
ZARZĄDZENIE NR 245/21 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie polityki rachunkowości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce 

Działając na podstawie: 

1) art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217; z 2019 r., 
poz. 1655 oraz z 2020 r. poz. 2123 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 535) 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1564 i poz. 156) 

4) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 – z późn. 
zmianami) 

5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: 
Dz.U z 2014 r. poz.1053 - z późn. zm.), 

6) Uchwały nr XXII/146/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji obsługi 
finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jemielnica. 

§ 1. 1. Wprowadza się politykę rachunkowości stanowiącą- Załącznik Nr 1. 

2. Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w jednostkach- Załącznik Nr 2. 

3. Instrukcja kasowa- Załącznik Nr 3 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Jemielnica Nr 290/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 
polityki rachunkowości dla jednostek oświatowych Gminy Jemielnica. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 245/2021 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 20 września 2021 r. 

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTRÓWCE 

I.  DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszych zasad rachunkowości przyjmuje się następujące definicje zawarte w ustawie 
o rachunkowości, celem spełnienia warunku rzetelności i pełności zapisów księgowych: 

1. Jednostce - rozumie się przez to jednostkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z prowadzoną 
odrębną ewidencją księgową. 

2. Aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie 
określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do tych 
jednostek korzyści ekonomicznych. 

3. Aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki , które są zaliczane do aktywów obrotowych. 

4. Wartościach niematerialnych i prawnych –nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie 
prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje. 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub leasingu zalicza się je do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami 
określonymi w ust.4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz 
koszty prac rozwojowych. 

5. Środki trwałe –rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

 Zalicza się do nich w szczególności: 

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące 
odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego, 

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, lub leasingu zalicza się do 
aktywów trwałych jednej ze stron umowy. 

6. Środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe 
w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

7. Pozostałych środkach trwałych – rozumie się przez to środki trwałe o wartości początkowej do 
10 000,00 zł. brutto. 

8. Wartości początkowej środka trwałego – rozumie się przez to: 

a) cenę nabycia, 

b) wartość określoną w decyzji o przyznaniu środka trwałego do bieżącego używania, 

c) koszt wytworzenia środka trwałego powiększony o koszt jego ulepszenia, polegający na przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowania tego środka po 
zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną 
okresem używania, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. 
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9. Wartości godziwej – rozumie się przez to kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi 
i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 

10. Cenie zakupu – rozumie się przez to kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, 
w przypadku importu powiększoną o obciążenia publicznoprawne (np. cło) 

11. Cenie nabycia – rozumie się przez to cenę, która obejmuje: 

a) cenę zakupu pomniejszoną o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia, 

b) koszty pośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do 
używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku składnika. 

12. Inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich 
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie 
odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków. 

13. Aktywach obrotowych – rozumie się przez to część aktywów jednostki, które w przypadku: 

a) aktywów rzeczowych – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

b) aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowią aktywa pieniężne; 

c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część 
należności z innych tytułów niezliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego: 

14. Rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne 
potrzeby. 

15. Zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 
aktywów jednostki, zobowiązaniach krótkoterminowych- rozumie się przez to ogół zobowiązań, które staja się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

16. Aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut 
obcych i dewiz, do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym szczególnie 
naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

17. Przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie 
w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia 
wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzają do wzrostu funduszu własnego 
lub zmniejszenia niedoboru. 

18. Kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości 
aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzają do zmniejszenia funduszu 
własnego. 

19. Pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty związane pośrednio 
z działalnością operacyjną jednostki . 

II.  OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

1. Na podstawie Uchwały nr XXII/146/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica obsługę finansowo księgową jednostek oświatowych 
Gminy Jemielnica prowadzi Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67- jako jednostka 
obsługująca. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który rozpoczyna się 1 stycznia, 
a kończy 31 grudnia – rok budżetowy. 

Dniem bilansowym jest dzień, na który sporządza się roczne sprawozdanie finansowe (bilans ), tj. 31 grudnia 
danego roku obrotowego. 
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3. Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące kalendarzowe. Okresy 
sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości finansowej i budżetowej: 

miesięczne, 

kwartalne, 

półroczne, 

roczne. 

1. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, a zamyka  się do dnia 
30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym – budżetowym. 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów 
księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust 2 i 3 ustawy 
o rachunkowości. 

2. Księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą systemu informatycznego opisanego w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum i zapisów) i sald, które tworzą. 

a) Dziennik bilansu otwarcia- zawiera salda kont syntetycznych oraz analitycznych-  przeniesienie treści na 
informatyczny nośnik danych, po zakończeniu roku obrotowego w dwóch odrębnych kopiach. 

b) Dziennik – zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym-  
przeniesienie treści na informatyczny nośnik danych, po zakończeniu roku obrotowego w dwóch odrębnych 
kopiach. 

c) Konta księgi głównej- zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej 
obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą 
podwójnego zapisu. Zapisów na koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej- 
przeniesienie treści na informatyczny nośnik danych, po zakończeniu roku obrotowego w dwóch odrębnych 
kopiach. 

d) Konta ksiąg pomocniczych – zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont 
księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu syntetycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów 
kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. 

 Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 

środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych- ewidencja prowadzona w systemie komputerowym, 

pozostałych środków trwałych- ewidencja prowadzona ręcznie przez poszczególne jednostki, 

rozrachunki z kontrahentami, 

rozrachunki z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników 
zapewniającą informację, z całego okresu zatrudnienia, 

e) Zestawienie obrotów i sald – jest sporządzane na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec 
każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Obroty tego zestawienia winny być 
zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Co najmniej na 
dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia wszystkich ksiąg kont pomocniczych, a na 
dzień inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. 

Zestawienie obrotów i sald zawiera: 

Symbole lub nazwy kont, 

Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od 
początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 

Sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od 
początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. 
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Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów 
dzienników częściowych- wydruki miesięczne oraz przeniesienie treści na informatyczny nośnik danych, po 
zakończeniu roku obrotowego w dwóch odrębnych kopiach. 

f) Wykaz składników aktywów i pasywów – księgi inwentarzowe środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- ewidencja prowadzona ręcznie. 

4. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji 
gospodarczych, tzw. dowody źródłowe (obce, własne, własne – wewnętrzne). Dowody księgowe powinny być 
rzetelne, kompletne, wolne od błędów rachunkowych oraz zawierać co najmniej dane w art. 21 ustawy 
o rachunkowości. 

5. Podstawą zapisów mogą być również dowody księgowe: 

a) zbiorcze- służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być 
w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 

b) korygujące- korygujące poprzednie zapisy, 

c) zastępcze – wstawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego, 

d) dokumenty PK – na podstawie, których księgowane są w szczególności naliczenia wynagrodzeń oraz 
pochodnych od wynagrodzeń oraz ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów 
klasyfikacyjnych, 

e) zastępczych - w przypadkach uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów 
źródłowych, z wyłączeniem operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane 
podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. 

6. W celu uproszczenia dokonywania zapisów księgowych  dopuszcza się stosowanie przepisu 
art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jeżeli nie wywiera  takie uproszczenie ujemnego wpływu na realizację 
założeń sprawozdawczych jednostki. Ustala się próg istotności 0,5% sumy bilansowej. 

7. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami w zakresie przychodów i kosztów oraz 
należności i zobowiązań w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego księgowane są powyżej 
1 000,00 zł. (dot. wartości jednostkowej wyłączenia). 

8. W celu terminowego sporządzania obligatoryjnych sprawozdań do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego (szczególnie w zakresie zobowiązań oraz zaangażowania) wprowadza się w postaci zapisu 
księgowego każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie, jeżeli dokumenty na podstawie, których 
dokonywane są zapisy księgowe zostały przekazane do Referatu Finansów i Podatków Urzędu Gminy 
Jemielnica w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym i dotyczą tego 
okresu sprawozdawczego lub wcześniejszych. 

9. W przypadku okresu sprawozdawczego równoważnego z miesiącem grudniem wprowadza się dowody 
księgowe, które zostały przekazane do Referatu Finansów i Podatków po opisie merytorycznym do momentu 
sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy a dotyczą zdarzeń tego okresu lub 
wcześniejszego. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych 
następnego roku obrotowego. 

10. Dowody księgowe dotyczące np. zakupu mediów, usług telekomunikacyjnych i innych kosztów 
o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach 
wprowadza się do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt 12. 

11. Dowody księgowe dotyczące np. zakupu mediów, usług telekomunikacyjnych i innych kosztów 
o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot za okres rozliczeniowy przypadający 
w dwóch różnych rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach danego roku wg. miesiąca 
sprzedaży wskazanego na dokumencie. 

12. Ponoszone z góry koszty zakupu prenumeraty, usług informatycznych, opłat abonamentowych, 
ubezpieczeń majątkowych, odpisów ZFŚS oraz innych płatności o podobnym charakterze przekraczające jeden 
miesiąc nie podlegają w rozliczeniom w czasie i ujmuje się je w miesiącu, w którym został dokonany wydatek. 

13. Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzi się następująco: 
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a) opał odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Na koniec 
każdego roku obrotowego (31 grudnia) dokonuje się inwentaryzacji wyceniając wg cen jednostkowych 
z ostatniej faktury zakupu i wprowadza się do ewidencji na koncie 310, 

b) materiały gospodarcze, środki czystości itp. odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur 
pod datą ich zakupu. 

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały, paliwo (np. do kosiarek), 
środki czystości itp. przekazywane są do bezpośredniego użycia w działalności. Ze względu na systematyczne 
dokonywanie zakupów materiałów, paliwa, środków czystości itp. Jak również systematyczne przekazywanie 
ich  bezpośrednio do zużycia w porównywalnych wartościach, nie dokonuje się korekty kosztów w tym 
zakresie na koniec roku obrachunkowego. 

14. Przyjęto następujące metody klasyfikowania rzeczowych aktywów trwałych oraz dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 

a) odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011- „Środki trwałe”- przy zastosowaniu 
stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(załącznik nr 1 do ustawy – wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych), 

b) odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych podlegają wartości niematerialne i prawne  ujęte na koncie 
020- „Wartości niematerialne i prawne” – przy zastosowaniu 10% stawki amortyzacyjnej, 

c) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku poczynając od następnego miesiąca, w którym 
środek trwały przyjęto do używania do miesiąca, w którym środek trwały, wartość niematerialną i prawną 
zlikwidowaną, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jej niedobór. Odpisów amortyzacyjnych  
dokonuje się metodą liniową. 

d) pozostałe środki trwałe,(w tym wyposażenie) ujęte na koncie: 013- „Pozostałe środki trwałe” oraz wartości 
niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, kwota ta wynosi 10 000,00 zł. 

e) jednorazowo, bez względu przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: 

książki i inne zbiory biblioteczne, 

meble i dywany, 

15. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników 
aktywów: 

a) ewidencja ilościowa wartościowa obejmuje następujące składniki : 

środki trwałe – ujmowane na koncie -011, 

pozostałe środki trwałe – ujmowane na koncie -013, 

zbiory biblioteczne – ujmowane na koncie -014, 

materiały w magazynie – ujmowane na koncie – 310, 

wartości niematerialne i prawne – ujmowane na koncie – 020, 

b) ewidencja ilościowa (pozabilansowa) obejmuje  składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 
500,00 zł. (np. sprzęt gospodarczy, kalkulatory, telefony itp.). 

III.  METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 

SKŁADNIKI AKTYWÓW I 
PASYWÓW PRZYCHÓD ROZCHÓD 

Środki trwałe 
i wartości niematerialne 

i prawne 

Według cen nabycia, według kosztów 
wytworzenia, pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe lub 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

Według cen sprzedaży lub 
pomniejszone o odpisy 

amortyzacyjne lub 
umorzeniowe 
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według wartości określonej w decyzji o 
przyznaniu środka trwałego 

Pozostałe środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

Według cen nabycia Według cen nabycia w 
drodze szczegółowej 

identyfikacji rzeczywistych 
cen (kosztów) tych 

składników 

Grunty Według cen nabycia Wycenia rzeczoznawca 
majątkowy 

Środki trwałe otrzymane 
nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu 

Według wartości określonej w decyzji Według wartości określonej 
w decyzji, pomniejszone 
o odpisy amortyzacyjne 

Środki trwałe w budowie 
W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości 

Nieruchomości 
i wartości niematerialne 

i prawne zaliczane 
do inwestycji 

Według cen nabycia, według kosztów 
wytworzenia, pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe lub 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

Według cen nabycia, 
pomniejszone o odpisy 

amortyzacyjne lub 
umorzeniowe 

Inwestycje krótkoterminowe 

Według cen nabycia, według kosztów 
wytworzenia, pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe lub 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

Według cen nabycia, 
pomniejszone o odpisy 

amortyzacyjne lub 
umorzeniowe 

Rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych 

Według cen nabycia- wartości wynikającej 
z ewidencji 

Według cen nabycia w 
drodze szczegółowej 

identyfikacji rzeczywistych 
cen (kosztów) tych 

składników 
Należności W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności 

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych i w gotówce 

Według wartości nominalnej 

Zapasy 
Materiały w ciągu roku budżetowego księguje się bezpośrednio w koszty. 
Na dzień bilansowy zinwentaryzowane materiały wycenia się wg. cen z 

ostatniej faktury zakupu. 
Należności krótkoterminowe Wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty poprzez weryfikacje sald 

Fundusze własne Według wartości nominalnej po dokonanej weryfikacji sald 
Zobowiązania W kwocie wymagalnej do zapłaty  

Przyjęto następujące zasady wyceny bilansowej należności wątpliwych. 

Należności do bilansu wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. W tym celu na 
koniec roku bilansowego na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji sprawdza się czy 
nie wystąpiły okoliczności wskazujące iż z przyczyn od siebie niezależnych nie uzyska się należnych kwot 
pieniężnych lub innych aktywów finansowych, dóbr lub świadczeń. Odpisów aktualizujących należności 
dokonuje się w sposób indywidualny w odniesieniu do każdego dłużnika lub w sposób zbiorowy dla 
poszczególnych grup dłużników należności o podobnym charakterze. Odpisy aktualizujące odsetek od 
należności niezapłaconych dokonuje się po dokonaniu odpisu aktualizującego dot. należności głównej. 

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności od Urzędów Skarbowych, ZUS, jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych. 

Odpisów aktualizujących dokonuje się do należności, których termin zapłaty już minął i są  zagrożone 
dużym prawdopodobieństwem nieściągalności. 

Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności 
nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu 
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym w 100% ich wielkości. 
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Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika 
nie wystarcza na zaspokojenie- w 100% ich wielkości. 

Należności spornych oraz należność, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwoce nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej 
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności. 

Należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należność główną (np. odsetki, opłaty 
prolongacyjne), w przypadkach jeżeli uprzednio dokonano odpisu aktualizującego należność główną – 
w wysokości tych kwot i do czasu otrzymania lub odpisania należności głównej. 

Należności, które na dzień bilansowy są przedawnione, nieściągalne, na skutek czego kwoty ich 
wymaganej zapłaty nie mogą być uznane za realne - w 100% ich wielkości. 

Należności od dłużników którym  nie doręczono wezwań do zapłaty z przyczyn niezależnych, to jest: 
adresat zmarł lub adresat jest nieznany, nie przebywa pod adresem zameldowania i nieznane jest miejsce jego 
pobytu – 100% ich wielkości. 

Należności budżetowych przeterminowanych   – w 100% wysokości zaległości z zgodnie z zasadą 
ostrożności po dokonaniu szczegółowej, indywidualnej analizy sytuacji finansowej dłużnika oraz przyczyn 
powstania zaległości w spłacie należności. 

Wycenę należności i dokonanie odpisów aktualizujących należności przeprowadza się na dzień bilansowy. 
Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny przesłanek uzasadniających dokonanie zmian uprzednio 
dokonanego odpisu aktualizującego. 

IV.  METODY USTALANIA WYNIKI FINANSOWEGO 

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 
860 „ Wynik Finansowy”. Na wynik finansowy netto zgodnie z obowiązującym rachunkiem zysków i strat 
składają się: 

1. Koszty działalności podstawowej 

a) Konto 400 - „Amortyzacja” 

b) Konto 401 - „Zużycie materiałów i energii”: 

c) Konto 402 - „Usługi obce”: 

d) Konto 403 - „Podatki i opłaty” : 

e) Konto 404 - „Wynagrodzenia”: 

f) Konto 405 - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; 

g) Konto 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe” ; 

h) Konto 410 - „Inne świadczenia finansowane z budżetu; 

2. Pozostałe przychody operacyjne – konto 760 

3. Pozostałe koszty operacyjne- konto 761 

4. Przychody finansowe – konto 750 

5. Koszty finansowe – konto 751 

V.  ZAKŁADOWY PLAN KONT 

I . Wykaz kont syntetycznych 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 – MAJATEK TRWAŁY 

011 - Środki trwałe 

013 - Pozostałe środki trwałe 

014 - Zbiory biblioteczne 
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020 - Wartości niematerialne i prawne 

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072-Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych 

080- Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

Zespół 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 

101- Kasa 

130- Rachunek bieżący jednostki 

135- Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS) 

139- Inne rachunki bankowe 

140- Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne 

141- Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2- ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA 

201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221- Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222- Rozliczenie dochodów budżetowych 

223- Rozliczenie wydatków budżetowych 

225 -Rozrachunki z budżetem 

229- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240- Pozostałe rozrachunki 

290 -Odpisy aktualizujące należności 

Zespół 3 – Materiały i towary 

310- Materiały 

Zespół 4- Koszty według rodzaju 

400- Amortyzacja 

401-Zużycie materiałów i energii 

402- Usługi obce 

403- Podatki i opłaty 

404- Wynagrodzenia 

405- Ubezpieczenia i inne świadczenia 

409- Pozostałe koszty rodzajowe 

410- Inne świadczenia finansowane z budżetu 

490- Rozliczenie kosztów 

Zespół 6 – Produkty 

640- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Zespół 7 – Przychody, dochody , koszty 

700- Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 

720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
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750- Przychody finansowe 

751- Koszty finansowe 

760- Pozostałe przychody operacyjne 

761- Pozostałe koszty operacyjne 

Zespół 8 – Fundusze rezerwy i wynik finansowy 

800- Fundusz jednostki 

810- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 

851- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

860- Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

091- Obce środki trwałe 

976- Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami 

980- Plan wydatków budżetowych 

981- Plan finansowy niewygasających wydatków 

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999- Zaangażowanie wydatków przyszłych lat 

II.  Zasady funkcjonowania kont bilansowych 

1. Opis kont zespołu 0 „Majątek trwały” 

Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji: 

a) rzeczowego majątku trwałego, 

b) wartości niematerialnych i prawnych, 

c) finansowego majątku trwałego, 

d) umorzenia majątku, 

e) inwestycji 

Konto 011 „Środki trwałe” 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych 
związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013 i 014 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu wartości 
początkowej środków trwałych (z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071). 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych 
lub inwestycji oraz wartość zwiększających wartość początkową środków trwałych, 

b) przychody środków nowo ujawnionych, 

c) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 

d) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek ulepszenia, 

e) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży 
oraz nieodpłatnego przekazania, 

b) ujawnione niedobory środków trwałych, 
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c) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywanie na skutek aktualizacji ich wyceny. 

Ewidencja analityczna do konta 011 prowadzona jest z podziałem na: 

środki trwałe- budynki, 

środki trwałe- budowle, 

środki trwałe- środki transportowe, 

środki trwałe- urządzenia specjalistyczne, 

środki trwałe- maszyny ogólnego zastosowania (maszyny ogólnego zastosowania np. komputery, ksera, 
urządzenia wielofunkcyjne) 

Ewidencja analityczna umożliwia ustalenie wartości początkowej środków trwałych i ich ewentualnego 
zwiększenia lub zmniejszenia, ustalenia wartości gruntów stanowiących własność jednostki, lokalizacji. 
Umożliwia również wyodrębnienie środków trwałych na poszczególne projekty współfinansowane ze środków 
unijnych oraz z podziałem na grupy umożliwiające ustalenie wartości poszczególnych grup, należyte obliczenie 
umorzenia i amortyzacji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. 

Podstawą księgowań są faktury, dokumenty OT, PT, protokoły zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, 
aktów darowizn. 

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. 

Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” 

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków 
trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, wydanych do używania na potrzeby działalności 
podstawowej jednostki, podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu wartości 
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu (z wyjątkiem umorzenia pozostałych 
środków trwałych, które ujmuje się na koncie 072). 

 Po stronie Wn księgujemy: 

a) pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji 

b) nadwyżki pozostałych środków trwałych w używaniu, 

c) nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, 
nieodpłatnego przekazania, 

b) nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych, 

c) ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych w używaniu. 

Ewidencję analityczną do konta 013 umożliwia ustalenie: 

- wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych oddanych do używania, 

- pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach poszczególnych projektów, 

- miejsc, w których znajdują się pozostałe środki trwałe, 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących 
się w używaniu w wartości początkowej. 

Konto 014 „Zbiory biblioteczne” 

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych 
szkolnych, i pedagogicznych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej 
zbiorów bibliotecznych (z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072) 
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Po stronie Wn księgujemy: 

a) przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych, 

b) nadwyżki zbiorów bibliotecznych 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania, 

b) niedobory zbiorów bibliotecznych. 

Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu 
nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie 

z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. 

Ewidencja analityczna prowadzona do konta 014 umożliwia ustalenie stanu zbioru bibliotecznego 
z wyodrębnieniem zbiorów zakupionych w ramach projektów. 

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się 
w jednostce. 

Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” 

Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych 
i prawnych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu 
wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych,(z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 
071 i 072). 

Ewidencja analityczna umożliwia ustalenie wartości oprogramowania posiadanego przez jednostki. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości 
początkowej. 

Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez 
jednostkę. 

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości 
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
wycofanych z eksploatacji na skutek likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, w korespondencji ze 
stroną Ma konta 011 lub 020. 

b) urzędowe zmniejszenie wartości środków trwałych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) naliczone za okres umorzenia w korespondencji z kontem 400 amortyzacja, 

b) umorzenia dotychczasowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych od 
innych jednostek. 

Ewidencja analityczna jest prowadzona do konta 071 z podziałem na: 

umorzenie budynków, 

umorzenie budowli, 

umorzenie środków transportowych, 

umorzenie urządzeń specjalistycznych, 

umorzenie maszyn ogólnych, 
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umorzenie programów komputerowych, 

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. 

Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych” 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz 
pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu 
jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości 
początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. 

Po stronie Wa księgujemy: 

a) umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 
zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także 
stanowiących niedobór lub szkodę 

Po stronie Ma księgujemy : 

a) odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążając odpowiednie koszty, 

b) umorzenie dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych, 

c) umorzenie otrzymanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych. 

Umorzenia księgowane są w korespondencji z kontem 401 

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej 
wartości w miesiącu wydania ich do używania. 

Do konta 072 nie prowadzi się kont analitycznych. 

Konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na 
uzyskanie inwestycji. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie, 

b) koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz 
innych przedmiotów, zakupionych do kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności 
gospodarczej, 

c) ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które 
powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych a w szczególności: środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych na podstawie dokumentu OT, 

b) wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, 

Ewidencję analityczna prowadzi się odrębnie dla każdego zadania w sposób umożliwiający wycenę 
poszczególnych efektów inwestycyjnych, skumulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych 
obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Uzgodnienia kont analitycznych z kontem syntetycznym dokonuje się przynajmniej w rozliczeniu 
półrocznym. 
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Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. 

2. Opis kont zespołu 1 -  Środki pieniężne i rachunki bankowe 

Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji: 

a) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach, 

b) krótkoterminowych papierów wartościowych, 

c) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach, 

d) udzielonych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych, 

e) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

Konto 101 „Kasa” 

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody 
gotówki i niedobory kasowe. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) podjecie gotówki z rachunku bankowego, 

b) wypłaty do kasy dochodów i innych należności, 

c) stwierdzone nadwyżki. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wypłaty gotówki na podstawie dokumentów np.; faktur, rachunków, wniosków o zaliczkę, list wypłat, 
innych dowodów wypłat, 

b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe, 

c) stwierdzone niedobory. 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 

Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu 
wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) wpływy środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla 
dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223, 

b) zrealizowane przez jednostkę dochody budżetowe (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 
dochodów budżetowych) w korespondencji z kontami 101, 221 lub innym właściwym kontem. 

c) obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz innych korekt w korespondencji z kontem 240, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki jak również środki pobrane do 
kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków 
budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1,2,3,4,7, lub 8, 

b) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222, 

c) uznania i omyłek z tytułu błędów bankowych oraz innych korekt w korespondencji z kontem 240 

Zapisów na koncie 130 dokonuje się według wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić 
zgodność zapisów między księgowością jednostki, a księgowością banku. Na koncie 130 obowiązuje 
zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty 
niewłaściwych wydatków itp. wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Do dopuszczalne jest 
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stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne do zachowania 
czystości obrotów. 

Ewidencję analityczną do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów 
i wydatków budżetowych, rozrachunków z tytułu podatku VAT, ewidencji księgowej projektów. 

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym 
jednostki budżetowej. Saldo jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej. Saldo konta 
130 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych (konto 
wydatków) do końca roku oraz poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, 
lecz nieprzelanych do końca roku (konto dochodów). 

Konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”(ZFŚS) 

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma 
wypłaty środków z rachunków bankowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków każdego funduszu. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 

Konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” 

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, 
których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce) 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych 
i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pieniężnych. 

Ewidencja analityczna do konta 140 umożliwia ustalenie: 

a) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, 

b) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych 
i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce, 

c) wartość krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych 
poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych 
i innych środków pieniężnych. 

Konto 141 „Środki pieniężne w drodze” 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma 
zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

3. Opis kont zespołu 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

Konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” służą do ewidencji: 

a) krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń, 

b) rozliczeń i ewidencji  środków budżetowych, 

c) rozliczeń i ewidencji środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, 

d) wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek 

e) wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami sporymi. 

Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 
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Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót 
i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kalkulacji gwarancyjnych. Na koncie tym 
nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, a także należności z tytułu 
przychodów finansowych które ujmowane są na koncie 221. 

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje 
się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

b) odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, 

c) przekazanie zaliczek na poczet dostaw i usług wynikających z umowy lub na podstawie faktur „Pro-Forma”, 
pisemnej dyspozycji wydanych przez kierownika jednostki. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług. 

Ewidencja analityczna do konta 201 zapewnia możliwość ustalenia zobowiązań krajowych i zagranicznych 
według poszczególnych kontrahentów i podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Konto 201 może mieć saldo Wn oznacza stan należności i rozliczeń, a saldo Ma stan zobowiązań. 

Konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przypisy należności budżetowych, 

b) naliczone odsetki za zwłokę tytułu dochodów budżetowych, 

c) zwrot dochodów nienależnie wpłaconych, a także nadpłat 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wpłaty należności budżetowych 

b) odpisy przypisanych należności budżetowych 

Ewidencja analityczna do konta 221 jest prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej 
oraz podziału należności według budżetów. 

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, 
a saldo Ma  stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat tych dochodów. 

Konto 222 „rozliczenie dochodów budżetowych” 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu w korespondencji z kontem 
130. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowanie 
zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. 

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz 
nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu 
dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych oraz 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. 

Po stronie Wn księgujemy: 
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a) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia na podstawie sprawozdań budżetowych, 
zrealizowanych wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów 
i projektów realizowanych ze środków europejskich  na konto 800, 

b) zwrot dysponentowi wyższego stopnia niewykorzystanych do końca roku środków na wydatki budżetowe. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, 
w korespondencji z kontem 130. 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 
wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez 
księgowanie przelewu dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, 
w korespondencji z kontem 130. 

Konto 225 „Rozrachunki z budżetami” 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, 
nadpłat w rozliczeniach z budżetami. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przelewy do US z tytułu naliczonych podatków, 

b) VAT naliczony w fakturach dostawców podlegający odliczeniu od podatku należnego, 

c) wyksięgowanie różnic w podatku VAT (zaokrągleń) 

d) nadpłaty podatków, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) naliczony i potrącony na listach płac podatek dochodowy od osób fizycznych, 

b) VAT należny od sprzedaży wynikający z wystawionych faktur sprzedaży, 

c) zwrot podatku VAT (podlegający odliczeniu), 

d) wyksięgowanie różnic w podatku VAT (zaokrągleń). 

 Ewidencja analityczna do konta 225 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według 
wg. każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie (podatek dochodowy od osób fizycznych, 
rozrachunki VAT).  

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań 
wobec budżetów. 

Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w 
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, składek na Fundusz Pracy i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma 
zobowiązania, spłatę zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przelewy składek do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy, 

b) wypłaty zasiłków pokrywanych ze środków ZUS ujętych w listach wynagrodzeń, 

c) wypłaty świadczeń ZUS nieobjętych lista wynagrodzeń. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych potracone, pracownikom 
w korespondencji z kontem 231, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCC2246-E136-4050-A39E-D9CB2D0909E5. Podpisany Strona 16



b) naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy przez pracodawcę 
w korespondencji z kontem 405, 

c) otrzymane środki pieniężne z ZUS z tytułu nadpłaty składek. 

Ewidencja analityczna daje możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wynikających 
z rozrachunków z poszczególnymi instytucjami z jednoczesnym wskazaniem tytułów tych rozrachunków 
i podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznacza stan 
zobowiązań. 

Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat 
pieniężnych  i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w 
szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy 
o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 

b) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 

c) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 

d) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika, dokonywane w liście płac na mocy ustawowych 
upoważnień np. podatek dochodowy od osób fizycznych lub na podstawie pisemnej zgody pracownika. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń 

Ewidencja analityczna z podziałem na części składowe wynagrodzeń prowadzi się na kartach wynagrodzeń 
odrębnie dla każdego pracownika otrzymującego wynagrodzenia i świadczenia zaliczanych zgodnie 
z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń. Imienna ewidencja wynagrodzeń prowadzona jest w sposób 
umożliwiający ustalenie podstawy do naliczeń zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających 
podatników.  

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznacza stan 
zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

Konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań pracowników z innych tytułów niż 
wynagrodzenia. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, 

b) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, 

c) należności z tytułu pożyczek z ZFŚS, 

d) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 

e) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, 

b) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, 

c) wpływy należności od pracowników. 

Ewidencja analityczna umożliwia ustalenie stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów 
rozrachunków z poszczególnymi pracownikami.. 
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Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma oznacza 
stan zobowiązań wobec pracowników. 

Konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych 
ewidencją na kontach 201-234,a w szczególności: 

a) rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek, 

b) roszczeń spornych, 

c) mylnych obciążeń i uznań rachunków bankowych, 

d) sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia) dot. Właściwego wykonania robót, 

e) innych rozliczeń nieujętych na kontach 201 – 234. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, 

Po stronie Mn księgujemy: 

a) powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenia należności i roszczeń 

Ewidencja analityczna prowadzona do konta 240 umożliwia ustalenie rozrachunków, rozliczeń i roszczeń 
z poszczególnych tytułów oraz jednostek i osób z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Konto 240 ,może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma oznacza stan 
zobowiązań. 

Konto 290  „Odpisy aktualizujące należności” 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Utworzenie, zwiększenie odpisu aktualizującego należności w tym również odpisy aktualizujące odsetek od 
należności przypisanych a nie zapłaconych są dokonywane na stronie Ma konta 290, w korespondencji 
z kontem 761 Wn, jako pozostałe koszty operacyjne. Zmniejszenie uprzednio dokonanego odpisu 
aktualizującego na skutek odpisania należności nieściągalnych, należności umorzonych, dokonywane jest na 
stronie Wn 290 w korespondencji z 221 Ma. 

Zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego ze względu na ustanie przyczyny uzasadniającej dokonanie 
odpisu (np. zapłata należności) ujmowane jest na stronie Wn 290 w korespondencji z stroną Ma 760 jako 
pozostałe przychody operacyjne, 

Odpisy aktualizujące dotyczące należności wątpliwych ZFSS- utworzenie odpisu Wn 851/Ma290. 
Pomniejszenie odpisu na skutek odpisanie należności nieściągalnych, umorzonych przedawnionych Wn 
290/Ma 240 (do wysokości uprzednio dokonanego odpisu). Zmniejszenie odpisu ze względu na ustanie 
przyczyn uzasadniających ich dokonanie Wn290/Ma851. 

Ewidencję analityczna zapewnia możliwość ustalenia wartości odpisów aktualizujących poszczególnych 
należności  według tytułów i kontrahentów. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

4. Opis kont zespołu 3 -Materiały i towary 

Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów 

Konto 310 „Materiały” 

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym żywność, opał, i innych materiałów przyjętych do 
magazynu oraz ewidencji zinwentaryzowanego na ostatni dzień roku obrotowego zapasu materiałów 
zaliczanych w ciężar kosztów (konto 401) w momencie zakupu. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przychody materiału do magazyny, 
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b) na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wartość materiałów znajdujących się w zapasie 
w korespondencji z kontem 401 – księgowanie pod datą 31 grudnia, 

c) nadwyżki zapasów w magazynie. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) rozchody zapasów z magazynu, 

b) niedobory zapasów w magazynie. 

c) przeniesienie wartości materiałów zaewidencjonowanych na koncie 310 w wyniku inwentaryzacji rocznej 
znajdujących się w zapasie – księgowanie na dzień otwarcia bilansu. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenie zakupu, nabycia. 

5. Opis kont zespołu 4- Koszty według rodzaju i ich rozliczenie 

Konta zespołu 4 „koszty według rodzaju i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym i ich rozliczenia, poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich 
powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na 
podstawie dokumentów korygujących koszty ( np. faktur korygujących, not księgowych) . 

Konto 400 „Amortyzacja” 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane według stawek amortyzacyjnych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) naliczone odpisy amortyzacyjne 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych, 

b) przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych 
kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

Konto 401 „Zużycie materiałów i energii” 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, 
pomocniczej i ogólnego zarządu. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § : 

a) 421- zakup materiałów i energii 

b) 426 - zakup energii 

c) 422 - zakup środków żywnościowych, 

d) 424 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenia poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

Konto 402 „Usługi obce” 

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności 
podstawowej jednostki. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § : 

a) 427- zakup usług remontowych, 

b) 428- zakup usług zdrowotnych ( gdy nie dotyczy to pracowników) 
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c) 430- zakup usług pozostałych, 

d) 436- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 

e) 438- zakup usług obejmujących tłumaczenia, 

f) 439- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, 

g) 440- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenia poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

Konto 403 „Podatki i opłaty” 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, od nieruchomości, od 
środków transportu, od czynności cywilno- prawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat 
notarialnych, skarbowych, administracyjnych. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § : 

a) 443- różne opłaty i składki, 

b) 452- wywóz odpadów komunalnych 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenia poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860 

Konto 404 „Wynagrodzenia” 

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami 
i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § : 

a) 401- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto, 

b) 404- dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto, 

c) 417- wynagrodzenia bezosobowe pracowników brutto 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) korekty poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

Konto 405 „Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia”  

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na 
rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych 
umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § : 

a) 302- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brutto, 

b) 411- składki na ubezpieczenia społeczne, 

c) 412- składki na Fundusz Pracy, 

d) 428- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) 

e) 444- odpisy na ZFŚS, 

f) 470- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej oraz koszty dojazdu na 
szkolenia, 
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g) 471- PPK- składka pracodawcy 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenia poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

Konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na 
kontach 400-405. 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § 

a) 441-zwroty kosztów wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych 
(ryczałty), 

b) 441-koszty krajowych delegacji 

c) 442-koszty zagranicznych delegacji, 

d) 443-koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 

e) odprawy z tytułu wypadków przy pracy 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenie poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

Konto 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” 

Konto 410 służy do ewidencji specyficznych kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostek 
budżetowych dot. świadczeń dla osób fizycznych innych niż pracownicy jednostki, finansowanych z budżetu 
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności: 

Po stronie Wn księgujemy koszty klasyfikowane między innymi w § 

a) 326- inne formy pomocy dla uczniów 

b) 324- stypendia dla uczniów 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) zmniejszenie poniesionych kosztów, 

b) przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów na konto 860. 

W przypadku wystąpienia kosztu z paragrafu innego niż wymienione powyżej, księguje się go zgodnie 
z treścią ekonomiczną i fakt ten nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia. 

Konto 490 „Rozliczenie kosztów” 

Konto 490 służy do rozliczania kosztów w czasie, które w okresie poniesienia ujęto na kontach kosztów 
rodzajowych, a ich wartość została odłożona do rozliczenia w wyniku w późniejszym okresie, oraz do 
rozliczenia tych kosztów w następnym okresie oraz do tworzenia rezerw na przyszłe koszty oraz ich 
rozwiązania w następnym okresie po poniesieniu kosztów. 

Po stronie Wn księgujemy : 

a) przypadający na dany okres koszty rozliczane w czasie, które poniesiono w poprzednich okresach, 
w korespondencji z kontem 640, 

Po stronie Ma księgujemy : 

a) koszty poniesione w danym okresie, a pozostawione do rozliczenia w następnych okresach, 
w korespondencji z kontem 640, 

6. Opis kont zespołu 6- Produkty 

Konto 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 
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Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (rozliczenia bierne). 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, gdy poniesione przez jednostkę koszty 
w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i w przyszłości będą 
pomniejszały wynik finansowy. 

Do rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych zalicza się koszty o istotnej wartości. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne tworzy się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, w szczególności na świadczenia wykonywane na rzecz 
jednostki przez kontrahentów jednostki, przy założeniu iż kwotę zobowiązania można w wiarygodny sposób 
oszacować. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych okresach 
oraz koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, w związku z którymi w poprzednich okresach dokonano 
rozliczenia międzyokresowego kosztów (bierne). 

b) odpisanie nadwyżki biernych rozliczeń międzyokresowych po upływie okresu, w którym planowane koszty 
mogłyby wystąpić. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy oraz zaliczane do kosztów 
okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 umożliwia ustalenie: 

wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie, 

wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów, 

rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. 

Saldo Wn 640 wyraża koszty przyszłych okresów, Ma – stan prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy. 

7. Opis kont zespołu 7- Przychody, dochody i koszty 

Konta zespołu 1 „Przychody, dochody i koszty” służą do ewidencji: 

a) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów kosztów 
operacji finansowych oraz pozostałych przychodówi kosztów operacyjnych, 

b) podatków nieujętych na koncie 403, 

c) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. 

Konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” 

Konto 700 służy do ewidencji przychodów ze sprzedaży na rzecz obcych jednostek, wyrobów gotowych, 
półfabrykatów i wszelkiego rodzaju usług, 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów ze sprzedaży produktów, 

b) korekty dot. przypisów opłat za wyżywienie 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) przychody z tytułu ze sprzedaży produktów 

Ewidencja analityczna umożliwia wyodrębnienie przychodów według klasyfikacji budżetowej dochodów. 

W końcu roku obrotowego przychody ze sprzedaży przenosi się na stronę Ma 860. Na koniec roku konto 
700 nie wykazuje salda. 

Konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 
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Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

c) odpisy z tytułu dochodów budżetowych, 

d) przeniesienie na koniec roku osiągniętych dochodów budżetowych, 

Po stronie Ma księgujemy: 

b) przychody z tytułu dochodów budżetowych 

c) przypisy z tyt. dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 221 

Ewidencja analityczna umożliwia wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według 
klasyfikacji budżetowej dochodów. 

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860,00 Na koniec roku konto nie wykazuje 
salda. 

Konto 750 „ Przychody finansowe” 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) odpisy z tytułu dochodów budżetowych, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności : dodatnie różnice kursowe, 

b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 

c) odsetki  od niezapłaconych należności w korespondencji z kontem 221, 

Ewidencja analityczna  zapewnia wyodrębnienie przychodów finansowych z uwzględnieniem podziałek 
klasyfikacji budżetowej dochodów. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 Na koniec roku konto 
750 nie wykazuje salda. 

Konto 751 „Koszty finansowe” 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) odsetki za zwłokę w zapłaci zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, 

b) ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążające inwestycje w okresie realizacji. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane koszty, 

b) przeniesienie na koniec roku poniesionych kosztów finansowych na konto 860. 

Ewidencja analityczna zapewnia wyodrębnienie  w zakresie kosztów operacji finansowych oraz 
z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860. Na koniec 
roku konto 751 nie wykazuje salda. 

Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązany bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, 
w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 720, 750. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) odpisy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych, 

b) przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów operacyjnych, 
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Po stronie Ma księgujemy: 

a) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia, 

b) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, 

c) przyznane odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniami, 

d) przychody z wynajmu środków trwałych ( sal lekcyjnych) gdy nie stanowi to przedmiotu statutowej 
działalności jednostki, 

e) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisanie przedawnionych 
zobowiązań, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny, nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe . 

Ewidencja analityczna zapewnia wyodrębnienie  w pozostałych przychodów operacyjnych uwzględnieniem 
podziałek klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, 
w korespondencji ze stroną Wn konta 760. na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 

b) niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych, 

c) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione, 
umorzone, nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego 
i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane pozostałe koszty operacyjne, 

b) przeniesienie na koniec roku poniesionych kosztów operacyjnych. 

Ewidencja analityczna zapewnia wyodrębnienie  w pozostałych przychodów operacyjnych uwzględnieniem 
podziałek klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji 
ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

Opis kont zespołu 8 – Fundusz, rezerwy i wynik finansowy 

Konta zespołu 8 „Fundusze i wynik finansowy” służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji 
z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

Konta zespołu 8 „Fundusze jednostki” 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma ujmuje się zwiększenia, 
zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku 
ubiegłego z konta 860, 

b) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 
222, 

c) różnice z aktualizacji środków trwałych, 

d) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji, 

e) przeksięgowanie środków budżetowych wydatkowanych na sfinansowanie własnych inwestycji, zakupu 
środków trwałych, WNP z konta 810, 
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f) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

g) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przejęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku 
ubiegłego z konta 860, 

b) przeksięgowanie , pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 
223, 

c) równowartość wydatków przeznaczonych na sfinansowanie własnych inwestycji, 

d) różnice z aktualizacji środków trwałych, 

e) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, 

f) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 

g) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie przyczyny zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki, które są 
wykazywane w sprawozdaniu finansowym w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. 

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 

Konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na 
inwestycje” 

Konto 810 służy między innymi do ewidencji równowartości wydatków dokonanych przez jednostki 
budżetowe ze środków budżetowych na finansowanie własnych środków trwałych w budowie. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) równowartość dokonanych wydatków jednostki budżetowej na sfinansowanie własnych kosztów – środków 
trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) przeksięgowanie w końcu roku wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji i zakupu środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Konto 810 na koniec roku nie wykazuje salda. 

Konto 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Środki pieniężne tego funduszu, są wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmowane są na 
koncie 135 „Rachunki środków funduszu specjalnego przeznaczenia” (ZFŚS). 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 zapewnia wyodrębnienie: 

a) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładu funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł 
zwiększeń i kierunków zmniejszeń, 

b) wysokość poniesionych kosztów i wysokość uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje 
działalności socjalnej. 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Konto 860 „Wynik Finansowy” 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Operacje dokonywane są na koniec roku 
obrotowego. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) sumę poniesionych kosztów , w korespondencji z kontami : 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409,410, 
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b) wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 760, 

c) sumę kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, 

d) sumę kosztów pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) sumę uzyskanych przychodów, w korespondencji kontami 720, 750, 760, 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki saldo Wn - stratę netto, 
saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przejęcia sprawozdania 
finansowego na konto 800, 

Ewidencja analityczna do poszczególnych kont syntetycznych jest rozbudowywana ciągu roku obrotowego 
według potrzeb zgodnie z przyjętymi zasadami. 

III.  Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych 

Konto 091- „Obce środki trwałe” 

Konto 091 służy do pozabilansowej ewidencji obcych środków trwałych (wyposażenia), nieujmowanych 
w ewidencji bilansowej. Są nimi składniki majątku używane przez jednostkę na podstawie umowy użyczenia 
bądź otrzymane od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w nieodpłatne używania. 

Po stronie Wn księgujemy: 

wartość początkową środków trwałych. 

Po stronie Ma księgujemy: 

wartość obcych środków trwałych po zakończeniu umowy. 

Ewidencja szczegółowa do konta 091 prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie wartości 
użyczonego majątku z podziałem na właścicieli oraz w sposób umożliwiający ustalenie na dany moment ilości 
i wartości początkowych poszczególnych obcych środków trwałych (księga inwentarzowa). 

W sytuacji braku określonej wartości obcego środka trwałego w umowie użyczenia do ujęcia go w systemie 
ewidencyjnym przyjmuje się wartość ewidencyjną w wys. 0,01 zł. Na koncie 091 dokonuje się księgowań, 
nie stosując zasady dwustronnego zapisu. Konto 091 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan obcego 
majątku. 

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu 
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

Po stronie Wn księgujemy: 

należności od innych jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Jemielnica 
według stanu na koniec roku budżetowego, 

zmniejszenia funduszu jednostki spowodowane przekazaniem środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych do innych jednostek będących jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Jemielnica, 

koszty powstałe wobec jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Jemielnica- objęte 
łącznym rachunkiem zysków i strat, 

zapis pod datą 31 grudnia po sporządzeniu sprawozdania finansowego w celu likwidacji salda na koniec 
roku, 

Po stronie Ma księgujemy: 

zobowiązania wobec innych jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Jemielnica według 
stanu na koniec roku budżetowego, 

zwiększenia funduszu urzędu jednostki spowodowane przyjęciem środków trwałych, środków trwałych 
w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek będących jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Jemielnica, 
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przychody uzyskane od jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Jemielnica- objęte 
łącznym rachunkiem zysków i strat, 

zapis pod datą 31 grudnia po sporządzeniu sprawozdania finansowego w celu likwidacji salda na koniec 
roku, 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest oddzielnie dla wzajemnych rozliczeń takich jak: 

przychody i koszty, 

należności i zobowiązania, 

nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy  jednostkami. 

Wzajemne rozliczenia między jednostkami ewidencjonowane są w miesiącu kończącym rok obrotowy. 

Konto 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków 
budżetowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) plan finansowy wydatków budżetowych, 

b) zmiany planu finansowego wydatków budżetowych, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu, 

b) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym, 

c) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. 
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Konto 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków” 

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta 
środków budżetowych. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych, 

Po stronie Ma księgujemy: 

a) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających 
wydatków budżetowych, 

b) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków 
budżetowych. Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

Konto 998 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych 
ujętych do realizacji danym roku budżetowym. 

Po stronie Wn księgujemy: 

a) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, ewidencjonowane na 
koniec roku budżetowego na podstawie dokumentu PK (ustalenie wielkości dokonywanych wydatków 
w oparciu o sprawozdanie RB 28S). 

b) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego, 

Po stronie Ma księgujemy: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCC2246-E136-4050-A39E-D9CB2D0909E5. Podpisany Strona 27



a) równowartość zaangażowanych wydatków, czyli wartość umów, decyzjii innych postanowień, których 
wykonanie konieczności dokonywania wydatków budżetowych w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, 
z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 

Na stronie Wn tego konta ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych latach 
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego lub plan niewygasających wydatków 
przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, 
z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo ma 
oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. 

VI.  WYKAZ ZBIORÓW TRORZACYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 

1. Dziennik bilansu otwarcia- przeniesienie treści informacji na informatyczny nośnik danych, po 
zakończeniu roku obrotowego w dwóch odrębnych kopiach. 

2. Dziennik- przeniesienie treści informacji na informatyczny nośnik danych, po zakończeniu roku 
obrotowego w dwóch odrębnych kopiach. 

3. Księga główna- przeniesienie treści informacji na informatyczny nośnik danych, po zakończeniu roku 
obrotowego w dwóch odrębnych kopiach. 

4. Zestawienie obrotów sald- miesięczne wydruki oraz przeniesienie treści na informatycznych nośnik 
danych, po zakończeniu roku obrotowego dwóch odrębnych kopiach. 

5. Wykazy składników aktywów i pasywów- księgi inwentarzowe środków trwałych- prowadzonych za 
pomocą systemu komputerowego, pozostałych środków trwałych - księgi inwentarzowe prowadzone ręcznie. 

VII.  W JEDNOSTCE SPORZĄDZA SIĘ NASTEPUJACE SPRAWOZDANIA 

1. Sprawozdanie RB 27S- miesięcznie, kwartalne, rocznie z wykonania planu dochodów budżetowych, 

2. Sprawozdanie RB 28S miesięczne, kwartalne, roczne z wykonania planu wydatków budżetowych, 

3. Sprawozdanie RB Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych i potrąceń 
w jednostce, 

4. Sprawozdanie RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności według aktywów finansowych 
jednostki, 

5. Sprawozdanie RB -50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, 

6. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki- na dzień zamknięcia ksiąg 
rachunkowych (dzień bilansowy) tj. 31 grudnia . 

Wszystkie sprawozdania budżetowe są sporządzane i przedkładane w Urzędzie Gminy w Jemielnicy 
w wersji papierowej. 

VIII.  OPIS SYTEMU SŁUŻĄCEGO OCHRONIE DANYCH I ICH ZBIORÓW W TYM DOWODÓW 
KSIĘGOWYCH, KSIĄG RACHUNKOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH 
PODSTAWĘ DOKONYWANYCH W NICH ZAPISÓW 

1. Księgi rachunkowe, dowody księgowe poszczególnych jednostek oświatowych są przechowywane 
w odrębnych zbiorach w Urzędzie Gminy Jemielnica, w którym jest prowadzona obsługa księgowa jednostki. 
Osobą odpowiedzialną za system komputerowy i jego ochronę jest administratora sieci w Urzędzie Gminy 
Jemielnica. 
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2. Bezpieczna informacja komputerowa to taka, która jest chroniona przed nieupoważnionym odczytem 
i modyfikacją (tj. polegająca na poufności i integralności) oraz która jest dostępna i wiarygodna dla 
uprawnionego użytkownika (tj. polegająca na dostępności i spójności). 

3. Poufność informacji komputerowej polega na ochronie informacji komputerowej, ochronie danych itp. 
przed nieuprawnionym dostępem. Natomiast integralność to odporność informacji na nieuprawnioną 
modyfikację. Z kolei dostępność, polega na nieograniczonej możliwości korzystania przez uprawnionych 
użytkowników. Spójność oznacza konieczność spełnienia przez system komputerowy warunków określających 
zależności strukturalne jej składowych. 

4. Należy chronić wszelkie zasoby takie jak: oprogramowanie, dane, sprzęt, zasoby administracyjne, 
fizyczne, występujące w systemie informatycznym lub działalności informatycznej. 

5. System informatyczny spełnia kryteria: poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, 
autentyczności i niezawodności: 

a) kryterium poufności polega na ochronie przed ujawnieniem informacji nieuprawnionemu odbiorcy, 

b) kryterium integralności tj. ochrona przed modyfikacją lub zniekształceniem aktywów przez osobę 
nieuprawnioną, 

c) kryterium dostępności polega na zagwarantowaniu uprawnionego dostępu do informacji przy zachowaniu 
określonych rygorów czasowych, 

d) kryterium rozliczalności to określenie i weryfikowanie odpowiedzialności za działania, usługi i funkcje 
realizowane za pośrednictwem systemu, 

e) kryterium autentyczności to możliwość weryfikacji tożsamości podmiotów lub prawdziwości aktywów 
systemu, 

f) kryterium niezawodności to gwarancja odpowiedniego zachowania się systemu i otrzymanych wyników. 

6. Do najważniejszych zagrożeń należą: 

a) przechwycenie informacji – naruszenie poufności, 

b) modyfikacja informacji – naruszenie integralności, 

c) zniszczenie informacji – naruszenie dostępności, 

d) blokowanie dostępu do informacji – naruszenie dostępności. 

7. Klasyfikacja powyższych zagrożeń: 

a) ze względu na źródło zagrożenia na: wewnętrzne, zewnętrzne 

b) ze względu na celowość działań na: przypadkowe, celowe 

c) ze względu na rodzaj zagrożenia na: programowe, sprzętowe 

8. Pierwszym podstawowym zabezpieczeniem danych jest używanie hasła przy rozpoczęciu pracy 
z komputerem, które spełnia poniższe kryteria: 

a) hasło składa się z co najmniej ośmiu znaków, zawiera małe i duże litery, cyfry i znak specjalny, 

b) hasło nie powinno zawierać żadnych informacji, które można skojarzyć z użytkownikiem komputera (imiona 
najbliższych, daty urodzenia, inicjały, itp.) i nie może być sekwencją kolejnych znaków klawiatury, 

c) w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieupoważniona, użytkownik 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu ADO (Administratorowi Systemu Informatycznego) i do 
natychmiastowej zmiany hasła, 

d) zmianę hasła należy dokonywać nie rzadziej niż co 30 dni, 

e) hasła nie można nikomu udostępniać, 

f) hasło nie może być zapisywane i przechowywane, 

g) przy krótkim odejściu użytkownika od komputera, jego komputer powinien blokować się i wymagać 
ponownego wpisania hasła. 
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9. Hasła są stosowane na niższych poziomach tj. na poziomie logowania się do poszczególnych systemów 
księgowych przez uprawnionych użytkowników z zachowaniem zasad ujętych w pkt.8. 

10. W sieciach komputerowych dane zabezpieczane są również przez prawa dostępu, pozwalające na 
dostęp do określonych części sieci tylko niektórym grupom użytkowników. 

11. Sieć komputerowa urzędu jest zabezpieczona przed dostępem z innych sieci (w tym szczególnie przed 
zagrożeniami z Internetu) za pomocą zapory sieciowej (określany jako firewall -dosłownie - "zapora przed 
ogniem"). Jest to system składający się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego, który chroni sieć 
komputerową przed dostępem osób do tego nie powołanych. 

12. Dla zapewnienia ochrony danych z systemów księgowych codziennie wykonywane są po zakończeniu 
pracy urzędu kopie zapasowe na serwerze plików (NAS). W celu dywersyfikacji zabezpieczeń serwer plików 
znajduje się w drugim budynku urzędu. 

13. Dane znajdujące się na komputerach użytkowników oraz serwerach chronione są przez aktualne 
programy antywirusowe. 

14. Przed zagrożeniami fizycznymi tj. brakiem prądu, przepięciami stosuje się zasilacze awaryjne UPS’y, 
listwy przeciwprzepięciowe. 

15. System ochrony dowodów księgowych i innych dokumentów stanowi system zabezpieczeń fizycznych, 
na które składają się: 

drzwi z zamontowanymi zamkami patentowymi, 

kraty w oknach, 

szafy z zamkami, 

szafy pancerne- kasa. 

16. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania przechowuje się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Jemielnicy w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. 

17. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być przeniesiona na 
nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów z wyłączeniem dokumentów 
dotyczących przeniesienia praw majątkowych nieruchomości, list płac, powierzenia odpowiedzialności za 
składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki. 
Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na 
odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. 

18. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zbiory danych tworzące księgi rachunkowe za dany rok 
budżetowy są przenoszone na informatyczny nośnik danych w dwóch odrębnych kopiach, które są 
przechowywane w archiwum zakładowym. 

19. Udostępnienie osobie trzeciej zbiorów lub ich części: 

a) do wglądu na terenie jednostki - wymaga zgody kierownika jednostki obsługującej lub osoby przez niego 
upoważnionej, 

b) poza siedzibą zarządu (oddziału) jednostki - wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz 
pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejętych dokumentów, chyba że odrębne  przepisy 
stanowią inaczej.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2021 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 20 września 2021 r. 

Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Piotrówce 

Opis oraz sposób działania programów 

Na podstawie przepisów artykułu 10 ust.1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w do obsługi 
księgowej PSP w Piotrówce. 

1. System „Kadry” wer. 11.805-214, „Płace” wer. 12.003-307 „Przelewy” wer.7. 840-63, „Zlecone”, wer 
11.110-163, opracowany przez firmę „ Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.” AL. Grunwaldzka 163 80-266 
Gdańsk, (dawniej ProgMan)– data rozpoczęcia eksploatacji 01 stycznia 2006 r. 

2. System „Program Płatnik” wer. 10.01.001 (przekazany przez ZUS) – data rozpoczęcia eksploatacji 
1.01.1998 r. 

3. System świadczenia usług za pośrednictwem „ Centrum Usług Internetowych” przekazany przez Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy  – data rozpoczęcia  eksploatacji 1 stycznia 2008 r. 

4. System „KASA” wer. Win/SQL 2021.1.1.101.104 opracowany przez firmę Usługi Informatyczne 
„INFO- SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Sp. j. 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 31/240 – data 
rozpoczęcia eksploatacji 1.07.2001 r. 

5. System „Budżet Win/SQL”- księgowość budżetowa i planowanie wer. 2021.1.2.1.622.708  Usługi 
Informatyczne „INFO- SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Sp. j. 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 31/240 
– data rozpoczęcia eksploatacji 1 styczeń 2005 r. 

6. System „Środki Trwałe i Wyposażenie” Win/SQL wer. 2021./0.0.101.102 opracowany przez firmę 
„Usługi Informatyczne „INFO- SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Sp. j. 05-120 Legionowo ul. 
Piłsudskiego 31/240  – data rozpoczęcia eksploatacji 01 stycznia 2008 r. 

7. Program „Rejestr VAT” wer. 2021.0.0.129.1231 opracowany przez firmę „Usługi Informatyczne „INFO- 
SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Sp. j. 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 31/240  – data rozpoczęcia 
eksploatacji 01 stycznia 2017 r. 

Opis oraz sposób działania programów 

Ad 1 

Komputerowy system „Kadry”, „Płace”, „Przelewy”, „Zlecone” umożliwia dla każdej jednostki 
organizacyjnej : 

–  skomputeryzowanie większości prac ewidencyjnych realizowanych na stanowisku d/s płac związanych 
z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń, 

–  gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych pracownikach takich, jak: 
podstawowe informacje osobowe o pracowniku, 

–  informacje związane z zatrudnieniem, takie jak: staże pracy, 

–  ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników, 

–  tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie analitycznym 
i syntetycznym, w sposób zbliżony do układu informacji na tradycyjnym dokumencie płacowym, 
automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym i ZUS-em, na poziomie poszczególnych list płac i zbiorowo 
dla całej jednostki, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników. 

W ramach modułu można wykonać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na 
ekranie) szereg zestawień płacowych, o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym. Pozwala to na  
wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i poszczególnych składników 
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jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie całej jednostki 
organizacyjnej. 

Ad 2 

System „Program Płatnik”  umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy Jemielnica i podległych jednostkach organizacyjnych (umowa o pracę, umowa zlecenie), podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS od ww. pracowników; sporządzanie deklaracji imiennych 
i zbiorczych , zgłaszanie do ubezpieczenia, przekaz elektroniczny raportów, deklaracji i należnych składek , 
sporządzanie raportów IWA- o wypadkach .   

Ad 3 

System świadczenia usług za pośrednictwem „Centrum Usług Internetowych” przez Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy służy do elektronicznego sporządzania przelewów i przekazywania zobowiązań. Na 
dowód realizacji poleceń płatniczych dokonuje się wydruku dokonanych operacji. Istnieje możliwość 
w każdym momencie odczytu salda na poszczególnych rachunkach bankowych.  

Ad 4, 5, 6,7 

Oprogramowanie  firmy   U.I. INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j,     

1. Budżet 

2. Kasa 

3. Rejestr VAT 

4. Środki trwałe 

Programy te pracują w technologii Klient/Serwer z wykorzystaniem serwera baz danych SQL. Do 
prawidłowej pracy programów Win/SQL niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie serwera i klienta SQL. 
Wykorzystane jest bezpłatne (Open Sourse)  oprogramowanie baz danych FireBird v 1.5  będące rozwinięciem 
InterBase6 firmy Borland. 

Charakterystyka systemu księgowości budżetowej BUDŻET Win/SQL 

Główne funkcje i możliwości systemu BUDŻET to: 

- kontrola uprawnień i dostępu dla operatorów, 

- zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych, 

- ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych, 

- ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian, 

- sporządzanie sprawozdań budżetowych, 

- jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej, 

- możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych 
zadaniach, 

- wydzielony słownik zadań, 

- konta kontrahentów niezależne od kont księgowych, 

- wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem, 

- jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu, 

- możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi, 

- obieranie danych z wersji DOSowej, 

- pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych, 

- duża różnorodność wydruków, 

- ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek, 
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- duża konfigurowalność programu, 

- konfigurowalność formatek dekretacji, 

- obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych, 

- rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję, 

- wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, RB30, RB31, RB50 
i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków, 

- wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku 
jednostek na jednym RB, 

- wykonywanie wydruków w postaci wykresów (w tym wykonania planu), 

- możliwość przenoszenia sprawozdań do programu BESTIA, 

- śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji, 

- parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami, 

- potwierdzanie sald kontrahentów, 

- kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji, 

- kontrola przekroczenia planu, 

- szybki dostęp do słowników jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji, 

- uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych 
opcji programu, 

- pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze nie zatwierdzonych, 

- możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych, 

- możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów. 

Rok obrachunkowy i rejestry. 

Program pozwala na prowadzenie księgowości w rozdzieleniu na lata kalendarzowe. Każdy rok kończy się 
jego zamknięciem, co powoduje wygenerowanie bilansu zamknięcia na kontach księgowych i klasyfikacjach 
oraz blokuje możliwość jakichkolwiek zmian w rozliczeniach i wprowadzania nowych księgowań. Tym samym 
generowane są bilanse otwarcia na kontach księgowych  roku następnego (po jego uprzednim otwarciu), przy 
czym przeksięgowania między kontami następują według schematu zdefiniowanego przez użytkownika. 
Dokumenty bilansu otwarcia są generowane jako dokumenty podlegające edycji. W przypadku pomyłki 
użytkownik może je skorygować. Jednakże, aby dane stały się widoczne dla systemu, należy je zatwierdzić, co 
powoduje, że dokumentu już nie można zmienić. Wówczas wszelkie zmiany trzeba wprowadzać nowym 
dokumentem. Otwarcie nowego roku powoduje powielenie planu kont i klasyfikacji z roku poprzedniego, przy 
czym użytkownik ma możliwość modyfikacji danych. Otwarcie nowego roku nie wymaga zamknięcia roku 
poprzedniego, dopuszczalne jest prowadzenie księgowości z wielu lat. Dane z roku zamkniętego pozostają do 
wglądu, bez możliwości wprowadzania nowych danych. 

Obsługa wielu rejestrów. 

W obrębie roku księgowego (obrachunkowego) możemy tworzyć tzw. rejestry, które są od siebie 
niezależne. Dla każdego z osobna trzeba zdefiniować plan kont  i klasyfikacji. Pozwala to na prowadzenie 
ewidencji dokumentów w rozbiciu na dowolne księgi pomocnicze w jednym programie, bez potrzeby robienia 
kolejnych instalacji programu i tworzenia odrębnych baz danych. Dla każdego rejestru prowadzona jest 
odrębna księga główna.  Każdy rejestr ma odrębny dziennik zestawienie obrotów i sald. Przy czym istnieje 
możliwość wygenerowania ze zbiorów tworzących księgi rachunkowe poszczególnych rejestrów zbiorczych 
zestawień łącznych. Program pozwala na przełączanie się między latami obrachunkowymi  i rejestrami bez 
potrzeby ponownego uruchamiania programu (opcje: Zmiana roku, Zmiana rejestru). Aktywny rok i rejestr jest 
wyświetlany na pasku tytułowym programu. 

Możliwe jest tworzenie zestawień budżetowych (Rb) z kilku rejestrów w obrębie tego samego roku 
obrachunkowego, jak również sporządzanie zestawień obrotów i sald z wybranych rejestrów. 
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Uzupełnieniem niniejszej dokumentacji w zakresie opisu funkcji i procedur działania systemu BUDŻET 
Win/SQL jest  instrukcja użytkownika – KBiP_hlp.doc gdzie opisano główne moduły systemu, ich 
podstawowe funkcje, sposoby działania, procedury i inne czynności wykonywane w programie, 
z uwzględnieniem wzajemnych powiązań integracyjnych, dokumentacja techniczna KBiP_tech.doc  gdzie 
opisano sposób instalacji, konfiguracji, administracji użytkownikami, ochrony danych itd. oraz  plik zmiany.rtf 
gdzie opisywane są zmiany pojawiające się w nowych wersjach. 

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu \\info-sys_groszek\kbip   
i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są 
w referacie finansów. 

Charakterystyka programu ŚRODKI TRWAŁE Win/SQL 

Program ŚRODKI TRWAŁE  stanowi księgę pomocniczą księgowości budżetowej w zakresie  prowadzenia 
ewidencji środków trwałych, naliczania i ewidencji umorzeń środków trwałych, prowadzenia ewidencji 
wyposażenia. Ewidencja środków trwałych jest prowadzona w okresach rocznych. 

Ewidencja wyposażenia jest prowadzenia w sposób ciągły. 

Główne funkcje i możliwości programu: 

- ewidencja środków trwałych, 

- naliczanie i ewidencja umorzeń środków trwałych, 

- ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych, 

- wspomaganie inwentaryzacji, 

- słowniki jednostek, działów, klasyfikacji, kont, lokalizacji, 

- aktualizacja wskaźników umorzenia, 

- drukowanie dokumentów OT, PT, WT, LC, LT, MT, 

- drukowanie zestawień – BO, Zakupy, Zmiany, Obroty, Wykaz środków, Umorzenie, Karty ST, dane do 
sprawozdań, 

- możliwość selekcji zakresu danych do wydruku wg uznania użytkownika, 

- możliwość wyszukiwania środków trwałych, 

- kontrola dostępu dla uprawnionych operatorów. 

Uzupełnieniem niniejszej dokumentacji w zakresie opisu funkcji i procedur działania systemu ŚRODKI 
TRWAŁE Win/SQL jest  instrukcja użytkownika – st.doc gdzie opisano główne moduły systemu, ich 
podstawowe funkcje, sposoby działania, procedury i inne czynności wykonywane w programie, 
z uwzględnieniem wzajemnych powiązań integracyjnych, oraz plik zmiany.rtf gdzie opisywane są zmiany 
pojawiające się w nowych wersjach. 

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu \\info-
sys_groszek\srodkitrw   i  są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. 

Charakterystyka programu  KASA  Win/SQL. 

Program KASA wspomaga pracę kasy urzędu. 

Najważniejsze funkcje programu KASA: 

- funkcja otwarcia i zamknięcia kasy, 

- prowadzenie wielu sald, 

- rejestrowanie wpłat i wypłat z podziałem na zobowiązania, 

- drukowanie stosownych pokwitowań K-103, KP, KW, 

- drukowanie raportów kasowych – pełny i skrócony, 

- współpraca z księgowością zobowiązań, 
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- możliwość jednoczesnego zaksięgowania wpłaty w KASIE i KSZOB, 

- wykorzystanie wspólnej bazy osobowej z PODATKAMI, 

- podział kwot zgodnie z klasyfikacją i kontami budżetowymi, 

- słownik odsetek, 

- możliwość pracy wielu operatorów, 

- zestawienia i wydruki, 

- kontrola uprawnień i dostępu dla operatorów. 

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu \\info-sys_groszek\kasa   i  
są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. 

Charakterystyka System „Rejestr VAT”  

Program „Rejestr VAT” umożliwia: 

- wystawianie faktur, faktur korygujących, 

- prowadzenie ewidencji sprzedaży- rejestr sprzedaży, 

- prowadzenie ewidencji zakupu- rejestr zakupu, 

- tworzenie JPK, 

- tworzenie deklaracji VAT, 

- wysyłanie deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

- tworzenie zestawień w ramach dokumentów sprzedaży, zakupów. 

Program pozwala na prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT w rozdzieleniu na miesiące oraz lata 
kalendarzowe oraz poszczególne jednostki jak również w ramach centralizacji podatku VAT. Każdy miesiąc 
oraz rok kończy się jego zamknięciem co blokuje wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji w wysłanych 
plikach JPK oraz ewidencji wysłanej do urzędu skarbowego. Umożliwia sporządzenie korekty ewidencji VAT 
jak również JPK. 

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu \\info-sys_groszek\rejvat 
i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. 

Kontrola dostępu do systemu zapewniona jest przez zdefiniowanie użytkowników programów oraz 
określenie ich uprawnień na określonym poziomie. Prawa dostępu definiowane są przez użytkowników 
kluczowych i wprowadzone przez administratora systemu. 

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych 

Księgi rachunkowe prowadzone przy zastosowaniu powyższego oprogramowania obejmują odpowiednie 
zbiory zapisów opartych na dowodach księgowych, w porządku chronologicznym i systematycznym, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w rachunkowości. Jednakże mają one inną organizację z punktu widzenia 
fizycznego niż tradycyjne księgi rachunkowe. 

Wykaz zbiorów programów  BUDŻET, ŚRODKI TRWAŁE, KASA, REJESTR VAT, 

Dane programu BUDŻET, Rejestr VAT przechowywane są w jednym pliku komputerowym o nazwie 
IS_PDA.GDB. 

Dane programu ŚRODKI TRWAŁE przechowywane są w jednym pliku komputerowym o nazwie  
IS_ST.GDB. 

Dane programów KASA przechowywane są w pliku komputerowym o nazwie  IS_PDK.GDB.  

Są to pliki zawierające w swojej strukturze tabele baz danych i umieszczone są na serwerze baz danych 
w katalogach określonych w zbiorach konfiguracyjnych budzetib.xml, srodekib.xml,  , kasa.xml 

Programowe zasady ochrony 
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Ochrona danych prowadzona jest w dwojaki sposób, tzn. jako ochrona przed dostępem osób 
nieupoważnionymi oraz jako ochrona systemu przetwarzania danych wprowadzonych do systemów, 

- kontrola dostępu do systemu zapewniona jest przez zdefiniowanie użytkowników programów oraz 
określenie ich uprawnień na określonym poziomie. Prawa dostępu definiowane są przez użytkowników 
kluczowych i wprowadzone przez administratora systemu. Każdemu użytkownikowi definiuje się sesje, do 
których może mieć dostęp jak i wygląd ekranu. Użytkownicy końcowi mają dostęp tylko do sesji 
operacyjnych służących do wprowadzania danych i raportowania oraz do danych stałych poszczególnych 
modułów systemu. 

W programach U.I. INFO-SYSTEM każda zmiana i modyfikacja danych jest oznaczona symbolem 
operatora tak, że można uzyskać raporty o zrealizowanych przez każdego operatora operacjach. 

Do zarządzania kontami użytkowników, prawami dostępu do programów służy program Admin*.exe 
znajdujący się w katalogu  \\info_sys-groszek\admin. 

Podczas wprowadzania i zmian danych oprogramowanie dba o poprawność i wzajemną spójność 
podawanych informacji. Szereg wartości posiada charakter słownikowy, zapisywany za pomocą odpowiednich 
kodów wybieranych przez operatora z podpowiadanej przez program listy.  Kontrolowana jest prawidłowość 
wpisywanych dat, liczb itd. Wprowadzenie niepoprawnej wartości jest natychmiast sygnalizowane stosownym 
komunikatem. Po wprowadzeniu lub zmianie danych użytkownik ma możliwość ich wielokrotnej analizy przed 
dokonaniem ostatecznego zapisania do baz danych, a przed dokonaniem zapisu każda operacja może zostać 
porzucona bez dokonania jakichkolwiek zamian danych. Jednocześnie przyjęty we wszystkich systemach 
unikalny sposób wewnętrznego przetwarzania danych ma za zadanie zapewnienia wewnętrznej spójności 
i integralności danych podczas ich przetwarzania. 

W bazie zapisywane są zdarzenia występujące podczas pracy z możliwością odczytania daty, czasu, 
operatora i rodzaju zdarzenia.  Integralność i spójność danych zapewniają wbudowane mechanizmy bazy 
danych SQL. W przypadku wystąpienia błędu, niezbędne informacje o błędzie zapisują się do pliku 
error_log.xml, który można wydrukować i wysłać do serwisu oprogramowania. 

Algorytmy działania systemu Budżet Win/SQL 
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Wiadomości Podstawowe 

 

 

Podstawowe wiadomości o systemie Księgowość Budżetowa 

 

Zakres funkcji systemu Księgowości Budżetowej 

 

Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Fire-

bird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwaran-

cję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych oparliśmy się na ję-

zyku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie 

zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieo-

siągalne. 

 

Główne funkcje i możliwości systemu KBiP to: 

− zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych; 

− ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i ana-

litycznych; 

− ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian; 

− sporządzanie sprawozdań budżetowych; 

− jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej; 

− możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów 

na poszczególnych zadaniach; 

− wydzielony słownik zadań; 

− konta kontrahentów niezależne od kont księgowych; 

− wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem; 

− jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instala-

cji programu; 

− możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi; 

− pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych; 

− duża różnorodność wydruków; 

− ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek; 

− duża konfigurowalność programu; 

− konfigurowalność formatek dekretacji; 

− obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych; 

− rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję; 

− wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, 

RB30, RB31, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, 

według obowiązujących druków; 

− wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zesta-

wienie danych z kilku jednostek na jednym RB; 

− wykonywanie wydruków w postaci wykresów (w tym wykonania planu); 

− możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@; 

− śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji; 
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− parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami; 

− potwierdzanie sald kontrahentów; 

− kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji; 

− kontrola przekroczenia planu; 

− szybki dostęp do słowników jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekre-

tacji; 

− uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uru-

chamiania innych opcji programu; 

− pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze nie zatwierdzo-

nych; 

− możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych; 

− możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów. 

 

System umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno 

PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASY-

FIKACJI, KONT, KONT KONTRAHENTÓW oraz KSIEGA GŁÓWNA. Dane o KONTRA-

HENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolej-

nych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne 

przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każde-

go rejestru osobno. 

 

Rok obrachunkowy i rejestr 

 

Program pozwala na prowadzenie księgowości w rozdzieleniu na lata kalendarzowe. 

Każdy rok kończy się jego zamknięciem, co powoduje wygenerowanie bilansu zamknięcia na 

kontach księgowych i klasyfikacjach oraz blokuje możliwość jakichkolwiek zmian w rozlicze-

niach i wprowadzania nowych księgowań. Tym samym generowane są bilanse otwarcia na kon-

tach księgowych roku następnego (po jego uprzednim otwarciu), przy czym przeksięgowania 

między kontami następują według schematu zdefiniowanego przez użytkownika. Dokumenty bi-

lansu otwarcia są generowane jako dokumenty podlegające edycji. W przypadku pomyłki użyt-

kownik może je skorygować. Jednakże, aby dane stały się widoczne dla systemu, należy je za-

twierdzić, co powoduje, że dokumentu już nie można zmienić. Wówczas wszelkie zmiany trzeba 

wprowadzać nowym dokumentem. Otwarcie nowego roku powoduje kopiowanie planu kont i 

klasyfikacji z roku poprzedniego, przy czym użytkownik ma możliwość modyfikacji danych. 

Otwarcie nowego roku nie wymaga zamknięcia roku poprzedniego, dopuszczalne jest prowadze-

nie księgowości z wielu lat. Dane z roku zamkniętego pozostają do wglądu, bez możliwości 

wprowadzania nowych danych. 

 

W obrębie roku księgowego (obrachunkowego) można tworzyć tzw. rejestry, które są od 

siebie niezależne. Dla każdego z osobna trzeba zdefiniować plan kont i klasyfikacji. Pozwala to 

na prowadzenie ewidencji dokumentów w rozbiciu na dowolne księgi pomocnicze w jednym 

programie, bez potrzeby robienia kolejnych instalacji programu i tworzenia odrębnych baz da-

nych. Dla każdego rejestru prowadzona jest odrębna księga główna, księga planu i księga bilansu 

otwarcia. 

 

Program pozwala na przełączanie się między latami obrachunkowymi i rejestrami bez po-
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trzeby ponownego uruchamiania programu. Aktywny rok i rejestr jest wyświetlany na pasku tytu-

łowym programu. 

 

Możliwe jest tworzenie zestawień budżetowych (Rb) z kilku rejestrów w obrębie tego 

samego roku obrachunkowego, jak również sporządzanie zestawień obrotów i sald z wybranych 

rejestrów.. 
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Instalacja systemu Księgowość Budżetowa 

 

Właściwe przygotowanie systemu wymaga przeprowadzenia szeregu czynności w odpo-

wiedniej kolejności. 

 

Wdrożenie należy rozpocząć do instalacji systemu obsługi baz danych. Na wszystkich 

stacjach roboczych (tam gdzie będzie wykorzystywana aplikacja) należy zainstalować oprogra-

mowanie klienta bazy danych 

 

Należy również wydzielić jeden komputer, na którym będzie znajdował się plik z bazą 

danych (IS_PDK.GDB). Na tym komputerze należy zainstalować oprogramowanie serwera bazy 

danych 

 

System Księgowość Budżetowa  (KB) oparty jest na systemie danych INTERBASE. Apli-

kacja współpracuje z dwoma rodzajami baz: typu „open source” – wersją darmową (Firebird) do-

stępną razem z plikami instalacyjnymi aplikacji. Bądź też wersją komercyjną dystrybuowaną 

przez firmę Borland®. 

 

W większości przypadków wystarczającą jest wersja Firebird, jednak dla bardzo dużych 

gmin, ze względu na wsparcie realizowane przez firmę Borland®, wskazana jest instalacja sys-

temu komercyjnego. 

 

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie samego programu. Wymagane jest aby program 

ten zainstalowany został na wszystkich stacjach klienckich z których ma być możliwość pracy w 

systemie. 

 

Razem z aplikacją instaluje się plik bazy danych. Należy umieścić go na komputerze 

przeznaczonym na serwer bazy danych. Nie jest wskazane, aby na jednym komputerze znajdowa-

ła się zarówno aplikacja jak i plik bazy danych. Takie rozwiązanie może prowadzić do błędów w 

przypadku wystąpienia niestabilności systemu. Instalacja kolejnej wersji systemu przebiega tak 

samo jak pierwsza instalacja, przy czym konieczna jest wtedy aktualizacja pliku bazy danych do 

najnowszej wersji. 

 

Po poprawnym zainstalowaniu systemu oraz aktualizacji bazy możemy przystąpić do 

skonfigurowania programu. Konfiguracja ta polega na ustawieniu stałych parametrów systemu 

oraz na uzupełnieniu słowników księgowych. Kiedy już uporamy się ze wszystkim to możemy 

przystąpić do korzystania z programu. 

 

Instalacja serwera i klienta bazy danych Firebird 

 

Baza danych jest oparta na systemie Interbase Firebird. 

 

Pliki instalacyjne znajdują się na CD z programem w katalogu 

...\DATABASE\_FIREBIRD. Aby rozpocząć instalacje uruchamiamy plik ...\Firebird-1.0.2.908-

Win32.exe (lub jego nowszą wersje). Program domyślnie instaluje się w katalogu: 
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C:\Program Files\Firebird 

 

Podczas instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę. Odbywa się to na zasadzie wpisa-

nia jej na nowo bądź też wybrania innego katalogu. 

 

Następnie musimy zdecydować czy instalacja ma być dla serwera (Full instalation of 

server and development tools), klienta/administratora (Instalation of Client tools for Development 

and database administrators) czy tylko dla klienta (Minimumclient install - no server, no tools). 

 

W kolejnym oknie możemy ustawić (tylko w wypadku wybrania instalacji dla servera): 

− czy ma być używany Guardian do kontroli serwera (Use the Guardian to control the 

server?); 

− czy program ma być uruchamiany wraz ze startem systemu (Start Firebrid automaticly 

everytime you boot up?). 

 

Jeśli instalacja zakończona została poprawnie w „Panelu Sterowania” pojawi się poniższa 

ikona. 

 

 
 

Instalacja programu Księgowość Budżetowa 

Program instalacyjny znajduje się na płycie z programem w katalogu 

...\WINDOWS\KBiP pod nazwą SETUP.exe. 

 

W czasie instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę instalacyjną programu 

(C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KBiP) oraz katalog w którym przechowywana będzie 

baza danych (C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KBiP \Data). 

 

Po zakończeniu instalacji na Pulpicie pokaże się skrót do programu KBiP: 

 

 
 

Domyślnie system KBiP zobowiązań instalowany jest w katalogu C:\Program Files\U.I. 

INFO-SYSTEM\KBiP. Instalowane są wtedy następujące pliki w następujących katalogach: 

 

C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KBiP... 
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Serwis bazy danych 

 

Archiwizacja 

 

Archiwizacja jest ważnym elementem pracy z programem. Umożliwia odzyskanie danych 

na wypadek nieprzewidzianych awarii systemu bądź też w przypadku pomyłek ludzkich. 

 

W momencie, gdy baza znajduje się na jednym komputerze (serwerze) to przy urucha-

mianiu programu tworzą się jej kopie. Kopie bazy zapisywane są w tym samym folderze, co baza 

główna, a różnią się od niej, nieznacznie zmienionym rozszerzeniem. I tak: 

 

- IS_PDA.GDB– jest to baza główna, na której pracujemy; 

- IS_PDA.GDBk1– jest kopią bazy danych z dnia wczorajszego; 

- IS_PDA.GDBk2– jest kopią bazy danych z dnia dzisiejszego (w momencie uruchamia-

nia programu). 

 

Dzięki częstym kopią bazy możliwy jest powrót do jej wcześniejszej wersji bez utraty 

wszystkich zapisanych danych. 

 

Kontrola poprawności bazy 

 

W celu uchronienia się przed ewentualnymi problemami związanymi z bazą danych nale-

ży okresowo wykonać jej kontrolę i odświeżenie. Służy ku temu plik wsadowy back_db.bat. 

 

Znajduje się on w głównym katalogu programu. Należy go przekopiować do katalogu z 

bazą, w to samo miejsce należy przekopiować jeszcze dwa programy gfix.exe i backdb.exe. 

Znajdują się one w podkatalogu BIN\ zainstalowanego Firebirda. Mając wszystkie konieczne pli-

ki możemy uruchomić back_db. 

 

Uruchamiamy go z linii komend podając jako parametr nazwę bazy bez rozszerzenia. 

Powinno wyglądać to następująco: 

back_db is_pdk 

(is_pdk - nazwa bazy) 

UWAGA: Podczas działania skryptu inni użytkownicy nie mogą korzystać z bazy 

 

Po wykonaniu powyższych czynności w folderze z bazą pojawią się nowe pliki. Jest to 

efekt działania procesu kontroli poprawności. Plik $olddb$ jest kopią bazy tworzoną automa-

tycznie przed całym procesem. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie bazy na wypadek jak by 

coś poszło nie tak. 

 

Poniżej opisane są kolejne komendy znajdujące się w pliku 

 

1. del  $olddb$.ib 

copy %1.GDB    $olddb$.ib 

Wykonanie kopii bezpieczeństwa w przypadku gdyby następne polecenia uszkodziły bazę 
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2. gfix -sh -force 60 -user sysdba -password masterkey %1.GDB 

Zamknięcie bazy danych dla wszystkich użytkowników. Po wykonaniu tego polecenia nikt nie 

może się połączyć z bazą 

 

3. gfix -v  -f     -i -user sysdba -password masterkey %1.GDB 

Wyszukanie i usunięcie stron nie zawierających danych 

 

4. gfix -commit all   -user sysdba -password masterkey %1.GDB 

zatwierdzenie wszystkich transakcji 

 

5. gfix -mend -i  -f  -user sysdba -password masterkey %1.GDB 

usunięcie wszystkich uszkodzonych rekordów 

 

6. gbak -B -i         -user sysdba -pas      masterkey %1.GDB %1.GBK 

wykonanie pliku archiwum (plik z rozszerzeniem GBK) 

 

7. gbak -R            -user sysdba -pas      masterkey %1.GBK %1.GDB 

odzyskanie bazy z pliku archiwum 

 

8. gfix -o            -user sysdba -password masterkey %1.GDB 

przywrócenie możliwości łączenia się z bazą 

 

W głównym katalogu programu znajdują się także inne pliki wsadowe. Są one wariacją na temat 

wzorcowego back_db: 

 

1. Auto_br.bat 

Plik służący do automatycznego archiwizowania i odświeżania bazy danych. Może być wykorzy-

stywany przez „Kreatora zaplanowanych zadań” w Windows do wykonywania okresowych kopii 

bazy. 

Plik domyślnie przyjmuje, że baza nazywa się IS_PDK.GDB, tworzy kopię IS_PDK.GBK oraz 

logi archiwizacji i odtwarzania: backup.txt, restore.txt 

 

2. Manualbr.bat 

Plik do ręcznego archiwizowania i odświeżania bazy danych. Różni się tym od BACK_DB że 

wyświetla na ekranie szczegóły wykonywanych operacji 

 

3. Backup_db,bat 

Wykonuje te same komendy, co BACK_DB do momentu archiwizacji. Nie odtwarza bazy z kopii 

 

4. Restore_db.bat 

Odtwarza bazę z wcześniej wykonanej kopii 

 

Programowa ochrona danych 

 

− dostęp do systemu komputerowego powinien być możliwy jedynie dla osób powoła-
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nych. W sieciach komputerowych wymagane jest stworzenie układu kont i haseł, umoż-

liwiającego kwalifikowany dostęp do poszczególnych zasobów sieci. Oprogramowanie 

użytkowe Pakietu dla Administracji potrafi rozpoznać użytkowników i przypisać im od-

powiednie uprawnienia w zakresie dostępu do poszczególnych funkcji; 

− dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania wewnętrznego systemu haseł na potrzeby 

każdego systemu, możliwego do wykorzystywania zarówno na pojedynczych kompute-

rach, nie chronionych przez zabezpieczenia sieci komputerowych, jak też jako uzupeł-

nienie zabezpieczeń wynikających z instalacji sieci. Każdy ze znanych systemowi opera-

torów posiada unikalny kod, rejestrowany podczas każdej modyfikacji przez niego po-

szczególnych zakresów danych; 

− podczas wprowadzania i zmian danych oprogramowanie dba o poprawność i wzajemną 

spójność podawanych informacji. Szereg wartości posiada charakter słownikowy, zapi-

sywany za pomocą odpowiednich kodów wybieranych przez operatora z odpowiedniej, 

podpowiadanej przez program listy - zabezpiecza to przed wpisaniem wartości niepo-

prawnej, prowadzącej do błędnego przetwarzania danych. Wprowadzenie niepoprawnej 

wartości jest natychmiast sygnalizowane stosownym komunikatem. Po wprowadzeniu 

lub zmianie danych użytkownik ma możliwość ich wielokrotnej analizy przed dokona-

niem ostatecznego zapisania do baz danych, a przed dokonaniem zapisu każda operacja 

może zostać porzucona bez dokonania jakichkolwiek zamian danych. Jednocześnie 

przyjęty we wszystkich systemach unikalny sposób wewnętrznego przetwarzania da-

nych ma za zadanie zapewnienia wewnętrznej spójności i integralności danych podczas 

ich przetwarzania. 

 

Ochrona danych przez użytkownika 

 

− podczas codziennej pracy z oprogramowaniem zaleca się częste wykorzystywanie jego 

dokumentacji - w celu przypomnienia pewnych informacji, podpowiedzi o sposobie 

przetwarzania danych, znalezienia wyjaśnienia zaistniałych problemów. Najlepszym 

uzupełnieniem dokumentacji jest serwis oprogramowania - możliwość natychmiastowe-

go kontaktu telefonicznego i uzyskania wyczerpującej odpowiedzi, a także wizyta kom-

petentnej osoby w siedzibie użytkownika, w celu wyjaśnienia powstałych problemów; 

− równolegle z elektronicznym przetwarzaniem danych należy zadbać o sporządzanie do-

kumentacji tej działalności w postaci wydruków. Oprogramowanie umożliwia tworzenie 

szerokiego zestawu wydruków danych, zarówno syntetycznych jak i analitycznych. 

Utworzenie niektórych jest wymagane (np. dzienniki obrotów, rejestry), warto jednak 

przeanalizować i inne zestawienia i wykonywać je choćby okresowo. 
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Schemat przetwarzania danych 

Szczegółowy opis bazy danych znajduje się w pliku „kbip_tech.doc”. 

 

Tabela Kodów 

Opis pól słownikowych i ich kodowania 

 

Kod Opis 

 

Typy dokumentów 

 

WB Wyciąg bankowy 

PK Polecenie księgowania 

RK Raport kasowy 

FV Faktura 

KF Faktura korygująca 

U Umowa 

... Typy definiowalne przez użytkownika 

 

 

Predefiniowane typy zadań 

 

W Własne 

Z Zlecone 

P Powierzone 

R Rządowe 

O (nieokreślone) 

 

 

Źródła dochodów i wydatków 

 

P Przypis D Dochody 

O Odpis D Dochody 

D Wpłata D Dochody 

Z Zwrot D Dochody 

H Dochody otrzymane D Dochody 

G Zwrot Doch.otrz. D Dochody 

S Otrzymane + Wpłata D Dochody 

U Zwrot Otrzymane + Wpłata D Dochody 

J Otrzymane + Nieprzypisane  Dochody 

M Zwrot Otrzymane + Nieprzypisane Dochody 

N Nieprzypisane D Dochody 

E Zwrot Nieprzypisane Dochody 

T Potrącenia D Dochody 

C Przekazane D Dochody 
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F Zwrot Przekazane D Dochody 

W Wydatek W Wydatki 

Y Zwrot Wydatku W Wydatki 

V Wydatek b\Kosztu W (Wydatek bez Kosztu) Wydatki 

X Zwrot Wydatku b\Kosztu W (Zwrot Wydatku bez Kosztu) Wydatki 

K Koszt W Wydatki 

L Zwrot Kosztu W Wydatki 

R Razem K+W W Wydatki 

Q Zwrot RAZEM W Wydatki 

I Inne W Wydatki 

A Zaangażowanie W Wydatki 

 

 

Dodatkowe kody identyfikatorów kontrahentów 

 

REG REGON 

PES PESEL 

D.O Dowód osobisty 

 

 

Interpretacja wartości źródła dla klasyfikacji 

 

− Wpłata: wykonanie dochodu, wpłaty do przypisów. Stosowane do konta 130 i 901; 

− Zwrot: zwrot dochodu, wprowadzona kwota jest odejmowana od wpłat, wprowadzana 

ze znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta wpłat); 

− Przypis: należności, przypisy. Stosowane do kont grupy drugiej; 

− Odpis: odpis, ewentualnie zwrot przypisu (o ile ma to sens), wprowadzona kwota jest 

odejmowana od przypisów , wprowadzana ze znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciw-

ną do konta przypisów); 

− Dochody otrzymane: dochody otrzymane (wcześniej wykonane) przekazane do urzędu 

m.in. przez urzędy skarbowe itp. Stosowane do konta 133; 

− Zwrot dochody otrzymane: zwrot dochodów przekazanych do urzędu m.in. przez 

urzędy skarbowe itp., wprowadzona kwota jest odejmowana od dochodów , wprowa-

dzana ze znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta dochodów); 

− Potrącenia: potrącenia zgodnie z rb-27s, szczególne przypadki wygaśnięcia zobowiązań 

podatkowych; 

− Nieprzypisane: wpłaty, dla których nie istnieje przypis, wykazywane we wpłatach i 

przypisach (dochody i należności); 

− Zwrot nieprzypisanych: zwrot kwoty, wcześniej zaksięgowanej jako nieprzypisana; 

wprowadzona kwota jest odejmowana od przypisów i wpłat, wprowadzana ze znakiem 

'+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta nieprzypisanych); 

− Otrzymane + Wpłata: Dochody otrzymane i wykonane równocześnie. Stosowane przy 

zapisie 133/901; 

− Zwrot Otrzymane + Wpłata: zwrot kwoty otrzymanej i wykonanej. Stosowane przy 

zapisie 901/133; 
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− Przekazane: kwoty przekazane do budżetu państwa. Stosowane odpowiednio do 

Rb27ZZ; 

− Zwrot Przekazane: zwrot kwoty przekazanej. Wprowadzona kwota jest odejmowana 

od kwot przekazanych, wprowadzana ze znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do 

konta kwot przekazanych); 

− Otrzymane + Nieprzypisane: kwota interpretowana jako dochód otrzymany, wykonany 

i przypis równocześnie; 

− Zwrot Otrzymane + Nieprzypisane: zwrot kwoty otrzymanej i nieprzypisanej. Wpro-

wadzona kwota jest odejmowana od kwot dochodów otrzymanych, wykonanych i należ-

ności, wprowadzana ze znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta kwot prze-

kazanych). 

 

− Zaangażowanie: zaangażowanie strony winien konta 998, korekta zaangażowania musi 

być ze znakiem minus; 

− Wydatek: wydatki wykonane; 

− Zwrot wydatku: wprowadzona kwota jest odejmowana od wydatków, wprowadzana ze 

znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta wydatków); 

− Koszt: koszty; 

− Zwrot kosztu: wprowadzona kwota jest odejmowana od kosztów , wprowadzana ze 

znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta kosztów); 

− Razem K+R: kwota wchodzi w koszty i wydatki; 

− Zwrot Razem: kwota odejmowana jest od kosztów i wydatków; 

− Wydatek b\kosztu: wydatek bez kosztu, używane w przypadku, gdy koszt do wydatku 

był księgowany w roku poprzedzającym, kwota dodawana do wydatków; 

− Zwrot wydatku b\kosztu: zwrot wydatku dla którego koszt był zaksięgowany w roku 

poprzedzającym, wprowadzona kwota jest odejmowana od wydatków , wprowadzana ze 

znakiem '+' (zazwyczaj na stronę przeciwną do konta wydatków); 

− Inne: do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. 

 

 

Źródła dla klasyfikacji a sprawozdania Rb 

źródło = kolumna w sprawozdaniu 

 

(WPŁATY - ZWROTY) + (NIEPRZYPISANE - ZWROT NIEPRZYPISANE) = WYKONANIE 

DOCHODÓW (RB 27S) 

 

(PRZYPISY - ODPISY) + (NIEPRZYPISANE - ZWROT NIEPRZYPISANE) = NALEŻNOŚCI 

(RB 27S) 

 

Dla organów: 

DOCHODY OTRZYMANE = DOCHODY OTRZYMANE – ZWROT DOCHODÓW 

OTRZYMANYCH (RB 27S) 

Dla jednostek: 

DOCHODY OTRZYMANE = DOCHODY WYKONANE (RB 27S) 
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POTRĄCENIA = POTRĄCENIA (RB 27S) 

 

WYDATEK - ZWROT WYDATKU + WYDATEK B\KOSZTU - ZWROT WYDATKU 

B\KOSZTU + RAZEM – ZWROT RAZEM =  WYDATKI WYKONANE (RB 28S)  

 

(KOSZT - ZWROT KOSZTU) - (WYDATEK - ZWROT WYDATKU) = ZOBOWIĄZANIA 

OGÓŁEM (RB 28S) 

 

KOSZT - ZWROT KOSZTU + RAZEM – ZWROT RAZEM = KOSZTY (RB 30, RB 31) 
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Operacja „Księgowania budżetu 

 

Podaj: typ dokumentu, numer dokumentu (unikalny w 

obrębie typu dokumentu,  nr zewnętrzny dokumentu, daty 

dokumentu, operacji i księgowania i opcjonalnie datę zapłaty

Podaj konto Winien i Ma

Podaj opcjonalnie kontrahenta

Podaj klasyfikację zgodną ze słownikiem, określ 

czy jest (poza) budżetowa, typ zadania i źródło

Czy klasyfikacja?

Czy zadanie?

TAK NIE

Podaj numer zadania, ewentualnie związanej z nim umowy

Nadaj zapisowi status nie zatwierdzony

Podaj opis dekretacji, kwotę brutto. Jeżeli jest podana 

klasyfikacja, podaj informacyjnie j kwotę VAT
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Operacja „Wprowadzanie planu” 

 

Podaj: Numer dokumentu, pozycję , daty dokumentu i 

księgowania

Określ, czy zapis dotyczy  planu początkowego, zmniejszeń, 

zwiększeń oraz czy jest to dochód czy wydatek

Podaj klasyfikację  zgodną ze słownikiem, określ czy  jest 

(poza) budżetowa, typ zadania i źródło

Nadaj zapisowi status nie zatwierdzony

Podaj treść dokumentu (uchwały), kwotę

 
 

Operacja „Zatwierdzenie (wszelkich) dokumentów” 

 

Wprowadzony dokument może być w dowolny sposób modyfikowany. Operacja zatwier-

dzania, przenosi dane z dokumentu na konta księgi głównej. Dokument zatwierdzony przenoszo-

ny jest do zbioru dokumentów nie podlegających dalszej edycji. Możliwy jest tylko podgląd do-

kumentu, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian. 

 

Operacja „Zamknięcia mieniąca/roku” 

 

Uwaga: operacja zamknięcia miesiąca grudnia jest operacją zamknięcia roku. 

 

Operacja jest dwu etapowa: 

1. etap – zablokowanie, powodujący blokadę możliwości dokonywania dalszych księgo-

wań, z możliwością programowego cofnięcia operacji; 

2. etap – zamknięcie, powodujący nieodwracalną blokadę księgowań, bez możliwości 

dalszej modyfikacji. 

 

Zamknięcie odbywa się osobno dla każdego rejestru w obrębie roku. 
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Przygotowanie systemu do pracy 

 

Przygotowanie systemu do pracy 

 

Przed rozpoczęciem eksploatacji systemu należy: 

− otworzyć nowy rok obrachunkowy; 

− jeżeli istnieje potrzeba, utworzyć nowe rejestry (otwarcie roku powoduje utworzenie 

pierwszego rejestru); 

− wprowadzić układ kont syntetycznych 

− wprowadzić układ klasyfikacji; 

− wprowadzić, jeżeli prowadzony jest budżet zadaniowy lub jako inwestycje, zadania 

− wprowadzić, jeżeli prowadzone są rozliczenia z kontrahentami, dane kontrahentów; 

− ustawienia globalne programu, jeżeli chcemy modyfikować parametry domyślne; 

− wprowadzić do słownika, jeżeli domyślny zestaw dokumentów jest zbyt skromny, wła-

sne typy dokumentów. 

 

Jest możliwe dokonywanie księgowań wykorzystujących dane nie wpisane do słowników. 

Wówczas program umożliwia (domaga się) ich wprowadzenia w trakcie księgowania. 

 

Ustawienia systemu 

 

Zaznaczenie odpowiedniego pola powoduje włączenie opcji: 

 

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->Ustawienia programu 

 

Dostępne są opcje odnoszące się do całego programu: 

− Automatyczna numeracja kolejnych kontrahentów (zalecane włączenie); 

− Podpowiedzi w "dymkach" (w przypadku ustawienia kursora myszy na ikonie pojawia 

się podpowiedź); 

− Format daty (ustawiamy w jakim formacie ma być wyświetlana data); 

− Konta planu dochodów/ wydatków. 

 

Ustawienia bieżącego rejestru 

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->Ustawienia rejestru 

 

Opcje dotyczące aktualnie aktywnego rejestru: 

− Uwzględnianie zadań; 

− Kontrola przekroczenia planu (program sygnalizuje gdy dochody/wydatki przekroczą 

założenia planu na danej klasyfikacji); 

− Kontrola zgodności daty księgowania i dokumentu z rokiem obrachunkowym; 

− Włączenie obsługi formatu długich kont księgowych; 

− Dopuszczenie księgowania na klasyfikacje, bez podawania kont; 

− Dopuszczenie księgowań jednostronnych na konta pozabilansowe; 

− Powiązanie typu dokumentu z automatem dekretacyjnym; 
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− Powiązania z systemem „Wspomagania Projektowania Planu”. 

 

Ustawienia formatek dekretacji 

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->Ustawienia form dekretacji 

 

Ustawia się opcje zachowań formatek dekretacyjnych dla planu i księgowości. Opcje po-

zwalają na konfigurowanie domyślnego sposobu numeracji dokumentów oraz powtarzalności i 

przenaszalności danych na kolejne dekretacje. 

 

Otwieranie nowego roku obrachunkowego 

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->Otwieranie nowego roku 

 

Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na 

kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego. 

 

Tworzenie, usuwanie i modyfikacja nazw rejestrów 

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->Tworzenie nowego rejestru 

 

Funkcja pozwala na tworzenie nowych rejestrów (do 99) oraz zmian nazw już istnieją-

cych. Ponadto istnieje możliwość usunięcia rejestru, o ile nie wystąpiły w nim księgowania. 

 

Sposób ujęcia księgowości 

 

W ujęciu dekretacyjnym podstawowym elementem jest pojedyncza dekretacja oraz jej bi-

lansowanie się na kontach księgowych. Dokument z którego, pochodzi dekretacja jest traktowany 

wyłącznie informacyjnie. W ujęciu dokumentowym podmiotem staje się dokument. Dopiero z 

nim wiążemy dekretacje, które mogą być wprowadzane dość swobodnie. Istotą jest bilansowanie 

się całego dokumentu. Sposób prowadzenia księgowości jest ściśle związany ze sposobem 

wprowadzania danych i ich wyświetlania, dlatego też sposób prowadzenia księgowości należy 

jednoznacznie ustalić na początku roku: 

 

Menu: Konfiguracja ->Ustawienia programu ->Ujęcie księgowości 

 

Gdyż przełączanie się w ciągu roku może doprowadzić do niepożądanych skutków. 
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Zakładanie i aktualizacja słowników 

Menu: Konfiguracja -> Słowniki -> … 

 

Działy, rozdziały, paragrafy 

 

Słowniki wykorzystywane są jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i 

wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osob-

no. 

 

Waluty 

 

Słownik walut jest wykorzystywany do księgowania operacji walutowych. Definiuje się 

w nim symbol i nazwę waluty. 

 

Schematy dekretacyjne 

 

Słownik zawiera definicje nazw automatów księgowych oraz szczegółowe dekretacje z 

nimi związane. Definiując dekretację podaje się jej pełny opis, tzn. konta, jeśli jest wymagana, 

klasyfikację oraz typ kwoty według słownika na zakładce „Słownik typów kwot”. Przez typ kwo-

ty należy rozumieć, czy to jest np. brutto, netto, płaca zasadnicza. Pozwala to na rozksięgowanie 

różnych kwot na różne klasyfikacje/konta. Schematy dopuszczają księgowania jednostronne na 

konta oraz księgowania na klasyfikacje bez podawania kont. Znacznik „Uwzględnij kontrahenta” 

pozwala na automatyczne uzupełnienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księ-

gowania. Aby wpisać numeru kontrahenta na stałe do schematu należy podać numer konta łama-

ny przez nr kontrahenta (np. 201-1/10). 

 

Przykład: 

W słowniku kwot należy zdefiniować: 

− NETTO – kwota netto; 

− VAT – kwota VAT. 

 

Nazwa schematu: FAKTURA1. 

 

Pozycje schematu: 

1. Konto Wn: 400; 

Konto Ma: 201-1 - z zaznaczonym znacznikiem uwzględniania kontrahenta; 

Ponadto należy wskazać klasyfikację i źródło KOSZT oraz typ kwoty NETTO. 

2. Konto Wn: 400; 

Konto Ma: 201-2 z zaznaczonym znacznikiem uwzględniania kontrahenta; 

Ponadto należy podać klasyfikację jak powyżej. i typ kwoty VAT. 

 

Powyższy przykład zostanie wykorzystany w omówieniu automatów dekretacyjnych. 

 

Typy dokumentów 
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Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez sys-

tem. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami 

predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa 

(U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy 

dokumentów. 

 

Typy prac (zadań) 

 

Słownik typów prac zawiera rodzaje (grup) prac wykorzystywane przez system. Typ pra-

cy opisany jest poprzez jego nazwę oraz jednoznakowy, unikalny kod. Poza typami predefinio-

wanymi, tj. własne (W), zlecone (Z), powierzone (P), nieokreślone (O), rządowe (R), użytkownik 

może definiować własne typy prac. 
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Kartoteki 

Menu: Kartoteki -> … 

 

Klasyfikacje dochodów/wydatków 

Menu: Kartoteki -> Klasyfikacje dochodów 

Kartoteki -> Klasyfikacje wydatków 

 

 
 

Kartoteka zawiera klasyfikacje w postaci krotki: dział, rozdział, paragraf, pozycja i ro-

dzaj: pozabudżetowa albo budżetowa, które są wykorzystywane w trakcie dekretowania doku-

mentów. Aby dana klasyfikacja była traktowana jako pozabudżetowa należy zaznaczyć pole Kla-

syfikacja pozabudżetowa, w przeciwnym wypadku klasyfikacja będzie traktowana jako budże-

towa. W kartotece, można na bieżąco śledzić stany na klasyfikacjach. 

 

W przypadku błędnie wprowadzonej klasyfikacji, należy ją usunąć i wprowadzić popraw-

nie. Usuwaniu nie podlegają klasyfikacje, na których wystąpiły księgowania lub wprowadzono 

plan. 

 

Dział, rozdział, paragraf należy wypełniać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pole 

pozycja jest dodatkowym rozwinięciem paragrafu i może się składać maksymalnie z 4 cyfr. W 

niektórych przypadkach, program potrafi interpretować pozycję, jako 2 pola 2-znakowe. Ma to 

szczególnie wykorzystanie w zespołach obsługi szkół, gdzie pierwsze 2 liczby identyfikują szko-

łę, zaś pozostałe 2, pozycję w ramach szkoły. 

 

Na przykład: 

Niech 11 oznacza szkołę X, zaś 12 szkołę Y oraz 1 oznacza wynagrodzenia administracji, 

a poprzez 2 – wynagrodzenia nauczycieli. Wówczas pozycja 1101 oznacza wynagrodzenia admi-

nistracji w szkole Y (analogiczne pozycje 1102 oraz 1201 i 1202). Wówczas wybierając dane do 

zestawienia i wybierając odpowiednią opcję oraz podając pozycje od 1101 do 1201, program 

wybierze tylko kwoty wynagrodzeń administracji w obydwu szkołach. Standardowo program 
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wybrałby wszystkie pozycje z tego zakresu, czyli również 1102. 
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Konta 

Menu: Kartoteki -> Konta 

 

 
 

Konta podstawowe 

 

Rozróżnia się dwa typy kont: 

− Długie; 

− Krótkie. 

 

Budowa konta długiego: do 8 członów 5-cyfrowych oddzielonych myślnikiem, np.: 

12345-123-45677. 

 

Budowa konta krótkiego: do 20 znaków,  np.: 12345-123, 201-2-11. 

 

Typ konta obsługiwanego przez program ustawia się dla każdej jednostki odrębnie w me-

nu „Konfiguracja”. Domyślnie przyjmowane są konta krótkie. Jest to ściśle związane z wyglą-

dem wydruków. 

 

Następnie należy podać nazwę konta, ustawić znacznik czy jest to konto organu finanso-

wego, czy działalności podstawowej (jednostki budżetowej). 

 

Modyfikując konto, można zmienić wyłącznie jego nazwę oraz czy jest to konto organu 

czy jednostki. W związku z tym, jeżeli konto było wprowadzone błędnie, należy konto usunąć i 

wprowadzić poprawnie. Usuwaniu nie podlegają konta, na których wystąpiły księgowania lub 

wprowadzono saldo początkowe. 

 

Dodatkowo konta posiadają dwa znaczniki: 

− Sumaryczne; 

− Zablokowane. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCC2246-E136-4050-A39E-D9CB2D0909E5. Podpisany Strona 34



 

 

 

Włączenie obu opcji blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Pierwszy 

znacznik należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na 

kontach tych przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do 

zestawień szczegółowych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz 

pobierana jest ich nazwa na wydruki. Druga opcja blokuje możliwość księgowania na wybrane 

konto. 

 

Dodatkowym wyróżnikiem konta jest znacznik, czy jest to konto bilansowe czy pozabi-

lansowe. 

 

Konta kontrahentów 

 

W kartotece tej definiuje się powiązania kont podstawowych z konkretnymi kontrahenta-

mi. Numer kontrahenta traktowany jest jako ostatnia analityka do konta. Definiując takie powią-

zanie należy podać  konto podstawowe ze słownika konta podstawowych oraz numer kontrahenta 

zgodny z numerem w bazie kontrahentów. 

 

W kartotece, można na bieżąco śledzić stany na klasyfikacjach. 

 

Kontrahenci 

Menu: Kartoteki ->Dane kontrahentów 

 

Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta. 

 

Numer kontrahenta można wprowadzić ręcznie lub też numer może być nadawany auto-

matycznie (polecane). Dane o kontrahentach są prowadzone w sposób ciągły, bez podziału na re-

jestry i lata obrachunkowe. Raz wprowadzonego kontrahenta, nie należy zmieniać na innego, po-

nieważ wówczas utracimy poprawność danych archiwalnych.  

 

Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahentów po dowolnym polu. W tym celu należy 

ustawić się w kolumnie, po której będzie przeprowadzane wyszukiwanie (będzie ona podświetlo-

na) a następnie w polu edycyjnym powyżej tabeli wpisujemy żądany tekst. 

 

Z kolei kliknięcie na nagłówek kolumny, powoduje wyświetlenie danych posortowanych 

według wartości występujących w tejże kolumnie. 

 

Kontrahentów można łączyć w grupy. Najpierw definiuje się grupy (Menu: Kartoteki -

>Grupy kontrahentów), a następnie w „Danych o kontrahentach”, przyporządkowuje się kontra-

henta do wybranych grup. 

 

Zadania 

Menu: Kartoteki -> Zadania 

 

Przez zadania należy rozumieć zarówno zadania inwestycyjne, jak też inne zadania bieżą-

ce. W szczególności zadania wynikające z układu budżetu zadaniowego. Każde zadanie posiada 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCC2246-E136-4050-A39E-D9CB2D0909E5. Podpisany Strona 35



 

 

swój unikalny identyfikator cyfrowy. Numery zadań muszą się mieścić w zakresie od 1 do 

99999. W przypadku nie podania numeru przez użytkownika, nadawany jest on automatycznie 

od wartości 100000. Ponadto zadanie posiada swój symbol, który również powinien być jedno-

znaczny i niepowtarzalny, ponieważ symbole są wykorzystywane do wyboru danych do zesta-

wień. Pozwala to również na pewne grupowanie zadań. Np. wprowadzając symbole DRO-

GA/UL.NOWA i DROGA/UL.KWIATOWA, oznaczające zadania - remonty tych dróg, można 

wybrać do zestawień wszystkie zadania dotyczące remontów dróg, poprzez podanie zakresu od 

DROGA/AAAAAAAA do DROGA/ZZZZZZZZZ. 

 

Słownik jest dodatkowym rozwinięciem księgowania, tzn. zaksięgowana kwota poza wej-

ściem na konta księgowe, może (ale nie musi) zostać powiązana z zadaniem. Pozwala to na pro-

wadzenie księgowości i planu w ujęciu zadaniowym, tzn. ewidencjonować dokumenty w rozbiciu 

na zadania, czy też szczegółowo rozliczać inwestycje.  

 

Rejestr umów 

Menu: Kartoteki -> Rejestr umów 

 

„Rejestr umów” służy do ewidencji umów zawartych przez urząd. Każdej umowie nada-

wany jest unikatowy numer w celu jednoznacznej identyfikacji i możliwości śledzenia ich reali-

zacji poprzez powiązanie ich z zadaniami, których realizacji one dotyczą. W szczególności moż-

na założyć jedno zadanie dla wszystkich umów. Dokonując księgowania należy podać numer za-

dania i umowy (posiłkując się słownikami). Wydruki wskazanego zadania będą zawierały umo-

wy rozbite na konta księgowe czy też klasyfikacje, co pozwoli określać ich stan realizacji. Umo-

wy prowadzone są w sposób ciągły dla danego rejestru bez podziału na lata obrachunkowe, co 

pozwala śledzić realizację umów wieloletnich. Dodatkowo wprowadzono zestawienia, które 

przedstawiają realizację umów w przeciągu okresu ich trwania, bez podziału na lata obrachun-

kowe. 

 

Rejestr jest prowadzony w sposób uproszczony. Przechowywane są tylko dane dotyczące 

numeru umowy, kontrahenta, z którym została podpisana, daty zawarcia umowy i terminu reali-

zacji, wartości umowy oraz krótkiego opisu przedmiotu umowy. Ponadto istnieje możliwość 

ewidencjonowania aneksów do umów. W aneksie podaje się datę podpisania aneksu, ewentualną 

zmianę terminu realizacji i przedmiotu umowy oraz całkowitą wartość umowy po podpisaniu 

aneksu. 

 

Rejestr jest prowadzony w sposób ciągły dla wskazanego rejestru. Nie istnieje podział 

umów na kolejne lata obrachunkowe. Zakończone umowy przenosimy do archiwum (przycisk 

). W przypadku pomyłkowego zamknięcia umowy, istnieje możliwość ponownego 

przeniesienia jej z archiwum do zbioru umów czynnych. 

 

Powiązanie umów z zadaniami 

Menu: Kartoteki -> Powiązanie umów z zadaniami 

 

Opcja służy do jednoznacznego powiązania umów z wybranym zadaniem, którego one 

dotyczą. Zapobiega to pomyłkowym dekretacjom na umowy niezwiązane z księgowanym zada-

niem. Po uruchomieniu tej opcji, należy wybrać z listy zadanie, z którym chcemy skojarzyć 
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umowę. Następnie, poprzez przycisk , otwierane jest okienko, na którym trzeba wybrać 

wymaganą umowę. 
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Ewidencja dokumentów księgowych 

 

Dokumenty planowania 

Menu: Księgowość -> Wprowadzanie planu 

Księgowość -> Przeglądanie dokumentów zatwierdzonych 

Księgowość -> Pobieranie danych z systemu PRPLAN2 

 

 
 

Dla kont ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych wyodrębniono osobną 

księgę i dziennik. Plan można księgować w sposób tradycyjny (opcja „Wprowadzanie planu”) al-

bo też dokonywać księgowań automatycznych z programu PrPlan2 (opcja „Pobieranie planu z 

systemu PrPlan2”), w którym ewidencjonuje się projekty uchwał planu i sporządza się odpo-

wiednie załączniki do tychże uchwał. Na niektórych zestawieniach (a w szczególności na spra-

wozdaniach RB) plan uwidoczniony zostaje dopiero po zatwierdzeniu dokumentów. 

 

Księgując plan, należy podać kolejny numer wprowadzanego dokumentu, kolejną pozycję 

w ramach dokumentu oraz daty: dokumentu – uchwały, księgowania – daty od której plan staje 

się wiążący i według której sporządzane są wszelakie wydruku planu. Następnie należy podać 

sposób interpretacji planu, czyli czy jest to plan początkowy, czy zwiększenie lub zmniejszenia 

kwot planu na paragrafach. Szczególnie jest to istotne dla wydruku „Plan -> Obroty”, na którym 

wykazane są kolumny odpowiednio dla planu początkowego, zwiększeń i zmniejszeń planu. Po-

nadto należy podać, czy księgowany jest plan dla dochodów, czy wydatków, typ prac oraz pełną 

klasyfikację (dział, rozdział, paragraf, pozycję, znacznik czy jest to klasyfikacja budżetowa czy 

pozabudżetowa). Opcjonalnie można ewidencjonować plan w rozbiciu na zadania np. dla budżetu 

zadaniowego, a w przypadku zadań inwestycyjnych – również z dokładnością do umów (podaje 

się identyfikatory liczbowe odpowiedniego zadania i umowy). Kolejna wprowadzana informacja 

to numer/nazwa uchwały oraz księgowana kwota. Plan początkowy i zwiększenia planu księgu-

jemy jako wartości dodatnie, zaś zmniejszenia jako wartości ujemne. 

 

Tak zaksięgowany plan, po sprawdzeniu technicznym i merytorycznym, należy zatwier-

dzić. Wszelkie korekty należy wprowadzać jako zapisy stornujące „na czerwono”. 
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Bilans otwarcia  

Menu: Księgowość -> Bilans Otwarcia 

 

 
 

 
 

Na dokumenty bilansu otwarcia wyodrębniona jest osobna księga. Pozwala to na wpro-

wadzenie bilansu w dowolnym momencie i księgowanie dwóch lat równolegle. Program pozwala 

na wprowadzanie bilansu zarówno na konta księgowe, jak też na klasyfikacje (jako należności i 

zobowiązania z roku poprzedniego, w celu wykazywania ich w sprawozdaniach RB) oraz w roz-

biciu na zadania. Istnieje też możliwość podania przelicznika w wybranej walucie. 

 

Księgując BO, należy  wprowadzić konto lub konto i klasyfikację, a następnie  wprowa-

dzić potrzebne kwoty. Aby wartości były widoczne przez wszystkie zestawienia systemu, trzeba 

dokumenty zatwierdzić. 

 

W przypadku pomyłki, należy wybrać błędny dokument i wystornować naciskając przy-

cisk  i wprowadzić poprawną kwotę nowym dokumentem. Stornowany dokument nadal 

pozostaje widoczny, ale zostanie opatrzony znacznikiem ‘S’ i jego wartość będzie pomijana w 

zestawieniach. 

 

Źródła dla klasyfikacji 

Szczegółowe opisy poszczególnych źródeł znajdują się w rozdziale „Schematy przetwarzania da-
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nych.” 

 

Jeżeli w rejestrze prowadzone jest wyodrębnione księgowanie przypisów i związanych z 

nimi wpłat należy jako źródła podawać odpowiednio Przypis/Odpis i Wpłata/Zwrot. W przeciw-

nym wypadku należy podawać Nieprzypisane/Zwrot Nieprzypisane, co interpretowane jest na 

wydrukach równocześnie jako przypis i wpłata oraz odpis i zwrot. Jest to również związane z po-

prawnym przygotowaniem zestawień Rb27S i Rb3x. W pierwszym, w kolumnie należności, po-

jawia się wartość przypisów plus nieprzypisanych, w kolumnie dochody wykonane: wpłaty plus 

nieprzypisane. Stąd w przypadku nie księgowania przypisów, tylko wyłącznie wpłat, kolumna 

należności jest niewypełniona. Analogicznie wygląda Rb3x, gdzie w wykonaniu dochodów wy-

kazywane są dochody zrealizowane i należności, w praktyce wartości przypisów. Stąd aby spra-

wozdanie Rb30 było przygotowanie poprawnie, przy braku przypisów, należy wpłaty księgować 

jako nieprzypisane. Kwoty Dochody otrzymane są wykazywane w kolumnie dochody otrzymane 

w Rb27S. 

 

Źródła Wydatek bez Kosztu/Zwrot Wyd. bez Kosztu dotyczą księgowań głównie miesią-

ca stycznia, kiedy księgowane są wydatki dla których, koszt był księgowany w roku poprzednim. 

Różnica koszt-wydatek jest wykazywana w sprawozdaniu Rb28S w kolumnie „Zobowiązania”. 

Należy je używać w przypadku nie prowadzenia bilansu otwarcia dla klasyfikacji wydatków.   

 

Księgowania walutowe 

 

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje do prowadzenia księgowości w walucie polskiej. 

W związku z tym, program wymaga podawania dekretacji w walucie polskiej. Dodatkowo, przy 

każdej dekretacji można podać wartość operacji w dowolnej walucie. Program pozwala na spo-

rządzanie wydruków dla wybranych walut. 

 

Księgowanie 

Menu: Księgowość -> Wprowadzanie dokumentów 

 

Wykaz dokumentów i ich dekretacji (ujęcie dokumentowe): 
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Wprowadzanie dokumentu i podgląd już wprowadzonych dekretacji dokumentu (ujęcie 

dokumentowe): 

 

 
 

Dekretacja (ujęcie dokumentowe): 
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Księgując nowy dokument, z okna wykazu dokumentów, należy wybrać przycisk 

. Zostanie otwarte wówczas okno do wprowadzenia nagłówka dokumentu, w którym na-

leży podać: 

− typ dokumentu; 

− jego numer kolejny; 

− numer zewnętrzny, z jakim dokument wpłynął; 

− datę powstania zdarzenia gospodarczego; 

− datę wystawienia dokumentu; 

− datę w jakim okresie sprawozdawczym dokument będzie wykazywany (według tej daty 

są sporządzane wszystkie zestawienia i sprawozdania); 

− opcjonalnie termin zapłaty. 

 

Program podpowiada daty, jako aktualną datę z komputera, ale użytkownik może je do-

wolnie modyfikować. W systemie istnieje kontrola powtarzalności dokumentów. Na kontrolowa-

ny symbol składa się rodzaj dokumentu i jego numer. System nie przyjmie dokumentu o podanej 

już symbolice. 

 

Na tym etapie przechodzi się do wprowadzania dekretacji wynikających z księgowanego 

dokumentu. Można tu skorzystać ze schematów księgowych lub wprowadzić dekretacje indywi-

dualne. W pierwszym przypadku, w polu schemat dekretacji należy wybrać żądany schemat, 

wcześniej zdefiniowany w słowniku schematów dekretacyjnych, np. FAKTURA1. Wówczas ak-

tywują się dodatkowe pola, w których można podać: 

− numer kontrahenta; 

− wartość niezdefiniowanej kwoty; 

− uzupełnienie klasyfikacji. 

 

Następnie, po naciśnięciu przycisku . Program automatycznie rozksięguje doku-
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ment na odpowiednie konta i klasyfikacje wg wcześniej zdefiniowanego schematu, pytając się o 

wartości poszczególnych typów kwot. W tym przykładzie program  zapyta się o kwotę NETTO i 

BRUTTO. W przypadku, gdy nie korzysta się ze schematów, po wybraniu przycisku , 

aktywuje się okno dekretacji, na którym należy podać: 

− numer kolejnej pozycji z dokumentu; 

− konta Winien 

− konto Ma;; 

− opcjonalnie identyfikatory kontrahentów. 

 

Następnie, jeśli wymaga tego dekretacja, należy podać: 

− źródło (dodatkowa litera D lub W określa, czy dotyczy to odpowiednio dochodów czy 

wydatków); 

− typ; 

− klasyfikację; 

− zadanie; 

− kod umowy. 

 

Kolejnym etapem jest podanie indywidualnego opisu dekretacji oraz kwoty operacji. W 

tym momencie można również podać wartość operacji w wybranej walucie. Tak przygotowaną 

dekretację należy ją zapisać, po czym okno jest przygotowywane do wprowadzenia następnej de-

kretacji. Zakończenie wprowadzania danych odbywa się poprzez wybranie przycisku . 

 

Jeżeli dokument, który został wprowadzony, zawiera błędy, wówczas z okna wykazu do-

kumentu, należy wybrać przycisk , a następnie w otwartym oknie, dokonuje się modyfi-

kacji nagłówka dokumentu lub też poprzez opcje  i , można odpowiednio dodać 

nową dekretację lub poddać edycji wybraną. 

 

W momencie gdy wprowadzone dokumenty są poprawne należy wybierać przycisk 

, wówczas dokumenty zostaną przeniesione do zbioru dokumentów zatwierdzonych i 

nie będą podlegać dalszej edycji. Aby unieważnić dokument już zatwierdzony należy dokonać 

księgowanie identyczne jak błędne, ale z kwotą przeciwną i kolejnym numerze. 

 

Sposób numeracji dokumentów jest określany przez użytkownika. 

 

Jeżeli przy danym polu edycyjnym znajduje się przycisk , wówczas w polu tym istnieje 

słownik podpowiedzi dostępny poprzez klawisz <F2> lub wciśnięcie przycisku . 

 

Klikając na przycisk  uzyskuje się informacje na temat kwot księgowanych na po-

szczególnych klasyfikacjach. Z kolei przycisk  umożliwia uzyskanie informacji na temat kwot 

księgowanych na poszczególnych kontach księgowych. 

 

Nie ma możliwości wprowadzenia dekretacji na konto lub klasyfikację, która nie są zde-

finiowane w słownikach-kartotekach. Analogicznie nie można usunąć klasyfikacji lub konta, na 

których były księgowania. 
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Każdy dokument, oprócz numeru nadanego przez użytkownika, w momencie zatwierdza-

nia, otrzymuje unikatowy numer kolejnego księgowania, który jednoznacznie określa kolejność 

wprowadzania danych. 

 

Przeglądanie dokumentów zatwierdzonych 

Menu: Księgowość -> Przeglądanie zatwierdzonych 

 

Opcja pozwala na przeglądanie księgowań (dokumentów) zatwierdzonych i nie podlega-

jących dalszej modyfikacji. 

 

Informacje o stanie kont z dokumentów 

 

Po naciśnięciu przycisku   (Menu: Księgowość/Plan -> Wprowadzanie/ Przeglądanie 

dokumentów) wyświetlone zostaną dane dotyczące sum na stronach winien/ma kont księgowych 

z rozbiciem na sumy z kont zawartych w wybranym dokumencie, na sumy z kont z dnia daty 

księgowania danego dokumentu oraz sumy ogółem ze wszystkich dokumentów. 

 

Ponadto wyświetlone zostanie podsumowanie poszczególnych kolumn. 

 

Wybieranie „Przeglądanie dokumentów” spowoduje wyświetlenie danych dotyczących 

wszystkich dokumentów zatwierdzonych. Wybieranie „Wprowadzanie dokumentów” spowoduje, 

że dane będą dotyczyły tylko dokumentów nie zatwierdzonych wprowadzonych przez danego 

operatora. 

 

Informacje o stanie klasyfikacji z dokumentów 

 

Po naciśnięciu przycisku  (Menu: Księgowość/Plan -> Wprowadzanie/ Przeglądanie 

dokumentów) wyświetlone zostaną dane dotyczące sum wydatków, kosztów i dochodów z rozbi-

ciem na sumy z klasyfikacji zawartych w wybranym dokumencie, na sumy z klasyfikacji z dnia 

daty księgowania danego dokumentu oraz sumy ogółem ze wszystkich dokumentów. Ponadto 

wyświetlone zostanie podsumowanie poszczególnych kolumn. 

 

Wybieranie „Przeglądanie dokumentów” spowoduje wyświetlenie danych dotyczących 

wszystkich dokumentów zatwierdzonych. Wybieranie „Wprowadzanie dokumentów” spowoduje, 

że dane będą dotyczyły tylko dokumentów nie zatwierdzonych wprowadzonych przez danego 

operatora. 

 

Informacje o dokumencie 

 

Po wybraniu przycisku  „Informacje o dokumencie” zostaną wyświetlone dane o do-

kumencie w formie listy wszystkich dekretacji oraz dane podsumowujące wszystkie konta i kla-

syfikacje. W szczególnym wypadku, wydruk może służyć jako dokument PK. 

 

Dodatkowe skróty i opcje 
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Opcja wyszukiwania dekretacji (przycisk ) według rozmaitych kryteriów, między in-

nymi kwoty, typu dokumentu itp.: 

 

 
 

Opcja wybierania dokumentów (przycisk ) z zakresu dat 

 

 
 

Opcję tę można wykorzystać między innymi do wyboru danych do zatwierdzania. W 

momencie kiedy występują dane z dwóch miesięcy, można wybrać dane z jednego miesiąca i 

wówczas po wybraniu opcji zatwierdzania dokumentów, zatwierdzone zostaną tylko dokumenty 

znajdujące się na ekranie. 

 

Opcja „Pokaż tylko moje dokumenty” (przycisk ) jest bardzo przydatna, gdy dane są 

wprowadzane przez kilku operatorów. 

 

Opcja „Pokaż wszystkie dokumenty” (przycisk ) anuluje działanie innych opcji wybie-

rania. 

 

Opcja skrótu do „Ustawień formatek dekretacji” (przycisk ). 

 

Zamknięcie miesiąca 

Menu: Księgowość -> Zamknięcie miesiąca 
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Jest to opcja kontrolna. Najpierw należy zatwierdzić wszystkie dokumenty znajdujące się 

w buforze. 

 

Zamykanie miesiąca odbywa się dwuetapowo. W pierwszej fazie miesiąc należy zablo-

kować (przycisk ). Opcja ta blokuje możliwość dalszego księgowania i zatwierdzania 

dokumentów w danym miesiąc. Pozwala to na zrobienie wydruków sprawdzających, bez obawy, 

że w między czasie ktoś dokona księgowań. W przypadku wystąpienia błędów można miesiąc 

odblokować (przycisk ) i wprowadzić korekty. Jeżeli dane na koniec miesiąca są po-

prawne wówczas miesiąc można zamknąć (przycisk ). Opcja ta jest nieodwracalna i na-

leży stosować ją z pełną odpowiedzialnością. Odblokowanie miesiąca wymaga, aby miesiąc na-

stępny był otwarty. Z kolei, zatwierdzanie miesiąca wymaga, aby miesiąc poprzedni był zablo-

kowany lub zamknięty. Powyższe opcje dotyczą zarówno księgowości jak i planu. 

 

Zamknięcie miesiąca grudnia jest równoznaczne z zamknięciem roku. 

 

Zamknięcie roku i Schemat przeksięgowań 

Menu: Księgowość -> Zamknięcie miesiąca 

 

Zamknięcie roku odbywa się automatycznie, przy zamykaniu miesiąca grudnia. 

 

Funkcja ta blokuje możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w obrębie danego roku. 

W trakcie tej operacji następuje przeksięgowanie sald zamknięcia na otwarcia kont na następny 

rok według schematu przeksięgowań. Jednakże program pyta się, czy taka operacja ma być wy-

konana i operator musi na nią wyrazić zgodę. 

 

Menu: Księgowość ->Zamykanie miesiąca - zakładka: Schemat przeksięgowań 

 

W celu dokonania automatycznych przeksięgowań, na koniec roku księgowego, bilansu 

zamknięcia na bilans otwarcia roku następnego, należy zdefiniować słownik, w którym podaje 

się jakie konta mają być przeksięgowanie (podawane są tylko konta syntetyczne, analityka będzie 

dobudowana automatycznie), oraz ustawić znacznik czy salda mają być w rozbiciu na klasyfika-

cje i/lub zadania. 

 

Aby przeksięgowanie zostało wykonane poprawnie, podane konta muszą być zdefiniowa-

ne w kartotekach kont na dany rok. Aby korzystać z automatycznego przeksięgowania, należy w 

trakcie zamykania roku negatywnie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy skorzystać ze schema-

tu. 

 

Program pozwala na wprowadzenie korekt przeksięgowań, jak również na wprowadzenie 

sald początkowych ręcznie. 
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Automaty księgowe 

 

Dekretacyjny 

 

Opcja jest dostępna w trakcie księgowania dokumentowego. 

 

Z automatów można korzystać tylko w ujęciu dokumentowym księgowości. W celu ko-

rzystania z automatów, należy najpierw zdefiniować schematy dekretacyjne (menu: Konfiguracja 

->Słowniki ->Schematy dekretacyjne). Określić w nich na jakie konta i klasyfikacje ma być rozk-

sięgowana kwota dokumentu. Istnieje również możliwość definiowania różnych typów kwot dla 

dokumentu i automatu (zakładka „Słownik typów kwot”). Pozwala to na rozksięgowanie różnych 

kwot na różne klasyfikacje/konta. 

 

Schematy dopuszczają księgowania jednostronne na konta oraz księgowania na klasyfika-

cje bez podawania kont. Znacznik „Uwzględnij kontrahenta” pozwala na automatyczne uzupeł-

nienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księgowania. Jeżeli numer kontrahenta 

ma być wpisany na stałe do schematu, podaje się numer konta łamany przez numer kontrahenta 

(np. 201-1/10). Następnie (opcjonalnie) wiąże się schemat (menu: Konfiguracja ->Ustawienia -> 

Ustawienia rejestru) z typem dokumentu, który będzie rozksięgowywany według schematu. W 

trakcie wprowadzania nowego dokumentu, po wybraniu typu dokumentu, automat ustawiany jest 

na wcześniej zdefiniowany schemat, jednakże dozwolona jest jego zmiana. Po podaniu kwoty 

oraz (opcjonalnie) numeru kontrahenta i zapisaniu dokumentu nastąpi automatyczne rozksięgo-

wanie dokumentu. Opcja jest omówiona w podrozdziale „Księgowanie”. 

 

Stornujący 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe -> Storno 

 

Automat służy do szybkiego sporządzania księgowań „na czerwono”. Należy podać: 

− datę sporządzanego dokumentu; 

− jego numer; 

− zakres numerów dekretacji z dziennika. 

 

Program w szybki sposób sporządzi nie zatwierdzony dokument, zawierający wszystkie 

dekretacje z wybranego zakresu, z przeciwnymi kwotami. 

 

Przeksięgowanie syntetyczne między rejestrami 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe -> Przeksięgowanie syntetyczne 
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Automat służy do wykonywania szybkiego, syntetyczne przeksięgowania między reje-

strami. Uprzednio należy podać: 

− maskę księgowań z wybranych rejestrów (tzn. z jakich kont mają być wybrane księgo-

wania, w szczególności konto Winien lub Ma może być pominięte, wówczas wybierane 

są wszystkie konta z danego zakresu, lub podając jedno konto np. Winien, zostaną wy-

brane i zsumowane księgowania tylko dla wybranego konta po stronie winien); 

− określić, czy przeksięgowanie ma być wykonane tylko dla kont, czy w rozbiciu na klasy-

fikacje oraz zakres dat, z których mają być wybrane księgowania; 

− wybrać tylko dokumenty zatwierdzone; 

− zdefiniować nagłówek dokumentu wynikowego; 

− konto Winien; 

− konto Ma; 

− zaznaczyć, czy dla klasyfikacji mają być zachowane źródła, czy źródło ma być zmienio-

ne. 

 

Po zapisaniu danych zostaje wygenerowany dokument nie zatwierdzony, z danymi synte-

tycznymi. 

 

Przeksięgowanie analitycznie między rejestrami 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe -> Przeksięgowanie analityczne 

 

 Automat działa analogicznie jak automat przeksięgowań syntetycznych, z tym wyjątkiem, 

że przeniesieniu podlegają szczegółowe dekrety a nie ich agregacje. 

 

Przeksięgowujący plan z innego rejestru 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe-> Przeksięgowanie planu z  innego rejestru 

 

Automat umożliwia szybkie kopiowanie planu z wybranego rejestru do innego, na przy-

kład w przypadku gdy prowadzony jest odrębny rejestr z planem zbiorczym. Po wybraniu reje-

stru źródłowego, dotychczasowy plan z rejestru bieżącego jest usuwany, a w jego miejsce kopio-

wany jest plan z rejestru źródłowego, ale tylko na klasyfikacje wcześniej zdefiniowane w słowni-
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ku. Pozostałe klasyfikacje są pomijane. 

 

Przeksięgowujący plan na konta 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe -> Przeksięgowanie planu na konta 

 

 Automat dokonuje przeksięgowania zapisów planu z księgi  pomocniczej Plan na konta 

991, 992, 980 lub 981 w wybranym zakresie danych. Przeksięgowanie może być wykonane w 

sposób syntetyczny, czyli jedną kwotą bez podziału na klasyfikacje budżetowe albo analitycznie 

– ze szczegółowością klasyfikacji budżetowej. 

 

 

Przeksięgowania zamykające konto 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe-> Przeksięgowania zamykające konto 

 

Automat umożliwia dokonanie szybkiego księgowania zamykającego konto. W automa-

cie należy podać z jakiego konta na jakie ma być dokonane przeksięgowanie oraz czy mają być 

uwzględnione dokumenty zatwierdzone lub nie zatwierdzone. Następnie definiuje się jaki ma być 

dokument wynikowy, jego numer i data. Dla każdego zamykanego konta generowany jest odręb-

ny dokument. 

 

Przeksięgowania sprawozdań Rb27S/28S 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe-> Przeksięgowania sprawozdań Rb27S/Rb28S 

 

Automat umożliwia szybkie zaksięgowanie sprawozdań Rb27S i Rb28S z plików ze-

wnętrznych. Pliki te są zgodne ze standardem BudzetuST2 i mogą być generowane zarówno 

przez program KBiP, jak też przez inne programy, m.in. BudżetJSTPlus firmy DosKomp. Pliki 

ze sprawozdaniami muszą zawierać dane przyrostowe a nie narastająco, tzn. sporządzając, dla 

przykładu, sprawozdanie o wydatkach za drugi kwartał, należy przygotować plik z danymi za 

okres od początku kwietnia do końca czerwca. Przygotowując import danych do systemu KBiP 

należy wskazać importowany plik ze sprawozdaniem. W tym momencie, program rozpoznaje typ 

sprawozdania i otwiera odpowiednie okno, w którym należy wskazać, konta Winien i Ma, na któ-

re będą księgowane odpowiednie kolumny sprawozdania. Ponadto trzeba uzupełnić dane o do-

kumencie, pod jakim te dane będą zaewidencjonowane. Po wypełnieniu tych danych i wybraniu 

przycisku , generowany jest automatycznie dokument nie zatwierdzony, który można 

sprawdzić i skorygować ewentualne nieprawidłowości. 

 

Import danych (faktur) z eksportów systemów GEOBID do „Windykacji” 

Menu: Księgowość -> Automaty księgowe-> Import danych „GEOBID” 

 

Automat umożliwia importowanie faktur z systemów firmy GEOBID , z eksportów do 

Windykacji tejże firmy. 

 

Importując dane należy: 

− Wskazać folder z eksportowanymi plikami *.dbf; 

− Podać typ dokumentu i numer 1. faktury, następne będą numerowane kolejno; 

− Podać datę sprawozdawczą, pozostałe daty są wczytywane z dbf'ów; 
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− Konta Winien i Ma z zaznaczeniem opcji, czy dane są księgowane na konta syntetyczne, 

czy z analityką kontrahenta. 

 

W drugim przypadku, w trakcie wczytywania, program poszukuje numeru PESEL, jeśli 

go nie znajdzie w KBiP, porównuje NIPy z dbfa i KBiP. Jeśli w dalszym ciągu nie znajduje kon-

trahenta, otwiera się okienko do wskazania ręcznego z możliwością dodania go do bazy systemu 

księgowego. Przy kolejnym imporcie, operacja się powtarza, jeśli nie mamy PESELu lub NIPu 

kontrahenta. Program nie porównuje nazw kontrahentów. 

 

Opcjonalnie, aczkolwiek wskazane jest podanie klasyfikacji typu. Wszystkie faktury są zapi-

sywane na klasyfikacjach jako przypisy. 

 

Rozliczanie kontrahentów 

Menu: Księgowość -> Rozliczenia kontrahentów -> ... 

 

Potwierdzenia salda 

Menu: Księgowość -> Rozliczenia kontrahentów -> Potwierdzenie salda 

 

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na 

podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument 

można sporządzać w trzech wariantach: 

− ze szczegółowymi obrotami kontrahenta; 

− z saldem kontrahenta; 

− z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie 

dokumentów”). 

 

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze 

wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na 

tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane jako rozrachunkowe. 

 

Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie ta-

beli z zapisami księgowymi przez operatora systemu. 

 

Rozliczenie dokumentów kontrahentów 

Menu: Księgowość -> Rozliczenia kontrahentów -> Rozliczenie dokumentów 

 

Opcja pozwala na powiązanie ze sobą dokumentów zobowiązań i ich regulacji przez kon-

trahentów. Dzięki temu można uzyskać np. dane, za jakie faktury kontrahent zalega z płatnością, 

a za które już zapłacił. 

 

W opcji tej należy wybrać odpowiedniego kontrahenta i jego konto. Klikając na przycisk 

 dokumenty zostaną wyświetlone dokumenty należności i zobowiązań związane z wybranym 

kontem. Po wybieraniu dokumentów po lewej i prawej stronie (będą one podświetlone), należy 

kliknąć na Połącz dokumenty. 
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Zostanie wyświetlone pytanie, na jaką kwotę ma być rozliczony dokument. Każdy doku-

ment może być rozliczony kilkoma dokumentami lub wskazany jako rozliczenie bilansu otwar-

cia. Dokumenty można wyszukiwać po kwocie, wskazując czy kwota ma być szukana w kolum-

nie prawej (P), lewej (L), czy w obydwu (R) oraz sortować wg daty dokumentu, numeru ze-

wnętrznego, opisu, kwoty czy salda dokumentu. 

 

Ponadto istnieje możliwość wydrukowania dokumentów bieżącego kontrahenta w całości. 

Poprzez opcję „Księgowość -> Rozliczenia kontrahentów -> Wydruk” można wydrukować dla 

wielu kontrahentów równocześnie z możliwością wyboru typu dokumentu.  

Zestawienia i wydruki 

Menu: Zestawienia 

 

Dzienniki  

Menu: Zestawienia -> Dzienniki -> Dziennik Główna 

Menu: Zestawienia -> Dzienniki -> Dziennik BO 

Menu: Zestawienia -> Dzienniki -> Dziennik Planu 

 

Dzienniki zawierają zestawienie wszystkich operacji księgowych dokonanych w obrębie 

danego rejestru. Dziennik dokumentów zawiera zestawienie chronologiczne wszystkich zaksię-

gowanych dokumentów, z wyszczególnionymi dekretacjami związanymi z poszczególnymi do-

kumentami. Dziennik Głowna jest zestawieniem samych dekretacji, bez wyraźnie wskazanych 

dokumentów, z których pochodzą. Dziennik BO zawiera wykaz dekretacji bilansu otwarcia, które 

nie znalazły się na wcześniejszych dziennikach. I na koniec dziennik planu, który zawiera 

wszystkie zapisy księgi planu.  

 

Konta 

Menu: Zestawienia -> Konta -> ... 

 

Wyodrębniono zestawienia: 

− Obroty dzienne (sumy obrotów na kontach za wskazany okres); 

− Stany narastająco (salda początkowe, sumy obrotów od początku roku i saldo); 

− Zestawienie obrotów i sald (zgodne z ustawą o rachunkowości, zawiera salda początko-

we, obroty za wskazany okres, obroty narastająco, obroty plus BO i salda); 

− Stany terminowe (inne ujęcie zestawienia obrotów i sald); 

− Obroty – Księga Główna (wydruk szczegółowych obrotów pogrupowanych wg kont); 

− Wg źródeł (zestawienie obrotów wg klasyfikacji z podziałem na źródła). 

 

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdaw-

czej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru zestawień 

dla kont bilansowych lub pozabilansowych lub organu lub jednostki. Ponadto każde zestawienia 

posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych. Zestawienia te zawierają konta analityczne 

kontrahentów.  

 

Klasyfikacje 

Menu: Zestawienia -> Klasyfikacje -> ... 
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Wyodrębniono zestawienia: 

− Obroty (szczegółowe obroty na poszczególnych klasyfikacjach w rozbiciu na źródła); 

− Stany (sumy obrotów, plan, salda początkowe z kont grupy 2); 

− Stany dochodów – skrócony (specyficzne zestawienia sum obrotów na klasyfikacjach 

dochodów); 

− Zaangażowanie (specyficzne zestawienia sum obrotów na klasyfikacjach wydatków); 

− Wg paragrafów (zestawienie wykonania w paragrafach); 

− Wg źródeł; 

− Wg kont (wydruk szczegółowych obrotów klasyfikacji w rozbiciu na konta, z którymi 

były księgowane). 

 

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdaw-

czej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfi-

kacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakre-

su działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posia-

da swoje specyficzne parametry wyboru danych. 

Menu: Zestawienia -> Plan -> ... 

 

Wyodrębniono zestawienia: 

− Stany; 

− Obroty (z wyróżnieniem planu początkowego, zwiększeń i zmniejszeń planu); 

− Sumy paragrafów; 

− Sumy dział/paragraf; 

− Sumy dział/rozdział/paragraf; 

− Wg zadań. 

 

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym wedługg daty sprawozdaw-

czej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfi-

kacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakre-

su działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posia-

da swoje specyficzne parametry wyboru danych. 

 

Wykonanie planu 

Menu: Zestawienia -> Wykonanie planu 

 

Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji o realizacji planu wydatków lub dochodów. 

Zawiera dane o wysokości planu, wykonaniu, pozostałym planie oraz realizację procentową. 

Wydruk sporządzany jest zawsze narastająco od początku roku do wskazanej daty. W szczegól-

ności istnieje możliwość porównania realizacji planu między dwoma rejestrami. 

 

Zadania 

Menu: Zestawienia -> Zadania -> ... 

 

Wyodrębniono zestawienia: 

− Obroty konta (zestawienie szczegółowych dekretacji na wskazanym koncie księgowych 

wg wskazanego zakresu zadań); 
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− Stany wg kont; 

− Stany wg klasyfikacji; 

− Stany definiowalne (wydruk definiowalny przez użytkownika, zbiera dane ze wskaza-

nych kont do poszczególnych zadań); 

− Wykonanie wg klasyfikacji (wydruk realizacji zadań wg klasyfikacji); 

− Obroty (zestawienie wszystkich operacji na zadaniach). 

 

Zestawienia zadań sporządzane są z dokładnością do powiązanych z nimi umowami. 

 

Kontrahenci 

Menu: Zestawienia -> Kontrahenci -> ... 

 

Wyodrębniono zestawienia: 

− Obroty wg klasyfikacji; 

− Obroty wg kont; 

− Zestawienie obrotów i sald (wyodrębniony fragment zestawienia obrotów i sald kont z 

możliwością grupowania danych wg kontrahentów). 
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Sprawozdawczość 

 

Wprowadzenie  

 

Wszystkie sprawozdania można robić zbiorczo z kilku wybranych rejestrów w obrębie 

jednego roku obrachunkowego. Przy czym można wybrać, z których rejestrów mają być pobrane 

kwoty planu, a z których kwoty księgowań. Wszystkie napisy pojawiające się na wydruku oraz 

ich konfigurację należy wprowadzić w menu: „Sprawozdawczość-> Ustawienia -> Sprawozdań”, 

w tym również należy podać kody GUS potrzebne do prawidłowej generacji nazwy pliku zgodnej 

z programem BUDZET ST. Bez podania tych parametrów, niektóre sprawozdania mogą funkcjo-

nować nieprawidłowo. Format nazwy pliku: 
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Ogólne dane konfiguracyjne sprawozdań wprowadza się na zakładce „Napisy i symbole”. 

Kod województwa, wchodzący w nazwę pliku, należy podać w polu Wojew.(Rozp). Pozostałe 

kody GUS, należy wpisać, odpowiednie dla danej jednostki, w polach WK, PK, GK, PT, GT i 

wszystkie te pola muszą być wypełnione. Pozostałe pola wypełnia się w zależności od typu spra-

wozdania. Ponadto tworząc sprawozdanie, należy zaznaczyć czy jest to sprawozdanie jednostki 

samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej czy budżetu państwa (ramka „Sprawozdanie i 

odpowiednio” znaczniki: JST, JB, Budżetu Państwa). Znaczniki te są o tyle istotne, że sporządza-

jąc sprawozdanie JST, zawsze będzie ono tworzone w pełnych groszach, bez względu na wybór 

opcji, czy w groszach, czy w pełnych złotych. Natomiast pozostałe dwa typy sprawozdań, 

uwzględniają opcję wyboru sposobu zaokrągleń kwot. Ponadto na zakładkach Rb27S, Rb28S, 
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Rb27ZZ, konfigurowane są sposoby wyliczania poszczególnych kolumn tychże sprawozdań. 

 

Sprawozdanie Rb_PDP 

Menu: Sprawozdawczość ->Sprawozdania RB -> Rb PDP 

 

Należy zaznaczyć, dla którego kwartału ma być sporządzone sprawozdanie. Następnie 

można pobrać dane z dekretacji lub też jeżeli zostały one wybrane wcześniej, pobrać już istnieją-

ce dane. Dane pobrane z dekretacji można ręcznie modyfikować. Aby sprawozdanie sporządzić 

ręcznie, wystarczy wybrać przycisk , a zostanie sporządzony formularz z da-

nymi zerowymi, które następnie można odpowiednio uzupełnić. 

 

Aby dane z poszczególnych klasyfikacji były ujęte we właściwych pozycjach sprawozda-

nia należy powiązać klasyfikacje z odpowiednimi kodami (przycisk: ). 

 

Napisy pojawiające się na wydruku należy wprowadzić w menu „Napisy nagłówkowe 

wydruków”. 

 

Sprawozdanie RB27S/RB27ZZ/RB28S/RB50 

Menu: Sprawozdawczość -> Sprawozdania RB -> RB27S 

Menu: Sprawozdawczość -> Sprawozdania RB -> RB28S 

Menu: Sprawozdawczość -> Sprawozdania RB -> RB 50 -> RB50 Dotacje 

Menu: Sprawozdawczość -> Sprawozdania RB -> RB 50 -> RB50 Wydatki 

Menu: Sprawozdawczość -> Sprawozdania RB -> RB 50 -> RB3x 

 

Przygotowując sprawozdanie należy wybrać dane z dekretacji. Otrzymane dane (kwoty) 

można skorygować do potrzebnych wartości. Wydruk sprawozdań jest zgodny z obowiązującymi 

wymogami. Dane można również zapisać „Do pliku” zgodnego ze standardem BudzetST. W Za-

kresie wyboru danych  można ustawić pewne elementy postaci wydruku. Wymagane napisy do 

sprawozdania ustawia się w „Ustawienia”. 

 

Sprawozdania można przygotowywać z dowolnych rejestrów. 

 

Sprawozdanie RB27/RB28 

Menu: Sprawozdawczość -> RB27S 

Menu: Sprawozdawczość -> RB28S 

 

Przygotowując sprawozdanie należy w menu „Ustawienia” zaznaczyć opcję „Sprawozda-

nie budżetu państwa”. Edycję sprawozdań przeprowadza się analogicznie jak sprawozdań „S”, z 

tą uwagą, że kolumny tych sprawozdań są odpowiednio tłumaczone na kolumny sprawozdań Rb-

27/28. Wyjątek stanowi kolumna „Zobowiązania” wobec u.s. z tytułu potrąceń, która na spra-

wozdaniu Rb-28 jest pomijana. 

 

Sprawozdania RB30/RB31/RB32/RB33 

 

Postać ekranu jest zbliżona do wyglądu wydruku. Aby edytować wybraną linię należy 

kliknąć na . Linia zostanie podświetlona na czerwono. Kliknięcie na  spowoduje wygenero-
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wanie sumy wybranych linii. Pozostałe opcje są analogiczne jak w pozostałych sprawozdaniach. 

Wygląd wydruku jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Wykresy 

 

Opcja pozwala na sporządzanie wydruków w postaci wykresów, zawierających obroty, 

salda, czy też wykonanie planu. 

 

Układ kont/klasyfikacji/zadań jest wyświetlony w postaci drzewa. Podświetlenie dowol-

nej gałęzi drzewa uaktywnia przycisk Wykres. Jeżeli opcja pozostaje nieaktywna, należy wybrać 

krótszą gałąź. 

 

W wykresie klasyfikacji należy wybrać źródła dochodów/wydatków oraz określić z jakim 

znakiem kwota będzie interpretowana. Np. jeżeli ma mieć dane dotyczące wpłat minus zwroty, 

należy zaznaczyć pole w kolumnie oznaczonej "+" i "źródła" w linii "Wpłaty" oraz zaznaczyć po-

le w kolumnie oznaczonej "-"  i "źródła" w linii "Zwroty", zaś pozostałe pola w kolumnie "źró-

dła" trzeba odznaczyć. 

 

Zestawienia zbiorcze z rejestrów 

 

Opcja pozwala na wykonywanie zestawienia obrotów i sald z różnych rejestrów dla kont i 

klasyfikacji dla dowolnego zakresu czasowego i dla dowolnego zakresu. Ponadto zestawienie re-

alizacji planu z wybranych rejestrów oraz zestawienie dzienników cząstkowych (wybranych reje-

strów). 

 

Bilanse Zamknięcia 

 

Opcja pozwala na sporządzanie druków bilansów zamknięcia. W menu „Ustawienia -> 

Bilansów” należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszcze-

gólne komórki sprawozdania. 

 

Formuły definiuje się w następujący sposób: 

− Należy wpisać kody kont, z których mają być pobierane dane wynikowe, w sposób po-

dany poniżej: 

a) litery BOW lub BOM i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę bilansu 

otwarcia dla konta, np. BOW080-1 - strona winien bilansu otwarcia konta 080-1, 

BOM130-5 dla strony ma bilansu otwarcia konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. kon-

to 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego 

konta; 

b) literę W lub M i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę konta, np. W080-1 - 

strona winien konta 080-1, M130-5 dla strony ma konta 130-5. Jeżeli wpiszemy 

np. konto 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich anali-

tyk tego konta; 

c) jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + 

(BOW201) - (M201) - (BOM201). 
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UWAGA: Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od se-

paratora analityk konta. 

 

Rachunek Zysków i Strat 

 

Opcja pozwala na sporządzanie zestawienia „Rachunku zysków i strat”. W menu „Usta-

wienia -> Rachunków zysków i strat” należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają 

być wyliczane poszczególne komórki sprawozdania (patrz: „Bilanse Zamknięcia”). 

 

Narzędzia 

Menu: Narzędzia 

 

Opcja „Wyślij dane” generuje pliki XML z danymi z jednostki aktywnej. 

 

Opcja ”Pobierz dane” służy do wczytywania danych wygenerowanych opcją powyżej. 

 

Opcje „Kontrola...” służą do kontroli i ewentualnej naprawy danych wewnętrznych pro-

gramu, których uszkodzenie może nastąpić m.in. w wyniku awarii połączeń sieciowych. 

 

Funkcje pomocnicze 

Menu: Konfiguracja -> Funkcje pomocnicze 

 

Kalkulator do odsetek - wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza 

odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zale-

głości i odsetek. 

 

Kalkulator - standardowy kalkulator z taśmą. 

 

Kalendarz. 

 

Przeglądarka wydruków - zapisanych w formacie QRP. 

 

Najczęstsze pytanie i problemy 

 

1. Błąd: Błąd InterBase (...) – exception 2. Próba zatwierdzenia lub wycofania nieznanej warto-

ści: 

Należy z menu „Narzędzia” wybrać opcje „Kontrola liczników”. Wówczas należy dodać 

do planu jeden nie zatwierdzony dokument, uruchomić opcje, a następnie dokument usu-

nąć. 

 

2. Jak księguje się zmiany planu? 

Zmiany w planie wprowadza się poprzez zaksięgowanie w planie zwiększeń (kwota do-

datnia) i zmniejszeń (kwota ujemna) planu na daną klasyfikację. Opcja interpretacja doty-

czy wydruku obroty planu, czyli w której kolumnie ma się księgowana kwota pojawić. 

 

3. Problem z wydrukami na HP LJ 1100: 

Należy zaktualizować sterowniki do drukarki (dostępne w Internecie, najlepiej do wersji 
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4.xx.xx.xx). 

 

4. Ucina część danych na niektórych wydrukach: 

Brak zainstalowanych czcionek „Arial Narrow”. Czcionki są standardowo dołączane do 

pakietu instalacyjnego (po zainstalowaniu programu kopiowane są do katalogu progra-

mu). Należy je zainstalować poprzez „Panel sterowania”. 

 

5. Po zaksięgowaniu zniknęły dekretacje: 

Należy z menu „Narzędzia” wybrać opcje „Kontrola liczników”. 

 

6. Problem z wydrukami na HP LJ 1000. Drukuje tylko jedną stronę: 

Problem nie został wyjaśniony. Ogólnie program źle współpracuję z tą drukarką. Propo-

nowane rozwiązanie: zainstalować sterowniki od HP LJ 6P. 

 

7. Program nie akceptuje zmian w edytorze sprawozdania Rb-50: 

Przed wygenerowaniem zestawienia należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w 

„Ustawieniach sprawozdań”. 
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 PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA  

Z OBSZARU KSIĘGOWOŚCI- PROGRAM „ REJEST VAT” 

 

Parametry systemu 

Parametry systemu służą do określenia zbioru napisów i wartości używanych przez program w 

różnych jego aspektach oraz parametrów sterujących jego zachowaniem. Parametry podzielone są na 

następujące grupy:  

• Rejestr sprzedaży, 

• Parametry konfiguracji (są to parametry odczytane z konfiguracji wybranej przez 

zalogowanego operatora; więcej o konfiguracjach w dalszej części instrukcji), 

• Drukarka fiskalna, 

• Książka nadawcza, 

• Rejestr zakupów, 

• Deklaracja VAT 7, 

• Jednolity plik kontrolny. 

 

Rejestr sprzedaży 

Grupa parametrów używanych w części programu obsługującej sprzedaż.  

Dane urzędu 

Parametry określające informacje o urzędzie, który w części sprzedażowej występuje jako sprzedawca. 

Danych urzędu można użyć do przygotowania wzorców wydruku, na podstawie których program 

tworzy postaci dokumentów sprzedaży. Parametry składające się na Dane urzędu:  

• Numer NIP urzędu, 

• Numer REGON urzędu. 

• Nazwa urzędu 

• Dane adresowe urzędu 

• Dane miejscowego Urzędu Skarbowego 

• W przypadku, gdy deklaracja VAT-7 składana jest drogą elektroniczną należy koniecznie 

podać numer NIP, REGON, nazwę urzędu i kod Urzędu Skarbowego.  
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Stałe parametry części dotyczącej sprzedaży 

Parametry składające się na Stałe parametry:  

Nazwa parametru Opis 

Rok Bieżący rok i miesiąc sprzedaży. 

Bieżący miesiąc 
 

Katalog ze wzorcami do 

drukowania dokumentów 

Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce 

wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i 

bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do 

bieżącego katalogu aplikacji. 

 

Zaokrąglanie kwot Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie 

określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto. 

 

Drukowanie dokumentu Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do 

drukowania dokumentów sprzedaży. 

 

Dopuszczalna różnica 

między datą powstania 

obowiązku podatkowego a 

datą wystawienia 

Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą data powstania obowiązku 

podatkowego może różnić się od daty wystawienia. Program oblicza 

różnicę między datą powstania obowiązku podatkowego a datą 

wystawienia i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu 

Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli 

warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. 

 

Dopuszczalna różnica 

między datą wystawienia a 

miesiącem sprzedaży 

Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data wystawienia może 

różnić się od miesiąca sprzedaży z dokumentu. Program oblicza różnicę w 

miesiącach między datą wystawienia a miesiącem sprzedaży i sprawdza, 

czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza 

lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest 

spełniony, to program zgłosi błąd danych. 

 

Dopuszczalna różnica 

między terminem 

płatności a datą 

wystawienia 

Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą termin płatności może różnić 

się od daty wystawienia. Program oblicza różnicę między terminem 

płatności a datą wystawienia i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od 

wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu 

Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd 

danych. Wartość pola Maksymalna może być pusta. Wówczas program nie 

sprawdza górnego ograniczenia. 

 

Wyłączenie kontroli 

miesiąca sprzedaży 

podanego na dokumencie 

Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem 

sprzedaży z dokumentu a bieżącym miesiącem sprzedaży nie może być 

większa niż jeden. 

 

Wyłączenie kontroli 

miesiąca do utworzenia 

sygnatury dokumentu 

Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do 

utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu. 
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Zapamiętywanie w bazie 

danych postaci 

wydrukowanych 

dokumentów 

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program będzie zapisywał w bazie 

danych postać wydrukowanych dokumentów sprzedaży. Zapamiętywanie 

postaci wydrukowanych dokumentów ma szczególne znaczenie przy 

drukowaniu duplikatów. Pozwala ono na sporządzenie duplikatu, którego 

postać będzie taka sama, jak oryginału. Zalecane jest, aby ten parametr był 

zawsze zaznaczony. 

 

Drukowanie nowych 

dokumentów dopiero po 

ich zapisaniu 

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować 

wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu. 

 

Drukowanie treści 

oświadczenia na ostatniej 

stronie rejestru sprzedaży 

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży 

drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane 

wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka 

imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego 

Księgowego 

 

Wzorce wydruków 

parsowane w postaci 

pojedynczego łańcucha 

znaków 

Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku 

dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach. 

 

Operator widzi tylko 

dokumenty z tych 

konfiguracji, do których 

jest przypisany 

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do 

dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których 

przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany 

do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. 

Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało 

nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich 

konfiguracji. 

 

Sposób tworzenia liczby 

porządkowej podczas 

drukowania rejestru 

Określenie sposobu w jaki program tworzy liczbę porządkową podczas 

drukowania rejestru sprzedaży. Dostępne sposoby opisane są w dalszej 

części. 

 

Domyślne sortowanie 

zestawienia sprzedaży 

Określenie domyślnego sposobu sortowania dokumentów sprzedaży na 

oknie dialogowym do sporządzania zestawienia sprzedaży. 

 

Dodatkowe pole przy 

sortowaniach po dacie 

Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży 

używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, 

wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu 

dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę 

samą wartość daty wybranej do sortowania. 

 

Automatyczne obliczanie 

terminu płatności 

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin 

płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie 

przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja 

ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży. 
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Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może 

przyjmować następujące wartości:  

• Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany 

numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach 

danego roku, 

• Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył 

liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1, 

• Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę 

porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1. 

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania 

po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy 

automatycznie podczas wystawiania dokumentu). 

Wysyłka dokumentów do Budżetu 

Dokumenty sprzedaży mogą być wysyłane do systemu Budżet. Standardowo wysyłane są tylko te z 

nich, które zostały wystawione bezpośrednio w programie Rejestr VAT. Za pomocą tego zestawu 

parametrów można rozszerzyć zakres wysyłanych dokumentów na inne systemy.  

Parametry konfiguracji 

Grupa parametrów przypisanych do tzw. konfiguracji, w ramach której pracuje zalogowany operator. 

Każda konfiguracja ma własny zestaw parametrów. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć 

w rozdziale Słownik konfiguracji. 

Kolumny listy towarów/usługi (txt) 

Parametry z tej grupy określają postać tabeli z listą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: 

@RL(), @RK(), @RSK(). Postać tabeli definiowana jest poprzez listę kolumn ją tworzących. 

Dostępne są następujące kolumny:  

• Numer pozycji, 

• Nazwa towaru lub zakres usługi, 

• Symbol PKWiU, 

• Jednostka miary, 

• Ilość towaru lub zakres usługi, 

• Cena jednostkowa, 

• Netto, 

• Stawka podatku VAT, 

• Podatek VAT, 

• Brutto, 

• Wartość towaru (odwrotne obciążenie). 

Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym 

obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP). Każda kolumna 

opisywana jest przez następujące parametry:  
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Nazwa parametru  Opis  

Kolumna jest 

drukowana  

Znacznik określający, czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą 

towarów/usług.  

Liczba znaków  Maksymalna liczba znaków drukowanych w kolumnie. Określa szerokość 

kolumny.  

Wyrównanie  Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: 

Do lewej, Do prawej, Do środka.  

Nagłówek kolumny  Treść zamieszczana w nagłówku kolumny. Nagłówek składa się z trzech 

wierszy, które można oddzielnie określić.  

Definiując postać nagłówka kolumny Cena jednostkowa można użyć specjalnego makra [BN]. 

Zostanie ono zamienione przez program na napis netto lub brutto w zależności od typu ceny 

jednostkowej przypisanego do dokumentu sprzedaży.  

Kolumny listy towarów/usług (rtf) 

Parametry z tej grupy określają postać tabeli z listą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: 

@RL_RTF(), @RK_RTF (), @RSK_RTF (). Postać tabeli definiowana jest poprzez listę kolumn ją 

tworzących. Dostępne są następujące kolumny:  

• Numer pozycji, 

• Nazwa towaru lub zakres usługi, 

• Symbol PKWiU, 

• Jednostka miary, 

• Ilość towaru lub zakres usługi, 

• Cena jednostkowa, 

• Netto, 

• Stawka podatku VAT, 

• Podatek VAT, 

• Brutto, 

Nazwa parametru  Opis  

Kolumna jest 

drukowana  

Znacznik określający, czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą 

towarów/usług.  

Nagłówek kolumny  Treść zamieszczana w nagłówku kolumny.  

Szerokość  Szerokość kolumny podana w jednostkach TWIP (1/20 rozmiaru punktu 

typograficznego, czyli 1/1440 cala).  

Wyrównanie  Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: 

Do lewej, Do prawej, Do środka.  
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• Wartość towaru (odwrotne obciążenie). 

Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym 

obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP). Każda kolumna 

opisywana jest przez następujące parametry:  

Definiując postać nagłówka kolumny Cena jednostkowa można użyć specjalnego makra [BN]. 

Zostanie ono zamienione przez program na napis netto lub brutto w zależności od typu ceny 

jednostkowej przypisanego do dokumentu sprzedaży. Kolejne parametry określający wygląd tabeli:  

Nazwa parametru  Opis  

Zewnętrzne krawędzie 

tabeli pogrubione  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to zewnętrzne krawędzie tabeli będą 

pogrubione.  

Podsumowanie listy 

towarów i usług 

wyszarzone  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podsumowanie kolumn w stopce 

tabeli będzie miało wyszarzone tło.  

Nagłówek listy towarów i 

usług wyszarzony  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nagłówki kolumn tabeli będą miały 

wyszarzone tło.  

Wiersz z różnicą w 

przypadku korekt 

wyszarzony  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to wiersz z różnicami kwot między 

pozycjami BYŁO i WINNO BYĆ będzie miał wyszarzone tło. 

Parametr ma znaczenie tylko w przypadku korek typu II.  

Formaty liczb i dat 

Zestaw czterech grup parametrów określających postać liczb drukowanych na dokumentach i 

zestawieniach oraz wyświetlanych na oknach dialogowych. Dostępne są następujące grupy: cena 

jednostkowa, ilość, kwoty brutto i netto, kwoty podatku VAT. Każda z wymienionych powyżej grup 

składa się z następujących parametrów:  

Nazwa 

parametru  

Opis   

Liczba cyfr  Maksymalna liczba cyfr, z których może być zbudowana liczba (razem z 

cyframi dziesiętnymi).  

 

Cyfry dziesiętne  Maksymalna liczba cyfr dziesiętnych, która może wchodzić w skład liczby.   

Maska do 

wyświetlania 

liczba  

Maska używana do drukowania i wyświetlania liczby. Program tworzy ją 

automatycznie po zmianie wartości opisanych wyżej parametrów. Znaki '#' i 

 

Rozmiar czcionki  Wielkość czcionki używanej do drukowania treści kolumny.  

Styl czcionki w 

nagłówku  

Styl czcionki używanej podczas drukowania nagłówka kolumny. Dostępne są 

następujące wartości: Normalny, Pogrubiony, Pochyły.  
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'0' oznaczają miejsce do umieszczenia cyfry, ',' - separator grup tysięcy, '.' - 

separator części dziesiętnych.  

Budżet - dokumenty sprzedaży 

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' oraz klasyfikację 

budżetową dla towarów i usług na dokumencie sprzedaży. Program kopiuje wartości parametrów na 

dodawany towar/usługę.  

Nazwa parametru  Opis  

Księgowanie kwot netto 

(zespół 4)  

Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto.  

Księgowanie podatku VAT  Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot 

podatku VAT.  

Klasyfikacja budżetowa  Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, 

paragraf i pozycja).  

Budżet - dokumenty zakupów 

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' oraz klasyfikację 

budżetową dla towarów i usług na dokumencie zakupu. Program kopiuje wartości parametrów na 

dodawany towar/usługę oraz dopisywaną pozycję na listę stawek VAT.  

Nazwa parametru  Opis  

Księgowanie kwot netto 

(zespół 4)  

Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto.  

Księgowanie podatku VAT  Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot 

podatku VAT.  

Księgowanie kwot netto 

(zespół 5)  

Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto.  

Klasyfikacja budżetowa  Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, 

paragraf i pozycja).  

Drukarska fiskalna 

Zestaw parametrów dotyczących drukarki fiskalnej, na którą mają być przesyłane dokumenty 

sprzedaży aby wydrukować paragon. Zestaw parametrów przechowywany jest w pliku 

DrukarkaFisk.xml w katalogu, w którym zainstalowany jest program. Parametry drukarki fiskalnej: 

Nazwa parametru  Opis  
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Drukarka fiskalna 

jest dostępna  

Znacznik określający, czy program ma drukować paragony na drukarce 

fiskalnej.  

Rodzaj drukarki  Rodzaj używanej drukarki fiskalnej. Dostępne wartości: POSNET i ELZAB.  

Protokół  Nazwa protokołu używanego do przesyłania danych na drukarkę fiskalną. Dla 

drukarki POSNET: PT101, DF300, INNOVA. Dla drukarki ELZAB: 

OMEGA.  

Strona kodowa  Strona kodowa znaków przesyłanych na drukarkę. Dostępne wartości: 

Mazovia, Latin II, Windows, ASCII.  

Numer dokumentu 

wysyłany jako 

numer systemowy  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to numer dokumentu wysyłany jest na 

drukarkę fiskalną jako tzw. numer systemowy. Parametr ma znaczenie tylko 

w przypadku drukarek POSNET.  

Kod sposobu 

obsługi błędów  

Wybór jednego z czterech sposobów obsługi błędów na drukarkach POSNET, 

występujących podczas drukowania paragonu. Dostępne są następujące 

wartości: 0 XOPAUZA wystąpienie błędu powoduje wyświetlenie 

komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do czasu naciśnięcia klawisza 'NIE' 

na drukarce, 1 XOPAUZA wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie 

zawiesza przetwarzania, 2 XOPAUZA wystąpienie błędu powoduje 

wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do czasu naciśnięcia 

klawisza 'NIE'; kod błędu jest automatycznie wysyłany do programu, 3 

XOPAUZA wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza 

przetwarzania; kod błędu jest automatycznie wysyłany do programu.  

Włącz zapis 

kontrolny do pliku  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to do wskazanego pliku zapisywane są dane 

wysyłane na drukarkę fiskalną.  

Nazwa pliku 

kontrolnego  

Nazwa pliku kontrolnego, do którego program ma zapisywać dane wysyłane 

na drukarkę fiskalną.  

Numer portu  Numer portu szeregowego, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. 

Jako numer port można wybrać Plik. W takim przypadku program będzie 

zapisywał do wskazanego pliku dane dokładnie w takiej postaci, w jakiej są 

one wysyłane do portu szeregowego. Numer portu Plik nie ma zastosowania 

w przypadku drukarki ELZAB, ponieważ program komunikują się z nią 

poprzez dedykowaną bibliotekę DLL producenta.  

Plik emulujący 

port szeregowy  

Nazwa i położenie pliku emulującego zapis do portu szeregowego. Parametr 

jest używany tylko wtedy, gdy jako numer portu został wybrany Plik.  

Szybkość 

transmisji  

Szybkość transmisji danych portu szeregowego w bitach na sekundę.  

Bity danych  Liczba bitów danych używanych podczas komunikacji z portem szeregowym.  

Parzystość  Czy port szeregowy wymaga przesyłania bitu parzystości?  

Bity stopu  Określenie liczby bitów stopu.  

Jeżeli program ma współpracować z drukarką fiskalną firmy ELZAB, to w katalogu aplikacji należy 

umieścić bibliotekę ładowaną dynamicznie (DLL) o nazwie elzabdr.dll (bibliotekę w najnowszej 

wersji można pobrać ze strony producenta). 
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Książka Nadawcza 

Pogram obsługuje wbudowaną (wewnętrzną) Książkę Nadawczą, której czas życia jest ograniczony do 

czasu zakończenia aplikacji. Istnieje także możliwość jednoczesnego zapisywania danych do 

zewnętrznej Książki Nadawczej. Dostępne są dwa rodzaje zewnętrznych Książek Nadawczych w 

postaci tabel DBase o nazwach Standard i Signum. Budowa tabeli Książki Nadawczej Standard:  

 Rejestr zakupów- stałe parametry 

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów. Parametry 

składające się na stałe parametry:  

Nazwa parametru  Opis  

Rok  Bieżący rok i miesiąc zakupów.  

Bieżący miesiąc  Bieżący rok i miesiąc zakupów.  

Sprawdzanie kwoty 

podatku VAT  

Określenie dokładności z jaką kontrolowana jest kwota podatku VAT 

podczas zapisywania dokumentu zakupu.  

Udostępnienie listy 

towarów i usług dla 

dokumentu zakupu  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala na wprowadzenie 

pełnej listy towarów i usług z dokumentu zakupu.  

Kontrola zgodności 

między listą towarów i 

usług a listą stawek 

VAT  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program sprawdza, czy kwoty z listy 

towarów i usług zgadzają się z kwotami z listy stawek VAT.  

Lista stawek VAT 

tworzona automatycznie 

na podstawie listy 

towarów i usług  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na 

podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce 

zaraz po zapisaniu listy towarów i usług.  

Drukowanie treści 

oświadczenia na 

ostatniej stronie rejestru 

zakupów  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów 

drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za 

dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i 

pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka 

imienna Głównego Księgowego  

Dopuszczalna różnica 

między datą 

księgowania a 

miesiącem zakupu  

Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data księgowania 

może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza 

różnicę w miesiącach między datą księgowania a miesiącem zakupu i 

sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu 

Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli 

warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.  

Dopuszczalna różnica 

między datą otrzymania 

a miesiącem zakupu  

Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może 

różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w 

miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy 

jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza 

lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest 

spełniony, to program zgłosi błąd danych.  
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Operator widzi tylko 

dokumenty z tych 

konfiguracji, do których 

jest przypisany  

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do 

dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których 

przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został 

przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja 

standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, 

którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu 

ze wszystkich konfiguracji.  

Wyłączenie kontroli 

miesiąca zakupu 

podanego na 

dokumencie  

Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem 

zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być 

większa niż jeden.  

Sposób tworzenia liczby 

porządkowej podczas 

drukowania rejestru  

Określenie sposobu w jaki program tworzy liczbę porządkową podczas 

drukowania rejestru zakupu. Dostępne sposoby opisane są w dalszej 

części.  

Domyślne sortowanie 

zestawienia zakupów  

Określenie domyślnego sposobu sortowania dokumentów zakupów na 

oknie dialogowym do sporządzania zestawienia zakupów.  

Dodatkowe pole przy 

sortowaniach po dacie  

Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów zakupu 

stosowanego razem z niektórymi rodzajami uporządkowania zbioru 

wynikowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić 

kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość pola użytego jako 

główny sposób sortowania.  

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może 

przyjmować następujące wartości:  

• Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany 

numer kolejny dokumentu zakupu nadawany automatycznie przez program w ramach danego 

roku, 

• Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył 

liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1, 

• Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę 

porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1. 

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania 

po dacie otrzymania i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy 

automatycznie podczas rejestrowania dokumentu).  

Deklaracja VAT-7 

Parametry dotyczące deklaracji VAT 7:  

Nazwa parametru  Opis  

Podatnik lub osoba 

reprezentująca podatnika  

Imię, nazwisko i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację 

VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich 

komórkach.  
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Sposób zaokrąglana kwot 

na deklaracji  

Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane 

w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, 

Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą 

elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.  

Rozszerzenie w nazwie 

wzorców do drukowania 

deklaracji VAT 7  

Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy 

wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już 

dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie 

rozszerzenia .rtf.  

Rodzaj serwera do 

wysyłania deklaracji  

Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. 

Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola 

wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 

drogą elektroniczną.  

Jednolity plik kontrolny 

Słowniki 

Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do 

usprawnienia i przyśpieszenia pracy w programie. Opis przycisków na oknie konkretnego słownika 

jest wspólny dla wszystkich słowników, ponieważ mechanizm edycji słowników jest identyczny. 

Szybki dostęp do słowników zapewnia ikona znajdująca się na pasku ikon (rys. 1) głównego okna 

programu. Kliknięcie jej spowoduje rozwinięcie listy dostępnych słowników. W środkowej lub dolnej 

części okna każdego słownika, znajdują się przyciski służące do nawigacji i edycji wyświetlonych 

danych. Do nawigacji służą następujące przyciski (rys. 2):  

• Pierwszy/Ostatni rekord – przejście na pierwszy/ostatni rekord w tabeli, 

• Następny/Poprzedni rekord – przejście na następny/poprzedni rekord. 

• Do edycji rekordów służą przyciski: Dodaj, Edytuj, Usuń (rys. 3). 

Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania rekordów. Wybranie jednego z 

przycisków edycyjnych spowoduje:  

• Dodaj – przejście do dodawania nowej pozycji, 

• Edytuj – wybranie rekordu i naciśnięcia przycisku spowoduje przejście do edycji danych, czyli 

możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych, 

• Usuń – usunięcie zaznaczonego rekordu (usunięty rekord można przywrócić pod warunkiem, 

że okno słownika nie zostało zamknięte. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Anuluj (rys. 

4), a skasowany rekord zostanie przywrócony). 

Stawki podatku VAT 

Słownik służy do zapisywania stawek podatku VAT używanych przez program w poszczególnych 

latach. Dla każdego roku określany jest oddzielny zestaw stawek. W górnej części okna dialogowego 

znajduje się pole o nazwie Dotyczy roku, służące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone 

stawki w tabeli poniżej. Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:  
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Nazwa 

parametru  

Opis  

Rok  Rok, którego dotyczy stawka.  

Kod  Jednoznakowy kod identyfikujący stawkę podatku VAT w danym roku. Wartości 

kodu nie są do końca dowolne. Ich predefiniowane wartości opisane są poniżej.  

Procent  Procentowa wartość stawki podatku VAT.  

Skrót  Opisowa nazwa stawki wyświetlana przez program na oknach dialogowych, 

raportach i podsumowaniach. Nazwa może składać się z maksymalnie pięciu 

znaków.  

PTU  Jednoznakowy kod stawki przesyłany na drukarkę fiskalną. Pole powinno być 

wypełnione tylko wtedy, gdy drukowane są paragony na drukarce fiskalnej.  

W programie określony jest zestaw predefiniowanych kodów stawek podatku VAT. Są to:  

• A - stawka podstawowa 

• B - stawka obniżona 

• C - stawka zerowa 

• Z - stawka zwolniona 

• K - druga stawka obniżona 

• N - oznaczenie stawki niepodlegającej ustawie o podatku VAT (stawka używana jest podczas 

wystawiania dokumentów typu NP) 

• # - oznaczenie stawki dotyczącej dokumentów z odwrotnym obciążeniem, które wystawia 

sprzedawca 

• * - stawka sumaryczna stosowana w przypadku dokumentów zakupu wystawianych w 

programie Budżet (stawka ta używana jest do wprowadzenia sumarycznej kwoty podatku 

VAT z dokumentu zamiast kwot przypadających na poszczególne stawki) 

Jeżeli wymagane jest używanie stawki 22% i stawki 7%, zmienionych w 2011 przejściowo na 23% i 

8%, to muszą one mieć kody G i H (odpowiednio). Używanie kodów stawek podatku VAT innych niż 

predefiniowane będzie powodowało nieprawidłowości na wydrukach rejestrów sprzedaży i deklaracji 

VAT 7. 

Rodzaje dokumentów 

Słownik definiuje wszystkie dostępne w programie rodzaje dokumentów. Słownik ten jest 

rozszerzalny i można do niego dodawać nowe pozycje. Pojedynczy rekord słownika składa się z 

następujących pól:  

Nazwa 

parametru  

Opis  

Kod  Dwuliterowy kod rodzaju dokumentu (jego identyfikator).  

Korekta  Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu jest korektą.  
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Nazwa rodzaju 

dokumentu  

Nazwa rodzaju dokumentu.  

Nagłówek 

dokumentu na 

wydrukach  

Treść napisu do umieszczania na wydrukach dokumentów sprzedaży. Wartość 

tego pola używana jest przez następujące makra: @NG, @NH, @RD, 

@KDD.  

Domyślna nazwa 

wzorca do 

drukowania 

dokumentu  

Nazwa wzorca do drukowania dokumentu podpowiadana jest program w 

momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży.  

Szablon numeru 

dokumentu  

Zakodowana postać szablonu numeru dokumentu używana przez program do 

automatycznego utworzenia sygnatury w momencie wystawiania nowego 

dokumentu sprzedaży. Postać szablonu tworzona jest za pomocą 

dedykowanego okna dialogowego wyświetlanego po naciśnięciu przycisku, 

który w ikonce ma '1 2 3 4'. Szczegółowy opis tworzenia szablonu znajduje 

się w rozdziale Budowanie szablonu numeru dokumentu.  

Paragon  Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu może być drukowany na 

drukarce fiskalnej (czy można wydrukować paragon).  

Zmiana większości z powyższych pól nie wpływa na zachowanie dokumentów w programie. Służą 

one jedynie jako wartości domyślne używane przy wskazywaniu rodzajów dokumentów dostępnych w 

ramach tzw. konfiguracji (szczegółowy opis tego elementu programu znajduje się w rozdziale Słownik 

konfiguracji). Tylko pole Nazwa rodzaju dokumentu jest zawsze pobierane z tego słownika.  

Rodzaje towarów i usług - sprzedaż 

Słownik pozwala na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy 

dokumentów sprzedaży.  

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:  

Nazwa parametru  Opis  

Kod  Dziesięcioznakowy kod rodzaju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego 

wskazania rodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku.  

Nazwa rodzaju 

towaru lub usługi  

Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i 

wydrukach.  

Symbol  Dodatkowy symbol powiązany z rodzajem towaru/usługi. Jego wartość 

może powtarzać się w ramach słownika.  

Rodzaje towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania 

sum przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).  

Rodzaje towarów i usług - zakup 

Słownik pozwala na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy 

dokumentów zakupu. Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:  
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Nazwa parametru  Opis  

Kod  Dziesięcioznakowy kod rodzaju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego 

wskazania rodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku.  

Nazwa rodzaju 

towaru lub usługi  

Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i 

wydrukach.  

Rodzaj czynności  Domyślny rodzaj czynności używany podczas wprowadzania nowej pozycji 

na liście towarów/usług i liście stawek podatku VAT.  

Rodzaje towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów zakupu oraz do obliczania 

sum przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).  

Grupy towarów 

Słownik służy do wprowadzenia podziału towarów i usług na określone grupy. Dotyczy dokumentów 

sprzedaży. Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:  

Nazwa parametru  Opis  

Kod  Jednoznakowy kod grupy unikalny w ramach całego słownika.  

Nazwa grupy 

towarów  

Nazwa grupy towarów. Używana jest na oknach dialogowych i 

wydrukach.  

Grupy towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania 

sum przypadających na poszczególne grupy (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje grupy towarów).  

Magazyn 

Słownik ten nie jest magazynem sensu stricto. Służy do wprowadzania szablonów towarów i usług 

używanych do wypełniania treścią części pól wchodzących w skład dodawanego towaru lub usługi. 

Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na wystawienie dokumentu sprzedaży. Pojedynczy rekord 

słownika składa się z następujących pól:  

Nazwa 

parametru  

Opis  

Symbol  Nazwa kodowa elementu magazynu. Jego wartość musi być unikalna w 

obrębie całego słownika. Pole to używane jest do wyszukiwania elementu w 

magazynie podczas wystawiania towaru lub usługi.  

Nazwa towaru 

lub usługi  

Nazwa towaru lub usługi.  

Kod towaru lub 

usługi  

Kod towaru lub usługi ze Słownika rodzajów towarów i usług.  

Cena 

jednostkowa  

Wartość ceny jednostkowej.  
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Typ ceny 

jednostkowej  

Typ ceny jednostkowej: Netto - bez podatku VAT, Brutto - z podatkiem VAT.  

 % VAT  Stawka podatku VAT.  

Jednostka  Jednostka miary.  

PKWiU  Symbol PKWiU.  

Grupa towarów  Kod grupy towarów ze Słownika grupy towarów.  

Klasyfikacja 

budżetowa  

Dział, rozdział, paragraf i pozycja składające się na klasyfikację budżetową.  

Księgowanie 

kwot netto  

Numery kont Winien i Ma do księgowania kwoty netto.  

Księgowanie 

podatku VAT  

Numery kont Winien i Ma do księgowania kwot podatku VAT.  

Magazyn może być użyty w trakcie wprowadzania pozycji na listę towarów i usług. Szczegółowy opis 

znajduje się w części dotyczącej wystawiania dokumentów sprzedaży.  

Rachunki bankowe 

Słownik służy do wprowadzenia rachunków bankowych, na które powinny być przelewane płatności z 

tytułów, na które wystawiane są faktur.  

Liczniki 

Słownik zawiera liczniki używane do automatycznego tworzenia numerów kolejnych. Dla każdego 

roku powinien zostać zdefiniowany oddzielny zestaw liczników. W górnej części okna dialogowego 

znajduje się pole o nazwie Dotyczy roku, służące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone 

liczniki .Pięć predefiniowanych liczników używanych jest wewnętrznie przez program. Są to:  

• SG - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom sprzedaży w ramach roku, 

• SK - nieużywany, 

• SN - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom typu NP w ramach roku, 

• ZG - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom zakupu w ramach roku, 

• ZK - nieużywany. 

Liczniki predefiniowane nie mogą być usuwane a ich kod nie może zostać zmieniony. Nie powinny 

być używane do tworzenia numerów dokumentów. Pozostałe liczniki powinny być dodawane do 

słownika tylko w celu tworzenia szablonu numeru dokumentu. Zapewnią one automatyczne 

generowanie numeru dokumentu sprzedaży podczas jego wystawiania.  

Kategorie (sprzedaż i zakupy) 

Słownik służy do wprowadzenia podziału dokumentów sprzedaży i zakupów na kategorie.  
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Kategorie mogą być używane do filtrowania dokumentów oraz do obliczania sum przypadających na 

poszczególne kategorie (podsumowanie w rozbiciu na kategorie).  

Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia 

Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach. 

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:  

Nazwa parametru  Opis  

Rok  Rok, do którego odnoszą się współczynniki.  

Współczynnik  Wartość współczynnika struktury sprzedaży (WSS) w procentach.  

Proporcja  Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od 

roku 2016.  

Korekta podatku do 

odliczenia  

Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok 

podatkowy. Korekta umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń 

danego roku w części D.3.  

Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być 

dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.  

Konfiguracje 

Słownik zawiera tzw. konfiguracje. Dla systemu pod tą nazwą kryje się zestaw danych, które mają 

wpływ na część operacji dotyczących dokumentów sprzedaży (przede wszystkim) i zakupów (w 

mniejszym zakresie). Każdy zalogowany do programu operator zawsze pracuje w ramach jednej 

konfiguracji. Jest ona wybierana automatycznie, gdy operator nie jest przypisany do żadnej 

konfiguracji albo przypisany jest tylko do jednej. Jeżeli liczba konfiguracji, z którymi powiązany jest 

operator jest większa od 1, to wyświetlane jest okno dialogowe z listą konfiguracji do wyboru. Nazwa 

konfiguracji, do której zalogowany jest operator wyświetlana jest na pasku statusu głównego okna 

programu.  

Konfiguracja o identyfikatorze równym 1 jest traktowana przez system w szczególny sposób. 

Występuje pod nazwą Konfiguracja standardowa (nazwę można zmienić), jest zawsze dostępna i jest 

do niej automatycznie logowany każdy operator, który nie jest przypisany do żadnej konfiguracji, 

Po zainstalowaniu programu Konfiguracja standardowa zawiera wszystkie dostępne rodzaje 

dokumentów. 

Dokumenty wchodzące w skład konfiguracji 

Lista rodzajów dokumentów wchodzących w skład danej konfiguracji wyświetlana jest po naciśnięciu 

przycisku Dokumenty. Lista określa wszystkie rodzaje dokumentów dostępne w ramach danej 

konfiguracji. Oznacza to, że podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i rejestrowaniu 

dokumentów zakupów będzie można wybrać tylko te rodzaje, które znajdują się na tej liście.  
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Wyświetlone okno dialogowe jest prawie takie samo, jak w przypadku Słownika rodzajów 

dokumentów. Różnica sprawdza się do tego, że w tym przypadku wybieramy rodzaj dokumentu ze 

słownika poprzez jego nazwę, więc nie są dostępne pola z kodem rodzaju dokumentu i znacznikiem 

Korekta.  

Budowanie szablonu numeru dokumentu Program udostępnia mechanizm automatycznego 

tworzenia numeru (sygnatury) dokumentu na podstawie szablonu. Postać szablonu definiowana jest 

dla danego rodzaju dokumentu zarówno w Słowniku rodzajów dokumentów jak i na liście 

dokumentów dostępnych w ramach konfiguracji. Przy wystawianiu dokumentów używane są tylko 

szablony pochodzące z konfiguracji.  

Każdy szablon złożony jest z tzw. elementów sygnatury, których dostępne rodzaje znajdują się w 

lewej górnej części okna (pod nazwą Rodzaje elementów sygnatury).  

Budowanie szablonu polega na przesunięciu wybranych rodzajów elementów sygnatury z listy 

Rodzaje elementów sygnatury na listę Elementy sygnatury. Służy do tego przyciski umieszczone na 

pionowym pasku pomiędzy listami. Do usunięcie elementu z listy służy przycisk z strzałką w lewą 

stronę (Usuń element z szablonu). Z kolei za pomocą przycisków góra / dół// można zmienić kolejność 

elementów sygnatury.  

Po wybraniu pozycji na liście Elementy sygnatury program wyświetla pola edycyjne do wprowadzenia 

parametrów specyficznych dla danego rodzaju elementu. W lewej dolnej części okna znajduje się pole 

wyświetlające przykładowy numer dokumentu utworzony na podstawie listy Elementy sygnatury. 

Każda zmiana na tej liście powoduje aktualizację przykładowego numeru. Poniżej przykładowego 

numeru znajduje się pole Maksymalna liczba znaków numeru, za pomocą której można nałożyć 

ograniczenie na długość numeru. Domyślna wartość dla tego pola to -1, oznaczająca brak ograniczeń 

na maksymalną liczbę znaków.  

Operatorzy powiązania z konfiguracją 

Lista operatorów, którzy mogą logować się na daną konfigurację wyświetlana jest po kliknięciu 

przycisku Operatorzy.  

Na liście znajdują się wszyscy operatorzy, którzy mogą logować się na daną konfigurację.  

Parametry 

Parametry konfiguracji dostępne są po naciśnięciu przycisku Parametry. Zakres danych do edycji jest 

taki sam jaki został opisany w rozdziale Parametry konfiguracji.  

Samorządowe Jednostki Organizacyjne 

Edycja wzorców i wydruku 

Wzorce wydruków służą do tworzenia drukowalnych postaci dokumentów sprzedaży oraz do 

drukowania deklaracji VAT 7. Jako wzorce używane są przede wszystkim pliki typu RTF (Reach Text 

Format). Można także korzystać z plików tekstowych (rozszerzenie .dok) i plików programu Word 

(rozszerzenie .doc). Wzorzec wydruku składa się z dowolnego tekstu i tzw. makrodefinicji (w skrócie 
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- makr). Makrodefinicje są zamieniane podczas tworzenia wydruku na odpowiednie wartości pobrane 

z drukowanego dokumentu (np. makro @BB() zostanie zmienione na kwotę brutto).  

Po wybraniu z menu pozycji Edycja wzorców wydruków wyświetlane jest okno dialogowe, na którym 

znajdują się następujące elementy:  

• Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów sprzedaży - pełna nazwa katalogu, z 

którego program odczytuję listę dostępnych wzorców wydruków (czyli plików z jednym z 

rozszerzeń: .rtf, .dok lub .doc), 

• Dostępne wzorce wydruków - wybrany wzorzec z listy nazw wzorców wydruków 

odczytanych z katalogu opisanego w poprzednim punkcie, 

• Edytuj wzorzec - przycisk do edycji wybranego wzorca wydruku, 

• Dodaj wzorzec - przycisk do dodania nowego wzorca wydruku. 

Po wybraniu wzorca wydruku i naciśnięciu przycisku Edytuj wzorzec wyświetlony zostanie edytor 

zależny od typu dokumentu, w którym został przygotowany wzorzec. W przypadku rozszerzeń .rtf i 

.dok zostanie użyty wbudowany edytor, a w przypadku rozszerzenia .doc zostanie użyty program, 

który w systemie Windows skojarzony jest z tym rozszerzeniem. Do edycji wzorców typu RTF 

używany jest wbudowany edytor, który udostępnia listę wszystkich makrodefinicji i pozwala na ich 

wstawianie w wybrane miejsce w dokumencie. Makrodefinicje udostępniane są w postaci listy 

rozwijanej w lewej górnej części okna (jak na rysunku poniżej, pole z napisem Wybierz szablon 

procedury do wstawiania w tekst).  

Razem z systemem dostarczany jest specjalny wzorzec o nazwie rv-makra.rtf, który zawiera wszystkie 

dostępne makrodefinicje wraz z ich opisem i przykładem użycia. Wzorzec jest na bieżąco 

aktualizowany przy zmianach programu wprowadzających nowe makra.  

Zestawienie SQR 

Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest 

napisanie na własne potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane 

prezentowane są w języku HTML w oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i korzystania z Generatora SQR dostępne są tutaj.  

Zmiana bazy danych 

Wyświetla okno z listą baz. Wybieramy na którą bazę chcemy się zalogować. Wymagane będzie 

ponowne zalogowanie.  

Zmiana operatora 

W sytuacji pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno 

pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. 

Zmiana operatora następuje tylko na poziomie programu i bazy danych. W środowisku systemu 

operacyjnego i sieci operator pozostaje niezmieniony, dla jego zmiany należy wykonać operację 

ponownego zalogowania w programie Windows lub w sieci. Również w sytuacji, kiedy 
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uwierzytelnienie w programie zostało poświadczone kontem Windows, operator zalogowany na konto 

Windows pozostaje bez mian, a operatora do programu zostaje zmieniony. 

Zmiana hasła pracującego operatora 

Funkcja służy do zmienienia obecnego hasła aktualnie zalogowanego operatora na nowe. W tym celu 

należy: wpisać stare hasło, wpisać nowe hasło, potwierdzić poprawność nowego hasła. 

W przypadku poprawnego przeprowadzenia operacji zmiany hasła wyświetli się stosowny komunikat. 

Błąd w wypełnianiu poszczególnych pól również zostanie zakomunikowany odpowiednim 

komunikatem.  

Wystawienie faktur 

Wybór rodzaju dokumentu: faktura, faktura wewnętrzna - nota księgowa, dokument wewnętrzny - 

rachunek. 

Odwrotne obciążenie w przypadku wystąpienia takiego dokumentu. Należy ją wybierać w przypadku, 

gdy dokument dotyczy dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 

1 pkt 5 ustawy. Wartość pola 'Odwrotne obciążenie' ma znaczenie podczas tworzenia deklaracji VAT-

7. Decyduje o tym, do których komórek deklacji zostaną zapisane kwoty netto i podatek VAT z 

dokumentu.  

Faktura typu NP W przypadku rozliczenia dokumentów nie objętych podatkiem VAT.  

Miesiąc sprzedaży - określenie miesiąca sprzedaży. Sprzedaż może być dokonana w miesiącu 

styczniu, a dane do sygnatury dokumentu mogą być wstawione z innego miesiąca.  

Dane do sygnatury - uzupełnianie w przypadku różnych data sprzedaży i daty sygnatury.  

Następnie klikamy umieszczone na dole okna przycisk Dalej. Nowe okno umożliwia nam dodawanie 

pozycji składowych faktury (nazwa towaru i usługi i wybór odpowiedniej stawki podatku VAT).  

Wystawienie korekt 

Wybieramy numer faktury, którego dotyczy korekta. Po dokonaniu wyboru powinien pojawić się 

dokument, którego dotyczy korekta (dokument pierwotny). Określamy rodzaj dokumentu: korekta 

faktury, a następnie typ korekty: I (zmiana danych nagłówkowych) czy II (zmiana rodzajów towarów i 

usługi lub zmiana wartości korygowanego podatku VAT). Dokumenty dotyczące korekt muszą być 

potwierdzone podpisem odbiorcy faktury (korekta deklaracji VAT za podany miesiąc).  

Informacje 

Okno dostarcza nam funkcje wyszukiwania dokumentów po określonych kryteriach, które wybieramy 

z menu rozwijanego.  
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Zestawienie dokumentów sprzedaży 

Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów sprzedaży. Dodatkowe pole 

rozwijane (pasek z znacznikiem trójkąta) umożliwia wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.  

Przeglądanie dokumentów sprzedaży 

Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury sprzedaży. Mamy do wyboru: rok, 

miesiąc, dzień. Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk sumy. Kliknięcie jego wyświetla 

menu z wyborem podsumowań.  

Drukowanie rejestru sprzedaży 

Okno umożliwia wydrukowanie zestawienia dokumentów sprzedaży za dany okres dla wybranej 

jednostki. Przycisk sumowania dostarcza identyczny zestaw podsumowań jak na oknie Przeglądanie 

dokumentów sprzedaży.  

Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji 

cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO). 

Zamknięcie miesiąca sprzedaży 

Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy 

dokumentów, które mają zostać zablokowane. Zablokowany dokument ogranicza możliwość 

dodawania dokumentów do podanego miesiąca sprzedaży.  

W przypadku zamknięcie miesiąca grudnia, program inicjalizuje słownik stawek podatku VAT na 

następny rok rozrachunkowy (należy pamiętać o stawkach specjalnych).  

Automatyczne tworzenie faktur 

Program hurtowo wystawia faktury według podanych parametrów.  

Rejestrowanie dokumentów zakupu 

Z okna wybieramy sprzedawcę, rodzaj dokumentu, podajemy numer dokumentu, a następnie główne 

dane dokumentu.  

Edycja dokumentu zakupu 

Wybieramy dokument z danego roku i dokonujemy jego edycji.  

Podgląd dokumentu zakupu 

Okno umożliwia wyszukiwanie dokumentów wg zadanych kryteriów.  
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Zestawienie dokumentów zakupu 

Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów zakupu. Dodatkowe pole rozwijane 

(pasek z znacznikiem trójkąta) umożliwia wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.  

Przeglądanie dokumentów zakupu 

Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury zakupu. Mamy do wyboru: rok, 

miesiąc, dzień. 

Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk z literą sigma. Kliknięcie jego wyświetla menu z 

wyborem podsumowań.  

Rejestr zakupów 

Okno wyświetla listę dokumentów wg zadanych kryteriów. Na dole okna umieszczony jest niebieski 

przycisk z literą sigma. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań 

Sporządzanie rejestru zakupów może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji 

cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO). 

Korekta współczynnika struktury sprzedaży 

Korekta występuje w przypadku zmiany ostatecznej wysokości współczynnika proporcji w danym 

roku rozliczeniowym na dzień 15 listopada wg danych przekazanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim.  

Zestawienie różnic po korekcie podatku odliczanego 

Zamknięcie miesiąca zakupów 

Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy 

dokumentów, które mają zostać zablokowane. Operacja zablokowania skutkuje ograniczeniem 

możliwości dodawania dokumentów do podanego miesiąca zakupu. W przypadku zamknięcie 

miesiąca grudnia, program inicjalizuje słownik stawek podatku VAT na następny rok rozrachunkowy 

(należy pamiętać o stawkach specjalnych).  

Deklaracje VAT-7 

Okno wyświetla listę jednostek.  

Na dole okna umieszczone są kontrolki nawigacji i dodawania. Zielony przycisk 'Dodaj' wyświetla 

okno dodawania deklaracji. Możliwe jest wybranie czy będzie to deklaracja cząstkowa, czy zbiorcza. 

W przypadku deklaracji zbiorczej muszą być podane deklaracje cząstkowe. Określamy ceł złożenia 

formularza: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.  
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Edycja danych osobowych 

W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych i małżeństw. 

Okno prezentujące listę osób (rys. 1) z możliwością edycji. Okno bazy osobowej uruchamiamy 

poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (zazwyczaj koloru niebieskiego, zawierającego profil 

człowieka).  

Do wyszukiwania osób w bazie służy górna część okna (rys. 2). W sytuacji, gdy znany jest rodzaj 

osoby (fizyczna, prawna, małżeństwo) wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, co spowoduje, że 

program wyszuka tylko podatników wybranego typu. W momencie, gdy jest on nieznany, wybieramy 

opcje wyszukiwania według wszystkich osób zarejestrowanych w bazie (Wszystkie osoby).  

Następnie wypełniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza, że 

zostawienie pól pustych i naciśnięcie przycisku Wyszukaj, spowoduje wyświetlenie wszystkich 

podatników.  

Szybkie wyszukiwanie - wystarczy, że do jednego z pól, np. do pola Nazwisko wpisana zostanie litera 

k i kliknięty zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób, których nazwisko 

zaczyna się od litery k. Identycznie jest w sytuacji podania większej ilości liter. Ta zasada działa 

również dla pól numerycznych (np. numeru PESEL). 

Istnieje możliwość przeszukiwania bazy używając fragmentów danych dodając symbol % przed lub 

po zapytaniu. Przykład: wyszukując %ski program wyszuka wszystkie nazwiska kończące się na ski. 

Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk Dodaj (rys. 3), położony na dole okna. Po jego 

naciśnięciu rozwinie się menu (rys. 4), poprzez które wybieramy rodzaj dodawanej osoby. 

Poszczególne rodzaje osób (fizyczna, prawna i małżeństwo) różnią się zakresem podawanych danych. 

Wprowadzając dane pamiętajmy, że pola z etykietami napisanymi czcionką z podkreśleniem muszą 

mieć wartość (są wymagane). Do zapisania danych służy przycisk Zapisz. Po jego kliknięciu program 

powróci do okna edycji bazy osobowej, a w tabelce pojawią się wprowadzone zmiany. Jeżeli w trakcie 

edycji chcemy zrezygnować z zapisania zmian, to klikamy przycisk Anuluj.  

W sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zmiany danych osobowych, to wyszukujemy odpowiednią osobę 

i klikamy przycisk Edytuj. Na nowo wyświetlonym oknie, możemy dokonywać zmian danych 

osobowych wybranej osoby.  

Po kliknięciu niebieskiego przycisku Info wyświetlają się informacje dotyczące zaznaczonej osoby bez 

możliwości ich modyfikacji.  

Usunięcie osoby z bazy osobowej - klikamy przycisk Usuń i zatwierdzamy. Spowoduje to skasowanie 

osoby z bazy.  

Funkcja Informacje o udostępnieniach daje nam możliwość podglądu i wydruku raportu 

zawierającego wszystkie zarejestrowane udostępnienia danych osobowych wybranej osoby oraz 

informacji o tym który operator jako pierwszy wprowadził dane osobowe do bazy oraz który je  
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Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta, zakupu wybranego kontrahenta 

Okna umożliwiają nam wybranie kontrahenta, a następnie sparametryzowanie zestawienia z 

dokumentami sprzedaży, zakupu z wybranym podmiotem.  

Wysłanie dokumentów sprzedaży Raport z wysłania dokumentów sprzedaży 

Okno umożliwia wybranie dokumentów, które chcemy wysłać do programu Księgowość Budżetowa i 

Planowanie.  

Okno prezentuje sparametryzowaną listę wysłanych do Księgowości Budżetowej i Planowania 

dokumentów.  

 

 PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA Z OBSZARU KSIĘGOWOŚCI- 

PROGRAM „ ŚRODKI TRWAŁE” 

O programie Środki Trwałe 

Program ułatwia prace związane z obsługą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wyposażenia jednostek budżetowych. Jego zadaniem jest uproszczenie i zautomatyzowanie czynności 

związanych z prowadzeniem kartoteki środków trwałych, naliczaniem amortyzacji, obsługą 

dokumentów obrotu środkami oraz dostarczeniem informacji niezbędnych do sporządzania raportów 

uwzględniających wszelkie operacje, jakim podlegają środki trwałe.  

Środki Trwałe działają w oparciu o nowoczesne, wydajne i łatwą w rozbudowę bazę danych Firebird. 

Serwer zapewnia szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa 

danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych program oparty jest na języku SQL, jednym z 

najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych 

mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.  

Główne funkcje i możliwości systemu Środki Trwałe to:  

1. Ewidencja środków trwałych, 

2. Ewidencja umorzeń środków trwałych, 

3. Ewidencja pozostałych środków trwałych, 

4. Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, 

5. Umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub 

zmiany jego wartości w okresach miesięcznych, 

6. Całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych, zamknięcie roku powoduje generowanie 

bilansu otwarcia na rok następny, 

7. Wybór danych do sprawozdania SG-01, 

8. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności, 

9. Sporządzanie tabliczek inwentarzowych. 

KONFIGURACJA 

Informacje o środowisku 

Funkcja umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktualnie otwartej bazy danych oraz innych 

informacji dotyczących tego systemu. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna 

proporcjonalnie rośnie.  
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Zmiana hasła operatora 

Funkcja służy do zmienienia obecnego hasła aktualnie zalogowanego operatora na nowe. W tym celu 

należy: wpisać stare hasło, wpisać nowe hasło, potwierdzić poprawność nowego hasła. W przypadku 

poprawnego przeprowadzenia operacji zmiany hasła wyświetli się stosowny komunikat. Błąd w 

wypełnianiu poszczególnych pól również zostanie zakomunikowany odpowiednim komunikatem.  

 

 

Aktualizacja on-line 

Funkcja umożliwia aktualizowanie danych słowników przez Internet. Na serwerze firmy INFO-

SYSTEM zamieszczane są specjalnie przygotowane dane, które program pobiera automatycznie po 

uruchomieniu tego okna i możemy zaktualizować.  

 

Ustawienia programu 

Funkcja pozwala mi. na wyświetlenie okna realizacji dostępu programu do parametrów systemu 

zapisanych w pliku konfiguracyjnym. Plik ten nazywa się „Kszob.ini” i znajduje się w katalogu 

głównym programu. Można go edytować przy pomocy dowolnego edytora tekstowego, jednak ze 

względu na możliwość zniszczenia jego struktury zalecany jest dostęp do tego pliku z poziomu tego 

okna.  

 

Typy statusu 

Definiujemy typy statusów, które określają rodzaje przychodów i rozchodów środków trwałych. Dla 

każdego typu można podać rodzaj dokumentu z nim związanego, np.: LT dla likwidacji, czy OT dla 

przyjęcia środka trwałego.  

 

Liczniki 

Służą do definiowania składowych szablonów numerów inwentarzowych i numerów dokumentów. 

Mogą być tworzone globalnie lub dla wybranego roku księgowego.  

 

Szablony numerów inwentarzowych 

Wzorce dla numerów inwentarzowych oraz numer dokumentów. Można w nich wykorzystywać 

liczniki, stałe napisy oraz wybrane dane słownikowe.  

 

Przeliczanie umorzenia 

Program nalicza umorzenie środków trwałych automatycznie jednakże w sytuacji wystąpienia 

nieprzewidzianych błędów programowych opcja ta pozwala na ponowne przeliczenie umorzenia dla 

wszystkich środków.  

 

Zamknięcie roku 

Ponieważ rozliczenie umorzeń środków trwałych jest prowadzone w okresach rocznych, konieczne jest 

wykonanie operacji zamknięcia roku. Program pozwala na wprowadzanie dokumentów na rok następny, 

mimo że rok poprzedni nie jest zamknięty. Jednakże po wykonaniu operacji zamknięcia roku konieczne 

jest przeliczenie umorzeń wszystkich środków.  

Zamknięcie roku należy wykonać na koniec roku, gdy jest pewność, że nie będzie już żadnych zmian 

zarówno poprzez wprowadzanie nowych dokumentów, jak też wprowadzanie nowych środków. Po 

wybraniu tej opcji podaje się rok, który ma być zamknięty. Program automatycznie na podstawie 

dotychczasowych danych generuje dokumenty bilansu otwarcia dla każdego środka na nowy rok z datą 

1 stycznia oraz wylicza umorzenie na rok kolejny.  

SŁOWNIKI 

Jednostki 

Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do 

usprawnienia i przyśpieszenia pracy w programie. Opis przycisków na oknie konkretnego słownika jest 

wspólny dla wszystkich słowników, ponieważ mechanizm edycji słowników jest identyczny.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCC2246-E136-4050-A39E-D9CB2D0909E5. Podpisany Strona 83



 
 

Szybki dostęp do słowników zapewnia ikona znajdująca się na pasku ikon (rys. 1) głównego okna 

programu. Kliknięcie jej spowoduje rozwinięcie listy dostępnych słowników. W środkowej lub dolnej 

części okna każdego słownika, znajdują się przyciski służące do nawigacji i edycji wyświetlonych 

danych. Do nawigacji służą następujące przyciski (rys. 2):  

• Pierwszy/Ostatni rekord – przejście na pierwszy/ostatni rekord w tabeli, 

• Następny/Poprzedni rekord – przejście na następny/poprzedni rekord. 

• Do edycji rekordów służą przyciski: Dodaj, Edytuj, Usuń (rys. 3). 

Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania rekordów. Wybranie jednego z 

przycisków edycyjnych spowoduje:  

• Dodaj – przejście do dodawania nowej pozycji, 

• Edytuj – wybranie rekordu i naciśnięcia przycisku spowoduje przejście do edycji danych, czyli 

możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych, 

• Usuń – usunięcie zaznaczonego rekordu (usunięty rekord można przywrócić pod warunkiem, 

że okno słownika nie zostało zamknięte. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Anuluj (rys. 

4), a skasowany rekord zostanie przywrócony). 

Środki trwałe oraz wyposażenie można grupować w jednostki, w których są one wykorzystywane. 

Definiując jednostkę należy podać dwuznakowy kod jednostki oraz opisy. 

Miejsca użytkowania 

Opisując wyposażenie obowiązkowo należy podać miejsce jego lokalizacji, które ma za zadanie pomóc 

w tworzeniu tabliczek inwentarzowych oraz przeprowadzania samej inwentaryzacji. Lokalizacje 

definiuje się dla każdej jednostki oddzielnie. W tym celu należy wybierać najpierw jednostkę, a 

następnie wprowadzić potrzebne lokalizacje (oznaczenie do 10 znaków i opis do 100 znaków).  

Osoby: w słoniku definiujemy osoby, które użytkują środek trwały.  

Działy 

Opisując środki trwałe oraz wyposażenie należy podać dział, który może być dodatkowym rodzajem 

grupowania ewidencjonowanych środków. Z założenia są to działy zgodne z obowiązującą klasyfikacją 

budżetową, jednakże użytkownik może je w dowolny sposób przedefiniować. Definiując dział 

podajemy jego trzycyfrowy kod oraz opisy. 

 

Konta 

Opisując wyposażenie należy podać konto, które może być dodatkowym rodzajem grupowania 

ewidencjonowanego wyposażenia. Z założenia są to konta księgowe , jednakże użytkownik może je w 

dowolny sposób przedefiniować. Konto może być zbudowane maksymalnie z pięciu znaków, 

dodatkowo może posiadać analitykę pierwszego stopnia (również do pięciu znaków). Ponadto można 

podać jego opisy do 100 znaków.  

Grupy: klasyfikacja środków trwałych ujęta jest w trzech słownikach: grupy, podgrupy, rodzaje. 

Opisując środki trwałe oraz wyposażenie należy podać klasyfikację środków trwałych obecnie 

obowiązującą. Dla środków trwałych jest ona obligatoryjna, zaś dla wyposażenia - opcjonalna. 

Definiując grupy, podgrupy, rodzaje podaje się odpowiednio ich jedno-, dwu- i trzyznakowy kod oraz 

opisy. Dla każdego rodzaju, można dodać domyślną stawkę amortyzacji.  
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KARTOTEKI 

Środki trwałych 

Ewidencja środków trwałych jest prezentowana w postaci drzewa. Po wybraniu odpowiedniej gałęzi, 

wyświetlane są wszystkie środki spełniające dane kryterium. Wszystkie środki podzielone są na 

Aktualne (czyli będące na stanie), Archiwum (zdjęte ze stanu) oraz Błędne wpisy (dane wprowadzone 

pomyłkowo). Dostępne są grupowania środków w rozbiciu na jednostki według: klasyfikacji środków 

trwałych, miejsca użytkowania, kategorii. Użytkownik ma do dyspozycji opcję wyszukiwania środków 

z wyborem zakresu danych.  

Amortyzacja środka odbywa się automatycznie, po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian wartościowych. 

Dodatkowo istnieje możliwość przeliczenia umorzenia na żądanie, pod warunkiem, że dany rok 

obrachunkowy nie jest zamknięty.  

Poprzez menu Operacje lub pod prawym przyciskiem myszki, dla wybranego środka dostępne są 

funkcje:  

1. tabela wskaźników umorzeń wraz z datą, od której obowiązuje, 

2. tabela okresów zawieszenia umorzenia środka, 

3. historia wg amortyzacji podatkowej i karta środka, 

4. edycja środka, 

5. drukowanie etykiety, 

6. przywrócenie do użytkowania (w przypadku pomyłkowej likwidacji). 

Każdy błędnie wprowadzony środek można usunąć. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Usuń". 

Środek zostanie zdjęty ze kartoteki środków bieżących i zostanie opatrzony znacznikiem „Błędny wpis”. 

Błędnie wprowadzony dokument opisujący zmiany wartości środka można wystornować (prawy 

przycisk myszki na dokumencie) lub też skorygować (przycisk "Zmień"). W ten sam sposób można 

poprawić informacje o danym środku trwałym.  

Wprowadzanie nowych środków trwałych 

Wprowadzając nowy środek trwały należy wybierać przycisk "Nowy". Zostanie otwarte okno, w którym 

podaje się dane identyfikacyjne środka. Środek jest umarzany od miesiąca następnego od daty jego 

przyjęcia. Wyjątkiem są środki wprowadzone z datą 1 stycznia, które umarzane są już w miesiącu 

styczniu. W przypadku likwidacji środka, amortyzacja nie jest naliczana od następnego miesiąca po jego 

likwidacji.  

 

Edycja danych 

Aby dokonać aktualizacji środka, zarówno danych identyfikacyjnych, jak i ilościowo wartościowych, 

należy wybrać przycisk "Zmień". Jeżeli chcemy dodać nowy dokument, w zależności od jego typu, 

wybieramy przycisk "+ LC/WT/MT" (likwidacja częściowa, zwiększenie wartości, zmiana lokalizacji) 

lub "+LT/PT" (likwidacja całkowita, przekazanie środka). W pierwszym przypadku pojawią się pola do 

zmiany wartości, ilości (należy wprowadzić wartości ujemne lub dodatnie odpowiednio dla zmniejszeń 

i zwiększeń wartości środka), i tym podobne informacje dotyczące danego dokumentu. Ilość oraz udział 

podaje się tylko w przypadku zmiany tych wartości. Umorzenie środka jest automatycznie korygowane 

o wprowadzony dokument. Przyciskiem z symbolem potwierdzenia zatwierdzamy wprowadzone 

zmiany, zaś przyciskiem z krzyżykiem służy do anulowania zmian. Istniejący dokument możemy 

edytować wybierając przycisk strzałki w górę (o ile rok, z którego pochodzi dokument, jest 

niezamknięty). W drugim przypadku, zostanie otwarte okno, na którym podajemy tylko powód 

likwidacji, datę, numer i opis dokumentu. Program automatycznie wygeneruje dokument, pobierając 

odpowiednią ilość i wartość środka.  

Możemy tu również dokonać aktualizacji zawartości zestawu, czy przypisanych kategorii. Nie ma 

możliwości usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu. Możemy go wyłącznie oznaczyć jako 
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storno, wówczas będzie on pomijany na wszystkich zestawieniach. Stornowaniu nie podlegają 

dokumenty bilansu otwarcia (wprowadzenia środka).  

W przypadku zmiany udziałów (np. w przypadku sprzedaży lokalu w budynku) podaje się 

zmniejszenie/zwiększenie udziału względem całości środka, a nie posiadanych udziałów do tej pory. 

Stąd udziały podawane w zakresie od -1.0000 do 1.0000.  

Na oknie edycji środka trwałego, wybierając przycisk "Zmień", aktywują się do edycji pola 

identyfikacyjne środka. Wówczas możemy dokonać korekt odpowiednich wartości. W przypadku 

zmiany lokalizacji środka, należy wykonać powyższą czynność i zmienić umiejscowienie środka na 

aktualne. Przyciskami Zapisz albo Anuluj akceptujemy albo wycofujemy zmiany. Wszystkie poprzednie 

wartości są zapisywane w historii zmian (z wyjątkiem Charakterystyki).  

Pozostałe Środki Trwałe 

Ewidencja pozostałych środków trwałych jest prezentowana w postaci drzewa. Po wybraniu 

odpowiedniej gałęzi, wyświetlane są wszystkie środki spełniające dane kryterium. Wszystkie środki 

podzielone są na Aktualne (czyli będące na stanie), Archiwum (zdjęte ze stanu) oraz Błędne wpisy (dane 

wprowadzone pomyłkowo). Dostępne są grupowania środków w rozbiciu na jednostki według, 

klasyfikacji środków trwałych, miejsca użytkowania, kategorii. Każdy błędnie wprowadzony środek 

można usunąć. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Usuń". Środek zostanie zdjęty ze kartoteki 

środków bieżących i zostanie opatrzony znacznikiem „Błędny wpis”. Błędnie wprowadzony dokument 

opisujący zmiany wartości środka można wystornować (prawy przycisk myszki na dokumencie) lub też 

skorygować (przycisk "Zmień"). W ten sam sposób można poprawić informacje o danym środku 

trwałym.  

 

Dodawanie 

Wprowadzając wyposażenie należy wybierać przycisk . Zostanie otwarte okno, w którym podaje się 

dane identyfikacyjne. 

 

Edycja danych 

Aby dokonać aktualizacji środka, zarówno danych identyfikacyjnych, jak i ilościowo wartościowych, 

należy wybrać przycisk "Zmień". Jeżeli chcemy dodać nowy dokument, w zależności od jego typu, 

wybieramy przycisk "+ LC/WT/MT" (likwidacja częściowa, zwiększenie wartości, zmiana lokalizacji) 

lub "+LT/PT" (likwidacja całkowita, przekazanie środka). W pierwszym przypadku pojawią się pola do 

zmiany wartości, ilości (należy wprowadzić wartości ujemne lub dodatnie odpowiednio dla zmniejszeń 

i zwiększeń wartości środka), i tym podobne informacje dotyczące danego dokumentu. Ilość oraz udział 

podaje się tylko w przypadku zmiany tych wartości. Umorzenie środka jest automatycznie korygowane 

o wprowadzony dokument. Przyciskiem z symbolem potwierdzenia zatwierdzamy wprowadzone 

zmiany, zaś przyciskiem z krzyżykiem służy do anulowania zmian. Istniejący dokument możemy 

edytować wybierając przycisk strzałki w górę (o ile rok, z którego pochodzi dokument, jest 

niezamknięty). W drugim przypadku, zostanie otwarte okno, na którym podajemy tylko powód 

likwidacji, datę, numer i opis dokumentu. Program automatycznie wygeneruje dokument, pobierając 

odpowiednią ilość i wartość środka.  

Możemy tu również dokonać aktualizacji zawartości zestawu, czy przypisanych kategorii. Nie ma 

możliwości usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu. Możemy go wyłącznie oznaczyć jako 

storno, wówczas będzie on pomijany na wszystkich zestawieniach. Stornowaniu nie podlegają 

dokumenty bilansu otwarcia (wprowadzenia środka).  

W przypadku zmiany udziałów (np. w przypadku sprzedaży lokalu w budynku) podaje się 

zmniejszenie/zwiększenie udziału względem całości środka, a nie posiadanych udziałów do tej pory. 

Stąd udziały podawane w zakresie od -1.0000 do 1.0000.  
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Na oknie edycji środka trwałego, wybierając przycisk "Zmień", aktywują się do edycji pola 

identyfikacyjne środka. Wówczas możemy dokonać korekt odpowiednich wartości. W przypadku 

zmiany lokalizacji środka, należy wykonać powyższą czynność i zmienić umiejscowienie środka na 

aktualne. Przyciskami Zapisz albo Anuluj akceptujemy albo wycofujemy zmiany. Wszystkie poprzednie 

wartości są zapisywane w historii zmian (z wyjątkiem Charakterystyki).  

Środki w budowie 

Ewidencja środków w budowie jest prezentowana w postaci drzewa. Po wybraniu odpowiedniej gałęzi, 

wyświetlane są wszystkie środki spełniające dane kryterium. Wszystkie środki podzielone są na 

Aktualne (czyli będące na stanie), Archiwum (zdjęte ze stanu) oraz Błędne wpisy (dane wprowadzone 

pomyłkowo). Użytkownik ma do dyspozycji opcję wyszukiwania środków z wyborem zakresu danych. 

Dla każdego wybranego środka prezentowane są: dane szczegółowe, dokumenty, kategorie, 

charakterystyka. 

Każdy błędnie wprowadzony środek można usunąć. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Usuń". 

Środek zostanie zdjęty ze kartoteki środków bieżących i zostanie opatrzony znacznikiem „Błędny wpis”. 

Błędnie wprowadzony dokument opisujący zmiany wartości środka można wystornować (prawy 

przycisk myszki na dokumencie) lub też skorygować (przycisk "Zmień"). W ten sam sposób można 

poprawić informacje o danym środku w budowie.  

Dodawanie 

Wprowadzając wyposażenie należy wybierać przycisk . Zostanie otwarte okno, w którym podaje się 

dane identyfikacyjne. 

 

Edycja danych 

Aby dokonać aktualizacji środka, zarówno danych identyfikacyjnych, jak i ilościowo wartościowych, 

należy wybrać przycisk "Zmień". Jeżeli chcemy dodać nowy dokument, w zależności od jego typu, 

wybieramy przycisk "+ LC/WT/MT" (likwidacja częściowa, zwiększenie wartości, zmiana lokalizacji) 

lub "+LT/PT" (likwidacja całkowita, przekazanie środka). W pierwszym przypadku pojawią się pola do 

zmiany wartości, ilości (należy wprowadzić wartości ujemne lub dodatnie odpowiednio dla zmniejszeń 

i zwiększeń wartości środka), i tym podobne informacje dotyczące danego dokumentu. Ilość oraz udział 

podaje się tylko w przypadku zmiany tych wartości. Umorzenie środka jest automatycznie korygowane 

o wprowadzony dokument. Przyciskiem z symbolem potwierdzenia zatwierdzamy wprowadzone 

zmiany, zaś przyciskiem z krzyżykiem służy do anulowania zmian. Istniejący dokument możemy 

edytować wybierając przycisk strzałki w górę (o ile rok, z którego pochodzi dokument, jest 

niezamknięty). W drugim przypadku, zostanie otwarte okno, na którym podajemy tylko powód 

likwidacji, datę, numer i opis dokumentu. Program automatycznie wygeneruje dokument, pobierając 

odpowiednią ilość i wartość środka.  

Możemy tu również dokonać aktualizacji zawartości zestawu, czy przypisanych kategorii. Nie ma 

możliwości usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu. Możemy go wyłącznie oznaczyć jako 

storno, wówczas będzie on pomijany na wszystkich zestawieniach. Stornowaniu nie podlegają 

dokumenty bilansu otwarcia (wprowadzenia środka).  

W przypadku zmiany udziałów (np. w przypadku sprzedaży lokalu w budynku) podaje się 

zmniejszenie/zwiększenie udziału względem całości środka, a nie posiadanych udziałów do tej pory. 

Stąd udziały podawane w zakresie od -1.0000 do 1.0000.  

Na oknie edycji środka trwałego, wybierając przycisk "Zmień", aktywują się do edycji pola 

identyfikacyjne środka. Wówczas możemy dokonać korekt odpowiednich wartości. W przypadku 

zmiany lokalizacji środka, należy wykonać powyższą czynność i zmienić umiejscowienie środka na 

aktualne. Przyciskami Zapisz albo Anuluj akceptujemy albo wycofujemy zmiany. Wszystkie poprzednie 

wartości są zapisywane w historii zmian (z wyjątkiem Charakterystyki).  
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Oprogramowanie nieodpłatne: opcja służy do wprowadzanie oprogramowanie bezpłatnego.  

Zarządzanie licencjami dla KŚT 491 

Opcja służy do zarządzania licencjami oprogramowania zainstalowanego na komputerach. Dla 

komputerów wprowadzonych wcześniej, możemy wprowadzić używane na nich oprogramowanie, 

licencje, identyfikację w sieci.  

 

Wyszukiwanie środków 

Odpowiednie pola na oknie dostarczają nam kryteriów po jakich możemy wyszukiwać. Dodatkowo 

ustawiamy parametry: Aktualne, Usunięte, Błędne wpisy. Przycisk:  

• Przycisk niebieskiej lupy dostarcza funkcji wyszukiwania po fragmencie, co oznacza, że jeśli 

informacja z pola pojawi się w rekordach, to program zwróci cały rekord, 

• Przycisk zielonej lupy uruchamia wyszukiwanie, które zwraca tylko te wyniki, które w całości 

spełniają zadane kryterium, 

• Przycisk "Idź do..." uruchamia okno z aktualnym wykazem środków trwałych. 

Eksport danych do Księgowości: umożliwia wysyłanie danych do programu księgowego.  

Inwentaryzacja 

Umożliwia wprowadzanie danych z ręcznego ASN lub pliku z inwentaryzacji elektronicznej. Po 

wprowadzeniu danych można wygenerować protokół ilościowy lub wartościowy.  

Aby program umożliwił wyświetlenie okna, musi być zainicjowana przynajmniej jedna inwentaryzacja 

(w menu Inwentaryzacja jest funkcja Nowa inwentaryzacja).  

W celu pobrania danych z kolektora danych, wykonujemy:  

• Klikamy zielony przycisk Importuj, 

• W polu plik wskazujemy plik wygenerowany przez kolektor danych (plik zawiera dane zczytane 

w czasie procesu inwentaryzacji), 

• w polu Format wybieramy z menu rozwijanego format danych w pliku w jakim kolektor 

dostarczył dane, 

• W polu Rodzaj identyfikacji określamy czy dane w plikach identyfikowane są przez numer 

inwentaryzacyjny czy przez numer z bazy danych. Zależy to od informacji zapisanej w kodzie 

kreskowym, 

• W polu Opis nadajemy opis inwentaryzacji, 

• Potwierdzamy zielonym przyciskiem. 

Inwentaryzacje archiwalne :zawiera inwentaryzacje utworzone w wersji programu przed 2009 

rokiem.  

Druk spisu z natury: drukuje uniwersalny arkusz spisu z natury do wypełnienia ręcznego.  

Protokół weryfikacji 

Protokół pozwala określić różnicę pomiędzy danymi zebranymi dzięki inwentaryzacji, a danymi 

wprowadzonymi w bazie danych.  

Tabliczki inwentarzowe 

Pozwala wydrukować w podziale do pokoju wykaz środków trwałych i wyposażenia. Używane do 

określenia ilości i wartości środków trwałych w danej lokalizacji.  
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Nowa inwentaryzacja 

Pozwala otworzyć nową inwentaryzację. Otwarcie nowej inwentaryzacji powoduje zakończenie 

wcześniejszej inwentaryzacji. 

 

Opis zmian 

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie 

zmian. Każdy program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Środki Trwałe dostępny jest 

na stronie Środki Trwałe opis zmian.  
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/2021 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 20 września 2021 r. 

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrówce 

§ 1. Podstawy prawne 

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych 
i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie gospodarki kasowej, a w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. 
zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie 
wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych i przechowywanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 793), 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.), 

4. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów 
kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84). 

§ 2. Objaśnienia 

Gospodarka kasowa jest prowadzona w Urzędzie Gminy Jemielnica na podstawie Uchwały nr XXII/146/16 
Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica. 
Obsługę finansowo- księgową jednostek oświatową Gminy Jemielnica prowadzi Urząd Gminy Jemielnica, 47-
133 Jemielnica ul. Strzelecka 67- jako jednostka obsługująca. 

§ 3. Kasjer 

1. Kasjerem może być jedynie osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie, mająca nienaganną 
opinię, nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenie przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Kasjer nie może wykonywać czynności księgowego oraz prowadzić ewidencji druków ścisłego 
zarachowania. 

3. Kasjerowi można powierzyć dodatkowe obowiązki, które nie kolidują z zadaniami kasowymi. 

4. Przyjęcie – przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności osoby wyznaczonej 
przez Skarbnika lub Kierownika Referatu Finansów i Podatków Gminy Jemielnica 

5. Kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za wartości pieniężne występujące w kasie oraz skutki m.in.: 

·niewłaściwego zabezpieczenia gotówki, 

·wypłacenia gotówki na podstawie nie sprawdzonych i nie zatwierdzonych do wypłaty dowodów kasowych, 

·dokonania wypłaty bez uzyskania pokwitowania odbioru osoby otrzymującej gotówkę, 

·niedoboru w kasie. 

6. Kasjer jest zobowiązany do: 

·codziennego dokładnego zamknięcia szaf i kasy pancernej, 

·niezwłocznego powiadomienia o zauważonej niesprawności urządzenia alarmowego, 

·sprawdzenia przed otwarciem zamków  w pomieszczeniu w którym znajduje się kasa pancerna (szczególnie 
czy zamki nie zostały naruszone), 
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·zgłaszania wszelkich nieprawidłowości mogących mieć wpływ na zabezpieczenie i funkcjonowanie kasy 
Skarbnikowi lub Kierownikowi Referatu Finansów i Podatków, 

·zachowania w tajemnicy informacji o wysokościach kwot przechowywanych jak również o terminach  
i wielkościach transportowanych wartości pieniężnych, 

7. Kasjer musi na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej złożyć deklarację o odpowiedzialności za 
powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych i transportu 
gotówki. 

8. Kasjer powinien posiadać obowiązującą w jednostce instrukcję w sprawie gospodarki kasowej oraz 
wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów kasowych, jak również wzory ich podpisów. 

§ 4. Pomieszczenie kasy, ochrona i transport wartości pieniężnych 

1. Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych jest wydzielone i zabezpieczone. 
Wszystkie okna pomieszczenia kasy są okratowane. Stanowisko kasjera jest wydzielone  w sposób 
uniemożliwiający swobodny dostęp osobom postronnym. 

2. W pomieszczeniu kasy znajduje się zamykane okienko, przez które kasjer dokonuje wypłaty. 
Uniemożliwia ono wejście jakiejkolwiek osoby do wnętrza kasy. 

3. Pomieszczenie jest wyposażone w szafę stalową do przechowywania wartości pieniężnych. 

4. W pomieszczeniu kasowym w czasie pracy nie mogą przebywać osoby nieupoważnione, musi być ono 
zamknięte od wewnątrz. 

5. Po zakończeniu pracy, wartości pieniężne, czeki przechowuje się w sejfie znajdującym się 
w wydzielonym pomieszczeniu kasy. 

6. Zapasowe klucze do kasy są przechowywane w zaplombowanych kopertach w miejscu wyznaczonym 
u Sekretarza Gminy 

7. Kasa czynna jest: 

·w poniedziałki od 800 do 1600, 

·od wtorku do czwartku: od 800 do 1430, 

·w piątki od 800 do 1330.  

§ 5. 1. W kasie może być : 

·niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki, 

·gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków, 

·gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy jednostki, 

·gotówka przechowywana jako depozyt od osób fizycznych i prawnych. 

2. Ustala się limit gotówki przechowywanej w kasie do wysokości 20 000,00 złotych.  (nie dotyczy gotówki 
podjętej z banku na pokrycie wydatków) oraz niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki do wysokości 
1 000,00 zł. 

3. Po przekroczeniu limitu gotówki tj. 20 000, 00 zł (nie dotyczy gotówki podjętej z banku na pokrycie 
wydatków) kasjer nie później niż na początku dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie 
stanu odprowadza środki pieniężne na rachunek bankowy. 

4. Termin i sposób transportu gotówki do banku należy traktować jako tajemnicę służbową. 

5. Odbiór gotówki z punktu kasowego Urzędu Gminy następuje zgodnie z umową przez bank obsługujący 
Budżet Gminy Jemielnica w każdy piątek w godzinach popołudniowych. 

6. Pracownikowi przewożącemu (transportującemu) wartości pieniężne należy przydzielić przewóz 
samochodowy wraz z osobą towarzyszącą jeżeli kwota transportowanej gotówki przewyższa 20 000,00 zł. 

§ 6. Gospodarka kasowa 
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1. Podjętą z rachunku bankowego gotówkę, przeznaczoną na pokrycie określonych rodzajowo wydatków 
jednostki należy przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu. 

2. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków winna być 
przechowywana w kasie urzędu z zachowaniem należytych  zabezpieczeń. 

3. Gotówka przechowywana w kasie urzędu w formie depozytu, podlegająca zwrotowi osobie prawnej lub 
osobie fizycznej, która depozyt złożyła, nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków jednostki, jak 
również w celu uzupełnienia niezbędnego zapasu gotówki i nie jest wliczana do ustalonej dla urzędu wielkości 
tego zapasu. 

§ 7. Dokumentacja kasowa 

1. Dokumentację kasy stanowią: 

1) dokumenty operacyjne kasy: 

·raport kasowy „RK”, 

·dowód wpłaty „pokwitowanie”, ”dowód wpłaty”, 

·dowód wypłaty „KW”, 

·czek gotówkowy, 

·bankowy dowód wpłaty, 

2) dokumenty źródłowe – dyspozycyjne: 

·dowody zakupu – faktury, rachunki, 

·dowody sprzedaży, 

·wnioski o zaliczkę, 

·rozliczenie zaliczki, 

·rozliczenie delegacji służbowej, 

·listy płac, 

·listy wypłat zasiłków, premii, nagród, 

·rachunki za prace wykonane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło, 

·oświadczenia zawierające wyliczenie kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych 
w jazdach lokalnych, 

·inne akceptowane przez kierownika jednostki lub skarbnika, 

3) dokumenty organizacyjne kasy: 

·instrukcja w sprawie gospodarki kasowej, 

·oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, 

·zakres czynności kasjera, 

·wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów wypłaty - z wzorami podpisów, 

·protokoły przyjęcia – przekazania kasy, 

·protokoły kontroli kasy, 

·protokoły inwentaryzacyjne, 

§ 8. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z kasy 

1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi; 

·wpłaty gotówkowe – własnymi przychodowymi dowodami kasowymi, 

·wypłaty gotówkowe– rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe dowody kasowe lub 
zastępcze własne dowody wypłat gotówki. 
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2. Dowody kasowe powinny zostać przed dokonaniem wypłaty gotówki sprawdzone pod względem 
merytorycznym i formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby. Pracownicy 
zobowiązani do wykonania tych czynności zamieszczają na dowodach swój podpis. 

3. Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty kierownik jednostki i główny księgowy lub osoba przez nich 
upoważniona. 

4. Przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody 
księgowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecania wypłaty. Dowody księgowe nie podpisane przez 
osoby do tego upoważnione, nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. 

5. Wypłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, to 
znaczy na podstawie: 

·rachunków (faktur), 

·list wypłat dotyczących wynagrodzeń, stałych świadczeń pieniężnych, nagród oraz zbiorczych zestawień 
wypłat, 

·własnych źródłowych dowodów kasowych (np. w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia na zakup 
materiałów i usług), 

6. Własne źródłowe dowody kasowe, wystawione w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia, w tym 
także zaliczek na koszty podróży służbowych, powinny określać termin, do którego zaliczka ma być rozliczona. 

7. W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłat lub wpłat gotówki, 
wyrażonych cyframi i słowami. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie tych 
dowodów. W celu udokumentowania wpłaty lub wypłaty gotówki należy wystawić nowy prawidłowy dowód. 
Postepowanie z anulowanymi drukami ścisłego zarachowania reguluje „ Instrukcja ewidencji i kontroli druków 
ścisłego zarachowania”. 

8. Wpłaty gotówkowe dokonuje się na podstawie dowodów kasowych KP. Muszą być podpisane przez 
kasjera Na dowodzie wpłat gotówki należy wpisać słownie kwotę wpłaconej gotówki oraz datę i jej tytuł. 

9. Formularze przychodowych dowodów kasowych należy ponumerować, zachowując ciągłość numeracji 
w okresie każdego roku sprawozdawczego. 

§ 9. 1. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer obowiązany jest zażądać okazania dowodu 
osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki oraz wpisać na rozchodowym 
dowodzie kasowym jego numer. 

2. Odbiorca gotówki kwituje odbiór swoim podpisem oraz datą otrzymania gotówki. Otrzymaną gotówkę 
odbiorca winien przeliczyć w obecności kasjera. 

3. Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, podpis może złożyć inna osoba (z wyjątkiem 
pracownika zlecającego wypłatę), stwierdzając jako świadek swoim podpisem fakt wypłaty gotówki osobie 
wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. 

4. Na rozchodowym dowodzie kasowym zamieszcza się numer dokumentu tożsamości, osoby otrzymującej 
gotówkę oraz imię i nazwisko osoby podpisującej jako świadek. Kwotę wypłaca się osobie nie mogącej się 
podpisać. 

5. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno zawierać potwierdzenie tożsamości, osoby upoważnionej tj. 
imię i nazwisko, adres, nr dowodu tożsamości oraz czytelny podpis osoby upoważniającej i osoby 
upoważnionej. 

6. Upoważnienie do odbioru gotówki powinno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego 
(upoważnienie jednorazowe) lub przechowywane w kasie (upoważnienie okresowe np. upoważnienie sekretarki 
szkoły, dyrektora). 

§ 10. Raport kasowy 

1. Raport kasowy prowadzony jest  w systemie komputerowy. 

2. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich daty, numeru 
i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wypłaty zostały zaewidencjonowane. 
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3. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, dokonywane w danym dniu, powinny być 
w tym dniu zaewidencjonowane w raporcie kasowym przez kasjera. Zapisy w raporcie kasowym powinny być 
ujmowane chronologicznie w dniu, w którym operacje te miały miejsce. 

4. Wypłaty z list płac mogą być ewidencjonowane w raporcie kasowym w kwocie obejmującej sumę 
poszczególnych wypłat, dokonywanych w danym dniu lub też w kwocie równej sumie ogółem wynikającej 
z listy płac. 

5. Gotówka znajdująca się w kasie do wypłaty powyżej 7 dni powinna być przyjęta na depozyt. 

6. Dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym zbiorczo, na podstawie 
odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych. 

7. Raport kasowy sporządza się co najmniej jeden raz na miesiąc, oraz obowiązkowo na ostatni dzień 
miesiąca oraz każdorazowo w sytuacji przekazania (przejęcia) kasy. Po sporządzeniu raportu kasowego 
i ustaleniu pozostałości gotówki w kasie, kasjer podpisuje raport i oryginał z dowodami kasowymi. Przekazuje 
go za potwierdzeniem do Referatu Finansów i Podatków pracownikowi ewidencjonującemu dany zakres. 

8. Raporty kasowe sporządzane są w 2 egzemplarzach, jeden jest przeznaczony dla księgowości , kopia 
pozostaje w kasie. 

§ 11. 1. Rozchodu gotówki nieudokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się 
przy ustaleniu stanu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera. 

2. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową. 
Nadwyżka kasowa podlega przekazaniu na dochody budżetowe. 

§ 12. Zasady wypełniania formularzy i druków kasowych 

Czek gotówkowy 

1. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania. Ewidencjonuje się go po pobraniu z banku. 
Wypełniony jest zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją bankową. Prawidłowo wypełniony czek 
podpisywany jest przez osoby do tego upoważnione. 

2. Wzory podpisów osób upoważnionych oraz ich nazwiska podawane są do wiadomości banku na karcie 
wzorów podpisów, która złożona jest w banku finansującym. 

3. Czeki wystawiane są na blankietach wydawanych przez bank, ujętych w książeczkach kasowych 
czekowych, zawierających nazwę banku i numer rachunku bankowego. 

4. Treści czeku nie można przerabiać, wycierać lub usuwać w inny sposób. 

5. W przypadku pomyłki w jego wypełnieniu, blankiet czeku należy anulować i pozostawić w książeczce 
blankietów czekowych. 

6. Czeki niewykorzystane dot. zlikwidowanych rachunków bankowych zostają zwrócone do banku. 

§ 13. Dowód wpłaty, pokwitowanie 

1. Dowód wpłaty, pokwitowanie- jest generowany w systemie komputerowym. 

2. Dowód wpłaty  wystawiany jest przez kasjera w dwóch egzemplarzach, z których oryginał jest wręczany 
wpłacającemu jako dowód wpłaty, kopia winna być dołączona  do raportu kasowego. 

3. W przypadku pomyłki, należy wszystkie wystawione egzemplarze dokumentu anulować i wszystkie 
podłączyć do raportu kasowego. 

4. Osoba wystawiająca dowód „KP” określa w nim: 

·datę wpłaty, 

·nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby dokonującej wpłaty, 

·dokładne określenie tytułu wpłaty, 

·kwotę wpłaty cyframi i słownie. 

5. Przyjęcie gotówki do kasy kasjer potwierdza swoim podpisem na dowodzie wpłaty. 
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§ 14. Kasa wypłaci 

1. Dowód KW – jest generowany w systemie komputerowym. 

2. Wystawiany jest kasjera jako dowód zastępczy, w przypadku np. nie podjętych płac lub innych 
należności, do których został zastosowany dowód źródłowy, zatwierdzony przez upoważnione osoby. 

3. Osoba wystawiająca dowód „KW” wpisuje następujące dane: 

·datę wypłaty, 

·nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby, na rzecz której dokonuje się wypłaty, 

·tytuł wypłaty, 

·kwotę wypłaty cyframi i słownie. 

4. Dowód podpisuje osoba wystawiająca w dwóch egzemplarzach, na oryginale podpisuje kasjer jako osoba 
wypłacająca oraz osoba, która należności pobiera. Oryginał zastępczego dowodu „KW” załącza się do raportu 
kasowego. 

5. Do wypłaty dowód „KW” zatwierdza główny księgowy lub osoba upoważniona. 

§ 15. Bankowy dowód wpłaty 

1. Bankowy dowód wpłaty wystawia się przy przekazaniu na rachunek bankowy środków pieniężnych 
przekraczających ustalone pogotowie kasowe lub przyjęte wpłaty dochodów lub opłat. 

2. Bankowy dowód wpłaty sporządza się w dwóch egzemplarzach. 

3. Do bankowego dowodu wpłaty dołącza się specyfikację wpłacanych banknotów i monet. 

4. Wszystkie egzemplarze bankowego dowodu wpłaty osoba wpłacająca gotówkę składa wraz z gotówką 
w banku. 

5. Po przyjęciu gotówki bank zatrzymuje oryginał dowodu dla siebie, kopię otrzymuje osoba wpłacająca 
jako potwierdzenie wpływu gotówki na rachunek bankowy. 

§ 16. Czynności kontrolne - inwentaryzacja kasy 

1. Inwentaryzację kasy przeprowadza się: 

·w dniach ustalonych przez kierownika jednostki, 

·na dzień przekazania obowiązków kasjera, 

·w ostatnim dniu roboczym roku. 

2. W toku inwentaryzacji poza gotówką zinwentaryzowaniu podlegają depozyty kasowe. 

3. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza kierownik jednostki, a gdy konieczne 
jest przeprowadzenie jej w czasie nieobecności kasjera, zespół spisowy składający się co najmniej z trzech 
osób. 

4. Z wyników inwentaryzacji sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, podpisany przez członków 
zespołu i kasjera, a w razie przekazywania kasy – przez osobę przyjmującą i przekazującą. 

5. Jeżeli inwentaryzację przeprowadza się pod nieobecność kasjera, fakt ten powinien zostać wyraźnie 
opisany w protokole, ze wskazaniem przyczyny nieobecności kasjera. 

6. Protokół inwentaryzacji otrzymują: 

·oryginał, główny księgowy, 

·pierwszą kopię, osoba zdająca kasę, 

·drugą kopię, osoba przyjmująca kasę. 

7. Doraźne kontrole kasy dokonywane są na polecenie kierownika jednostki. Fakt dokonania kontroli 
powinien być udokumentowany protokołem. 

§ 17. Zasady postepowania z fałszywymi znakami pieniężnymi 
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1. W przypadku przedstawienia w kasie znaku pieniężnego (banknotu, monety) sfałszowanego lub 
budzącego wątpliwości co do autentyczności, kasjer zobowiązany jest ten znak zatrzymać i o zatrzymaniu 
sporządzić protokół w 3 egzemplarzach (załącznik nr 2 do instrukcji kasowej). 

2. Zatrzymany znak pieniędzy wraz z oryginałem protokołu należy niezwłocznie przesłać do właściwej 
terytorialnie jednostki policji. 

3. Drugi egzemplarz protokołu otrzymuje jako pokwitowanie osoba, która przedstawiła zatrzymany znak 
pieniężny. 

4. Trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Urzędu Gminy.
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Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

kontroli kasy w ............................................... przeprowadzonej w dniu ....................................... 

od godz. ......... do ......... przez ............................................ działającego na podstawie upoważnienia 

wydanego przez ................................................................................ z dnia .......................................... r.  

Kontrolę przeprowadzono w obecności: .................................................................................. – kasjerki. 

 

W toku kontroli stwierdzono co następuje:  

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie  – ............................ zł 

2. Stan gotówki wg raportów kasowych              – .................... ........ zł 

     w tym : raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

                  raport .....................................................................  _.............................. zł 

 

3. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco. 

4. Pogotowie kasowe w wysokości ................................................... zł ustalone zostało zarządzeniem 

.................................... z dnia ................................ r. 

5. Kasjerka, Pani .................................... w dniu ..................... r., złożyła deklarację o odpowiedzialności 

materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory. 

6. Potwierdzenie o niekaralności z dnia .................... r. znajduje się w aktach osobowych kasjerki. 

7. Kasjerka została zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.  

8. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została w dniu ................... r. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

9. Kasjer posiada instrukcję w sprawie gospodarki kasowej. 

 

 

                    Za stronę kontrolowaną:                   Kontrolujący: 

 

......................................         ............................... 

                   (kasjerka)              
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Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej 

 

 

 

Urząd Gminy Jemielnica     Jemielnica, dnia……………………... 

ul. Strzelecka 67 

47-134 Jemielnica 

 

 

Protokół Nr ……………… 

zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych 

 

1. Dane osoby wpłacającej: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
( imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(adres) 

2. Opis znaków pieniężnych: 

Rodzaj 

nominału* 

Wartość nominału  

w zł. 

Rok emisji Seria i numer 

banknotu 

Ilość 

sztuk 

Banknot/moneta     

Banknot/moneta     

Banknot/moneta     

Banknot/moneta     

Banknot/moneta     

 

3. Źródło pochodzenia zatrzymanego/ych znaków wg oświadczenia wpłacającego: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

…………………………..     ………………………. 
               (podpis kasjera)                                                                  (podpis wpłacającego) 

*)niepotrzebne skreślić 
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