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KIP_MOD_001 Dodanie pól na 
pracowniku 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Dodanie pól w obszarze Osoba, Pracownik,Zatrudnienia 

Brakujące pola: 

• Typ pracownika-  ( Pole ma zwracać: Pracownik/Zwolniony/Emeryt/Rencista/Pozostali), 
możliwość edycji słownika. Pole aktualizowane przebiegiem. 

• Rodzaj grupy inny (Słownik: Kolumna 1: Rodzaj grupy, Kolumna 2: Inny opis) 

Asyst-Staż - st. V roku p.o. asyst.stażysty 

Doktorant - Doktorant 

Doktorant Inter - doktoranckie studia interdyscyplinarne 

Doktorant Niest - Doktorant niestacjonarny 

Doktorant Szk.D - doktorant - szkoła doktorów 
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Doktorant wdroż - Doktorant wdrożeniowy 

Dokt-staż prze. - Doktorant-staż przemysłowy 

Mł.Doktor - młody doktor 

Mł.Nauk. - młody naukowiec 

Mł.Nauk.2 - młody naukowiec równol. umowa 

Praktyka zawod. - praktyki zawodowe dla osób spoza uczelni 

Projak. - stypendysta projak. 

RadaUczelni - Rada Uczelni 

Staż-UP - stażysta z Urzędu Pracy 

Stud-Dual - student studiów dualnych 

Stud-Mentor - student otrzymujący stypendium mentorski 

Stud-Niepełospr - student z orzeczoną niepełnosprawnością 

Stud-Obcokraj. - stypendium dla studenta obcokrajowca 

Stud-Projekt - student płatny z projektu 

Stud-Staż - student stażysta 

styp.dokt.dodat - stypendium dokt. dodatkowe do IDI, IDS 

Styp.ETIUDA - stypendium doktorskie ETIUDA 

Styp_BKM - stypendysta BKM 

Styp-EFRR - stypendium z Europejskiego Fund.Rozw.Reg 

Wyb.Mł.Nau - wybitny młody naukowiec 

ZD_Dokt. - ubezp. zdrowotne doktorant 

ZD_Stud. - ubezp. zdrowotne student 

• Wdowa/Wdowiec - znacznik dla celów ZFŚS 

• Dziecko po zmarłym - znacznik dla celów ZFŚS 

• Stan cywilny (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane tożsamości/poniżej Płci) 
BHNPersonDateManager 

• Narodowość (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane osobowe/poniżej Obywatelstwa) 
BHNPersonDateManager 

• Język (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane osobowe/poniżej Narodowości) 
BHNPersonDateManager 

• Tytuł zawodowy/naukowy 

• Aktualny tytuł/stopień naukowy 

• Aktualny tytuł uczelniany 

• Numer akt kadry 

• Numer akt płace 

• Numer akt w archiwum 



• Pierwsza praca (sprawdzić czy potrzebne) 

• Zawieszenie okresu wyczekiwania 

• Id zewn. 1 

• Id zewn. 2 

• Usunięto w systemie zewn.  

• Karta Polaka (Tak/Nie) analogicznie do Karty Pobytu (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane 
tożsamości/grupa pól Obcokrajowiec) BHNPersonDateManager 

• Numer Karty Polaka (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane tożsamości/grupa pól 
Obcokrajowiec) BHNPersonDateManager 

• Data ważności Karty Polaka (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane tożsamości/grupa pól 
Obcokrajowiec) BHNPersonDateManager 

• Wiza (Tak/Nie) analogicznie do Karty Pobytu (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane 
tożsamości/grupa pól Obcokrajowiec) BHNPersonDateManager 

• Numer Wizy (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane tożsamości/grupa pól Obcokrajowiec) 
BHNPersonDateManager 

• Data ważności Wizy (Osoba/Dane osobowe/Dane identyfikacyjne/Dane tożsamości/grupa pól 
Obcokrajowiec) BHNPersonDateManager 

• Kod okresu (projekt) 

• Projekt (znacznik) 

• Odpowiedzialność materialna (znacznik) 

• Poziom 1 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 2 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 3 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 4 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 5 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 6 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Poziom 7 (struktura organizacyjna Jednostki) 

• Przekaz pocztowy dla świadczeń ZFŚS 

• ROR 

• Kasa 

• ROR - umowy cywilnoprawne 

• Bez kosztu uzyskania  

• Bez kosztu uzyskania AUT 

• Bez kosztu uzyskania UMC 

• Koszty z wielu stosunków pracy 

• Lista składników  

• Dofinansowanie do wypoczynku (dot. ZFŚS) 

• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci (dot. ZFŚS) 

• Numer identyfikatora 

• Numer legitymacji 

• Data wydania legitymacji 

• Numer RCP 

• ujednolicić Wymiary 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_002 Dodanie pól 
wyświetlających dane na przeglądzie 
Zatrudnienia 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 2:  Dodanie pól wyświetlających dane na przeglądzie 
Honoraria365>Pracownicy>Zatrudnienie.  

Brakujące pola: 

• Nr pracownika, Imię, Nazwisko, PESEL, Typ (Grupa pracowników), Status Osoby do ZFŚS, Forma 
zatrudnienia, Czas umowy, Pracuje (Osoba, Pracujący, Niepracujący), Umowa cywilno-prawna (Brak 
umowy, Trwa obecnie, Zakończona), Aktualny tytuł/stopień naukowy, Rodzaj stanowiska, Rodzaj 
pracownika (NA/NNA), Wymiar czasu, Jednostka, Nazwa jednostki, Zakład, Nazwa zakładu, 
Stanowisko, Nazwa stanowiska, Znacznik Główne zatrudnienie, Zatrudnienie od, Zatrudnienie do, 
Znacznik Kandydat. 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_003 Dodanie możliwości 
wydruku skierowania na wstępne 
badania lekarskie z poziomu osoby 

 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 3: Dodanie możliwości wydruku skierowania na wstępne badania lekarskie z poziomu osoby  

Obecnie istnieje konieczność stworzenia zatrudnienia aby wydrukować skierowanie na badanie. 

Status:  Wykorzystanie standardu w zakresie wydruku dokumentu do Word + "Zbudowanie widoku danych" do 
wydrukowania. 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_004 Dodanie pól do kreatora 
zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby" 
oraz "Nowe zatrudnienie" 

 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 4: Dodanie pól do kreatora zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby", "Nowe zatrudnienie" oraz 
"Nowa umowa" w miejscu Honoraria/Pracownicy/Osoba oraz Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienie.  

• zatrudnienie bez dnia przerwy (znacznik) 

• oddelegowanie (znacznik) 

• oddelegowanie do 

• mianowanie (znacznik) 

• Pracownik zastępowany 

• Imię i Nazwisko (pracownika zastępowanego) 

• harmonogram 

• domyślna długość dnia pracy 

• znak umowy 

• uwagi 

• rodzaj pracownika NA/NN 

• rodzaj stanowiska 

• znacznik Przypisz domyślną wartość kosztów autorskich 

• zakład 

• Wartość od (danej stawki zaszeregowania) 
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• Wartość do (danej stawki zaszeregowania) 

• ryczałt znacznik 

• dodatek stażowy znacznik (domyślnie zaznaczony)  

 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_005 Dodanie przebiegu dla 
dodatku stażowego 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 5: Dodanie przebiegu dla dodatku stażowego. 

W miejscu Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Informacje dodatkowe należy dodać formatkę Dodatek stażowy 

Formatka ma mieć kolumny: 

• Procent dodatku stażowego 

• Data zmiany - to będzie przejście z jednego progu na drugi 

• Data przyznania - to będzie zawsze 1 dzień danego miesiąca następnego miesiąca od daty zmiany 
(wyjątek gdy data zmiany to pierwszy to wtedy data przyznania jest równa dacie zmiany) 

• Data naliczenia - data kiedy wykonujemy naliczenie 

• Zablokowane - parametr ustawiany po przeliczeniu rekordu niezablokowanego lub po dodaniu nowego 
rekordu. Możliwy do edycji przez użytkownika. 

• Data zmiany 

Dodatek ma być liczony w granicach zatrudnienia. 
Domyślnie wiersze po przeliczeniu mają mieć zaznaczone "zablokowane" 
Parametryzacja dodatku: Tabela przeliczeń BHNElementRecalc oraz Definicje rodzajów staży 
(BHNPracticeTable) 

Z prawej strony dodać przycisk Wyliczenie dodatku stażowego 
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W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/aneksu/Nagroda jubileuszowa należy dodać 
tą samą formatkę. 

Batch co noc na nowo uzupełniający tabelę dodatków stażowych. 

Ustawienia/Parametry/Parametry ogólne należy dodać grupę pól dodatek stażowy: 

• Tabela przeliczeń: podpięty słownik BHNElementRecalc 

• Rodzaj stażu: podpięty słownik BHNPracticeTable 

• Składnik indywidualny dodatku stażowego - podpięty słownik BHNElementIndTable 

Tworzenie składnika indywidualnego - dodatek stażowy w trakcie zatrudnienia pracownika 

W momencie zakończenia kreatora zatrudnienia Przyjęcie nowej osoby, Nowe zatrudnienie, jeśli checkbox 
dodatek stażowy jest zaznaczony (domyślnie zaznaczony) w miejscu 
Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Szczegóły umowy/Składniki indywidualne - zatrudnienie tworzy 
się składnik indywidualny - dodatek stażowy na okres zawarcia umowy, w przypadku umowy na czas 
nieokreślony tylko data od. Wartość = 1 

 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesieniaR 
 



KIP_MOD_006 Dodanie opcji wydruku 
Karty wstępnego szkolenia BHP 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 6:  Dodanie opcji wydruku Karty wstępnego szkolenia BHP.   

Dodanie możliwości wydruku Karty wstępnego szkolenia BHP w miejscu Pracownicy/Zatrudnienia/Warunki 
pracy/BHP/Szkolenia BHP przycisk o nazwie Raporty. Pod przyciskiem Karta wstępnego szkolenia BHP 
(analogicznie do skierowania na badania lekarskie w standardzie). Wykorzystanie standardu w zakresie wydruku 
dokumentu do Word + "Zbudowanie widoku danych" do wydrukowania.  

Potrzeba określenia uprawnień dla Sekcji BHP 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_007 Obsługa dokumentów - 
Integracja z Word 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 7: Dodanie następujących widoków z których będą generowane wydruki: 

1. Osoba BHNPersonDateManager 
2. Adresy pracownika - BHNLogisticsPostalAddress 
3. Jednostka - BHNDirPersonTable 
4. Zatrudnienie - BHNEmplHistoryCompany 
5. Parametry płacowe - BHNEmplHistoryCompanyDateManager 
6. Jednostka operacyjna - LogisticsPostalAddressGrid 
7. Dodatek stażowy 

Dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy należy dodać składnik indywidualny Ryczałt godzin - 
niepełny etat, stąd informacja ta trafi również na druk umowy o pracę. 

Widoki maja umożliwić generowanie następujących wydruków: 

1. Skierowanie na wstępne badania lekarskie 
2. Umowa o pracę 
3. Karta wstępnego szkolenia BHP 
4. Informacja o warunkach zatrudnienia 
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Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_017 Zgłoszenie 
zapotrzebowania na pełny import 
danych z SOD do kreatora zatrudnienia 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja przewiduje rozszerzenie importu z SOD o większą liczbę danych uzupełnianych w kreatorze 
zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby", "Nowe zatrudnienie" oraz "Nowa umowa" 

Do określenia ASI/COIG: jakie pola są obecnie uzupełniane w kreatorze zatrudnienia AX2009 "Przyjęcie" 

Do określenia POLSL: jakie pola mają być docelowo uzupełniane. 

Uwaga: W ramach nowych modyfikacji dot. kreatorów zatrudnienia będzie miało miejsce również zwiększenie 
ilości pól (KIP_MOD_019 Zgłoszenie zapotrzebowania na dodanie nowych pól w kreatorach zatrudnienia) (do 
określenia przez POLSL) oraz modyfikacje w ramach wdrożenia (KIP_MOD_004 Dodanie pól do kreatora 
zatrudnienia "Przyjęcie nowej osoby" oraz "Nowe zatrudnienie") 

 

POLSL: "Wobec powyższego proszę o zaznaczenie do importowania do kreatora zatrudnienia w D365 wszystkich 
tych pól, które są możliwe spośród tych wskazanych w załączonych wnioskach...'' 

Screeny wniosków o zatrudnienie z SOD w komentarzu poniżej. 
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Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_018 Zgłoszenie 
zapotrzebowania zbierania danych dla 
POL-on 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
POLSL określi jakie dane mają być przechowywane w D365 oraz w jaki sposób wprowadzane - załącznik. 

Na podstawie załącznika należy dodać nowe pola do systemu. 

Dodanie znacznika w kreatorze zatrudnienia w kroku trzecim - Parametry stanowisk " Przyjęcie nowej osoby" oraz 
"Nowe zatrudnienie" o nazwie "POLon" - gdy zaznaczony ma zbierać dane do tabeli przejściowej celem integracji 
z systemem zewnętrznym. 

Parametr POLon ma zostać dodany poza kreatorem. Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Nagłówek 
zatrudnienia/Dodatkowe warunki → znacznik POLon. 

W miejscu Hon365/Raporty statystyczne należy dodać  "Dane do POL-on" 

Tabela przejściowa, ma zawierać pola zawarte w dołączonym dokumencie excel, który zostanie uzupełniony o 
ścieżki skąd mają być pobierane wartości. 

Tabela będzie uzupełniana przebiegiem: Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/POLon(nowe)/Kopiuj 
do tabeli przejściowej POLon, który będzie uruchamiany przez użytkownika. 

Przebieg ma tworzyć wpis dla każdego zatrudnionego pracownika z zaznaczonym parametrem POLon. 
Komunikat: "Utworzono wpis dla pracownika Imię i Nazwisko." 
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Dane na tabeli nie mogę być edytowane, możliwe usunięcie rekordu. Ponowne kopiowanie danych tego samego 
pracownika spowoduje nadpisanie danych w tabeli przejściowej. Komunikat: "Dane pracownika Imię i Nazwisko 
zostały już przeniesione, czy nadpisać ?" 

Docelowo tabela przejściowa ma eksportować dane do POLonu. 

Do tego celu będzie służył przebieg znajdujący się na tabeli przejściowej o nazwie "Przenieś do POLon". 

Proszę dodać znacznik Przeniesione, który zaznaczy się w momencie wyeksportowania danych do zewnętrznego 
systemu. Gdy znacznik zaznaczony, nie będzie możliwości nadpisania danych. 

 

W miejscu Hon365/Ustawienia/dodać Definicje POLon 

tutaj będą się znajdowały wszystkie wartości słownikowe dla pól, które należy dodać do D365 w związku z 
przechowywaniem danych i integracją z POLon. 

 

Potrzeba stworzenia raportu zbierającego dane o osobach z zaznaczonym parametrem POLon. 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_019 Zgłoszenie 
zapotrzebowania na dodanie nowych 
pól w kreatorach zatrudnienia 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja zakłada dodanie nowych pól uzupełnianych na poziomie kreatorów zatrudnienia "Przyjęcie nowej 
osoby", "Nowe zatrudnienie" oraz "Nowa umowa" w miejscu Honoraria->Pracownicy→Zatrudnienia→Zatrudnienie 

Konto alokacji 

MPK 

Grupa źródeł finansowania 

Projekt 

KUP 

Kierunek studiów 

Nieruchomość 

Numer kategorii projektowej 
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oraz 

Źródła finansowania umowy: 

• Subwencje, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy (pole słownikowe) 

• Środki własne podmiotu (pole słownikowe) 

• Środki pozyskane w ramach przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego odpowiednio przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej, zwaną dalej „NAWA”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub 
Narodowe Centrum Nauki (pole słownikowe) 

• Środki pozyskane w ramach programu lub konkursu ogłoszonego przez instytucję zagraniczną (pole 
słownikowe) 

• Inne środki pozyskane ze źródeł zagranicznych (pole słownikowe) 

• Środki z innych źródeł niż wymienione (pole słownikowe) 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_020 Kalkulator do wyliczenia 
stażu pracownika 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_001-KIP_004_Proces nawiązywania stosunku pracy z 
pracownikiem - NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel Wykonawcy 
 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Honoraria 365/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Przebieg zatrudnienia dodać "Kalkulator stażu" 

Widok ma się składać z dwóch pól: 

1. Data zatrudnienia 
2. Data wyliczenia stażu 

Pod spodem: Wylicz staż 

 

Kalkulator wyliczy Staż uwzględniając nie nakładające się okresy stażu pomniejszone o nie nakładające się 
okresy wyłączenia doliczając okres pomiędzy datą zatrudnienia, a datą wyliczenia stażu. 

 

Uwzględnienie stażu podpiętego tutaj:  (Mod_5) 

Ustawienia/Parametry/Parametry ogólne -  grupę pól Dodatek stażowy: 

• Rodzaj stażu: podpięty słownik BHNPracticeTable 
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Przykład: 

Historia zatrudnienia 2010.01.01 - 2019.12.31 - 

Data zatrudnienia 2020.01.01 

 

Po wyliczeniu stażu informacja ma wyświetlić: 

"Na dzień 1.06.2020 staż wynosi 10 lat 5 miesięcy i 3 dni" 

oraz 

"Data rozpoczęcia stażu to 2010-01-01 r." - aby osiągnąć tę datę należy odjąć od daty zatrudnienia np. 
01.06.2020 historię niepokrywających się staży i okresów wyłączenia poza firmą. 

0015916-A New Test 

 

W miejscu Honoraria365/Okresowo/Funkcje kadrowe dodać "Kalkulator stażu" 

Tabela ma się składać z dwóch zakładek: 1. Staż 2. Wyłączenia 

W zakładkach możliwe dodawanie i usuwanie rekordów. Zakładki mają zawierać kolumny: 

Data od 

Data do 

RR:MM:DD - wyliczenie okresu we wskazanych datach 

Z prawej strony tabelki umieścić pola do uzupełnienia przez użytkownika 

Data zatrudnienia: 

Data wyliczenia stażu: 

Pod spodem Przycisk: Wylicz staż 

Kalkulator wyliczy Staż uwzględniając nie nakładające się okresy stażu pomniejszone o nie nakładające się 
okresy wyłączenia doliczając okres pomiędzy datą zatrudnienia, a datą wyliczenia stażu. 

Po wyliczeniu stażu informacja ma wyświetlić np. 

Na dzień 1.06.2020 staż wynosi 10 lat 5 miesięcy i 3 dni 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 



KIP_MOD_999 

Zmiana przypisania wymiarów domyłsnych na pracownika z użytkwonika. 

 

Dołożyc pole na pracowniku z nazwą konta domenowego, 

Uzupełniac pole automatycznie w momencie laczenia użytkwonika z Osoba, 

Widok prezentuje dane łączać osobe z pracownikiem, 

Dołożyc Role do pracownika (taka sama konfiguracja jak w przypadku). 

 

 



KIP_MOD_008 Dodanie formatki do 
ewidencjonowania dodatkowego 
zatrudnienia. 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
 Modyfikacja 1: Dodanie formatki do ewidencjonowania głównego/dodatkowego miejsca pracy 

w miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Informacje dodatkowe → Główne/dodatkowe miejsce pracy 

Ewidencja możliwa na kartotece zatrudnienia 

Formatka ma się składać z 3 grup pól: 

1.  Zatrudnienie: 

• Typ miejsca pracy z podpiętym edytowalnym słownikiem 

• Rodzaj zatrudnienia 

• Wymiar czasu 

• Rozpoczęcie 

• Zakończenie 

• Główne miejsce pracy (znacznik) 

2. Zgoda Rektora: 
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• Data udzielenia zgody 

• Do dnia 

3. Dodatkowe informacje 

• Notatka 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_009 Obsługa dokumentów - 
Integracja z Word 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
KIP_MOD_007 Obsługa dokumentów - Integracja z WORD 

Modyfikacja 9: Dodanie następujących widoków z których będą generowane wydruki: 

1. Funkcje pracownika - BHNEmplFunTableGrid 
2. Dodatki - BHNEmplExtrasHistory 
3. Nowa tabela - dodatek stażowy - CsfBHNEmplSeniorityBouns 
4. Nowa tabela - nagroda jubileuszowa - BHNJubileeAward 

Widoki maja umożliwić generowanie następujących wydruków: 

1. Pismo przyznające dodatek szkodliwy 
2. Pismo przyznające dodatek specjalny 
3. Pismo przyznające dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
4. Pismo przyznające dodatek stażowy 
5. Pismo przyznające nagrodę jubileuszową 

Opis zadania techniczny: 
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Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_010_Rozbudowanie 
funkcjonalności Funkcje pracownika 

 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników do 
dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 10: Rozbudowanie funkcjonalności Funkcje pracownika  

W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Funkcje pracownika 

należy przebudować formatkę na składającą się z dwóch okien: 

Pola górnego okna: 

• Kod funkcji 

• Nazwa pełnionej funkcji 

• Data od 

• Data do 

• Jednostka 

• Znaczenie funkcji + edytowalny słownik 

• Pracownik 

• Zatrudnienie 

Pola dolnego okna 
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• Składnik indywidualny 

• Nazwa składnika 

• Data dodatku od 

• Data dodatku do 

• Wartość 

• Kategoria dodatku 

• Przeniesione (znacznik) 

• Rodzaj dodatku + edytowalny słownik 

• Wartość od 

• Wartość do 

• Wymiary (Konto alokacji, MPK, Grupa źródeł finansowania, Projekt, KUP, Kierunek studiów. 
Nieruchomość, Numer kategorii projektowej)  

Stojąc na danym rekordzie górnego okna można dodawać i usuwać rekordy dolnego okna. 

Wprowadzona funkcja pracownicza ewentualnie dodatek  będą przenoszone na tabelę składników 
indywidualnych - zatrudnienie przy użyciu przycisku "Przenieś na składniki indywidualne pracownika" przy 
równoczesnym zaznaczeniu parametru Przeniesione. Przy przenoszeniu należy dodać komunikat z pytaniem 
"Czy przenieść dodatek funkcji pracowniczej za okres data od - data do dla składnika nr ... o wartości ... zł ?" 

Przeniesiony składnik może zostać usunięty z tabeli dopiero, gdy zostanie usunięty z tabeli składników 
indywidualnych. 

Jeżeli składnik dodatku/funkcji został oznaczony wymiarami, należy je przenieść na składniki indywidualne, jeśli 
nie wymiary idą z Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Dane płacowe/Parametry płacowe. 

Z tej formatki należy dodać możliwość wygenerowania dokumentu o przyznaniu dodatku KIP_MOD_009 Obsługa 
dokumentów - Integracja z Word 

 

Ax2009 Wspólne formularze/Pracownik/Przebieg zatrudnienia w firmie/Funkcje pracownicze 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_011_Rozbudowanie tabeli 
składniki indywidualne zatrudnienie 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacje 11: Rozbudowanie tabeli składniki indywidualne zatrudnienie 

• Data przyznania 

• Lista płacowa 

• Data wypłaty 

• Przeniesiony 

• Konto alokacji 

• MPK 

• Grupa źródeł finansowania 

• Projekt 

• KUP 

• Kierunek studiów 

• Nieruchomość 

• Numer kategorii projektowej 

Opis zadania techniczny: 

 

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_012_Rozbudowanie tabeli 
Przebieg kariery zawodowej, Staże 
pracownika, Definicje rodzajów staży 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja 12: 

I. Modyfikacja tabeli Przebieg kariery zawodowej: Hon/Pracownicy/Zatrudnieni/Zatrudnienie/Przebieg 
zatrudnienia/Przebieg kariery zawodowej 

1. Urlop bezpłatny - należy dodać przycisk o nazwie Urlop bezpłatny pomiędzy "Wyłącz ze stażu", a 
"Opcje", przycisk otwiera formatkę, w której jest Data od:, Data do: po zatwierdzeniu operacji system, dla 
danego rekordu przebiegu kariery zawodowej, utworzy tyle wyłączeń ile istnieje w dedykowanym 
słowniku w Ustawieniach. Każdy rekord ma zostać uzupełniony danymi: data od, data do, RR:MM:DD, 
Staż, Nazwa, Zatrudnienie. 

Ustawienia→ Zatrudnienie → Wyłączenie urlopu bezpłatnego ze staży do tabeli podpiąć słownik Definicje 
rodzajów staży 

2. Wylicz różnicę z dat - należy dodać przycisk pomiędzy "Urlop bezpłatny" , a "Opcje". Kalkulator umożliwiający 
policzenie lat:miesięcy:dni okresu wyznaczonego zadanymi datami. Zaznaczenie parametru: Wg daty 
rozpoczęcia stażu powoduje, że różnica dat będzie wyliczana wg różnych algorytmów. Informacja o algorytmie w 
punkcie III. Obliczenie jest wyświetlane w oknie dziennika informacyjnego. Pola kalkulatora: Data od, Data do, 
Znacznik: Wg Daty rozpoczęcia stażu. 
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3. Wyłącz ze stażu - na formatce należy dodać słownikowe pole Zatrudnienie, użytkownik będzie mógł wybrać 
dane zatrudnienie pracownika, z którego zostanie wyłączona historia zatrudnienia we wskazanym 
okresie.  (Historia zatrudnienia pracownika może zostać uwzględniona w stażu tylko jednego zatrudnienia). 

4. Wyłączenia - pole Zatrudnienie ma być polem słownikowym. 

 

II. Modyfikacja tabeli Staże pracownika: Hon/Pracownicy/Zatrudnieni/Zatrudnienie/Przebieg 
zatrudnienia/Staże pracownika 

1. Należy dodać kolumnę: Data rozpoczęcia stażu dane mają być wyświetlane z miejsca: 
Hon/Ustawienia/Zatrudnienie/Definicje rodzajów staży/Pokaż datę startu 

2. Należy dodać nowy widok/zakładkę: Rzeczywiste okresy wyłączenia zawierający kolumny: Staż, Data 
od, Data do. Widok wyświetla dane tylko dla danego stażu (wybranego rekordu formatki staże) z tabeli 
Wyłączenia ze stażu. 

 

III. Modyfikacja tabeli Definicje rodzajów staży: Hon/Ustawienia/Zatrudnienie/Definicje rodzajów staży 

Należy dodać brakujące parametry: 

1. Data rozpoczęcia stażu - Zaznaczenie powoduje zmianę algorytmu naliczania staży. 

• parametr zaznaczony: Data rozpoczęcia stażu zmienia sposób naliczania stażu w przypadku wielu 
okresów zatrudnienia poza firmą z jednoczesnymi okresami wyłączenia. Data rozpoczęcia stażu 
ustalana jest jako: data początku okresu zatrudnienia, do której dodane są okresy przerwy między 
zatrudnieniami oraz okresy wyłączenia. Od tak ustalonej „daty startu” stażu wyliczany jest staż pracy 
pracownika. W celu wyliczenia daty rozpoczęcia stażu należy odjąć od daty zatrudnienia historię 
niepokrywających się staży i okresów wyłączenia poza firmą. 

• parametr niezaznaczony, staż ustalany jest, jako suma poszczególnych staży wynikających z okresów 
zatrudnienia poza firmą. 

1. Pokaż datę startu stażu - Zaznaczenie wskazuje, że obliczona data startu stażu wyświetlana jest na 
formatce: Staże pracownika  

2. Staż na stanowisku - słownik stanowisk (w POLSL widok zawężony do" Adiunkt_DR, Asystent_MGR) 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_013_Dodanie przycisku do 
generowania wydruków kadrowych 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Dodanie przycisku do generowania wydruków kadrowych w miejscu 
Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Raporty/Wydruk kadrowy 

Formatka wyświetli analogiczne dane jak pod przyciskiem Wydruk umowy. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=77760703
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KIP_MOD_014_Dodanie przebiegu do 
wyliczenia nagrody jubileuszowej 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005 _oraz _KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników 
do dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Hon/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Informacje dodatkowe należy dodać formatkę Nagroda jubileuszowa 

Formatka ma mieć kolumny: 

• Liczba lat - wartość z nowego słownika Zakresy nagrody jubileuszowej→dodać w 
Ustawienia/Parametry/Parametry ogólne/Nagrody i odprawy o nazwie Zakresy nagrody jubileuszowej 

• Procent 

• Data uzyskania - data wyliczona przebiegiem 

• Data wypłaty - uzupełniana przez użytkownika 

• Opis 

• Data naliczenia 

Z prawej strony formatki dodać przycisk Wyliczenie nagrody jubileuszowej (całość do przeniesienia z AX2009). 

W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/aneksu/Nagroda jubileuszowa należy dodać 
tą samą formatkę. 

Słownik: Ustawienia/Parametry/Parametry ogólne/Nagrody i odprawy o nazwie Zakresy nagrody jubileuszowej 

• Liczba lat 

• Procent nagrody 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=77760703
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• Opis 

 

W miejscu Ustawienia/Parametry/Parametry ogólne/Nagrody i odprawy należy dodać pole Staż do nagrody 
jubileuszowej z podpiętym słownikiem rodzajów staży, na podstawie którego mają się opierać wyliczenia. 

W miejscu Honoraria/Okresowo/Operacje grupowe należy dodać zbiorczy przebieg do wyliczenia nagrody 
jubileuszowej. 

Formatka ma się składać z kolumn: 

• Zatrudnienie 

• Nazwisko i Imię 

• Liczba lat 

• Data uzyskania 

• Data wypłaty 

• Opis 

• Procent nagrody 

• Wysokość nagrody 

• Jednostka 

 

Dodać przebieg do wyliczania pod przyciskiem "Wyliczenie nagrody jubileuszowej" dla wielu osób jednocześnie 
wg wskazanych kryteriów 

 

Dodać przycisk do generowania pisma dla wielu osób jednocześnie wg wskazanych kryteriów 



 

W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Szczegóły umowy/aneksu/Nagroda jubileuszowa należy dodać 
tą samą formatkę. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_021 Naliczanie dodatkowego 
urlopu dla pracowników 
niepełnosprawnych 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników do 
dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja znajduje się obecnie w dziale wsparcia ASI 06/2020. 

Zakłada Ona naliczanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności, tylko gdy istnieje 
roczny staż pracy (poza lub w firmie) po dacie wydania decyzji o niepełnosprawności. 

Obecnie system nalicza urlop, jeśli znajdzie rok stażu - nie sprawdzając czy rok upłynął po wydaniu decyzji. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_022_SOD - Procesowanie 
przyznawania dodatków 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_005-KIP_006_Proces ustalenia uprawnień pracowników do 
dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, nagrody jubileuszowe NA oraz nbNA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Procesowanie przyznawania dodatków, obecnie 06/2020, znajduje się w analizie pomiędzy POLSL - COIG 

Procesowanie ma na celu zwiększenie importu danych z SOD do systemu kadrowo-płacowego.  

POLSL 20-1561 

POLSL21-325 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=77760703
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=77760703


KIP_MOD_015_Rozbudowanie kreatora 
"Zmiana warunków umowy" 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_007 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany 
stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania 
etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnje) NA i 
nb NA 

Status 
Modyfikacji 

DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zatrudnienia/Zmiana warunków 
umowy należy dodać brakujące pola w kreatorze: 

• Oddelegowanie (znacznik)  

• Oddelegowanie do (aktywny, gdy znacznik wyżej jest zaznaczony) 

• Mianowanie (znacznik) 

• Pracownik zastępowany (nieaktywny) 

• Imię i Nazwisko 

• Harmonogram 

• Domyślna długość dnia pracy 

• Znak umowy 

• Umowa z dnia 

• Uwagi 

• System czasu pracy 

• Rodzaj pracownika 

• Rodzaj stanowiska 

• Przypisz domyślną wartość kosztów autorskich znacznik 

• Zakład + wyświetlenie nazwy 

• Wyświetlanie wartość od wartość do kategorii zaszeregowania 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053819
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• Ryczałt 

• Dodatek stażowy 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_016_Powiązanie stanowisk 
pracy z kategoriami zaszeregowania 
oraz rozbudowanie tabeli o brakujące 
pola. 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_007 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany 
stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania 
etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnje) NA i 
nb NA 

Status 
Modyfikacji 

DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja zakłada powiązanie stanowisk pracy z kategoriami zaszeregowania oraz rozbudowanie tabeli 
stanowiska pracy 

 

Do tabeli stanowiska pracy należy dodać pola: 

• Grupa pracowników (pole słownikowe Hon/Ustawienia/Organizacja/Grupy pracowników) 

• Stanowisko 

• Obecne pole należy zmienić na Nazwa stanowiska 

• Kategoria stanowiska (pole słownikowe Hon/Ustawienia/Organizacja/Zadania/Kategoria stanowiska) 

• Kod grupy kategorii zaszeregowania 

• Priorytet 

• Kategoria BaseRateCategoryGrid_CategoryId 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053819
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• Rodzaj pracownika (NA/NN) 

• Kierownicze dla BHP 

• Nieaktywne 

• Szczególne warunki 

• Szczególny charakter 

• Fundusz Emerytur Pomostowych 

• Staż na stanowisku (pole słownikowe) 

• Rodzaj stanowiska (pole słownikowe) 

• Kod stanowiska w SOD 

 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_023_Rozbudowanie kreatora 
Korekta warunków umowy 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_007 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, zmiany 
stanowiska, dodatkowe wynagrodzenie (z projektów), zmiany zasad finansowania 
etatu, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki organizacyjnje) NA i 
nb NA 

Status 
Modyfikacji 

DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Proszę o dodanie pól do kreatora Honoraria/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Operacje na umowach/Korekta 
warunków umowy oraz tabeli Historia wykonanych korekt 

Grupa pól: Ogólne 

Nowa umowa checkbox  - bez edycji 

Data od - bez edycji 

Data do - bez edycji 

Oddelegowani checkbox 

Oddelegowanie do 

Mianowanie 

Czas umowy - bez edycji 
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Pracownik zastępowany - bez edycji 

Wymiar czasu 

Kalendarz kadrowy - bez edycji 

Harmonogram 

System czasu pracy 

Kod miejsca pracy 

Tryb pracy 

Opis wykonywanej pracy - bez edycji 

Domyślna długość dnia pracy 

Znak umowy 

Umowa z dnia 

Wymiar etatu - bez edycji 

Rodzaj grupy: Inny 

 

Grupa pól: Organizacja 

Rodzaj pracownika 

Stanowisko 

Pełna nazwa stanowiska 

Rodzaj stanowiska 

Kategoria stanowiska 

Jednostka + Nazwa jednostki 

Zakład + Nazwa zakładu 

Zawód wykonywany 

Podstawowe miejsce pracy 

Alias 

Symbol kategorii zaszeregowania 

Kategoria zaszeregowania Zmiana kategorii zeruje stawkę + Wartość od oraz Wartość do bez edycji 

Rodzaj stawki 

Ryczałt 



Stawka 

Waluta 

Identyfikator listy 

 

Grupa pól: Praca o szczególnym charakterze 

Kod pracy 

Grupa pól: Praca w szczególnych warunkach 

Wykaz 

Dział 

Pozycja 

Punkt 

Opis 

Kod pracy 

Grupa pól uwagi: 

Uwagi 

 

Przycisk OK i Anuluj 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_035_Zmiana kalendarza 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_007-KIP_008 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, 
zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki 
organizacyjnej) NA i nb NA 

Status Modyfikacji BRAK PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W ramach modyfikacji należy dodać przebieg do zmiany kalendarza w miejscu 
Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zatrudnienia/Zmiana kalendarza 

 

Uwaga: jest obsłużone w standardzie 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_040_Zmiana daty początku 
umowy 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_007-KIP_008 Proces zwiększania/zmniejszania wymiaru etatu, 
zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia, zmiana miejsca pracy (jednostki 
organizacyjnej) NA i nb NA 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
W ramach modyfikacji należy dodać przebieg do zmiany daty początku umowy w miejscu 
Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Akcje dotyczące zatrudnienia/Zmiana daty początku umowy 

 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_051 Moduł rozwoju 
zawodowego 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_009_Proces prowadzenia ścieżki dokształcania pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi (nb NA) 

Status Modyfikacji NOWA FUNKCJA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja ma umożliwić rejestrowanie umów szkoleniowych dla pracownika, ze wskazaniem typu umowy, % 
refundacji, wymiaru urlopu, kwoty finansowania, okresu trwania studiów, lat do przepracowania, daty wygaśnięcia 
zobowiązania. 

Zadania związane z organizacją szkoleń jednorazowych i okresowo powtarzalnych będą realizowane w module 
Zasoby Ludzkie → Kursy 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=89293016
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=89293016


KIP_MOD_041 Dodanie brakujących pól 
do tabeli Wykształcenie 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_010-KIP_011_Proces ewidencji wniosków o mianowanie na 
stanowiska profesorskie, przewodów doktorskich i habilitacyjnych  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W ramach modyfikacji należy dodać pola na tabeli Wykształcenie: 

• Zakładka Wykształcenie: 

• Tytuł zawodowy/naukowy 

• Aktualny tytuł/stopień naukowy 

• Aktualny tytuł uczelniany 

• Zawód wykonywany 

• Dziedzina nauki 

• Dyscyplina dziedziny nauki 

• Specjalność 

 

• Zakładka Identyfikacja: 

• Wydział 

• Jednostka nostryfikująca 

• Wydział nostryfikujący 

• Tryb nadania 
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• Zakładka Przewody: 

• Rodzaj przewodu 

• Data otwarcia przewodu 

• Dziedzina nauki 

• Dyscyplina dziedziny nauki 

• Tytuł 

• Imię i nazwisko promotora 

• Data obrony/publikacji oryginalnej dysertacji 

• Status przewodu 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_031_Obsługa dokumentów - 
Integracja z Word 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_13_Proces rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego  

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
 

Dodanie następujących widoków z których będą generowane wydruki: 

 

Widoki maja umożliwić generowanie następujących wydruków: 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę 
2. Karta obiegowa zwolnienia 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_024_Obsługa dokumentów - 
Integracja z Word 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_015 Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie 
umowy o pracę - źródło finansowania projektu  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Dodanie następujących widoków z których będą generowane wydruki: 

1. Nowa tabela do aneksów godzinowych projekt KIP_MOD_025_Wynagrodzenie godzinowe - projekt 

 

Widoki maja umożliwić generowanie następujących wydruków: 

1. Aneks - projekty 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 

https://teamroom365.arcussi.pl/display/POLSLWDR/PSL_KPRO_KIP_015_Proces+-+wynagrodzenie+z+projektu
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KIP_MOD_025_Wynagrodzenie 
godzinowe - projekt 

Obszar 
 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_015 Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie 
umowy o pracę - źródło finansowania projektu  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

Osoba z PSL 

Akceptujący Osoba z PSL 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenie/ 

dodać pomiędzy Dane płacowe, a Księgowania przedział o nazwie Dodatkowe wynagrodzenie (tutaj również 
należy przenieść formatki dotyczące funkcji pracownika, dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, które już 
zostały opisane). 

W prezdziale tym proszę o dodanie nowego formularza składającego się z dwóch tabel. Pierwsza tabela będzie 
zawierać nagłówki umów projektowych i powiązana będzie z umową o pracę danego pracownika 
poprzez  (BHNEmplHistoryCompany).HistoryId, druga tabela powiązana z tabelą umów projektowych zawierać 
będzie comiesięczne wpisy liczby godzin. Powiązanie pomiędzy tabelami na podstawie numeru aneksu, który ma 
być nadawany wg sekwencji numeracji. 

--> w tabeli z nagłówkami na formularzu mają być pola: 

I. Przegląd 

Przegląd -> grid 

1. Numer 

https://teamroom365.arcussi.pl/display/POLSLWDR/PSL_KPRO_KIP_015_Proces+-+wynagrodzenie+z+projektu
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2. Zatrudnienie - pole uzupełniane automatycznie przez system, przy zapisie rekordu system na podstawie 
daty wprowadzonej w polu 1.2a system wyszuka dla danego pracownika zatrudnienia które trwa w tej 
dacie (BHNEmplHistoryCompany).DateFrom (BHNEmplHistoryCompany).DateTo i zwróci wartość 
(BHNEmplHistoryCompany).HistoryId 

3. Numer aneksu - brak możliwości zapisu dwóch rekordów z tym samym numerem aneksu 
4. Projekt - lookup ze słownikiem wymiarów z typem projekt (Dimensions).DimensionCode = "Projekt" w 

lookupie ma być widoczne Dimensions(Dimensions).Num, (Dimensions).Description, 
(Dimensions).Name_CSF. Zapisywane ma być Num, helptext: Kod projektu 

5. Nazwa projektu display wyświetlający Name_CSF na podstawie wybranego Num, , helptext: Nazwa 
projek 

6. Data od 
7. Data do - walidacja data do nie wcześniejsza niż od 
8. Liczba godzin - liczba całkowita max. 9999, helptext: Liczba godzin w ramach realizacji projektu 
9. Pozostało 
10. Stawka godzinowa - liczba z dwoma miejscami po przecinku, helptext: Stawka godzinowa za godzinę 

pracy w ramach projektu (stawka uzupełniająca) 
11. Stawka C 
12. Stawka D 
13. Składnik indywidualny pole z lookupem ze słownikiem BHNElementIndTable, wyświetlane w lookupie 

IndElement i Name, zapisywane IndElement 
14. Nazwa składnika - display ze słownika BHNElementIndTable na podstawie wybranego IndElemen 
15. Aneksowana umowa 
16. Lista płacowa 
17. Uwagi 

Pola wymagalne 1-8 

Na formatce użytkownik ma nie widzieć pola dotyczącego numeru aneksu nadawanego automatycznie wg 
sekwencji numeracji. Oznacza to, że na tej tabeli będą dwa numery aneksu jeden unikatowy dla całej tabeli 
nadawany przez system niewidoczny od strony formatki i drugi wpisywany przez użytkownika widoczny na 
formularzu.  

Usuwanie nagłówka - pod warunkiem, że nie ma wpisów w tabeli powiązanej. 

--> w tabeli z godzinami na formularzu mają być pola: 
Przegląd --> grid 

1. Data od 
2. Data do walidacja ma się mieścić w okresie wskazanym w nagłówku jako daty od do. Komunikat: 

Wprowadzony okres wykracza poza okres zawarcia aneksu projektowego. 
3. Liczba przepracowanych godzin - liczba dodatnia z dwoma miejscami po przecinku 
4. Stawka godzinowa - wartość przeniesiona z tabeli z nagłówkami, możliwa edycja 
5. Składnik indywidualny- wartość przeniesiona z tabeli z nagłówkami, możliwa edycja 
6. Projekt - wartość przeniesiona z tabeli z nagłowkami, możliwa edycja 
7. Nazwa projektu 
8. Zadanie 
9. Nazwa zadania 
10. Wartość - wynik mnożenia 3*4 zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku matematycznie. Użytkownik 

będzie: wybierał nagłówek aneksu i tworzył w drugiej tabeli wpis powiązany poprzez Numer aneksu 
projektowego. Dla danego nagłowka może być więcej niż jeden wpis.  

11. Przeniesione - pole typu checkbox - zaznaczane automatycznie przez system 
12. Lista płacowa 
13. Data wypłaty 
14. Notatka 

-->Zakładka wymiary: 

1. Konto alokacji 
2. MPK 
3. Grupa źródeł finansowania 
4. Projekt 
5. KUP 
6. Kierunek studiów 
7. Nieruchomość 
8. Numer kategorii projektowej 



 

Na formularzu proszę dodać przycisk Aneks, który da możliwość wydruku Aneksu godzinowego dla danego 
rekordu, na dialogu wybór szablonu WORD następnie w oknie dialogowym należy określić: 

1. Data raportu 
2. Miejsce wystawienia 
3. Data zawarcia umowy 
4. Znacznik wyślij do SOD   

 

II. Przenieś na składniki indywidualne 

Pola przenoszone na składniki indywidualne: 

1. Składnik indywidualny 
2. Data od 
3. Data do 
4. Wartość 
5. Lista płacowa 
6. Data wypłaty 
7. Wymiary 

Helptext Czy przenieść wynagrodzenie godzinowe za okres .... dla składnika ... o wartości ... ? 

Nie przenosimy funkcjonalności z pkt II, pola niezbędne tylko dla celów migracji. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_026_Karta pracy - dodanie 
brakujących pól 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_015 Proces zatrudniania pracownika do projektu na podstawie 
umowy o pracę - źródło finansowania projektu  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy należy dodać pola: 

• Konto alokacji 

• MPK 

• Grupa źródeł finansowania 

• Projekt 

• KUP 

• Kierunek studiów 

• Nieruchomość 

• Numer kategorii projektowej 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_050 Rozdzielnik ogólny na 
dyspozycjach wypłat 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_015_Proces - wynagrodzenie z projektu 

Status Modyfikacji BRAK PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego  

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Modyfikacja ma umożliwić podział wynagrodzenia wg wskazanego przez Użytkownika rozdzielnika kosztów (na 
wzór Szablonów alokacji składników wynagrodzeń z AX2009). 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
Funkcjonalność będzie w standardzie 
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KIP_MOD_036_Dodanie tabeli 
przejściowej do importu danych dot. 
rachunków UCP 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i 
naliczenia listy płac 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL zadaniem: POLSL20-1336. 

 

Należy utworzyć tabelę przejściową zawierającą pola do importu danych dotyczących rachunków umów 
cywilnoprawnych: 

1. Nr pracownika „Z” -> (BHNPaymAgreemLines).EmplId 
2. Nr Umowy w SOD, do której jest wystawiony rachunek -> 

(BHNPaymAgreem).PaymAgreemDocNumber_csf 
3. Nr Umowy w DAX, do której wystawiony jest rachunek -> (BHNPaymAgreem).PaymAgreemNumber 
4. Nr rachunku – dokumentu SOD  - pole zawierające nr wniosku o wystawienie rachunku 
5. „Data od” rachunku -> (BHNPaymAgreemLines).DateFrom 
6. „Data do” rachunku -> (BHNPaymAgreemLines).DateTo 
7. Stawka godzinowa  -> (BHNPaymAgreemLines).HourlyBaserate – nie jest polem wymaganym 
8. Ilość godzin -> (BHNPaymAgreemLines).HourQty – nie jest polem wymaganym 
9. Brutto waluta ->(BHNPaymAgreemLines).NettoCur_CSF 
10. Waluta ->(BHNPaymAgreemLines).CurrencyCode 
11. Status – status rachunku nie przenoszony na tabelę docelową DAX 
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Statusy rachunku: 

a/ Nowy rachunek – dla wierszy otrzymanych z SOD 

b/ Do przeniesienia – dla wierszy, które mają zostać przeniesione na tabelę właściwą w DAX 

c/ Błąd przeniesienia – dla wierszy, które nie przeszły pomyślnie walidacji zapisu rekordu na tabeli właściwej w 
DAX 

d/ Anulowany – dla wierszy, gdzie użytkownik samodzielnie decyduje o odrzuceniu rachunku 

e/ Przeniesiony – dla wierszy przeniesionych na tabelę właściwą w DAX 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_037_Dodanie możliwości 
podziału kwotowego/procentowego 
rachunku UCP na różne wymiary 
finansowe 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i 
naliczenia listy płac 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
 

W ramach modyfikacji należy dodać przebieg umożliwiający użytkownikowi edycję zaimportowanego rachunku 
UCP i podział kwotowy/procentowy na różne wymiary finansowe. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_043 Księgowanie dwufazowe 
UCP 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_016_Proces ewidencji rachunku do umowy cywilno-prawnej i 
naliczenia listy płac 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL w ramach zadań PSL10/0712 i PSL10/0851. 

(opis z AX2009) 

Zaznaczenie checkboxa Księgowanie dwufazowe uaktywnia przebieg Księgowanie - pierwsza faza spod 
przycisku Księgowanie. Po zaksięgowaniu pierwszej fazy aktywny jest przycisk Zmiana daty należności oraz 
przebieg Księgowanie - druga faza. Kliknięcie przycisku Zmiana daty należności wyświetla okno dialogowe z 
polem Data należności. 

Transakcje pracownika są tworzone w drugiej fazie. 

 

Opis kroków użytkownika: 

1. Na wejściu mamy nowy rekord na linii rachunku. 
2. Pracownik sekcji płac uzupełnia datę należności (datę bieżącą) oraz zaznacza check box księgowanie 

dwufazowe. Następnie oblicza rachunek, wybiera status linii umowy płacowej – do arkusza oraz 
przechodzi do księgowania – faza pierwsza. Uzupełnia pole data księgowania oraz wybiera arkusz 
płacowy. Powstaje nr listy z statusem linii płacowej – do arkusza. 

3. Jeżeli z danego źródła finansowania jest wystawionych kilka rachunków, każdy rachunek obliczamy 
(uzupełniamy datę należności (datę bieżącą) oraz zaznaczamy check box księgowanie dwufazowe. 
Następnie obliczamy rachunek, wybieramy status linii umowy płacowej – do arkusza), następnie 
używamy funkcji zbiorcze księgowanie dwufazowe. Uzupełnione zostają następujące pola: data 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=86181346
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księgowanie pierwszej fazy, arkusz płacowy, data należności oraz projekt. Powstaje nr listy z statusem 
linii płacowej – do arkusza. 

4. Pierwsza faza powoduje zaksięgowanie wartości brutto i pochodnych po stronie pracodawcy. 
5. Wypłata rachunku zaksięgowanego z pozycji linii rachunku następuje poprzez usunięcie statusu linii 

umowy płacowej – do arkusza, wprowadzenie prawidłowej daty należności (daty wypłaty), ponownym 
obliczeniu rachunku, wybraniu statusu – do arkusza oraz użycie kafelka księgowanie – faza druga. 
Status linii płacowej zmienia się z do arkusza na do zaksięgowania bez zmiany nr listy. 

6. Wypłata rachunków, które zostały zaksięgowane zbiorczo następuje poprzez przeliczenie na nowo 
wszystkich rachunków (usunięcie statusu linii umowy płacowej – do arkusza, wprowadzenie prawidłowej 
daty należności (daty wypłaty), ponownym obliczeniu rachunku, wybraniu statusu – do arkusza). 
Następnie poprzez użycie funkcji zbiorcze księgowanie dwufazowe uzupełniamy pola: data księgowania 
(data wypłaty) oraz data należności drugiej fazy (data wypłaty), arkusz płacowy oraz projekt. Status linii 
płacowej zmienia się z do arkusza na do zaksięgowania bez zmiany nr listy. 

7. W momencie księgowania zbiorczego drugiej fazy musi istnieć blokada, która pilnuje przeniesienia takiej 
samej liczby pracowników jak w pierwszej fazie. 

8. Księgowanie transakcji w pierwszej fazie z jednej strony dokonuje się na wymiarach finansowych 
wskazanych na liniach rachunku, drugostronnie domykając na koncie technicznym (aktualnie 249-7200). 

9. Księgowanie transakcji w drugiej fazie zamyka konto techniczne i tworzy transakcje pracownika. Uwaga! 
Na kontach dostawcy i pracownika musi się zapisać data należności z drugiej fazy. 

 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_034_Dodanie tabeli 
przejściowej do importu danych dot. 
UCP 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego  

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL zadaniami: PSL10/0720, PSL10/0846. 

 

Należy utworzyć tabelę przejściową zawierającą pola do importu danych dotyczących umów cywilnoprawnych: 

1. Ogólne 

1.1. Termin wykonania umowy od 

1.2. Termin wykonania umowy do 

1.3. Wartość całego zamówienia 

1.4. Wartość umowy 

1.5. Waluta 

1.6. Pełny koszt pracodawcy 

1.7. Podstawa wynagrodzenia 
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1.8. Koszty uzyskania przychodu 

1.9. Numer umowy 

1.10. Rodzaj umowy 

1.11. Numer umowy płacowej 

1.12. Numer pierwotnej umowy 

1.13. Numer aneksu 

1.14. Data aneksu 

1.15. Urząd Skarbowy 

1.16. Opis przedmiotu zamówienia 

1.17. Zakres wykonywanej pracy 

1.18. Postać dzieła 

1.19. Przeniesienie praw autorskich 

1.20. Ustalenia dodatkowe 

1.21. Nakład 

1.22. Objętość w arkuszach autorskich 

1.23. Stawka za 1 arkusz autorski 

1.24. 50% zaliczka 

1.25. Termin wydania utworu 

1.26. Dodatkowy termin 

1.27. Autorzy 

1.28. Uzasadnienie celowości 

1.29. Numer przedmiotu 

1.30. Treść noty copyright 

1.31. Tryb zamówienia publicznego 

1.32. Tryb procedury 

 

2. Wymiary finansowe 

2.1. MPK 

2.2. Projekt 



2.3. Konto alokacji 

2.4. Grupa źródeł finansowania 

2.5. Koszty uzyskania przychodu 

2.6. Kierunek studiów 

2.7. Nieruchomość 

2.8. Kategoria projektowa 

2.9. Wartość 

2.10. Pozycja planu 

2.11. Przedmiot 

2.12. Semestr studiów 

2.13. Rodzaj studiów 

2.14. Wykłady 

2.15. Seminaria dyplomowe 

2.16. Ćwiczenia 

2.17. Laboratorium 

2.18. Projekt 

2.19. Seminarium 

 

3. Parametry dodatkowe 

3.1. Rodzaj zleceniobiorcy 

3.2. Typ umowy płacowej 

3.3. Jednostka organizacyjna 

3.4. Profil księgowania 

3.5. Konto finansowe 

3.6. Kod grupy 

3.7. Zgłoszenie do ZUS 

3.8. NFZ 

3.9. Kod ubezpieczenia 

3.10. PESEL 



3.11. NIP 

3.12. Dowód osobisty 

3.13. Paszport 

3.14. Ubezpieczenie obowiązkowe Wypadkowe 

3.15. Ubezpieczenie obowiązkowe Chorobowe 

3.16. Ubezpieczenie obowiązkowe Rentowe 

3.17. Ubezpieczenie obowiązkowe Emerytalne 

3.18. Ubezpieczenie dobrowolne Chorobowe 

3.19. Ubezpieczenie dobrowolne Rentowe 

3.20. Ubezpieczenie dobrowolne Emerytalne 

 

4. Umowy dydaktyczne 

4.1. Liczba godzin 

4.2. Przelicznik 

4.3. Stawka 

4.4. Kwota do zapłaty 

 

 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_039 Obsługa aneksów do 
umów cywilnoprawnych 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_017_Proces zawarcia umowy cywilno-prawnej 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego  

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL pod zadaniem PSL10/0974. 

W ramach modyfikacji należy obsłużyć aneksowanie UCP. 

1. Po przejściu ścieżki w SOD, w tabeli przejściowej w D365 jest tworzony rekord zawierający: 

• komplet aktualnych danych dot. umowy 

• zaznaczony parametr „Aneks do umowy” 

• uzupełnione pole dot. numeru umowy płacowej (jest to numer pierwotnej umowy, po którym 
identyfikujemy umowę) 

• uzupełnione pola dot. numeru Pierwotnej umowy płacowej, numeru Aneksu i daty Aneksu 
2. Na poziomie tabeli przejściowej będzie dodany przebieg "Aneksuj istniejącą umowę" 

• wyszukanie umowy w tabeli umów cywilnoprawnych 

• nadpisanie pól: wartość brutto, podstawa wynagrodzenia, data do, przedmiot umowy, numer 
pierwotnej umowy, numer aneksu, data aneksu, ID dokumentu w SOD 

• generowanie dokumentu wg szablonu 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak 
przeniesienia 

 

http://teamroom365.arcussi.pl/display/POLSLWDR/PSL_KPRO_KIP_017_Proces+zawarcia+umowy+cywilno-prawnej


KIP_MOD_027_Rejestracja 
nieobecności - dodanie brakujących 
pól 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PPSL_KPRO_KIP_21 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego 

Akceptujący 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
1 W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rejestracja nieobecności należy dodać 
nowe pola: 

1.1. Zastępstwo czynne (słownik zatrudnień) - po "Godziny" 

1.2. Imię i Nazwisko 

1.3. Data urodzin (członka rodziny) - po "Członek rodziny" 

1.4. Opis - po "Data urodzin" 

1.5. Kod choroby 

1.6. Numer umowy szkoleniowej 

1.7. Rok rejestru absencji uzupełniany automatycznie 

1.8. Rozliczona 

1.9. Kod podstawy prawnej absencji (dodatkowo parametr w definicjach nieobecności) 



 

2. Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rejestracja nieobecności --> Dodatkowe funkcje: 

2.1. Aktualizacja 

2.2. Nagrody jubileuszowe - przycisk wyświetlający tabelkę przypadających nagród jubileuszowych 

2.3. Dodatek stażowy - przycisk wyświetlający tabelkę przypadających dodatków stażowych 

2.4. Sposób wypłaty - aktywny dla nieobecności Przeniesionych, tabela zawiera pola: 

   2.4.1. Data 

   2.4.2. Godziny 

   2.4.3. Godzina od: 

   2.4.4. Godzina do: 

   2.4.5. Wolne (parametr) 

   2.4.6. Urlop wypoczynkowy (ilość godzin) 

   2.4.6. Numer nieobecnośći 

   2.4.7. Symbol 

   2.4.8. Kod przerwy 

   2.4.9. Zatrudnienie 

   2.4.10. Numer nieobecności 

   2.4.11 Numer listy 

   2.4.12 Rok 

   2.4.13 Miesiąc 

   2.4.14 Data wypłaty 

   2.4.15 Opis (listy) 

   2.4.16 Nazwa (listy 

2.5. Przywróć rozliczenie - umieścić po "Zmień na wycofaną" aktywny dla nieobecności Przeniesionych i 
rozliczonych 

2.6. Raporty  - generowanie karty urlopowej 

2.7. Kopiuj na zatrudnienia 

 

 



3. Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rejestr absencji limitowanych 

Poniżej Dni - przeliczenie urlopu na dni należy dodać: 

3.1. Domyślna długość dnia pracy: 

3.2. Dni - (ile pozostało dni, godzin i minut bieżącego urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia pracy) 

3.3. Godziny - (ile pozostało dni, godzin i minut bieżącego urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia 
pracy) 

3.4. Minuty - (ile pozostało dni, godzin i minut bieżącego urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia pracy) 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_028_Podstawy chorobowego 
- dodanie brakujących pól 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” 
pracowników - Wprowadzenie absencji 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
1 W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Podstawy/Podstawy chorobowe/Miesięczne 
podstawy należy dodać nowe pola: 

1.1. Podstawa brutto mac. 

1.2. Premia w podstawie 

1.3. Poprzednie zatrudnienie 

 

2. W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Podstawy/Podstawy chorobowe/Miesięczne 
podstawy pod tabelą należy dodać nowe pola: 

2.1.Podstawa (mac) 

   2.1.1. Wyliczone: 

   2.1.2. Ostatnie przeliczenie 

   2.1.3. Za okres 

http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053488
http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053488


 

3. W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Wynagrodzenia/Podstawy/Podstawy 
chorobowe/Wynagrodzenie kwartalne i roczne należy dodać nowe parametry: 

3.1. Poprzednie zatrudnienie 

3.2. Uwzględniona zmiana etatu 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_032_Rejestr absencji 
limitowanych - dodanie brakujących 
pól 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_021_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie 
absencji 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

Akceptujący 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
1 W miejscu Honoraria365/Pracownicy/Zatrudnienia/Czas pracy/Rejestry/Rejestr absencji limitowanych należy 
dodać pola: 

1.1. Zakładka Urlop wypoczynkowy: 

1.1.1 Bieżące Dni - (ile pozostało dni, godzin i minut bieżącego urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia 
pracy) nowa kolumna w tworzonych wierszach, dane właściwe dla danego wiersza pomiędzy Bieżące (h), a 
Bieżące GG:MM 

1.1.3 Zaległy dni  (ile pozostało dni, godzin i minut zaległego urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia 
pracy) nowa kolumna w tworzonych wierszach, dane właściwe dla danego wiersza pomiędzy Zaległe (h), a 
Zaległe GG:MM 

1.1.5. Wymiar dni - (ile przysługuje dni, godzin i minut urlopu w przeliczeniu wg domyślnej długości dnia pracy) 
nowa kolumna w tworzonych wierszach, dane właściwe dla danego wiersza pomiędzy Wymiar (h), Wymiar 
GG:MM 

1.1.6 Domyślna długość dnia pracy - pod tabelką z wierszami w miejscu Wykorzystane bieżące pomiędzy 
wykorzystany bieżący (h), a Wykorzystany bieżący GG:MM 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053488
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053488


Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia 

 



KIP_MOD_029_Dodanie parametrów 
podatkowych 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_22_Proces tworzenia „Listy płac”. Proces 
wprowadzania informacji o zmniejszeniu lub zaniechaniu 
poboru zaliczek 

Status Modyfikacji BRAK PRZENIESIENIA pkty 1-2, DO PRZENIESIENIA pkty 3-4 

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
1 W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenia/Dane płacowe/Parametry 
płacowe/Parametry podatkowe i parametry płatności 

należy dodać: 

1.1. dodatkowe wartości słownikowe do KUP: Podstawowe z wielu stosunków pracy  oraz Podwyższone z wielu 
stosunków pracy 

1.2. Znacznik "Bez kosztu uzyskania AUT" 

1.3. Znacznik "Bez kosztu uzyskania UMC" 

1.4. Koszty autorskie - przekroczenie - Przebieg zaznaczający parametr przy przekroczeniu limitu kosztów 
autorskich w danym roku. 

1.5. Znacznik - "Brak PIT-2" zaznaczany i odznaczany przez użytkownika 

 

2. W miejscu Honoraria/Okresowo należy dodać: 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053632
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053632
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=80053632


2.1. rozwijaną listę o nazwie "Funkcje końca roku" pomiędzy Funkcje płacowe, a Integrację danych. 

   2.1.1. W ramach funkcji końca roku należy dodać - Zerowanie kosztów autorskich 

 

3. W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Wynagrodzenia/Kartoteki/Kartoteka 
ZUS/Podatkowa należy dodać pole 

3.1. "Koszty uzyskania - autorskie" , które wskazywałyby na  wysokości wykorzystanych kosztów autorskich w 
danym roku. Wartość po księgowaniu listy płac odkładałaby się w tym polu. 

 

4. W miejscu Honoraria/Ustawienia/Parametry należy dodać: 

4.1. Parametry płacowe pomiędzy Parametry ogólne, a Dane firmy. 

   4.1.1 W ramach parametrów płacowych należy dodać grupę pól Podstawy narastająco 

      4.1.1.1. Koszty uzyskania - autorskie z przypisanym słownikiem składników wartościowych. Na podstawie 
przypisanego składnika system zbiera narastająco wartości w polu 3.1. 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_030_Karty pracy 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_23_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie godzin 
nadliczbowych 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

Akceptujący 

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
1 W miejscu Honoraria/Pracownicy/Zatrudnienia/Zatrudnienie/Czas pracy/Karty pracy należy dodać pola: 

1.1. Nadgodziny do wykorzystania 

1.2. Nadgodziny w miesiącu 

1.3. Praca ponad wymiar 

1.4. Parametry: 

   1.4.0. Odbicie 

   1.4.1. Odbicie zaliczone 

   1.4.2. Pobrane z PP 

   1.4.3. Przeniesiono na aneks 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak 
przeniesienia 



KIP_MOD_042 Wyliczanie nagród ze 
Specjalnego Funduszu Nagród 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_025_Proces naliczania „Listy płac” - wprowadzanie nagród ze 
Specjalnego Funduszu Nagród (SFN)  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W ramach modyfikacji należy dodać formatkę do wyliczenia Nagród SFN. 

W miejscu Okresowo należy dodać grupę pól "Dodatkowe wynagrodzenie". Tam będzie podpięte Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, Plan funduszu premiowego oraz Nagroda SFN. 

 

Zrobione na POLSL w ramach zadań PSL10/0765 oraz POLSL20-655 i POLSL20-856 

 

Opis funkcjonalności w załączonej instrukcji. Do uwzględnienia zmiany zrealizowane pod w/w zadaniami. 

http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=84871732
http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=84871732
https://meetpoint365.arcussi.pl/projects/POLSL20/issue/POLSL20-655
https://meetpoint365.arcussi.pl/projects/POLSL20/issue/POLSL20-856


 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_033_Dodanie podstawy 
urlopu/ekwiwalentu rozszerzonej 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_026_Proces naliczania „Listy płac” - Naliczanie i wprowadzanie 
dopłat ze składników zmiennych  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL zadaniami: PSL10/0304, PSL10/0889: 

 

Na parametrach BHNParameters lub parametrach dodatkowych (nowa formatka) trzeba dodać dwa nowe pola do 
zdefiniowania ilości m-cy dla podstaw rozszerzonych, na wzór istniejących (screen): 

Urlop – rozszerzony (tutaj wprowadzimy 12) 

Ekwiwalent – rozszerzony (tutaj wprowadzimy 12) 

http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=86180199
http://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=86180199


 

 

1.W BHNElementValTable proszę dodać nowe pola typu check: 

a/ za Podstawa do urlopu (BHNElementValTable).VacBaseCalc 

b/ dodać Podstawa do urlopu rozszerzona 

c/ za Podstawa do ekwiwalentu (BHNElementValTable).EqwBaseCalc 

d/ dodać Podstawa do ekwiwalentu rozszerzona 

 

2. Dla nowo utworzonych pól, jak są ="tak" to mają się uruchamiać sposoby wyliczenia podstawy jak w 
(BHNElementValTable).SystemValueType : 

dla 1.b/ Podstawa urlopu - zwiększona 

dla 1.d/ Podstawa ekwiwalentu - zwiększona 

(czyli wylicza podstawę z 12 m-cy wstecz dla sumowanych składników podanych w zakładce "Wyliczenia" - 
(BHNValElementSum).ChildElement 

Standard dla pól obecnych czyli 1a i 1c wylicza podstawę z 3 m-cy (ilość m-cy pobrana z parametrów). 

 

3. Na (BHNEmplVacBase) dodać dwa nowe pola na wzór istniejących: 

InVacBase:  Podstawa urlopu-rozszerzona, 

InEqv: Podstawa ekwiwalentu – rozszerzona 

Dla wyliczonych list płac, składniki ValElement, gdy mają  pole z pkt 1 = tak (obecnie standard tak działa dla 1 a/ i 
1 c/) , w procesie księgowania mają być odkładane na tabeli BHNEmplVacBase (podobnie jak standardowe pola, 
tylko z zaznaczeniem nowych checkboxów InVacBase-rozszerzona, InEqv – rozszerzona. Sprawdzić 
uzupełnianie tabeli dla przy nowo utworzonych check-ach z pkt 1 b i 1d. 



 

Wg PSL10/0304 zmiany dotyczyły: 

+ \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Field Groups\IncludeTo\HolidayCompBaseIncreased_CSF 

        + \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Field Groups\IncludeTo\VacBaseCalcIncreased_CSF 

        + \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Fields\VacBaseCalcIncreased_CSF 

        + \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Fields\HolidayCompBaseIncreased_CSF 

        + \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Fields\HolidayCompBase_csf 

            #Label: @SBS2181 -> @ARC729 

        + \Data Dictionary\Tables\BHNElementValTable\Fields\VacBaseCalc 

            #Label: @HON395 -> @ARC728 

            

        = \Classes\BHNTransferPostEntering\createPostPaymTrans 

 

Wg PSL10/0889 zmiany dotyczyły: 

   \Classes\BHNPaymListCreateBase 

            = \Classes\BHNPaymListCreateBase\vacBaseCalc 

  \Classes\BHNPaymListCreateBase 

            = \Classes\BHNPaymListCreateBase\vacBaseSub3Calc_csf 

            = \Classes\BHNPaymListCreateBase\vacBaseSub2Calc 

            = \Classes\BHNPaymListCreateBase\vacBaseSubCalc 

 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 



KIP_MOD_044 Plan funduszu 
premiowego 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_035_Proces obliczania premii – Pracownicy Administracyjno-
Techniczni i Fizyczni 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Okresowo należy dodać grupę pól "Dodatkowe wynagrodzenie". Tam będzie podpięte Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, Plan funduszu premiowego oraz Nagroda SFN. 

 

Zrobione na POLSL w ramach zadania PSL10/0060, opis poniżej. 

I. W miejscu "Parametry" w grupie pól "Premia regulaminowa" należy utworzyć pola: 

- Premia kwartalna - część "A" 

- Premia kwartalna - część "B" 

Do wyboru pola z tabeli (BHNElementIndTable) 

 

II. Poprzez formatkę Plan funduszu premiowego użytkownik ma możliwość generowania propozycji premii. 

1. Uruchomienie formatki powoduje wywołanie okna dialogowego (na wzór CsfBHNRegAnnualSalary), a tam: 
Parametry: 
a/ Premia za rok: ..... kwartał ..... (pola obowiązkowe) 
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b/ Minimalna liczba dni zatrudnienia w okresie: 
c/ Limit funduszu premiowego: .............. kwota (kwota do uzupełnienia ręcznego)  
d/ Max. kwota na premie dla stan. kierowniczych:  
- pole "%" na wpisanie % 
- pole "Wartość" do dwóch miejsc po przecinku - pole na wyliczenie % x limit (c) 
e/ Min. kwota na premie dla stan. pozostałych: 
- pole "%" na wpisanie % 
- pole "Wartość" do dwóch miejsc po przecinku - pole na wyliczenie % x limit (c) 
f/ Rezerwa:  
- pole "%" na wpisanie % 
- pole "Wartość" do dwóch miejsc po przecinku - pole na wyliczenie % x limit (c) 
Jeżeli suma wpisanych % z pól d+e+f nie równa się 100% to zwracaj komunikat "Zweryfikuj wartość % dla 
podziału Limitu" 

 
 
Pod przyciskiem Wybierz: pola z EmplTable 

2. Generowanie wykorzystuje metody jak w CsfBHNRegAnnualSalary i zapisuje dane w tabeli w polach: 
a/ nad tabelą okna:  
Rok.... kwartał ......- wskazany kwartał będzie wyznacznikiem generowania rekordów - zawsze generowane na 1 
dzień kwartału czyli: 1 styczeń, 1 kwiecień, 1 lipiec lub 1 październik 

Pole typu check: Pokaż pulę dla Jednostek. Gdy check jest na "tak" to widzimy na formatce dane zbiorcze dla 
pracowników danej jednostki. 
Dane kwotowe z dialogu tj pkt 1d/e/f/ oraz  
Naliczona Pula na premię - suma naliczonych kwot (b/ ppkt M) 
b/ Generując dane system sprawdza: 
- czy zatrudnienie (daty Od i do w HistoryCompany) trwa na 1 dzień kwartału i zwraca dane (obowiązujące na 1 
dzień kwartału) pola tabeli: 
A/ Pracownik - EmplId 
B/ Tytuł - JobTitleId_CSF z EmplId 
C/ Imię 
D/ Nazwisko 
E/ Jednostka - z EmplAgreements  
F/ Grupa pracowników - z EmplTable (zmiana grupy zapisywana jest historycznie na Empltable) 
G/ Kierownik - pole uzupełniane na "tak" jeżeli na 1 dzień kwartału na agreements jest PositionId, dla którego jest 
w tabeli (BHNPositionTable) pole IsSuperior="tak" 
H/Stawka - (BHNEmplAgreements).Baserate aktualna na 1 dzień kwartału 
I/ % Premii A - wartość procentową IndElement znalezioną dla danego EmplId (obowiązująca w tej dacie) dla 
Premia A 
J/ Pula na Premia "A" - wyliczaj kwotę jako: 3 x stawka (BHNEmplAgreements).Baserate obowiązująca na 1 dzień 
kwartału mnożone przez wartość procentową A 
K/ % Premii B - wartość procentową IndElement znalezioną dla danego EmplId (obowiązująca w tej dacie) dla 
Premia B 
L/ Pula na Premię "B" - wyliczaj kwotę jako: 3 x stawka (BHNEmplAgreements).Baserate obowiązująca na 1 
dzień kwartału mnożone przez wartość procentową B 
M/ Razem - zwracaj sumę Pula na A+B 
Na tabeli do grupy pól dotyczących absencji (CsfBHNRegAnnualSalary).ShowAbsDays dodać "Choroba(dni)" 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 



KIP_MOD_045 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne ("13") 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_037_Proces naliczania „Listy płac” - Wprowadzanie i obliczanie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) – pracownicy Dydaktyczni oraz 
pracownicy Administracyjno-Techniczni i Fizyczni 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
W miejscu Okresowo należy dodać grupę pól "Dodatkowe wynagrodzenie". Tam będzie podpięte Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, Plan funduszu premiowego oraz Nagroda SFN. 

 

I. W Ustawieniach dodać definicję "Definicje do 13-tki". W tym miejscu będą wskazane kody skrócone absencji 
wraz z definicją do 13-tki. 

 

II. Poprzez formatkę Dodatkowe wynagrodzenie roczne użytkownik ma możliwość generowania kwot nagrody i 
przeniesienia ich na składniki indywidualne. 

1. Uruchomienie formatki powoduje wywołanie okna dialogowego (CsfBHNRegAnnualSalary) z parametrami: 
a/ Nagroda za rok: (wybór z listy) 
b/ Minimalna liczba dni zatrudnienia: (wpisane ręcznie) 

2. Generowanie propozycji nagrody wykorzystuje metody CsfBHNRegAnnualSalary i zapisuje dane w tabeli w 
polach: 
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a/ nad tabelą okna:  
Rok.... - 

b/ Kolumny: 

• rok 

• ilość dni (suma dni z Definicji do 13-tki) 

• pracownik 

• tytuł zawodowy 

• imię 

• nazwisko 

• rodzaj pracownika 

• jednostka 

• kadry - akceptacja (check) 

• płace - akceptacja (check) 

• ostatnia data zatrudnienia 

• ostatnia data zwolnienia 

• składnik indywidualny 

 

3. Generowanie składnika indywidualnego - uruchomienie powoduje wywołanie okna dialogowego z parametrami: 
a/ Data składnika 

b/ lista pracowników 

Składnik jest generowany dla rekordów z zaznaczonym checkiem Kadry-akceptacja oraz Płace-akceptacja. 

 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 



KIP_MOD_052 Przeksięgowanie 
wynagrodzenia z projektu 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_044-045_Proces rozliczania wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji projektów  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL pod zadaniem PSL10/0350. 

Modyfikacja ma na celu przygotowanie definicji dekretu prawidłowego na podstawie rozdzielnika kosztów i 
wskazanej listy płac. Następnie wyksięgowaniu dla pracownika kosztów i narzutów z takimi samymi 
kontami/wymiarami, a zaksięgowaniu tych kwot na projekty wg przygotowanej definicji, z możliwością korekty 
odpisu na ZFŚS. 

W Okresowo należy dodać polecenie 'Generuj stawkę wynagrodzenia i narzutów  - projekt', w którym użytkownik 
wybiera pierwotnie zaksięgowaną listę płac. W ramach przebiegu system przelicza ponownie wynagrodzenie, z 
uwzględnieniem wymiarów na karcie czasu pracy, a otrzymane wartości zapisuje w 'Stawka wynagrodzenia - 
projekt'. 

Następnie w Okresowo/Generuj przeksięgowanie-projekt należy wskazać Arkusz płacowy, numer listy do 
przeksięgowania oraz datę miesiąca księgowego. Wykonanie tego przebiegu wygeneruje nowy arkusz płacowy, 
stornujący dotychczasowe wartości z konta Typu Księga lub Projekt i wprowadzający te wartości na konta Typu 
Projekt. 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_046 Proces przygotowania 
preliminarza ZFŚS i kontrola jego 
wykonania 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_070-KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i 
kontrola jego wykonania 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Konieczność modyfikacji uwagi na brak modułu ZFŚS. Do dorobienia cały proces PSL_KPRO_KIP_070-
KIP_071_Proces przygotowania preliminarza ZFŚS i kontrola jego wykonania. 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_047 Prowadzenie bazy 
uprawnionych do ZFŚS 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS  

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel Wykonawcy  

Właściciel Zamawiającego  

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Konieczność modyfikacji uwagi na brak modułu ZFŚS. Do dorobienia cały 
proces PSL_KPRO_KIP_072_Prowadzenie bazy uprawnionych do ZFŚS. 

Opis zadania techniczny: 
 

 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_048 Proces przyznawania i 
wypłaty świadczeń ZFŚS 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty 
świadczeń dla osób mających dostęp do PP 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Konieczność modyfikacji uwagi na brak modułu ZFŚS. Do dorobienia pod procesy 
PSL_KPRO_KIP_075_KIP_077_KIP_078_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób mających dostęp 
do PP i PSL_KPRO_KIP_073_KIP_074_KIP_076_KIP_080_Proces przyznawania i wypłaty świadczeń dla osób 
niemających dostępu do PP. 

Opis zadania techniczny: 
 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_038 Dodanie parametru 
Mikołajki na tabeli Członkowie rodziny. 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci 
pracowników oraz emerytów i rencistów 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

 

Opis zadania biznesowy: 
Zrobione na POLSL pod zadaniem PSL10/0443. 

W ramach modyfikacji należy dodać parametr Mikołajki na tabeli Członkowie rodziny. Pod parametr należy 
podpiąć funkcjonalność, że świadczenie może zostać naliczone tylko dla dzieci, które mają wartość TAK w 
nowym polu 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
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KIP_MOD_049 Organizacja imprez 
kulturalnych dla pracowników, dzieci 
pracowników oraz emerytów i 
rencistów 

 

Obszar KIP 

Nazwa procesu PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci 
pracowników oraz emerytów i rencistów 

Status Modyfikacji DO PRZENIESIENIA  

Właściciel 
Wykonawcy 

 

Właściciel 
Zamawiającego 

 

Akceptujący  

Słownik wyjaśnień do statusu 
modyfikacji: 

1. Do przeniesienia: Przenosimy wprost z AX 2009, 
2. Brak przeniesienia: Wykorzystamy standard. 
3. Nowa Funkcja: Potrzebna jest nowa modyfikacja do Dynamics 365 z uwagi na inne procesy. 

Opis zadania biznesowy: 
Konieczność modyfikacji uwagi na brak modułu ZFŚS. Do dorobienia cały 
proces PSL_KPRO_KIP_079_Organizacja imprez kulturalnych dla pracowników, dzieci pracowników oraz 
emerytów i rencistów. 

Opis zadania techniczny: 

Opis procesu standardowego w 
przypadku: Brak przeniesienia 
 

https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=87294426
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=87294426
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=87294426
https://teamroom365.arcussi.pl/pages/viewpage.action?pageId=87294426



