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Sformułowanie zadania projektowego 
Celem projektu jest stworzenie systemu wspomagającego zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. 

System będzie powstawał modułowo w metodyce przyrostowej w ramach pracy magisterskiej pt. 

„Projekt i implementacja systemu biznesowego wspomagającego zarządzanie kadrami w 

przedsiębiorstwie” wykonywanej u dr inż. Rafała Mrówki. Swoim zakresem obejmuje on prowadzenie 

kartoteki pracowników, ewidencję czasu pracy, prowadzenie kalendarza, zarządzanie zadaniami i 

postępem prac w projektach, tworzenie grafiku urlopowego oraz obliczanie wynagrodzenia. W 

obecnym semestrze zostanie wykonany moduł bazy osobowej. Zawiera on rejestrację i logowanie 

użytkowników systemu, zarządzanie uprawnieniami, prowadzenie kartotek pracowników i 

kandydatów oraz obsługę dokumentów rekrutacyjnych i pracowniczych. 

Analiza stanu wyjściowego 
W chwili obecnej istnieje wiele produktów obejmujących swoim zakresem podobną funkcjonalnośd. 

Są one jednak w znaczącej części modułami dużych i bardzo kosztownych systemów ERP. Małe 

przedsiębiorstwa lub nawet kilku osobowe firmy nie są w stanie zainwestowad w tak duże systemy, 

ze względu na koszt. Ponadto funkcjonalnośd takich systemów byłaby tylko w nieznacznej części 

wykorzystywana co poddaje wątpliwości sens takiej inwestycji. Tak więc małe firmy korzystają z 

metod tradycyjnych bez użycia programów komputerowych. Darmowy i prosty w obsłudze system 

umożliwiłby sprawne zarządzanie pracownikami i poprawę wydajności pracy w firmie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Analiza wymagań 

Ogólny diagram przypadków użycia modułu bazy osobowej 
 

 

Rys. 1: Ogólny diagram przypadków użycia – częśd I 

 



 

Rys. 2: Ogólny diagram przypadków użycia – częśd II 

 

 

Rys. 3: Ogólny diagram przypadków użycia – częśd III 



Definicje przypadków użycia modułu bazy osobowej 

1. Zarządzaj kontem użytkownika (identyfikator: UC1) 
Aktorzy: 
 Administrator 
Zakres: 
 Zarządzaj kontem użytkownika 
Udziałowcy i ich cele: 
 Administrator chce zmienid wprowadzid login, hasło i uprawnienia użytkownika systemu 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Administrator otwiera panel użytkowników 
Warunki wstępne: 
 Administrator musi byd zalogowany 
 Istnied pracownik, któremu zostaną ustawione parametry 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Uprawnienia zostały zmienione 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Uprawnienia nie zostały zmienione 
Scenariusz główny: 

1. Administrator otwiera panel użytkowników systemu 
2. Administrator wpisuje login, hasło, powtórzone hasło i uprawnienia wybranego 

użytkownika systemu  
3. Administrator wybiera opcję zapisz dane 

 

2. Usuń konto użytkownika systemu (identyfikator: UC2) 
Aktorzy: 
 Administrator 
Zakres: 
 Usuo konto użytkownika systemu 
Udziałowcy i ich cele: 
 Administrator chce usunąd konto użytkownika systemu 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Administrator otwiera panel użytkowników 
Warunki wstępne: 
 Administrator musi byd zalogowany 
 Istnieje użytkownik, który ma byd usunięty 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Konto użytkownika zostaje usunięte 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Konto użytkownika nie zostaje usunięte 
Scenariusz główny: 

1. Administrator otwiera panel użytkowników systemu 
2. Administrator wybiera opcję usunięcia konta użytkownika systemu 
3. System usuwa użytkownika 
4. System wyświetla listę pozostałych użytkowników systemu 

 

3. Dodaj nowego kandydata (identyfikator: UC3.1) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 



Zakres: 
 Zarządzaj kandydatami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce dodad nowego kandydata 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera opcję wyboru nowego kandydata 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Nowy kandydat zostaje utworzony 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Nowy kandydat nie zostaje utworzony 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr otwiera formularz nowego kandydata 
2. Specjalista ds. kadr wprowadza obowiązkowo imię, nazwisko, adres email kandydata 
3. Specjalista ds. kadr zapisuje dane 
4. System zapisuje nowego kandydata 
5. System uaktualnia listę kandydatów 

 

4. Modyfikuj dane kandydata (identyfikator: UC3.2) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj kandydatami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce zmodyfikowad dane kandydata 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera tryb edycji w profilu kandydata 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Dane kandydata zostają zmienione 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Dane kandydata nie zostają zmienione 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr otwiera profil kandydata 
2. Specjalista ds. kadr zmienia odpowiednie dane 
3. Specjalista ds. kadr zapisuje zmiany 
4. System zapisuje modyfikacje w danych kandydata 
 

5. Dodaj informacja rekrutacyjne (identyfikator: UC3.3) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj kandydatami 
 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce dodad informacje rekrutacyjne o kandydacie 
 
 



Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera opcję dodania nowej informacji rekrutacyjnej w profilu 
 kandydata 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Zostaje dodana informacja rekrutacyjna do profilu kandydata 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Nie zostaje dodana informacja rekrutacyjna do profilu kandydata 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr wybiera opcję dodania nowej informacji rekrutacyjnej w profilu 
kandydata  

2. Specjalista ds. kadr wprowadza informacje o przebiegu rekrutacji 
3. Specjalista ds. kadr zapisuje zmiany 
4. System zapisuje nowe informacje rekrutacyjne w danych kandydata 
5. System wyświetla informacje o dodaniu notatki rekrutacyjnej 

 

6. Usuń kandydata (identyfikator: UC3.4) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj kandydatami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce usunąd kandydata z systemu 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr otwiera konto kandydata 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Kandydat zostaje usunięty 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Kandydat nie zostaje usunięty 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr wybiera opcję usunięcia kandydata w jego profilu  
2. System usuwa kandydata z systemu 
3. System wyświetla uaktualnioną listę kandydatów 

 

7. Konwertuj na konto pracownika (identyfikator: UC3.5) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj kandydatami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce konwertowad profil kandydata na profil pracownika 
 przedsiębiorstwa 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera opcję konwersji na pracownika w profilu kandydata 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
 Istnieje kandydat który ma zostad przekonwertowany na profil pracownika 



Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Profil kandydata zostaje przekonwertowany na profil pracownika 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Profil kandydata nie zostaje przekonwertowany na profil pracownika 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr wybiera opcję konwersji na pracownika w profilu kandydata 
2. System konwertuje profil kandydata na profil pracownika 
3. System tworzy konto nowego pracownika (przypadek użycia UC4.3) 
4. System wyświetla informacje o poprawnej konwersji 

 

8. Dodaj nowego pracownika (identyfikator: UC4.1) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj pracownikami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce dodad nowego pracownika 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera opcję wyboru nowego pracownika 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Nowy pracownik zostaje utworzony 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Nowy pracownik nie zostaje utworzony 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr otwiera formularz nowego pracownika 
2. Specjalista ds. kadr wprowadza obowiązkowo imię, nazwisko, adres email pracownika 
3. Specjalista ds. kadr zapisuje dane 
4. System zapisuje nowego pracownika 
5. System tworzy konto nowego pracownika (przypadek użycia UC4.3) 
6. System wyświetla uaktualnioną listę pracowników 
 

9.   Modyfikuj dane pracownika (identyfikator: UC4.2) 
Aktorzy: 
 Specjalista ds. kadr 
Zakres: 
 Zarządzaj pracownikami 
Udziałowcy i ich cele: 
 Specjalista ds. kadr chce zmodyfikowad dane pracownika 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Specjalista ds. kadr wybiera tryb edycji w profilu pracownika 
Warunki wstępne: 
 Specjalista ds. kadr musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Dane pracownika zostają zmienione 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Dane pracownika nie zostają zmienione 
Scenariusz główny: 

1. Specjalista ds. kadr otwiera tryb edycji w profilu pracownika 



2. Specjalista ds. kadr zmienia odpowiednie dane 
3. Specjalista ds. kadr zapisuje zmiany 
4. System zapisuje modyfikacje w danych pracownika 
5. System wyświetla informację o aktualizacji danych osobowych 
 

10.  Modyfikuj dane osobowe (identyfikator: UC5) 
Aktorzy: 
 Pracownik 
Zakres: 
 Modyfikuj dane osobowe 
Udziałowcy i ich cele: 
 Pracownik chce zmodyfikowad swoje dane osobowe 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Pracownik wybiera tryb edycji w swoim profilu osobowym 
Warunki wstępne: 
 Pracownik musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Dane pracownika zostają zmienione 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Dane pracownika nie zostają zmienione 
Scenariusz główny: 

1. Pracownik otwiera widok danych osobowych 
2. Pracownik zmienia odpowiednie dane 
3. Pracownik zapisuje zmiany 
4. System zapisuje modyfikacje w danych pracownika 
5. System wyświetla informacje o aktualizacji danych osobowych 

 

11.  Zaloguj się do systemu (identyfikator: UC6) 
Aktorzy: 
 Pracownik 
Zakres: 
 Zaloguj się do systemu 
Udziałowcy i ich cele: 
 Pracownik chce zalogowad się do systemu 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Pracownik uruchamia program kliencki 
Warunki wstępne: 
 Pracownik musi istnied w bazie danych systemu 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Pracownik poprawnie się loguje 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Pracownikowi nie udaje się zalogowad 
Scenariusz główny: 

1. Pracownik uruchamia program kliencki 
2. Pracownik wprowadza swój login i hasło 
3. Pracownik wybiera opcję zaloguj 
4. System sprawdza dane pracownika 
6. System loguje pracownika do systemu  
7. System wyświetla widok danych osobowych zalogowanego użytkownika 

 



Scenariusz  alternatywny 1: 
4.1 System wykrywa błędne dane użytkownika 
4.2 System informuje o nieprawidłowym loginie lub haśle 
4.3 Powrót do punktu 2. scenariusza głównego 
 

12.  Wyloguj się z systemu (identyfikator: UC7) 
Aktorzy: 
 Pracownik 
Zakres: 
 Wyloguj się z systemu 
Udziałowcy i ich cele: 
 Pracownik chce wylogowad się z systemu 
Zdarzenie wyzwalające (trigger): 
 Pracownik wybiera opcję wyloguj 
Warunki wstępne: 
 Pracownik musi byd zalogowany 
Warunki końcowe dla sukcesu: 
 Pracownik poprawnie się wylogowuje 
Warunki końcowe dla niepowodzenia: 
 Pracownikowi nie udaje się wylogowad 
Scenariusz główny: 

1. Pracownik wybiera opcję wyloguj 
2. System wylogowywuje pracownika z systemu  

Identyfikacja funkcji 
System będzie udostępniał różne funkcje w zależności od posiadanych uprawnieo. Są trzy poziomy 

uprawnieo – od najniższego: pracownik, specjalista ds. kadr i administrator. Funkcje są przyrostowe, 

tzn. osoba o wyższych uprawnieniach posiada wszystkie funkcjonalności osoby o niższych 

uprawnieniach plus dodatkowo inne funkcje.  

Pracownik posiada następujące funkcje: 

 Logowanie do systemu 

 Edycja własnych danych osobowych 

Specjalista ds. kadr posiada funkcje pracownika, a dodatkowo: 

 Zarządzanie kandydatami obejmujące: dodawanie i usuwanie kandydatów, modyfikacje 

danych osobowych, załączanie informacji dotyczących rekrutacji oraz konwersję na konto 

pracownika 

 Zarządzanie pracownikami obejmujące: dodawanie nowych pracowników i modyfikowanie 

danych pracownika 

Administrator posiada wszystkie funkcje specjalisty ds. kadr, plus dodatkowo: 

 Usuwanie kont użytkowników systemu 

 Zarządzanie uprawnieniami 

 Modyfikacja loginów i haseł użytkowników 



Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji 
 

 

Diagram przepływu danych 

Diagram kontekstowy 

 

 



Diagram wstępny 
 

 

 

Diagram zarządzania pracownikami 
 

 

 

 

 



Diagram zarządzania kandydatami 
 

 

 

Wybór (obiektów) encji i ich atrybutów 
 Person 

 Candidate 

 RecruitmentInfo 

 Employee 

 SystemAccount 

 Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model dziedziny 
 

 

Projekt stanów STD 
 

 


