
 
 
  

 

Elastyczne zarządzanie procesami w pracy zdalnej 

Case study: system ERP enova365 w Stowarzyszeniu WIOSNA 
 

Nieprzerwanie od 2011 roku działania pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA wspiera 

oprogramowanie ERP enova365.  

enova365 to elastyczny system ERP do zarządzania i księgowości, który umożliwia dostęp do danych organizacji 

niezależnie od miejsca, w jakim znajdują się jego pracownicy. Dzięki dedykowanym interfejsom każdy użytkownik 

może pracować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. System ERP enova365 wspiera pracę kilkunastu 

tysięcy firm i organizacji, w tym również Stowarzyszenia WIOSNA.  

Wykorzystane we wdrożeniu moduły: 

Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Handel, Workflow, Podgląd, Pulpit Pracownika, Pulpit 

Kierownika, Workflow w Pulpitach, Analizy MS Excel, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Edycja Kalendarza w Pulpicie 

Pracownika. 

Stowarzyszenie WIOSNA 
Stowarzyszenie WIOSNA to organizacja non-profit, powstała w 2001 roku w Krakowie. To organizator jednego z 

największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce: Szlachetnej Paczki. Dzięki stawianiu na mądrą, 

dedykowaną pomoc, w której centrum są indywidualne marzenia każdego potrzebującego, Szlachetna Paczka 

rokrocznie pomaga z darczyńcami i wolontariuszami tysiącom rodzin i osobom samotnym. Drugim największym 

programem Stowarzyszenia jest Akademia Przyszłości, czyli bezpieczna, twórcza przestrzeń dla dzieci, które nie wierzą 

w swoje możliwości, którym brak pewności siebie. Dzięki pracy wolontariusza-tutora z dzieckiem w systemie jeden na 

jednego, podopieczni Akademii budują w sobie poczucie własnej wartości. 

Praca z systemem ERP enova365 
Stowarzyszenie WIOSNA, wraz z dynamicznym rozwojem i rosnącym zasięgiem swoich akcji i projektów, musiało 

zmierzyć się z wyzwaniem wdrożenia systemu ERP wspierającego procesy zachodzące w organizacji. Rosła konieczność 

coraz lepszego zarządzania organizacją i jej finansami, a co za tym idzie monitorowania wydatków i przychodów, 

poziomu środków i skali budżetu oraz bieżących informacji o realizacji wydatków oraz wpływów od darczyńców. 

Należało wyeliminować również decyzje czysto intuicyjne i oprzeć je o dogłębne analizy oraz plany. 

„W Stowarzyszeniu WIOSNA ważna jest dla nas otwartość na rozwój, a także ciągłość w ulepszaniu narzędzi, które 

pozwalają nam na skuteczniejszą pomoc tysiącom potrzebującym rodzin. Do tej pory system ERP sprawdził się w 

długofalowej współpracy, a współpraca z producentem systemu w ramach partnerstwa biznesowego przebiegała bez 

zarzutu. To właśnie te sprawy były i są najistotniejsze w pracy z systemem enova365” 

 – mówi Dominika Langer-Gniłka, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA. 

Praca zdalna w czasie pandemii 
2020 rok przyniósł światu wiele zmian, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Zmiany zaszły również w stylu 

pracy – a Stowarzyszenie WIOSNA przeniosło się do pracy zdalnej.  

„System enova365 okazał się dla nas nieocenionym wsparciem. Dzięki Pulpitom Pracownika i Kierownika, z którym 

korzystamy na co dzień praca w rozproszonym modelu nie sprawiła problemów dla obiegu wniosków pracowniczych 

w Stowarzyszeniu” 

– komentuje Aneta Karwowska, Lider Zespołu Kadr i Płac w Stowarzyszeniu WIOSNA.  

 

Dzięki funkcjonalności samoobsługi pracowniczej, każdy członek organizacji zyskuje dostęp do swoich danych 

kadrowych i obiegu wniosków pracowniczych. W Pulpicie Pracownika otrzymuje informacje odnośnie wypłaty, limitów 

urlopowych czy trwających procesów (np. obiegu wniosku urlopowego). Niezależnie od miejsca w którym się znajduje, 

logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową może kontrolować swoje sprawy w Stowarzyszeniu.  

  



 
 
  

 

Dzięki mechanizmowi enova365 Workflow bieg każdej ze spraw toczących się w systemie jest zautomatyzowany a 

osoby odpowiedzialne otrzymują powiadomienie o konieczności podjęcia akcji – np. Kierownik otrzymuje 

powiadomienie o tym, że w systemie znajdują się wnioski o nieobecności jego pracowników, które oczekują na 

akceptację.  

Funkcjonalności Pulpitu Kierownika pozwalają przełożonym z łatwością zarządzać grafikiem pracy osób w swoim 

zespole i organizować zastępstwa. A dzięki wspólnej bazie danych, nawet w rozproszonej strukturze i przy pracy 

mobilnej wszystkie zmiany widoczne są dla każdego operatora systemu na bieżąco. 

System księgowy w Stowarzyszeniu 
 

„enova365 to dla nas synonim wygody. Intuicyjny interfejs, dostępny z urządzeń mobilnych, wspomagający pracę 

zdalną. System oferuje przydatne moduły: kadrowy, handlowy czy księgowy, jest na bieżąco dostosowany do  zmian 

przepisów i możliwość weryfikacji kontrahentów pod różnym kątem – to jedne z najważniejszych cech, które cenimy w 

pracy z tym systemem” 

– mówi Anna Cichoń, Główna Księgowa Stowarzyszenia WIOSNA. 

 

System ERP enova365 wspiera pracę w dziale księgowym Stowarzyszenia automatyzując obszar rozliczeń oraz kontrolę 

budżetu, już od momentu wprowadzania dokumentów do programu. enova365 stała się bazą danych, w której 

gromadzone są wszystkie informacje biznesowe. Możliwe stało się raportowanie na bieżąco wydatków w sposób 

precyzyjny i transparentny, w szczególności w powiązaniu ze źródłem przychodów. To kluczowy element 

sprawozdawczości stowarzyszenia, realizowanej w oparciu o funkcjonalność systemu enova365. Szczegółowe 

informacje o realizacji wydatków i wpływów z podziałem na projekty, na planowane budżety czy realizacje budżetów 

są przetwarzane w systemie enova365 przez elastyczny, a jednocześnie prosty w obsłudze mechanizm zestawień 

finansowych, a także dwukierunkowy import i eksport danych do programu MS Excel, będący ulubioną 

funkcjonalnością analityków.  

System do analiz 
Baza informacji gromadzona w systemie pozwala na analizy w bardzo różnych wymiarach, służąc zarówno 

sprawozdawczości wewnętrznej, pozwalając na lepszą obsługę beneficjentów, darczyńców czy wolontariuszy, oraz 

sprawozdawczości zewnętrznej, czy to wobec Ministerstwa, Urzędu Skarbowego, innych urzędów i instytucji oraz 

grantodawców. Dzięki możliwości analizy danych z wielu perspektyw, system jest wykorzystywany na dużo większą 

skalę, niż tylko przygotowanie obowiązkowego dla stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego. 

Gwarancja zgodności z przepisami 
 

„enova365 to dla nas również gwarant zgodności z przepisami. W ramach ważnej gwarancji dostęp do aktualizacji 

systemu otrzymujemy bezpłatnie. Nie martwimy się o to, czy rozliczenia księgowe lub operacje kadrowo-płacowe są 

aktualne z bieżącymi przepisami – pracując na enova365 mamy pewność, że otrzymujemy oprogramowanie zawsze 

gotowe do tych zmian” 

– wyjaśnia Barbara Kalinowska, Ekspert ds. Prawa i Ochrony Danych w Stowarzyszeniu WIOSNA.  

 


