliwością zmiany danych i zablokowaniem profilu w przypadku wykorzystania 

dostępu niezgodnie z regulaminem. 

21. Moduł powinien umożliwiać wyszukiwanie i zarządzanie profilami studentów z 

możliwością zmiany danych i zablokowaniem profilu w przypadku wykorzystania 

dostępu niezgodnie z regulaminem. 

22. Moduł powinien umożliwiać definiowanie reguł filtrowania nowych kwalifikacji 

niestandardowych i określenia poziomów wymaganych weryfikacji automatycznych i 

manualnych przez pracownika Akademickiego Biura Karier. 

23. Moduł musi umożliwiać zbiorczą weryfikację wprowadzanych nowych 

kwalifikacji przez studentów i/lub pracodawców z możliwością ich autoryzacji lub 

zablokowania. 

24. Moduł powinien posiadać podstawowe statystyki wykorzystania serwisu przez 

studentów i pracodawców z możliwością eksportu danych do pliku Excel i analizy 

zainteresowania Platformą ABK przez pracowników Biura Karier. 

25. Moduł powinien posiadać ograniczoną możliwość eksportu części danych 

profilowych studentów/pracodawców/przedstawicieli dla uprawnionych 

użytkowników. 

26. Moduł powinien zapewniać predefiniowaną stronę z aktualnym katalogiem 

stałych aktywności i listą bieżących wydarzeń dla zautoryzowanych i 

niezautoryzowanych użytkowników. 

27. Moduł powinien posiadać możliwość zapisywania zautoryzowanego 

użytkownika z rolą studenta/pracodawcy/pracownika na wydarzenie/stałą aktywność 

wraz z wykorzystaniem kontekstowych informacji o profilu zalogowanego 

użytkownika. 

28. Moduł musi posiadać jednolity wygląd interfejsu użytkownika zgodny z 

Platformą Studenta wykorzystywaną przez Zamawiającego. 

29. Moduł musi umożliwiać jednolity model autoryzacji zgodny z Platformą 

Studenta wykorzystywaną przez Zamawiającego. 

30. Moduł musi umożliwić zdefiniowanie regulaminu dostępu do Platformy ABK 

wraz z mechanizmem obligatoryjnego wyrażenia zgody na jego przestrzegania przez 

każdego użytkownika platformy. 
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31. Moduł musi być zgodny z nowymi przepisami przetwarzania danych osobowych 

na potrzeby RODO wraz z mechanizmem dostosowania działania portalu do zakresu 

udzielonych zgód przez użytkownika. 

32. Moduł powinien posiadać mechanizm autoryzacji uprawnieniami użytkowników 

o odpowiedniej roli student/pracodawca/pracownik Biura Karier/administrator treści. 

 2.5.2. Wymagania techniczne 

1. System musi być zbudowany w architekturze wielowarstwowej, złożonej z: 

a. Aplikacji klienckiej SPA (Single Page Application) 

b. Serwera aplikacji (udostępniający dane pobierane z aplikacyjnej bazy danych) 

c. Scentralizowanego systemu autentykacji (umożliwiający autoryzację w 

oparciu o LDAP i inne źródła danych) 

d. Szyny danych i usług synchronizacyjnych - umożliwiających zasilenie 

systemu danymi z systemu ZSI. 

2. Dopuszczalne są różne protokoły komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi 

parami wymienionymi w ust. 1. 

3. System musi umożliwiać pracę na relacyjnej bazie danych -  minimum jednej 

typu Open Source oraz jednej bazie komercyjnej. 

4. System musi posiadać interfejsy wykorzystujące, jako technologię 

komunikacyjną usługi sieciowe (ang. Web-services) pozwalające na pobieranie 

danych oraz integrację zewnętrznych systemów przez komunikację z szyną 

danych. 

5. Szyna danych systemu musi być wydajna, na licencji pozwalającej na darmowe 

użycie w rozwiązaniach komercyjnych.  

6. Wykorzystywana szyna danych musi umożliwiać ustandaryzowane wsparcie dla 

instalowania własnych modułów (OSGI), musi również być zorientowana 

architektonicznie na serwisy (SOA). Szyna musi wspierać „hot deployment” oraz 

być możliwie lekkim rozwiązaniem.  

7. Warstwa kliencka aplikacji powinna wykorzystywać technologię SPA – 

zmniejszając tym samym zapotrzebowanie serwera aplikacyjnego na moc 

obliczeniową i pamięć operacyjną.  

8. System w warstwie prezentacyjnej musi być stworzony w oparciu o najnowsze 

standardy projektowania interfejsów webowych – jednolity, intuicyjny i 

responsywny interfejs graficzny. 

9. Bezpieczeństwo musi być oparte o szyfrowanie SSL na warstwach dostępnych 

dla użytkownika, reszta wewnętrznych warstw i usług musi być odseparowana 

sieciowo (DMZ). 

10. System musi posiadać interfejsy umożliwiające administrację funkcjonalnościami 

i parametrami przez system zewnętrzny zintegrowany przez szynę danych.  

11. System we wszystkich warstwach musi posiadać wersję uruchamiane jako 

dedykowane usługi lub udostępniane na serwerach aplikacyjnych 

wykorzystujących systemy operacyjne: CentOS lub Red Hat Enterprise Linux.  

12. Każda warstwa systemu musi umożliwiać administrację i aktualizację 

usługi/modułu z poziomu konsoli administracyjnej. Wymagane jest aby 

komunikacja odbywała się przy użyciu protokołu SSH lub równoważnego.  

13. System musi obsługiwać wielojęzykowość – poza polską wersją systemu, dla 

użytkownika musi zostać udostępniona możliwość wyboru języka angielskiego, 

co oznacza, że przetłumaczone zostaną: komunikaty, powiadomienia, alerty, 

elementy interfejsu użytkownika. 
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14. System będzie dostępny dla użytkownika końcowego z poziomu 

najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Internet 

Explorer w ich aktualnych stabilnych wersjach. 

15. Aplikacja kliencka musi zapewniać wersjonowanie pozwalające użytkownikowi 

końcowemu na jednoznaczne zidentyfikowanie wersji systemu PS, na której 

pracuje. 

16. System musi być dostosowany w pełni do najnowszego rozporządzenia RODO.   

17. System będzie dostępny z poziomu przeglądarek Chrome, Internet Explorer, 

Edge i Firefox w wersjach aktualnych oraz udostępnionych, jako finalne nie 

później niż w 2019r. 

18. System musi umożliwiać pracę na urządzeniach mobilnych typu tablet na 

powszechnie dostępnych systemach operacyjnych Windows, Android, iOS.  

2.6. Wymagania w zakresie modułu Portal pracownika 

1. Portal będzie umożliwiać pracownikowi dostęp do danych kontaktowych innych 

pracowników. Możliwość wyszukiwania pracowników i sortowania listy według 

różnych kryteriów. Lista pracowników będzie obejmować następujące informacje: 

a. Imię i nazwisko, 

b. Lokalizacja (budynek, nr pokoju), 

c. Telefony służbowe (wewnętrzny, komórkowy, faks), 

d. E-mail, 

e. Stanowisko, dział. z możliwością ukrycia pola przez administratora systemu 

ZSI po stronie Zamawiającego. 

2. Portal zapewni pracownikowi wgląd w swoje dane osobowe zaewidencjonowane 

w module kadrowo-płacowym w systemie ZSI Zamawiającego w tym: 

a. Imię i nazwisko, 

b. Imiona rodziców, 

c. Data i miejsce urodzenia, 

d. Adres zamieszkania, zameldowania, adres do korespondencji (Kraj, 

województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, lokalu, kod 

pocztowy, poczta, nr telefonu, e-mail), 

e. Wykształcenie (poziom wykształcenia, kierunek, specjalność, tytuły naukowe, 

wykształcenie uzupełniające, nazwa ukończonej szkoły, data ukończenia szkoły), 

f. Przebieg zatrudnienia, 

g. Numer PESEL, 

h. Dane o dokumentach tożsamości:  

i typ dokumentu identyfikacyjnego,  

ii paszport – data ważności,  

iii dowód tożsamości – numer,  

iv dowód tożsamości – data wydania,  

v dowód tożsamości – organ wydający. 

i. Obywatelstwo, 

j. Nazwa i adres urzędu skarbowego. 

3. Portal pracowniczy pozwoli pracownikowi na wgląd w swoje dodatkowe dane 

takie jak: 

a. NIP, 

b. Dane o członkach rodziny (imię, nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa, data zgłoszenia/wyrejestrowania do ubezpieczenia zdrowotnego). 

4. Portal umożliwi złożenie wniosku/formularza o zmianę danych. Informacje 

zawarte we wniosku będą obejmować: 

a. Dane osobowe obecne, 
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b. Dane osobowe, które pracownik chce zmienić (wybór z rozwijanej listy 

danych do zmiany), 

c. Powód zmiany - pole tekstowe, w którym pracownik może wpisać 

uzasadnienie zmiany danych lub wybrać ze zdefiniowanej w systemie listy 

powodów (np. uaktualnienie danych, dane są błędne itp.), 

d. Dodanie załącznika np. dokumenty potwierdzające prawdziwość 

wprowadzonych we wniosku danych. 

5. Portal umożliwi pracownikowi wgląd w swoje aktualne umowy o pracę (umowę 

o pracę, cywilnoprawne, oraz inne formy zatrudnienia) zaewidencjonowane w 

systemie ZSI Zamawiającego. Informacje w przypadku wielu miejsc świadczenia 

pracy ze wskazaniem co najmniej: adresu, harmonogramu zatrudnienia pod danym 

adresem. Szczegóły umowy będą obejmować: 

a.   Numer umowy, 

b.   Okres trwania umowy, 

c.   Rodzaj umowy - na czas nieokreślony, o dzieło itp., 

d.   Zajmowane stanowisko, 

e.   Wydział, 

f.   Wymiar etatu - 1/1, 1/2, 3/4 itp., 

g.   Kwotę stawki zaszeregowania, 

h.   Rodzaj stawki. 

6. Portal zapewni możliwość podglądu i wydruku paska płacowego w portalu 

pracowniczym z prezentacją od dnia wypłaty. Dla pracownika będzie dostępna lista 

pasków zawierająca następujące informacje: 

a. Nazwa dokumentu - Pasek płacowy, 

b. Numer dokumentu, 

c. Data należności - okres jakiego dotyczy pasek (np. lipiec 2018), 

d. Data wypłaty, 

e. Ikona "drukuj", 

7. Portal umożliwi podgląd i wydruk PIT 11 i PIT 40 (dokumenty nie są 

generowane na żądanie, ale raz w roku generowane w systemie ZSI Zamawiającego, 

a następnie są udostępniane za pomocą portalu). Pracownik będzie widział 

następujące informacje na temat dokumentów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a. Nazwa dokumentu, 

b. Numer dokumentu, 

c. Okres jakiego dotyczy dokument, 

d. Data wydania, 

e. Podgląd, 

f. Ikona "drukuj", 

g. Ikona pobierania - pozwala na pobranie dokumentu. 

8. Portal umożliwi pracownikowi wypełnienie wniosku o wydanie potrzebnych mu 

zaświadczeń. 

a. Autowypełnienie wniosku danymi pracownika zamieszczonymi w systemie, 

b. Rozwijana lista - wybór z dostępnych zaświadczeń (o zatrudnieniu, o 

zarobkach, inne), 

c. Pole tekstowe w formularzu z możliwością podania celu wydania 

zaświadczenia. 

Wniosek pracownika zostanie zarejestrowany w rejestrze wniosków z kolejnym 

numerem i zostanie przekazany korespondencyjnie pracownikom działu kadr i płac w 

formie wiadomości e-mail na dedykowaną skrzynkę korespondencyjną.  
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9. Moduł umożliwi publikację informacji o terminach ważności szkoleń bhp i badań 

medycyny pracy (wraz z monitowaniem zbliżaniu się upływu ich ważności) na 

podstawie badań zaewidencjonowanych w systemie ZSI Zamawiającego.  

10. Portal zapewni pracownikowi wgląd w dodatkowe informacje dotyczące 

zatrudnienia: 

a. Badania 

i Data odbycia,  

ii Data ważności,  

iii Opis badania. 

Rozbudowany system będzie informować o terminie upływu ważności badań 

lekarskich z zadanym wyprzedzeniem. 

b. Szkolenia BHP (termin ważności) – rozbudowany system będzie informować 

o terminie upływu ważności szkoleń BHP. 

11. Portal zapewni możliwość zarejestrowania planów urlopowych. Rejestracja 

planów urlopowych będzie odbywać się poprzez oznaczenie przez pracownika w 

kalendarzu dni planowanego urlopu. Po zarejestrowaniu planu zostanie on wysłany 

do zaakceptowania osobie odpowiedzialnej. Poszczególne rodzaje urlopu będą 

oznaczone w kalendarzu różnymi kolorami/symbolami. 

12. Pracownik będzie miał możliwość utworzenia wniosku o urlop poprzez 

wprowadzenie następujących informacji: 

a. rodzaju urlopu - na liście będą znajdować się tylko te rodzaje urlopu, które 

pracownikowi przysługują. (np. opieka nad dzieckiem, tylko jeżeli pracownik ma 

dziecko do 14 r.ż.), 

b. określenie czasu trwania urlopu,  

c. data złożenia wniosku,  

d. zaznaczenie urlopu na żądanie, 

e. wskazania osoby zastępującej, 

f. dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, dane 

kontaktowe) - uzupełniane automatycznie. 

13. Portal będzie zawierać informacje na temat limitów urlopu wypoczynkowego 

wyliczanego w systemie ZSI Zamawiającego. Ilość urlopu musi zostać 

zaprezentowana w przeliczeniu na dni i godziny, w podziale na kategorie: 

a. Urlop zaległy, 

b. Urlop bieżący, 

c. Urlop wykorzystany, 

d. Urlop pozostały do wykorzystania. 

14. Za pośrednictwem Portalu osoba upoważniona, np. kierownik, musi mieć 

możliwość dostępu do złożonych wniosków wraz z możliwością ich 

akceptacji/przekazania na kolejny etap weryfikacji lub odrzucenia. 

15. Kierownik ma mieć możliwość wyświetlenia raportu o wykorzystaniu urlopów 

przez pracowników (jednego, wybranych, wszystkich podległych) we wskazanym 

okresie, z uwzględnieniem różnych rodzajów urlopu/nieobecności. 

16. Moduł musi umożliwić założenie wniosków delegacji krajowej i zagranicznej, 

wraz ze wskazaniem źródeł finansowania delegacji. Portal zapewni procedowanie 

wniosku zgodnie ze zdefiniowanym obiegiem dokumentów, oraz ich rozliczenie w 

systemie ZSI Zamawiającego. 

17. Moduł musi zapewnić we wniosku dla delegacji co najmniej następujące pola:                                                                                                                  

a. Dane pracownika: 

i Numer pracownika, 

ii Imię i nazwisko, 
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iii Bezpośredni przełożony, 

iv Komórka organizacyjna. 

b. Rozliczenie kosztów transportu: możliwość wpisywania wielu i zsumowania, 

i Miejscowość skąd, 

ii Data wyjazdu, 

iii Godzina wyjazdu, 

iv Miejscowość dokąd, 

v Data przyjazdu, 

vi Godzina przyjazdu, 

vii Środek transportu,  

viii Koszt przejazdu do zwrotu. 

c. Rozliczenie kosztów noclegu: możliwość wpisywania wielu i zsumowania, 

i Nocleg/ryczałt za nocleg,  

ii Limit na dobę, 

iii Stawka w złotych, 

iv Kwota z faktury, 

v Koszt noclegu do zwrotu. 

d. Rozliczenia pozostałych należności, 

i Dieta, 

ii Odliczenia z tytułu zapewnionego wyżywienia (śniadania, obiad, kolacja), 

iii Ryczałt komunikacyjny, 

iv Inne udokumentowane wydatki. 

e. Dane uzupełniające: możliwość uzupełnienia danych po powrocie z podróży o 

oświadczenie delegowanego pracownika, w przypadku gdy wyjazd/powrót odbył 

się w innym terminie niż określony w poleceniu podróży o: 

i Data i godzina rozpoczęcia czynności służbowych, 

ii Godzinę rozpoczęcia czynności służbowych, 

iii Datę zakończenia czynności służbowych, 

iv Godzinę zakończenia czynności służbowych. 

18. Moduł musi zapewnić odrębny rejestr i numerację dokumentów dotyczących 

delegacji krajowych i zagranicznych. 

19. Moduł musi zapewnić podanie dla każdej pozycji (diety, hotel, ryczałt) 

informacji, czy dana pozycja jest opłacana przez Zamawiającego, przez 

zapraszającego, czy będzie refundowana, czy będzie płacona kartą czy ma być 

zaliczka w gotówce.  

20. Na wniosku musi być podana informacja, czy pracownik chce zaliczkę. Musi być 

podana informacja czy zaliczka ma być przekazana na konto czy ma być wypłacona 

w kasie. 

21. Moduł musi umożliwić zmianę pozycji w wygenerowanym przez pracownika 

wniosku, przez komórkę weryfikującą i autoryzującą wyjazd służbowy, wniosek oraz 

uzupełniania wniosku o dane szczegółowe, np. godzina wyjazdu, godzina przyjazdu.  

22. Moduł musi zapewnić automatyczne naliczanie wysokości diet (z możliwością 

ich zmiany, jeśli są pokrywane nie przez delegowanego), kosztów hoteli, ryczałtów 

na podstawie czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży.  

23. Moduł musi zapewnić przeniesienie danych z dokumentu rozliczenia delegacji 

krajowej i zagranicznej do programu finansowo-księgowego Zamawiającego celem 

ujęcia w księgach rachunkowych kosztów podróży. 

24. Moduł musi zapewnić automatyczną weryfikację dostępności środków 

finansowych na wnioskowany wyjazd. 
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25. Moduł musi zapewnić automatyczne numerowanie wniosków w ramach roku 

(numeracja dla każdego roku).  

26. Moduł musi zapewnić możliwość, po podaniu nazwiska delegowanego, 

automatycznego zaciągania do wniosku danych osoby delegowanej, dane ze struktury 

organizacyjnej, np. numer pracownika, stanowisko, biuro, bezpośredni przełożony, 

telefon. 

27. Moduł musi informować o obowiązujących terminach rozliczeń pobranych 

zaliczek oraz wysyłać stosowne komunikaty. 

28. Rozbudowany System musi zapewnić generowanie raportów według pól 

zawartych we wniosku i rozliczeniu delegacji, np. po terminie wyjazdu, kraju, 

nazwisku, źródle finansowania, budżecie zadaniowym, komórce organizacyjnej, 

zapraszającym itd. 

29. Rozbudowany System musi zapewnić uzyskanie informacji o wykorzystanym 

limicie wydatków na delegacje według komórek organizacyjnych i ich 

monitorowanie. 

30. Moduł zapewni możliwość prezentacji zestawienia środków trwałych 

przypisanych do pracownika odpowiedzialnego materialnie.  

31. Moduł umożliwi składanie wniosków o likwidację lub przesunięcie środka 

trwałego na innego pracownika. 

32. Moduł umożliwi składanie oświadczeń oraz wniosków do Komisji Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

33. Moduł zapewni elektroniczną listę obecności pracowników administracyjnych i 

wykładowców. 

34. Moduł zostanie zintegrowany z systemem ZSI działającym produkcyjnie u 

Zamawiającego. 

35. Podsystem zapewni zintegrowany moduł administratora umożliwiający 

zarządzanie funkcjonalnością z poziomu modułu administracyjnego systemu ZSI 

Zamawiającego w zakresie:  

a. zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami,  

b. zarządzanie grupami użytkowników i ich uprawnieniami. 

2.7. Wymagania w zakresie modułu Komunikacja ze Zintegrowanym System 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON) 

1. Moduł zapewni wymianę danych pomiędzy ZSI działającym u Zamawiającego, a 

Zintegrowanym systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON.  

2. Moduł zapewni przekazywanie wszystkich wymaganych danych do POLONu w 

terminach wymaganych przepisami prawa. 

3. Wymiana danych będzie odbywała się w oparciu o usługi sieciowe, jeżeli w 

jakimś zakresie System POLON nie zapewnia takiej funkcjonalności, moduł 

wygeneruje właściwe pliki importu masowego (XML) w formacie zgodnym z 

aktualną wersją systemu POLON. 

4. Dostęp do modułu będą mieli również użytkownicy modułów ZSI 

Zamawiającego, którzy są odpowiedzialni za przekazywanie danych do 

POLONU 

2.8. Wymagania w zakresie modułu Kokpity menedżerskie 

1. Moduł musi działać w przeglądarce intenetowej (powinien obsługiwać wszystkie 

popularne na rynku przeglądarki - Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft 

Edge, Mozlilla Firefox, Opera. 

2. Komunikacja pomiędzy stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowana. 

3. Moduł musi posiadać jednolity wygląd interfejsu użytkownika zgodny z Portalem 

obsługi spraw pracowniczych. 
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4. Moduł powinien funkcjonować na stancach klienckich działających pod kontrolą 

systemów Windows 7, 8, 8.1, 10. 

5. Użytkownik musi mieć możliwość tworzenia zakładek z różnymi Dashboardami. 

Każdy Dashboard może się składać z wielu elementów kokpitu. 

6. Użytkownik dla każdego Dashboardu musi mieć możliwość zdefiniowania liczby 

wyświetlanych elementów i pionie i poziomie. 

7. System musi umożliwiać nadawanie uprawnień dla użytkownika lub profilu do 

pojedynczych kokpitów oraz do całych folderów. 

8. Na każdym Dashboard użytkownik musi mieć możliwość dodawania nowych 

elementów z predefiniowanej biblioteki metodą przeciągnij i upuść. 

9. System musi obsługiwać następujące typy elementów kokpitu: 

a. Wykres obrazujący pojedynczą serię danych 

b. Wykres obrazujący wiele serii danych 

c. Tabela z danymi 

d. Zegar (ang.  Meter Gauge) 

10. System musi obsługiwać następujące typy wykresów: 

a. Wykres liniowy 

b. Wykres kołowy 

c. Wykres słupkowy (poziomy i pionowy) 

d. Wykres pierścieniowy (ang. Donut) 

e. Dla elementów typu wykres powinny być dostępne wykresy 2D 

11. Dla elementu kokpitu obrazowanego za pomocą wykresu użytkownik musi mieć 

możliwość: 

a. zmiany typu wykresu 

b. włączania i wyłączania pokazywania serii na wykresie (dotyczy wykresów z 

wieloma seriami danych) 

c. powiększania fragmentu wykresu (ZOOM) 

d. Dla elementów kokpitu obrazowanych w postaci wykresu moduł powinien 

podpowiadać w dymku pełną nazwę elementu wykresu (pełną nazwę wartości 

osi X) oraz wartość elementu wykresu. 

12. Parametry podawane dla elementu kokpitu obsługują następujące kontrolki: 

a. Pole wprowadzania 

b. Lista rozwijana 

c. Lista wielokrotnego wyboru 

d. Suwak 

e. Suwak zakresu 

f. Pole wyboru (checkbox) 

g. Pole kalendarza 

13. Użytkownik musi mieć możliwość ukrycia panelu z wartościami parametrów 

wejściowych elementu kokpitu. 

14. Użytkownik musi mieć możliwość dodania tego samego elementu kokpitu na 

pojedynczym Dashboard, a następnie dla każdej z instancji elementu wybrać inne 

parametry wejściowe. System powinien generować ostrzeżenie w momencie, gdy 

użytkownik dodaje do Dashboard już istniejący na nim element. 

15. Wymagania dotyczące elementów kokpitu 

a. System musi posiadać predefiniowaną bibliotekę elementów kokpitu 

b. System musi umożliwiać grupowanie kokpitów w foldery (relacja wiele do 

wielu) 

c. System musi mieć dostępną pomoc kontekstową wyjaśniającą zasadę 

funkcjonowania interfejsu użytkownika 
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d. System musi mieć dostępną pomoc kontekstową opisującą działanie 

poszczególnych elementów kokpitu. Treść pomocy jest elementem definicji 

elementu kokpitu. 

16. Element kokpitu powinien być opisywany przez co najmniej przez: 

a. nazwę elementu 

b. specyfikację parametrów wejściowych wraz z sposobem ich wprowadzania 

c. typ elementu kokpitu określający sposób wizualizacji zgodnie z punktem 6. 

d. sposób pobierania danych (zapytanie SQL, usługa sieciowa) 

e. źródło danych (adres usługi, treść zapytania, connect do bazy danych) 

17. Elementy kokpitów muszą mieć możliwość podania parametrów, na podstawie 

których pobierana jest zawartość informacyjna elementu kokpitu. 

18. Użytkownik musi mieć możliwość odświeżenia pojedynczego elementu kokpitu.  

19. Użytkownik musi mieć możliwość odświeżenia wszystkich elementów kokpitu 

pojedynczego Dashboard. 

20. Dla elementu kokpitu powinna być możliwość definiowania alertu generowanego 

automatycznie do użytkownika.  

21. W ramach modułu zostaną dostarczone 3 biblioteki komponentów analizy danych 

zawierająca co najmniej po 20 predefiniowanych elementów kokpitu każda. 

22. Administrator musi mieć możliwość definiowania uprawnień dla pojedynczych 

elementów kokpitu dla użytkownika albo dla grupy użytkowników (profilu 

uprawnień). 

23. Administrator musi mieć możliwość definiowania uprawnień do funkcjonalności 

poszczególnych ustawień elementu kokpitu dla użytkownika albo dla grupy 

użytkowników (profilu uprawnień). Chodzi o uprawnienia np. do zmiany typu 

wykresu, zmiany zakresu liczbowego na trzech polach: zielonym, pomarańczowym, 

czerwonym, itp.) 

24. Administrator musi mieć możliwość dodawania do biblioteki nowych elementów 

kokpitów. W takim przypadku implementacja tego elementu należy do 

administratora. 

25. Administrator musi mieć dostępny UI umożliwiający zarejestrowanie w bibliotece 

nowych elementów kokpitów. 

26. Administrator musi mieć dostępne narzędzie umożliwiające stworzenie nowego 

elementu kokpitu na podstawie zapytania SQL na zasadzie kreatora. 

27. Ustawienia użytkownika dotyczące elementów kokpitu powinny być zapisywane 

jako konfiguracja użytkownika. 

28. System powinien umożliwiać zdefiniowanie dla użytkownika co najmniej 20 

elementów kokpitu na pojedynczym swoich Dashboard. 

29. Dostęp do aplikacji za pomocą nazwy użytkownika i hasła używanego przez 

pracownika w systemie ZSI Zamawiającego.  

30. Moduł zostanie zintegrowany z systemem ZSI działającym produkcyjnie u 

Zamawiającego. 

31. Podsystem zapewni zintegrowany moduł administratora umożliwiający zarządzanie 

funkcjonalnością z poziomu modułu administracyjnego systemu ZSI 

Zamawiającego w zakresie:  

a. zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami,  

b. zarządzanie grupami użytkowników i ich uprawnieniami. 

4. Liczba licencji  

Wykonawca musi dostarczyć podaną poniżej liczbę licencji dla użytkowników nazwanych  

na poszczególne moduły oprogramowania. Zamawiający ma prawo do zainstalowania 
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wymaganego oprogramowania na nieograniczonej ilości stanowisk roboczych i 

wykorzystywać je w zależności od ilości licencji.  

 

L.p.  
Nazwa modułu 

oprogramowania/systemu  
Liczba licencji  

1  Programy kształcenia   40 

2  Dyplomowanie  40 

3  Zarządzanie karierą 
Nieograniczona liczba studentów i 

prowadzących 

4  Portal pracownika 
Nieograniczona liczba studentów i 

prowadzących 

5 

Komunikacja ze 

Zintegrowanym System 

Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym 

(POLON) 

40 

6 Kokpity menedżerskie 5 

 


