
 

              

BIBUS MENOS Sp. z o. o. to polsko-szwajcarska firma o profilu 

sprzedażowo-produkcyjno-usługowym, prężnie rozwijająca się na 

polskim rynku już od ponad 27 lat. Firma oferuje swoim klientom dostawę 

komponentów, projektowanie urządzeń i instalacji, jak również 
doradztwo techniczne, czy szkolenia i serwis m.in. w dziedzinie 

pneumatyki, mechatroniki, hydrauliki siłowej, druku 3D 
czy ekomobilności. BIBUS MENOS to część międzynarodowego holdingu 
wywodzącego się ze Szwajcarii, który działa w ponad 30 krajach Europy 

i Azji. BIBUS MENOS Sp. z o. o. zatrudnia ponad 130 pracowników 

i regularnie dostarcza swoje rozwiązania ponad 3 800 aktywnym klientom. 

ZARZĄDZANIE 
NIEOBECNOŚCIAMI            
Z PLUS WORKFLOW       
W FIRMIE BIBUS MENOS 



 
ZAKRES 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Spółka BIBUS MENOS zawsze wychodzi naprzeciw 

potrzebom swoich Klientów, proponując zaawansowane 
i profesjonalne doradztwo techniczne oraz wsparcie na 

każdym etapie projektowania rozwiązań. Dlatego 

niezwykle istotne dla spółki jest to, aby współpracować 
z dostawcami produktów i usług o najwyższej 
jakości. Suncode również ceni sobie zadowolenie 

Klientów i z chęcią realizuje nawet najbardziej 

wymagające i skomplikowane projekty. 

Dzięki podobnym wartościom, pracownicy obu firm 

szybko znaleźli wspólny język, a wdrożenie przebiegło 

w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze, zgodnie 

z założonym wcześniej harmonogramem. 

BIBUS MENOS wspiera swoich Klientów w pokonywaniu 
kolejnych progów efektywności prowadzonego biznesu – 

zgodnie z mottem „SUPPORTING YOUR SUCCESS”. 
Pracownicy firmy codziennie podejmują się zadań 

trudnych i skomplikowanych, szukając najlepszych 
rozwiązań dla swoich Klientów. Nic więc dziwnego, że 
firma dba o rozwój osobisty pracowników, jak 
również o komfort ich pracy.  

Z tego też względu firma postanowiła 

zautomatyzować proces składania wniosków 
urlopowych oraz ewidencji nieobecności. Ręczne 
wypełnianie wniosków i przekazywanie ich „z rąk do rąk” 
skutkowało wydłużeniem czasu ich procesowania. Zamiast 

myśleć o tym, co spakować do walizki, pracownicy musieli 
zastanawiać się nad takimi kwestiami jak pozytywne 

rozpatrzenie wniosku, ilość dni urlopowych pozostająca 
jeszcze do wykorzystania, czy też zastępstwo w czasie 
nieobecności. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że optymalny proces 

urlopowy ma wpływ nie tylko na sprawne rozliczenie 

wynagrodzenia, ale również pozytywne 

samopoczucie pracowników, spółka BIBUS MENOS 

postanowiła skorzystać z systemu optymalizującego 

i automatyzującego procesy biznesowe – Plus 

Workflow. 

BIBUS MENOS wykorzystało system Plus Workflow do 

zbudowania tzw. bazy nieobecności pracowników 

pozwalającej na ewidencję wszelkich nieobecności, 
niezależnie czy są to planowane urlopy, czy nieobecności 
w miejscu pracy wynikające z realizacji bieżących 
obowiązków, tj. podróże służbowe.  

W ramach zbudowanego rozwiązania odzwierciedlone 
zostały ścieżki akceptacji wniosku urlopowego. Dodatkowo 
specjaliści Suncode zaprojektowali kalendarz, w którym 
widoczne są wszelkie nieobecności, urlopy, czy 

delegacje współpracowników. 

Warto również zaznaczyć, że system Plus Workflow 

został zintegrowany z wykorzystywanym w firmie 

systemem kadrowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
każdy pracownik może sprawdzić ilość 
przysługujących mu dni urlopowych na dany rok 

oraz ilość dni już wykorzystanych.  

  



     

 

 

             

     

 

 

  

Wprowadzone funkcjonalności przyczyniły się do 
zoptymalizowania przepływu informacji w firmie 

oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych spółki. 
Dodatkową zaletą dla firmy BIBUS MENOS jest integracja 

Plus Workflow z systemem kadrowym, dzięki czemu 
wynagrodzenia są naliczane automatycznie na 
podstawie informacji przesyłanych z Workflow. 

Szwajcarska precyzja z wykorzystaniem polskiego 

rozwiązania! 

przekroczoną liczbę dostępnych dni urlopowych, 

wysłanie wniosku do akceptacji będzie niemożliwe. 

System dba o to, by co najmniej jeden wniosek obejmował 
okres 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. 

Przełożony może również złożyć wniosek o urlop w imieniu 
swojego bezpośredniego podwładnego. 
 

Odpowiednio wypełniony formularz zostaje zaakceptowany 
przez wnioskującego i trafia do przełożonego. Osoba 

odpowiedzialna za akceptację wniosku weryfikuje złożone 
przez pracownika podanie oraz podejmuje decyzję o jego 

akceptacji bądź odrzuceniu. Jeśli prośba zostanie 

zaakceptowana, system powiadamia wyznaczoną osobę 
zastępującą o nowej roli.  

W przypadku urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, 

po akceptacji system przekazuje wniosek do weryfikacji 

przez pracownika kadr. Jeśli pojawią się błędy we 
wniosku, pracownik ten odsyła formularz do wnioskodawcy 
z prośbą o korektę. Po zatwierdzeniu przez pracownika kadr, 

wniosek jest ostatecznie akceptowany, a dane o urlopie są 
przekazywane do systemu kadrowego. 

BAZA NIEOBECNOŚCI I WNIOSKI 
URLOPOWE 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 
BIZNESOWE I TECHNICZNE 

Pracownicy firmy BIBUS MENOS lubią swoją pracę 

i oddają jej się z pełnym zaangażowaniem. Czasem 

jednak potrzebują chwili wytchnienia i relaksu, aby spojrzeć 
na wszystko z dystansem i zregenerować siły. Przed tym 

jednak niezbędne jest złożenie odpowiedniego 

wniosku urlopowego u przełożonego. Do tej pory 

odbywało się to w sposób tradycyjny, co nie tylko 

zwiększało koszty, ale również utrudniało bieżące 
monitorowanie obecności pracowników wszystkich 

działów. W celu przyspieszenia składania oraz akceptacji 
wniosków urlopowych postanowiono skorzystać 
z rozwiązania firmy Suncode, które pozwoliło na jego 
digitalizację oraz optymalizację. 

 

Dzięki systemowi Plus Workflow każdy pracownik ma 
dostęp do specjalnie stworzonego kalendarza. To 

właśnie z jego poziomu, można zgłosić swoją 
nieobecność – delegację, wyjście poza firmę, urlop 
wypoczynkowy itp. Użytkownik ma również możliwość 
sprawdzenia dni ustawowo wolnych od pracy oraz 

zweryfikowania jaki współpracownik przebywa 

obecnie na urlopie i kto go zastępuje. Wszystko to szybko 

i intuicyjnie za pomocą jedynie kilku kliknięć. 

 

Wnioskowanie o urlop rozpoczyna użytkownik, który 
powinien wypełnić odpowiednie dane w formularzu zadania 

systemu Plus Workflow. W przypadku nieobecności 
pracownik zobowiązany jest do podania następujących 
informacji: dział, data rozpoczęcia, data zakończenia, 

rodzaj nieobecności, zastępca oraz, jeśli zachodzi taka 
potrzeba - uwagi. W formularzu wnioskowania o delegację 

należy dodatkowo podać rodzaj oraz kraj delegacji. 

 

Co istotne, jeśli w chwili składania wniosku okaże się, że 
określony zastępca jest nieobecny we wskazanym 

terminie, system domaga się wprowadzenia zmian 
w formularzu. Również w przypadku, gdy dany pracownik 
ma już zaakceptowany urlop w tym terminie, inny 

wniosek o urlop w trakcie realizacji, bądź posiada  

 


