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1. Wprowadzenie 

Dokument og·lny powstağ w Portalu Pracowniczym w celu umoŨliwienia pracownikom UĞ 

przekazania pisma/dokumentu wraz z doğŃczonŃ do niego adnotacjŃ (w formie 

komentarza ) zobowiŃzujŃcŃ do podjňcia okreŜlonych czynnoŜci przez pracownika lub danŃ 

jednostkň org anizacyjnŃ. 

Dokument og·lny moŨna wykorzystaĺ do elektronicznego proced owania dowolnych 

dokument·w w obiegu wewnňtrznym pomiňdzy pracownikami UĞ, nieobjňtych innymi 

procesami w PP i wymagajŃcych  zğoŨenia podpisu elektronicznego. Dziňki temu dokument 

wraz z zağŃcznikami podpisany przez pracownika elektronicznie staje siň prawnie 

skutecznym oŜwiadczeniem woli.  

Dokument ten  moŨe zawieraĺ dowolnŃ treŜĺ, moŨna dodaĺ do niego komentarze oraz  

zağŃczniki,  a nastňpnie zatwierdziĺ z wykorzystaniem podpisu elektronicznego  za pomocŃ 

certy fikatu UĞ (niekwalifikowanego).  

Proces obiegu dokumentu og·lnego skğada siň z dowolnej iloŜci krok·w, przynajmniej 

dw·ch:  

1.  Wypeğnienie  dokumentu  

2.  Akceptacja  dokumentu   

Dokument na kroku 1  tworzony jest przez dowolnego pracownika UĞ, kt·ry po uzupeğnieniu 

danych (tytuğu dokumentu, treŜci oraz dodaniu  zağŃcznik·w i komentarzy) przesyğa go na 

krok 2 do akceptacji wskazanego przez siebie pracownika UĞ. Przesğanie na krok 2 moŨe 

w razie koniecznoŜci byĺ opatrzone podpisem elektronicznym.  

Na kroku 2 pracownik zapoznaje siň z treŜciŃ dokumentu,  moŨe dodaĺ do niego zağŃczniki 

i komentarze , a nastňpnie zaakceptowaĺ dokument skğadajŃc podpis elektroniczny  lub 

poprzez samŃ akceptacjň.  

W przypadku, gdy dokument wymaga akceptacji kolejnej osoby moŨna to uczyniĺ na krok u 

2, wskazujŃc kolejnego pracownika do akceptacji i w·wczas dokument przesyğany jest do 

akceptacji nastňpnej osoby. Akceptacje dokumentu na kroku 2 majŃ obieg w pňtli, oznac za 

to Ũe moŨna przesyğaĺ dokument do kolejnych akceptacji (dowolna iloŜĺ), a jego proces 

zostanie  zakoŒczony wtedy , gdy na formularzu nie bňdzie juŨ wskazany wym·g akceptacji 

nastňpnej osoby. 

Uwaga:  Pracownicy UĞ, kt·rzy otrzymajŃ do akceptacji w Portalu Pracowniczym dokument 

og·lny wymagajŃcy zğoŨenia przez nich podpisu elektronicznego a nie posiadajŃ certyfikatu 

UĞ (niekwalifikowanego) proszeni sŃ o kontakt z Centrum Informatyki UĞ. 

Dokument u og·lnego nie naleŨy wykorzystywaĺ do wymiany korespondencji zwykğej, 

kt·ra nie wymaga zğoŨenia podpisu elektronicznego. W tych przypadkach zastosowanie ma 

poczta pracownicza UĞ oraz pozostağe systemy kancelaryjne obowiŃzujŃce w UĞ. 

Dokument og·lny nie ma szablonowej ŜcieŨki obiegu, zwracamy uwagň Ũe w tym 

przypadku to pracownik UĞ musi wiedzieĺ do kogo chce wysğaĺ dokument do akceptacji na 

kolejny krok i czy wymagane jest zğoŨenie podpisu elektronicznego.  
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2. Wypełnienie dokumentu – Krok 1  

W celu utworzenia Dokumentu og·lnego pracownik wybiera w Portalu Praco wniczym 

z menu aplikacji Dokumenty  ï> Dodaj  a nastňpnie na stronie Dodawanie dokument·w 

wskazuje Grupň dokument·w: Inne  oraz  Typ dokumentu: Dokument og·lny i klika 

Dodaj nowy dokument .  

Po wybraniu dokumentu og·lnego zostaje otwarty jego  formularz na kroku 1 

Wypeğnienie dokumentu. Jest on r·wnieŨ automatycznie zapisywany na LiŜcie zadaŒ 

pracownika . 

Numeracja  dokumentu og·lnego ma format DO/numer  co oznacza DO ï dokument 

og·lny i kolejny numer dokumentu w systemie .  

 

Formularz dokumentu og ·lnego na kroku 1 Wypeğnianie dokumentu skğada siň 

z piňciu czňŜci: 

1.  Dokument  

W tej czňŜci naleŨy obowiŃzkowo uzupeğniĺ: 

¶ Tytuğ ï prosty tekst, kr·tki opis dokumentu wskazujŃcy jego cel np. Wniosek o XY  

¶ TreŜĺ ï szczeg·ğowy opis dokumentu, moŨna go sformatowaĺ za pomocŃ 

wbudowanego edytora . 

 

2.  Nastňpny odbiorca dokumentu 

W polu Wybierz osobň, kt·ra otrzyma dokument na listň zadaŒ naleŨy wskazaĺ 

obowiŃzkowo pracownika UĞ (wyszukujŃc go po imieniu,  nazwisku lub kodzie 

pracownika), kt·ry ma otrzymaĺ dokument do akceptacji na kroku 2.  

3.  Podpis elektroniczny  

W przypadku, gdy dokument wymaga  na kroku 1  akceptacji wraz ze zğoŨeniem podpisu 

elektronicznego UĞ,  naleŨy zaznaczyĺ checkbox  Chcň zğoŨyĺ podpis elektroniczny . 

W·wczas po klikniňciu przycisku PrzeŜlij do dalszej akceptacji wyŜwietli siň podglŃd 

dokumentu oraz formularz umoŨliwiajŃcy zğoŨenie podpisu. 

JeŨeli checkbox nie zostanie  zaznaczony , przesğanie dokumentu na krok 2 nie bňdzie 

wymagağo zğoŨenia podpisu elektronicznego przez autora dokumentu.  

4.  ZağŃczniki 

Do dokumentu og·lnego moŨna dodaĺ dowolnŃ iloŜĺ zağŃcznik·w. W tym celu naleŨy 

kliknŃĺ Dodaj + .  

MoŨna dodaĺ pliki o rozszerzeniach: 'bmp' -  plik z grafikŃ bitmapowŃ,'jpeg' -  plik 

z grafikŃ rastrowŃ, 'jpg' -  plik z grafikŃ rastrowŃ, 'png' -  plik z grafikŃ rastrowŃ, 'pdf' -  

popularny format dokument·w, 'doc' -  plik dokumentu MS Word (stara wersja),'docx' 

-  plik dokumentu programu MS Word (nowa wersja), 'txt' -  standardowy plik tekstowy 



 

COPYRIGHT @ CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2020  4 

 

(na prz ykğad napisany w notatniku) oraz 'odt' -  plik dokumentu program·w z rodziny 

OpenOffice. Maksymalny rozmiar doğŃczanego pliku to 10 MB.  

Wszystkie doğŃczone dokumenty wyŜwietlane sŃ na formularzu w czňŜci ZağŃczniki 

w postaci tabel i. Dodane zağŃczniki autor  moŨe edytowaĺ za pomocŃ przycisku 

funkcyjnego Akcje - > Popraw  lub w cağoŜci usunŃĺ Akcje -> UsuŒ.  

Uwaga:  ZağŃczniki sŃ integralnŃ czňŜciŃ dokumentu i przy skğadaniu podpisu 

elektronicznego, one r·wnieŨ bňdŃ podpisane.  

5.  Komentarze  

W czňŜci komentarze  moŨna zamieŜciĺ dodatkowŃ adnotacjň np.  wskazanie kolejnoŜci 

wymaganych akceptacji przez osoby upowaŨnione do odbioru dokumentu , oraz czy 

wymagajŃ one zğoŨenia przez pracownik·w UĞ podpisu elektronicznego. 

W celu dodania komentarza  naleŨy kliknŃĺ Dodaj + . Otworzy siň okno Dodaj uwagň, 

gdzie naleŨy wskazaĺ Typ uwagi Komentarz  oraz wypeğniĺ pola Tytuğ oraz TreŜĺ,  po 

czym kliknŃĺ Dodaj . Autor komentarza  moŨe go edytowaĺ za pomocŃ przycisku 

funkcyjnego Akcje - > Popraw  lub w cağoŜci usunŃĺ Akcje -> UsuŒ.  

Dodane komentarze widoczne bňdŃ dla wszystkich os·b uczestniczŃcych w procesie 

akceptacji dokumentu.  

 

System nie pozwoli na przesğanie dokumentu og·lnego na kolejny krok bez wypeğnienia 

p·l Tytuğ, TreŜĺ oraz Nastňpny odbiorca dokumentu.  

Po uzupeğnieniu formularza na kroku 1  Wypeğnienie dokumentu pracownik moŨe 

wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci dla dokumentu: 

 

PrzeŜlij do akceptacji 

Oznacza zapisanie i przesğanie dokumentu na kolejny krok 2 Akceptacja dokumentu .   

W przypadku oznaczenia na formularzu Chcň zğoŨyĺ podpis elektroniczny po klikniňciu 

przycisku PrzeŜlij do dalszej akceptacji wyŜwietli siň podglŃd dokumentu oraz formularz 

umoŨliwiajŃcy zğoŨenie podpisu. 

 

Przerwij i zachowaj jako roboczy  

Dokument zostanie  zapisany w wersji roboczej na LiŜcie zadaŒ pracownika , kt·ry bňdzie 

m·gğ powr·ciĺ do jego wypeğniania w p·Ŧniejszym czasie, nie zostanie on przesğany na 

kolejny krok.  

UsuŒ dokument 

Oznacza anulowanie dokumentu , zniknie on z Listy zadaŒ pracownika, jego obieg  zostanie 

zakoŒczony,  a dokument bňdzie zarchiwizowany (ze statusem Usuniňty). Po klikniňciu 

w UsuŒ dokument pojawi siň okno Usuwanie dokumentu , gdzie naleŨy podaĺ pow·d 

usuniňcia dokumentu,  a nastňpnie zatwierdziĺ klikajŃc UsuŒ dokument.  
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BezpieczeŒstwo certyfikatu  

W przypadku podejrzenia przez pracownika UĞ, Ũe dostňp do jego certyfikatu 

mogğa uzyskaĺ nieuprawniona osoba lub mogğo dojŜĺ do upublicznienia 

certyfikatu, fakt ten naleŨy niezwğocznie zgğosiĺ do Centrum Informatyki UĞ. 

 

PoniŨej przykğady wypeğnionego formularza Dokumentu og·lnego na kroku 1 

Wypeğnienie danych oraz TreŜĺ dokumentu, gdy oznaczono wym·g zğoŨenia podpisu 

elektronicznego.  
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$ÏËÕÍÅÎÔ ÏÇĕÌÎÙ ɀ ÐÒÚÙËčÁÄ ÔÒÅĢÃÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÕ ÄÏ ÐÏÄÐÉÓÕ elektronicznego 

 

 

3. Akceptacja dokumentu – Krok 2 

Dokument og·lny na kroku 2 trafia na l istň zadaŒ do pracownika UĞ wskazanego na kroku 

1 jako nastňpnego odbiorcy dokumentu. 

Pracownik zapoznaje siň z treŜciŃ otrzymanego dokumentu wraz z zağŃcznikami 

i komentarzami (dane nie do edycji). Na tym kroku na formularzu nie jes t wymagane 

wypeğnienie Ũadnego z p·l. 

Zgodnie z przeznaczeniem dokumentu pracownik dokonuje dw·ch decyzji: 

1.  Czy po akceptacji pracownika dokumen t ma zostaĺ zarchiwizowany czy przesğany 

do akceptacji kolejnej osoby?  

JeŨeli dokument wymaga akceptacji na kroku 2 tylko jednego pracownika, w·wczas 

w czňŜci Nastňpny odbiorca dokumentu nie naleŨy zaznaczaĺ checkbox Czy 

przesğaĺ dokument do kolejnej osoby. W tym przypadku przycisk akceptacji 

dokume ntu bňdzie miağ nazwň Archiwizuj dokument .  

JeŜli wymagane sŃ kolejne akceptacje naleŨy zaznaczyĺ checkbox Czy przesğaĺ 

dokument do kolejnej osoby  oraz wskazaĺ nastňpnego odbiorcň dokumentu. 
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W tym przypadku przycisk akceptacji bňdzie miağ nazwň PrzeŜlij do dalszej 

akceptacji .  

2.  W jakiej formie dokument ma byĺ zaakceptowany przez pracownika: ze zğoŨeniem 

podpisu elektronicznego, czy bez  podpisu ? 

JeŨeli podpis elektroniczny wymagany jest podczas akceptacji dokumentu,  naleŨy 

w czňŜci Podpis elektroniczny  zaznaczyĺ checkbox Chcň zğoŨyĺ podpis 

elektroniczny ,  w·wczas po klikniňciu przycisku akceptacji dokumentu system 

wyŜwietli podglŃd dokumentu oraz formularz umoŨliwiajŃcy zğoŨenie podpisu. 

Dodatkowo na kroku 2 pracownik moŨe dodaĺ kolejne zağŃczniki i komentarze do 

formularza.  

System nie pozwoli na przesğanie dokumentu dalej, jeŨeli w czňŜci Nastňpny odbiorca 

dokumentu  zaznaczono checkbox Chcň przesğaĺ dokument do kolejnej osoby i nie 

wskazano nastňpnego pracownika. 

 

Po weryfikacji dokumentu pracownik  moŨe wykonaĺ na formularzu  dokumentu nastňpujŃce 

czynnoŜci: 

Archiwizuj dokument lub PrzeŜlij do dalszej akceptacji 

W przypadku, gdy nie wskazano  nastňpnego odbiorcy dokumentu, po dokonaniu akceptacji 

jego obieg zostanie zakoŒczony i dokument bňdzie zarchiwizowany. 

Po zakoŒczeniu obiegu dokument bňdzie moŨna odszukaĺ wybierajŃc z gğ·wnego menu 

Dokumenty - > Moje archiwum  (autor dokumentu) lub Dokumenty - > Archiwum 

dokument·w powiŃzanych (pozostağe osoby uczestniczŃce w procesie dokumentu).  

W sytuacji, gdy wskazano na stňpnego odbiorcň dokumentu, po dokonaniu akceptacji 

dokument zostanie przesğany na listň zadaŒ do akceptacji przez kolejnego pracownika UĞ. 

 

Przerwij i zachowaj jako roboczy  

Dokument zostanie  zapisany w wersji roboczej na LiŜcie zadaŒ pracownika, kt·ry bňdzie 

m·gğ powr·ciĺ do jego akceptacji  w p·Ŧniejszym czasie, nie zostanie on przesğany na 

kolejny krok ani zarchiwizowany.  

UsuŒ dokument 

W przypadku, gdy dokument og·lny zostağ bğňdnie wystawiony moŨe zostaĺ usuniňty. 

 

 

Wydruk dokumentu og·lnego 

W przypa dku potrzeby wygenerowania wydruku dokumentu og·lnego wraz ze zğoŨonymi  

podpisami elektronicznymi naleŨy w widoku zğoŨonym w wierszu z dokumentem kliknŃĺ 

Akcje -  > Generuj wydruk dokumentu . Pobrany  plik pdf zawieraĺ bňdzie tytuğ i treŜĺ 

dokumentu wraz z tabelŃ zağŃcznik·w, komentarzy i zğoŨonych podpis·w elektronicznych. 

 

PoniŨej przykğady wypeğnionego formularza  Dokumentu og·lnego na kroku 2 

Akceptacja dokumentu  oraz Wydruku dokumentu .  
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Dokument ÏÇĕÌÎÙ ɀ krok 2: Akceptacja dokumentu ɀ ÐÒÚÙËčÁÄ ÆÏÒÍÕÌÁÒÚÁ 
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