
R-0161- 16/21 
 

Zarządzenie Nr 16/21 
 

z dnia 18 lutego 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie wdrożenia aplikacji mobilnej mPracownik w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)  oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
1. Wprowadza się aplikację mobilną mPracownik usprawniającą system obsługi kadrowo-

płacowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, stanowiącą uzupełnienie 
systemu SIMPLE.ERP, zwaną dalej „aplikacją mPracownik”.  

2. Aplikacja mPracownik jest samodzielnie obsługiwana przez użytkownika – pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę /mianowania w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, posiadającego konto w domenie ue.katowice.pl. 

3. Użytkownik aplikacji ma wgląd do indywidualnych informacji pracowniczych takich jak: 

dane osobowe, dane o zatrudnieniu, dane płacowe.  

4. Szczegółowy zakres udostępnianych informacji definiowany jest przez Biuro Zarządzania 

Kadrami oraz Dział Płac w obrębie udostępnionych przez system funkcjonalności. 

W pierwszej kolejności swoim zakresem aplikacja mPracownik obejmie: 

1) przeglądanie własnych pasków wynagrodzeń z list płac, 

2) odbiór rocznych deklaracji PIT, 

3) dostęp do aktualnych bilansów urlopu oraz składanie wniosków urlopowych, 

4) przeglądanie rejestru udzielonych zgód i celów przetwarzania danych osobowych wg 

RODO. 

5. Udostępniane w aplikacji dane osobowe stanowią informacje poufne i korzystają z ochrony 

przewidzianej dla dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych, dlatego też 

wprowadza się szereg mechanizmów bezpieczeństwa ograniczających dostęp do aplikacji 

mPracownik i danych w niej zawartych, w tym logowanie na indywidualne konta 

pracowników zabezpieczone hasłami, a także przekazywanie danych wyłącznie 

szyfrowanymi kanałami. 

6. Dostęp do aplikacji mPracownik jest całodobowy. Ewentualne zakłócenia w dostępie 

wynikać będą wyłącznie z awarii technicznej. 

7. Wdrożenie aplikacji mPracownik nie stanowi przeszkody do otrzymania na wniosek 
pracownika indywidualnych informacji pracowniczych udzielanych w formie stosownego 
dokumentu sporządzonego odpowiednio przez Biuro Zarządzania Kadrami lub Dział Płac.   
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Rektor 

 

 

 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  


