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1. Informatyczne systemy zarządzania (ERP) – charakterystyka 

2. Zakres funkcjonalny – architektura rozwiązania SAP HR 

3. Rynek oprogramowania kadrowo-płacowego w Polsce 

4. Zarządzanie projektem wdrożenia ISZ (ERP) – problematyka 

zmiany organizacyjnej. 

5. Informatyczne systemy zarządzania (HR) – kierunki rozwoju 

6. Wdrożenie SAP HR w UJ – studium przypadku 

 

7. Dyskusja – pytania i odpowiedzi 



1. Informatyczne systemy 

zarządzania (ERP)  
– charakterystyka 
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ISZ / ZSI (ERP) – 
architektura rozwiązania 
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ERP – architektura rozwiązania 



  

SAP ERP (R/3) – 
architektura rozwiązania 







IFS – architektura rozwiązania 



ERP – podsumowanie 

1.  ERP (Enterprise Resources Planning) – (totalne) planowanie  

(wszystkich) zasobów (globalnego) przedsiębiorstwa. 

 

2. Celem systemów klasy ERP jest integrowanie i 

automatyzacja w możliwie najszerszym zakresie 

(wewnętrznie i zewnętrznie), wszystkich obszarów (w tym 

HR) i szczebli zarządzania przedsiębiorstwem (organizacją). 
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2. Zakres funkcjonalny  
– architektura rozwiązania SAP HR 



KP – podstawowy zakres funkcjonalny 

 Rekrutacja i derekrutacja 

 Administracja kadrami / zdarzenia kadrowe 

 Administracja strukturą organizacyjną / stanowiska 

 Zarządzanie czasem pracy 

 Zarządzanie świadczeniami 

 Zarządzanie podróżami służbowymi 

 Urlopy 

 Rozliczanie listy płac 

 Ochrona danych osobowych (RODO) 



ERP HRM – zakres funkcjonalny + 

 Planowanie i rozwój kadr 

 Strategie motywacyjne 

 Oceny pracownicze 

 Talent Management 

 Planowanie i realizacja szkoleń on-line 

 Komunikacja wewnętrzna 

 Dokumenty kadrowe i wnioski 

 Analityka BI / Analiza kosztów 

 Integracja z modułami FI, CO, PP, PS 

 Portal pracowniczy / Mobile 



SAP ERP HRM – zestaw funkcji 



SAP ERP HRM – zestaw transakcji 



SAP ERP HRM – proces rekrutacji 



SAP ERP HRM – proces rekrutacji 
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3. Rynek oprogramowania 

kadrowo-płacowego HR / 

HRM / ERP w Polsce i na 

świecie 
– raport 



Rynek ERP – dostawcy globalni  

IT Polska News, maj 2014 / Raport ERP. 



Sektory wdrożeń ERP  

IT Polska News, maj 2014 / Raport ERP. 



Rynek ERP w Polsce  

Raport ERP 2014/11/21; http://aobiznes.pl/aktualnosc/25-raport-erp ; dostęp w dniu: 01.10.2015. 



1. TETA HR by Unit4 

2. R2platnik 

3. Promax Płatnik 

4. LeftHand Kadry i Płace 

5. Kadry i Płace 

6. Gratyfikant GT 

7. Kadry, Płace i ZUS PRO 

8. Comarch ERP Optima Płace i Kadry 

9. Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 

10.Enova moduł Kadry Płace 

Polskie programy kadrowo-płacowe 

? 



Jak wybrać najlepszy 
program kadrowo-płacowy 
dla swojej firmy? 



1. Zgodność z obowiązującymi przepisami! 

2. Sprawozdawczość dostępna na życzenie. 

3. Generowanie formularzy deklaracji (m.in. PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-

8AR) i opcję wysyłania e-Deklaracji 

4. Dostęp do Help-Desku 24/7 

5. Gotowe procedury kadrowe (np. ocena pracownicza, rekrutacja) 

realizowane w ramach pełnego cyklu życia pracownika. 

6. Integracja z modułem finansowym (lista płac). 

7. Analityka kadrowa (funkcja BI). 

8. Rozwiązanie chmurowe i mobilne – opcjonalnie 

9. ? 

Najlepszy program? 
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4. Zarządzanie projektem 

wdrożenia ISZ/ZSI (ERP HRM)  
– problematyka zmiany organizacyjnej 

Przygotowanie
Analiza 

przedwdro-

żeniowa

Koncepcja 

biznesowa

Konfiguracja 

systemu

Testowanie 

i szkolenia

START 

produktywny

FAZA 0 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 FAZA 5



Zarządzanie projektem - HRM 

FAZA 0. Przygotowanie projektu 

FAZA 1. Analiza przedwrożeniowa – 

 mapowanie procesów 

FAZA 2. Koncepcja biznesowa – 

 przygotowanie danych 

FAZA 3. Projektowanie nowego 

 systemu – prace 

 programistyczne 

FAZA 4. Testowanie prototypu 

FAZA 5. Przygotowanie do startu 

FAZA +. START produktywny i 

 wsparcie  

Metodyka projektowania i 

wdrażania NOWEGO systemu 

WYBÓR i zakup systemu prekonfigurowanego 

 – strategia firmy! 

FAZA 0. Przygotowanie projektu 

FAZA 1. Analiza przedwdrożeniowa / 

 mapowanie procesów (optymalizacja) 

FAZA 2. Koncepcja biznesowa –  przygotowanie 

danych 

FAZA 3. Kastomizowanie / Konfigurowanie 

 systemu – ustawienia i dane 

FAZA 4. Testowanie prototypu 

FAZA 5. Przygotowanie do startu 

FAZA +. START produktywny i wsparcie  

Metodyka wdrażania GOTOWEGO 

(prekonfigurowanego) systemu 

Przygotowanie
Analiza 

przedwdro-
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 ERP HR a procesy kadrowo-płacowe 

• Modelowanie, projektowanie procesów 

• Analiza kluczowych procesów; Mapowanie procesów  

• Poszukiwanie rozwiązań udoskonalających (procesy biznesowe) 

• Opis architektury SYSTEMU – „sizing” i opis infrastruktury technicznej 

• Opracowanie możliwości integracji SYSTEMU z obecnymi aplikacjami 

(interfejsy) 

• Opracowanie zasad współpracy i wymiany danych między systemami 

(migracja danych) 

• Opracowanie zakres i harmonogramu szkoleń przeglądowych 

• Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia (faza 2 i 3) 

• Opis modyfikacji i rozszerzeń oprogramowania (programowanie) 

Przygotowanie
Analiza 

przedwdro-

żeniowa
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 ERP HR a procesy kadrowo-płacowe 

? 
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 ERP HR a procesy kadrowo-płacowe 
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Ćwiczenie: 

Przy pomocy notacji BPMN oraz narzędzia 

informatycznego (BIZAGI) opracuj model  

wybranego procesu kadrowo-płacowego. 



Lista procesów 
kadrowo-płacowych 



 Lista procesów kadrowych 

1. Proces „Zatrudnienie pracownika” 

2. Proces „Zmiana przypisania organizacyjnego” 

3. Proces „Kolejna umowa o pracę” 

4. Proces „Zawieszenie – urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, zasadnicza 

służba wojskowa, inne” 

5. Proces „Powrót z zawieszenia” 

6. Proces „Monitorowanie terminów” 

7. Proces „Zwolnienie pracownika” 

8. Proces „Planowania rozwoju pracownika” 

9. Proces obejmujący „Talent Management” 

10. Proces „oceny pracowniczej” 

11. ? 



 Lista procesów płacowych 

1. Proces obsługi pożyczki ZFŚS 

2. Proces przyznania zapomogi losowej/ekonomicznej 

3. Proces refundacji wypoczynku 

4. Proces obsługi umów cywilno – prawnych 

5. Proces przyznania pożyczki PKZP (Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe) 

6. Proces obsługa wynagrodzenia rocznego 

7. Proces obsługi regulacji wynagrodzeń 

8. Proces rejestracji danych płacowych 

9. Proces rozliczenie listy płac 

10. Proces obsługi zwrotu składek ZUS 

11. ? 



BPMN – opis notacji 



Notacja BPMN 
DLA kogo BPMN? 

• szefowie różnych szczebli zarządzania, 

• pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością 

• konsultanci BPM zewnętrzni i wewnętrzni, 

• analitycy procesów biznesowych (np. Six Sigma Black Belts i 

Six Sigma Green Belts, Lean Manufacturing), 

• analitycy Rachunku Kosztów Działań (ABC), 

• zespoły wdrożeniowe rozwiązań działających w architekturze 

SOA (Service Oriented Architecture) / architektura zorientowana 

usługowo / procesowo. 
Biernacki P., BPMN – rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010 



Notacja BPMN 
DEFINICJA 

• BPMN (Business Process Model and Notation) / Notacja i 

Model Procesu biznesowego - graficzna metoda służąca do 

prostego i zrozumiałego opisywania procesów biznesowych. 

• Pierwotnie nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process 

Modeling Notation. 

 

• Notacja to język komunikacji świata biznesu z branżą IT więc 

nie może być niezrozumiała a nawet zbyt trudna! 
http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 



Notacja BPMN 
GENEZA / ZAPIS 

• Notacja BPMN powstała w ramach Business Process 

Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez 

konsorcjum Object Management Group (http://www.omg.org). 

• Wersja standardu BPMN 2.0 obejmuje 3 typy obiektów: 
 

 zdarzenia 

 czynności 

 bramki 

http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 

+ przepływ sterowania 

http://www.omg.org/


Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – symbolizowane przez okrąg.  
 

Zdarzenia (przyczyny / skutki / warunki / impuls itd.) mogą być 

początkowe (START event), pośrednie (INTERMEDIATE event) 

i końcowe (END event). 

 

 Występują następujące typy zdarzeń: nieokreślone, komunikat, 

sygnał, zasada, czas, anulowanie, zerwanie (terminacja), 

usterka, eskalacja, kompensacja, łącze wielokrotne. 

http://www.omg.org 



Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – typy zdarzeń:  

http://www.omg.org 

• generic (none) - nieokreślony 
 
• message - wiadomość 
 

• timer – czasowe 
 

• conditional - warunkowe 
 

• signal - sygnałowe 
 

• multiple - wielokrotne 



Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

2. Czynność Activity – symbolizowane przez prostokąt 

z zaokrąglonymi rogami.  

 

Czynność to „praca” wykonywana w procesie lub w 

przypadku diagramów choreografii (mapowania 

procesów) „współpraca” (powiązania wejścia-wyjścia) 

wykonywana pomiędzy procesami.  

http://www.omg.org 



Notacja BPMN 
Obiekty BPMN: 

3. Bramka logiczna Gateway –  symbolizowaną przez 

romb. Bramki mogą rozdzielać lub łączyć przepływy. 

http://www.omg.org 

• wykluczająca, oparta na danych (XOR)  

 – tylko jeden wybór 
• obejmująca (różne kombinacje wyników) / (OR) 

 - jeden wybór lub dowolnie więcej 
• równoległa (AND) 

- wszystkie muszą być spełnione / 

realizowane 



Notacja BPMN 
przykład 
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5. Informatyczne systemy 

zarządzania (HR)  
– kierunki rozwoju 



ZSI/ISZ – kierunki rozwoju 



DYLEMATY ZSI/ISZ ? 

dr Marian Krupa 



ZSI/ISZ – kierunki rozwoju 

? 



ZSI/ISZ – kierunki rozwoju 

Środowisko ERP 

~15 systemów 

ERP non-SAP 

~25 systemów, różni 

dostawcy i wersje 

Systemy techniczne 

Zakupy 

Współpraca 

Aplikacje E-Commerce 

SAP R/3 

~30 systemów, wersje 3.11 - 4.7 

Non-SAP E-Procurement 

10 systemów 

SAP Enterprise Buyer 

Professional Edition 

Źródło: jak budować aplikacje kompozytowe, Prezentacja SAP Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007.  

? 



ZSI/ISZ – kierunki rozwoju 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

MRPI / MRP II / ERP SOA SET/SDW/SE 

Operacyjne 

Integracyjne 

Rozwojowe 

Wartość / 

KOSZT 

? 
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Kierunki rozwoju 

dr Marian Krupa 

1. SOA – Service Oriented Architecture 

2. Mobile – Rozwiązania mobilne 

3. Cloud – rozwiązania chmurowe 

4. BI – Business Intelligence 

5. IMC – In-memory Computing 

• Elastyczność wyboru dostawcy pakietu usług (SOA) 

• Dostępność do usług w każdym miejscu i czasie (Mobile + Cloud) 

• Totalna analityka biznesowa (BI) 

• Przetwarzanie i przechowywanie danych (Big Data) w czasie rzeczywistym (IMC) 



Kierunki rozwoju - SOA 

• “Service-Oriented Architecture (SOA) to architektura IT (ERP 
/NetWeaver, Kompozyty lub inne aplikacje), która definiuje 
wykorzystanie luźno powiązanych ze sobą funkcji oprogramowania 
dla realizacji wymagań procesów biznesowych oraz użytkowników 
oprogramowania. 

 

• W środowisku SOA zasoby są udostępniane w sieci jako niezależne 
usługi, które mogą być wykorzystywane bez znajomości podstaw 
implementacyjnych.” 



Kierunki rozwoju - SOA 

SOA 

Delete from 
database 

Rollback 
inventory 

Cancel 
Shipment 

Cancel 
Invoicing Adjust 

Planning 

Notify 
Suppliers 

Send 
Notification 

Order to Cash 

– Ręczna budowa 

– Nikła możliwość ponownego 

wykorzystania 

– Problemy z zarządzaniem 

 Prosto do chaosu 

ENTERPRISE SOA 

Cancel 
Order 

Order to Cash 

– Produktywne usługi 

– Semantyka biznesowa 

– Zunifikowane repozytorium 

 Zapewniona integracja 

Cancel 
Order 

Źródło: jak budować aplikacje kompozytowe, Prezentacja SAP Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007.  



Kierunki rozwoju - Mobile 



Kierunki rozwoju – Cloud / Chmura 

• Rozległa (globalna) sieć serwerów zdalnych znajdujących się 

w różnych miejscach na świecie.  

 

• Serwery są połączone i działają jak jeden metasystem. 

 

• W ramach chmury mogą być realizowane takie funkcje jak: 

 
1. Dostęp do różnych aplikacji / systemów transakcyjnych 

2. Archiwizacja danych na serwerach zewnętrznych 

3. Dostęp do informacji 

4. Zakup i sprzedaż towarów i usług 

5. Komunikacja on-line 

6. ? 



Kierunki rozwoju - BI 



Kierunki rozwoju - IMC 

Metoda przetwarzania danych polegająca na masowym 

przeniesieniu danych podstawowych (primary data) z napędu 

dysku twardego (nośnik magnetyczny) do pamięci operacyjnej 

RAM [Pezzini]. 

 

Dostęp do danych biznesowych – możliwość korzystania z 

informacji w czasie rzeczywistym, co bezpośrednio umożliwia 

usprawnienie procesu decyzyjnego. 

 

Kluczowa korzyść – możliwość zarządzania dużymi wolumenami 

danych z niewiarygodną szybkością. 



Kierunki 
rozwoju 
- IMC 

https://www.bcc.com.pl/akademia-

lepszego-biznesu/sap-hana-w-grupie-

sokolow-transakcje-i-analityka-

szybciej-i-lepiej.html, dostęp 

24.09.2015. 
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Kierunki rozwoju – HR / HRM ? 

Technologia Zmiany w HR / HRM? 

SOA Możliwość wyboru najlepszych usług IT bez względu 

na dostawcę 

Mobile Telepraca / nowa forma zatrudnienia i rozliczenia 

Cloud Rezygnacja z własnych działów IT (RODO?) 

BI Totalna ocena efektów pracy w czasie rzeczywistym 

IMC Raportowanie na życzenie – elastyczność w zakresie 

wyceny pracy 



Kierunki rozwoju – HR / HRM ? 

SAP SuccessFactors – rozwiązanie HR cloud wspierające 

zarówno administrację kadrami, naliczanie płac, jak i szeroko 

pojęty rozwój pracowników. 

https://www.snp-poland.com/pl/oferta/system-hr 

Cyfrowa rewolucja w Twoim HR 



Kierunki rozwoju – HR / HRM ? 

MACROLOGIC ERP by Asseco: 
 

1. Zwiększą efektywność i zautomatyzują procesy obsługi zasobów 

ludzkich, począwszy od zagadnień kadrowo-płacowych, poprzez 

elektroniczny obieg dokumentów aż po właściwe rozliczanie czasu 

pracy, szkolenia i oceny pracownicze 

2. Portal pracowniczy to narzędzie, które umożliwia pracownikom firmy 

samodzielny , zdalny dostęp do najważniejszych danych kadrowych i 

płacowych z każdego miejsca. 

 

https://macrologic.pl/system-w-chmurze 

Gwarancja bezpiecznej i efektywnej realizacji 

zadań firmy z każdego miejsca 



Kierunki rozwoju – BI a HR 
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6. Wdrożenie SAP ERP (HR PA/PY) 

w Uniwersytecie Jagiellońskim  
 

– studium przypadku 

https://www.sapiens.uj.edu.pl 



Uniwersytet 

Jagielloński  
 
- 600 lat tradycji 

- ponad 7000 pracowników 

- w tym 3600 prac. naukowych 

- ok. 45 000 studentów 

- 1200 studentów zagran. 

- 15 wydziałów, 44 instytuty 

- 102 samodzielne katedry 

- 8 055 publikacji (2008) 

- 347 prac doktorskich 

- 531 proj. badawczych (2008) 

- 130 budynków 

- 1200 jednostek organizacyjnych 

- 1 000 000 dokumentów w 

systemie (2008) 



 
 2003 – Propozycja wspólnego zakupu Zintegrowanego 

  Systemu Zarządzania Uczelnią 

 Jesień 2003 – Porozumienie czterech uczelni: Politechnika Warszawska, 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet 

Śląski 

 29.04.2004 – ogłoszenie przetargu 4U-2004 w trybie negocjacji z ogłoszeniem 

 13.10.2006 – ostateczne rozstrzygnięcie po wyroku Sądu Odwoławczego 

 06.11.2006 – Podpisanie umowy o realizację wdrożenia i utrzymania systemu 

mySAP (SAP ERP) przez Konsorcjum firm Siemens, SAP, Prokom 

 Styczeń 2007 – Kick-off projektu 

Historia projektu SAP w UJ 



 
 

 Kwiecień 2007 – Odbiór analizy przedwdrożeniowej 

 Lipiec 2007 – Odbiór koncepcji szczegółowej 

 Listopad 2007 – Testowanie i szkolenie użytkowników kluczowych 

 Grudzień 2007 – Testowanie i szkolenie użytkowników końcowych 

 10 styczeń 2008 – Start produktywny w zakresie FI, MM, SD, CO, AA, PS (1.1. 

Gospodarka własna) 

 Wrzesień 2009 – Odbiór fazy 1.1 ( Gospodarka własna) 

 2009 - 2012 – Odbiory warunkowe, w tym Badania naukowe (część finansowa) 

oraz Kadry i płace. 

 2013 – realizacja projektu ok. 90% - prace trwają 

 31.03.2014 -  zakończenie projektu 

 05.11.2016 – zakończenie utrzymania systemu 

 

 Informacje na temat projektu: www.sapiens.uj.edu.pl 

 

Historia projektu w UJ 



Dlaczego SAP? 

 
 Ponad 100 000 klientów z wdrożonym systemem mySAP ERP na 

świecie 

 12 milionów użytkowników SAP na świecie  

 Ponad 800 klientów SAP w Polsce 

 Ponad 500 klientów „dużego” SAP w Polsce 

 44% z listy 500 największych organizacji w Polsce używa SAP 

 7000 instalacji SAP w sektorze publicznym 

 Niespełna 100 uczelni na świecie używa SAP 

 

SAP - charakterystyka 



Zakres funkcjonalny projektu 

Gospodarka własna: 

 Finanse i księgowość 

 Gospodarka Magazynowa 

 Środki Trwałe 

 Zamówienia 

 Darowizny 

 Kadry i Płace 

 Zarządzanie strategiczne 

 Planowanie i symulacje 

 System informacyjny (Hurtownia Danych) 

 Zarządzanie infrastrukturą 

 Obsługa wyjazdów zagranicznych 



1. Proces „Zatrudnienie pracownika” 

2. Proces „Zmiana przypisania organizacyjnego” 

3. Proces „Kolejna umowa o pracę” 

4. Proces „Zawieszenie – urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, zasadnicza 

służba wojskowa, inne” 

5. Proces „Powrót z zawieszenia” 

6. Proces „Monitorowanie terminów” 

7. Proces „Zwolnienie pracownika” 

Zakres funkcjonalny dla HR PA 



1. Proces obsługi pożyczki ZFŚS 

2. Proces przyznania zapomogi losowej/ekonomicznej 

3. Proces refundacji wypoczynku 

4. Proces obsługi umów cywilno – prawnych 

5. Proces przyznania pożyczki PKZP (Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe) 

6. Proces obsługa wynagrodzenia rocznego 

7. Proces obsługi regulacji wynagrodzeń 

8. Proces rejestracji danych płacowych 

9. Proces rozliczenie listy płac 

10. Proces obsługi zwrotu składek ZUS 

Zakres funkcjonalny dla HR PY 



Definicja i cele projektu 

1. Wdrożenie w Uniwersytecie Jagiellońskim 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

2. Utrzymanie i aktualizacja systemu przez 10 lat. 

Ogólnym celem realizacji projektu było przygotowanie 

UJ do podejmowania nowych wyzwań w obszarach 

edukacji, badań i technologii.   



Definicja i cele projektu 

Miary Sukcesu (SIWZ/Karta projektu): 

 Możliwość terminowego generowania kompletnych i bezbłędnych 

danych, wspomagających zarządzanie na wszystkich szczeblach;  

 

 Eliminacja konieczności wielokrotnego wprowadzania do systemu 

tych samych danych; 

 

 Realizacja wdrożenia w terminie zgodnym z harmonogramem; 

 

 Realizacja wdrożenia w pełnym (?) założonym zakresie;  

 

 Realizacja wdrożenia w ramach założonego budżetu (!);  

 

 Osiągnięcie wysokiego poziomu wyszkolenia w obsłudze systemu 

przez użytkowników końcowych. 



Analiza 

§ 14 

1. Wykonawca będzie dążył do uwzględnienia takich zmian 

wynikających z optymalizacji, które poprawiają efektywność procesów, 

a nie stoją w sprzeczności z przepisami regulującymi funkcjonowanie 

Zamawiającego oraz zakorzenioną w tradycji organizacją 

funkcjonowania Zamawiającego. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii 

rozstrzyga Komitet Sterujący. 

Tradycja… 



Harmonogram 

ramowy 



Metodyka wdrożenia 

Faza 3 

 

Koncepcja 

Faza 2 

 
Analiza 

Przed- 

wdrożeniowa  

Faza 1 

 

Przygotowanie 

projektu  

 Faza 4 

 

Konfiguracja 

 Faza 5 

 

Testowanie i 

dokumentacja 

 Faza 6 

 

Start 

produktywny 

W projekcie wdrożenia mySAP na Uniwersytecie 

Jagiellońskim znalazła zastosowanie metodyka 

CHESTRA opracowana przez firmę Siemens  



Kluczowe czynniki sukcesu:  
 

 Szkolenia z zakresu problematyki budowania organizacji procesowej 

(BPM) i zagadnień zarządzania zintegrowanego; 

 Szkolenia dotyczące podstawowej znajomości obsługi komputera; 

 Przygotowany i monitorowany przez kierowników plan projektu rozpisany 

na poszczególne etapy, fazy, zadania; 

 System motywacyjny – finansowa gratyfikacja za dodatkową pracę; 

 Sprawność decyzyjna zarządu – Władze Uczelni, Komitet Sterujący; 

 Odpowiednia dynamika prac projektowych i proporcjonalne rozłożenie 

zakresu prac na poszczególne etapy/fazy; 

Zarządzanie projektem ERP w UJ 



Kluczowe czynniki sukcesu ERP:  
 

 Użytkownicy kluczowi – osoby znające merytorycznie dedykowane obszary 

funkcjonalne i wynikające z przygotowanej koncepcji powiązania 

intermodułowe w systemie (aspekt integracji); 

 Kompetentni testerzy – osoby odpowiedzialne za sprawdzenie jakości 

systemu prototypowego; 

 Rozporządzenia wewnętrzne uwzględniające nowe procedury pracy i 

procesy obiegu dokumentów; 

 Skuteczny system szkoleń użytkowników końcowych; 

 Kompetentne centrum wsparcia dla użytkowników końcowych – „on-line”. 

Zarządzanie projektem ERP w UJ 



Kluczowe czynniki sukcesu ERP:  
 

 Zespoły wsparcia (brygady RR) – bezpośrednia, stanowiskowa pomoc 

użytkownikom końcowym po starcie produktywnym. 

Zarządzanie projektem ERP w UJ 



HR w UJ – 
podsumowanie 



PYTANIA? 

dr Marian Krupa 



ERP HRM. Co to takiego? 

(praca zaliczeniowa) 

dr Marian Krupa 



Praca zaliczeniowa (wykład): 

Na podstawie zdobytej wiedzy zdefiniuj przy pomocy 

diagramu mapy (Mind Mapping) pojecie: 

ERP HRM 



Mind Mapping 



Mind Mapping 

• Mind Mapping (mapa myśli) – technika wizualizacji 

złożonych problemów uwzględniająca relacje przyczynowo-

skutkowe.  

 

• MP - kreatywny sposób poszukiwania, porządkowania, i 

komunikowania dowolnych zagadnień, problemów, definicji. 

 

• MP  ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt m.in. w 

zakresie zapamiętania i zrozumienia złożonych problemów. 



Mind Mapping 



Mind Mapping 



Mind Mapping 



Mind Mapping 


