
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie 
przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 

Na podstawie art.10 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku 
poz. 351 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się instrukcję inwentaryzacyjną Starostwa Powiatowego w Głubczycach, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się wykaz systemu informatycznego stosowanego w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Traci moc załącznik nr 4 - wykaz systemu informatycznego stosowanego w Wydziale Finansowo-
Budżetowym Starostwa Powiatowego w Głubczycach, do zarządzenia nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego 
z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 

4. Traci moc załącznik nr 5 - instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji 
w Starostwie powiatowym w Głubczycach, do zarządzenia nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 
3 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Starosta Głubczycki 
 
 

Piotr Soczyński 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2020 

Starosty Głubczyckiego 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

INSTRUKCJA 
inwentaryzacyjna Starostwa Powiatowego 

w Głubczycach 

Rozdział 1. 
Zasady ogólne 

1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie : 

1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym 
samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych, 

2) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, 

3) dokonanie oceny gospodarczej przydatności majątku, 

4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki. 

2. Wyróżnia się w jednostce następujące rodzaje inwentaryzacji 

1) pełna - polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich aktywów i pasywów objętych inwentaryzacją 
w dniu, na który przypada termin jej przeprowadzenia, 

2) częściowa – dotyczy tylko wybranych składników majątkowych np. składników majątkowych 
powierzonych danej osobie materialnie odpowiedzialnej ,składników majątkowych znajdujących się we 
wskazanym pomieszczeniu lub wskazanych rodzajowo grup aktywów i pasywów (np. sprzęt komputerowy) 
itp. , 

3) doraźna – jest przeprowadzana w miarę potrzeb jednostki. 

3. W jednostce inwentaryzację przeprowadza się w drodze: 

1) spisu z natury 

2) uzgodnienia sald 

3) weryfikacji sald 

 Spisem z natury obejmuje się: 

-na ostatni dzień roku obrotowego- środki pieniężne w gotówce, weksle, czeki, druki ścisłego zarachowania , 
akcje i inne papiery wartościowe, 

-w ciągu ostatniego kwartału roku obrotowego i pierwszej połowy miesiąca następnego roku obrotowego - 
zapasy materiałów i towarów, środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów i trudnodostępnych) oraz maszyny 
i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie nie strzeżonym, lub 
zapasy materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym lecz nie objęte ewidencją ilościowo-
wartościową , 

-raz w ciągu dwóch lat - zapasy materiałów i towarów, pod warunkiem ,że prowadzi się dla nich ewidencję 
ilościowo-wartościową i znajdują się na terenie strzeżonym, w magazynach i składowiskach niedostępnych dla 
osób nieupoważnionych a obrót tymi zapasami dokonywany jest wyłącznie na podstawie udokumentowanych 
przychodów i rozchodów, 

- raz w ciągu czterech lat - środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i trudnodostępnych) oraz maszyny 
i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie ,jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym, 
oraz składniki majątkowe objęte wyłącznie ewidencją ilościową, 

- co najmniej raz w ciągu każdego kwartału roku obrotowego środki pieniężne w gotówce. 
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 Uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami dokonuje się w ostatnim kwartale roku obrotowego 
i pierwszej połowie pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego. Metodą uzgodnienia sald inwentaryzuje 
się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności (z wyjątkiem wątpliwych, spornych, 
od pracowników oraz z tytułów publicznoprawnych) w tym udzielone pożyczki. 

 Porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości 
dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego. Metodą tą inwentaryzuje się: 

- grunty i środki trwałe trudnodostępne 

- wartości niematerialne i prawne 

- środki pieniężne w drodze 

- należności i zobowiązania dot. osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych 

- należności sporne i wątpliwe 

- należności i zobowiązania z pracownikami 

- należności i zobowiązania publicznoprawne 

- fundusz jednostki 

- należności, kiedy jednostka prawidłowo wysłała potwierdzenie salda ale nie otrzymała na niego 
odpowiedzi 

- rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

- kapitały własne 

- udziały w spółkach 

- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 

- inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald. 

4. Obowiązkiem kierownika jednostki jest powołanie składu komisji inwentaryzacyjnej i zespołów 
spisowych zapewniających sprawny i prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Ponadto wyznaczenie spośród 
członków komisji inwentaryzacyjnej przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji. 

5. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy : 

1) stawianie wniosków w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, 

2) ustalenie zakresu czynności dla członków komisji, 

3) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, 

4) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku 
oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie. 

Do prac tych należy sprawdzenie czy : 

a) środki trwałe w użytkowaniu są oznakowane a w pomieszczeniach, w których się znajdują zostały 
wywieszone aktualne ich spisy, 

b)  materiały, środki trwałe na składzie zostały poukładane według ustalonych grup materiałów zgodnie 
z indeksem materiałowym w sposób przejrzysty umożliwiający łatwy dostęp oraz łatwe i szybkie ich 
przeliczenie, 

c) paliwa stałe (węgiel, koks) posegregowano według poszczególnych gatunków i poukładano w pryzmy, 
które powinny być opryskane wapnem. 

5) pobranie i rozliczenie arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania, 

6) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie : 

a) zmiany terminu inwentaryzacji, 

b) inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku, 
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c) przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych. 

7) zarządzenie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie spisu, 

8) kontrolowanie przygotowań do spisów oraz przebiegu spisu z natury, 

9) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy 
spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji, 

10) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby 
odpowiedzialne za ich powstanie, 

11) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i postawienie wniosków w sprawie ich 
rozliczenia, 

12) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód 
zawinionych, 

13) stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji 
składników nieprzydatnych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki rzeczowymi i pieniężnymi 
składnikami majątku. 

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z ww. czynności zlecić do wykonania członkom 
komisji inwentaryzacyjnej .Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe 
wykonanie. 

6. Do obowiązków zespołu spisowego należy : 

1) udział w szkoleniu, 

2) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń, 

3) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie, 

4) takie zorganizowanie pracy, aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej 
nie doznała zakłóceń, 

5) terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji 
oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach , zwłaszcza w zakresie 
gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zaginięciem. 

Rozdział 2. 
Spis z natury rzeczowych składników majątku 

1. Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i wpisaniu 
danych do arkusza spisu z natury. 

2. Wyniki spisu z natury składników majątku trwałego należy ująć na arkuszach spisu z natury, które 
powinny zawierać : 

1)  nazwę jednostki organizacyjnej, 

2)  określenie miejsca przechowywania, 

3)  numer kolejny, 

4)  datę dokonania spisu oraz datę na jaką przeprowadza się inwentaryzację, 

5)  rodzaj inwentaryzacji, 

6)  numer kolejny pozycji, 

7)  symbol identyfikacyjny składników np. numer inwentarzowy, 

8)  szczegółowe określenie przedmiotu inwentaryzowanego, 

9)  jednostkę miary, 

10)  ilość stwierdzoną w czasie spisu, 

11)  imiona i nazwiska oraz własnoręczne podpisy osób dokonujących spisu, 
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12)  cenę jednostkową i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składników majątku przez 

cenę jednostkową, 

13)  imię i nazwisko osoby majątkowo odpowiedzialnej za stan składników majątku oraz 

jej własnoręczny podpis złożony na dowód nie zgłoszenia żadnych zastrzeżeń 

14) podpisy komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego. 

3.  Arkusze spisowe z natury powinny być ponumerowane lub oznaczone w sposób uniemożliwiający ich 
zamianę. 

4.  Błędy w arkuszach spisowych w momencie ich wypełniania można poprawić wyłącznie przez 
skreślenie błędnego zapisu (tekstu, liczby) tak, aby pozostały one czytelne. Poprawka błędu powinna być 
podpisana przez osobę (osoby)dokonującą spisu z natury i opatrzona datą. 

5.  Rzeczywistą ilość z natury rzeczowych składników majątku ustala się przez przeliczenie, zważenie lub 
zmierzenie. Stan rzeczowych składników majątku przechowywanych w opakowaniu może być określony przez 
przeliczenie opakowań i uwzględnienie ich zawartości pod warunkiem, że opakowanie znajduje się w stanie 
nienaruszonym. 

6. Ilościowy stan rzeczowych składników majątku magazynowanych w zwałach określa się na podstawie 
obliczeń technicznych lub szacunkowych (dotyczy to np. węgla, koksu). 

7. Obliczenia szacunkowe powinny być uwidocznione na arkuszu spisowym lub w specjalnym załączniku, 
na którym byłby narysowany kształt pryzmy, jej dokładne wymiary oraz wyliczenia szczegółowe. Załącznik 
podpisują osoby dokonujące obliczeń i osoba odpowiedzialna za stan spisywanych składników majątku. Jeżeli 
ustalony w sposób techniczny lub szacunkowo stan składników majątku nie różni się od stanu księgowego 
więcej niż 5% stan księgowy przyjmuje się do rozliczenia jako stan faktyczny. 

8. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoby odpowiedzialne za stan magazynowych składników majątku 
objętych spisem składa zespołowi spisowemu pisemne oświadczenie stwierdzające, że wszystkie zrealizowane 
dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników zostały ujęte w ewidencji ilościowej oraz 
przekazane do księgowości. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. Ponadto osoby, które przyjęły 
odpowiedzialność materialną za składniki majątkowe składają oświadczenie według wzoru, który stanowi 
załącznik nr 2 oraz osoby odpowiedzialne za druki ścisłego zarachowania składają oświadczenie wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3. 

9. Zespoły spisowe dokonujące liczenia, ważenia pomiarów oraz obliczeń technicznych nie mogą być 
informowane o wielkości zapasów wynikających z ewidencji. 

10. Liczenia, ważenia, pomiarów dokonuje członek zespołu spisowego w obecności osoby odpowiedzialnej 
za całość i stan składników majątku lub osoby przez nią upoważnionej. W spisie z natury przeprowadzanym 
w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej, liczenie, ważenie i pomiar składników majątku muszą być 
dokonane w obecności osoby przekazującej i osoby przyjmującej odpowiedzialność. 

11. Wpis do arkusza spisowego powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu składnika 
majątku w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości wpisu. 

12. Jeżeli w spisie z natury z ważnych przyczyn nie może brać udział osoba materialnie odpowiedzialna 
i nie upoważni do tej czynności innej osoby, spis z natury powinien być przeprowadzony przez co najmniej 
3 osobową komisję, wyznaczoną przez kierownika jednostki. 

13. Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do czasu zakończenia spisu na polu spisowym 
wydawane lub przyjmowane. O ile nie można uniknąć ruchu składników majątku, zespół spisowy zawiadamia 
przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, który może zarządzić, aby przyjęcie lub wydanie uwzględnić 
w spisie na podstawie specjalnie oznaczonych dowodów przyjęcia lub wydania. 

14. Wynik spisu z natury rzeczowych składników majątku należy umieścić na arkuszach spisu z natury. 
Zespoły spisowe wypełniają wszystkie wiersze z wyjątkiem rubryk "cena” i "wartość" oraz podpisują arkusze 
i przedkładają do podpisania we właściwych miejscach osobom materialnie odpowiedzialnym. 
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15. Arkusze spisu z natury oraz materiały pomocnicze używane przy ustalaniu ilości (arkusz obliczeń 
technicznych, szacunkowych) są dowodami księgowymi i muszą być wypełniane w sposób przewidziany dla 
dowodów księgowych. Niedopuszczalne jest więc przerabianie cyfr lub treści, wymazywanie, wyskrobywanie 
itp. niedozwolone poprawki, jak również wypełnianie ołówkiem. Niewłaściwe zapisy należy poprawiać przez 
przekreślenie liczby lub treści nieprawidłowej, wpisanie powyżej lub obok liczby lub treści prawidłowej 
i umieszczenie obok poprawki podpisu członka zespołu spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej wraz 
z datą. 

16. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy należy umieścić klauzulę o treści 
następującej : 

"Niniejszy arkusz zawiera pozycję od 1 do ..." 

Natomiast pozostałe wolne pozycje arkusza spisu z natury należy skasować. 

17. Arkusze spisowe z natury sporządza się w 2 egz. a przy inwentaryzacjach zdawczo-odbiorczych w 3 
egz. Kopię może zastąpić ksero oryginału. Oryginał otrzymuje księgowość za pośrednictwem 
przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej a kopię osoba materialnie odpowiedzialna. 

18. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu : 

- środków trwałych, 

- pozostałych środków trwałych, 

- środków trwałych w magazynie, 

- zapasów materiałów i towarów, 

- druków ścisłego zarachowania, 

- akcji, 

- składników majątkowych objętych ewidencją ilościową. 

19. Nie wolno spisywać na jednym arkuszu składników majątku powierzonych różnym osobom materialnie 
odpowiedzialnym. 

20. Wypełniając arkusze spisów z natury stosuje się nazwy, jednostki miary i inne szczegółowe określenia 
z indeksów materiałowych a w razie ich braku- oznaczeń używanych w księgowości. Dotyczy to także 
numerów inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu. 

21. Po zakończeniu spisu zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej 
sprawozdanie zawierające : 

1) rozliczenie z przydzielonych arkuszy spisu z natury, 

2) informację o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach w gospodarce majątkowej . 

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4. 

22.  Spis z natury powinien być poddany wyrywkowej kontroli przez przewodniczącego komisji 
inwentaryzacyjnej. 

23. Kontrola polega na sprawdzeniu : 

1) czy pole spisowe zostało właściwie przygotowane do spisu, 

2) czy zespoły spisowe wykonały swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o przeprowadzaniu inwentaryzacji, 

3) czy spis z natury jest kompletny. 

Z wyników kontroli sporządza się protokół w 1 egz. Ponadto sprawdzający oznacza sprawdzone pozycje na 
arkuszu spisowym, podpisując w rubryce "uwagi". 
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24. W razie stwierdzenia w toku kontroli ,że spis z natury w całości lub części przeprowadzony został 
nieprawidłowo osoba, która stwierdziła nieprawidłowości zawiadamia na piśmie kierownika jednostki, który 
następnie zobowiązany jest zarządzić ponowne przeprowadzenie całego spisu z natury lub odpowiedniej jego 
części. 

25. Wyceny rzeczowych składników majątkowych, ujętych na arkuszach spisu z natury dokonują na 
polecenie głównego księgowego pracownicy jemu podlegli. 

26. Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych ilości przez 
stosowaną w księgowości cenę ewidencyjną oraz na ustaleniu łącznej ich wartości według osób materialnie 
odpowiedzialnych oraz kont analitycznych i syntetycznych. 

27. Po dokonaniu wyceny należy ustalić różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu faktycznego 
podanego na arkuszach spisu z natury ze stanem wynikającym z ewidencji ilościowo-wartościowej. 

28. Przed ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych ewidencja ilościowo-wartościowa musi być bezwzględnie 
uzgodniona z ewidencją ilościową tj. z kartotekami magazynowymi, księgami inwentarzowymi. 

29. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako : 

- niedobory - gdy stan ewidencyjny jest wyższy od rzeczywistego, 

- nadwyżki - gdy stan ewidencyjny jest niższy od rzeczywistego, 

-szkoda - gdy nastąpiła całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości inwentaryzowanego składnika 
majątku. 

Niedobory kwalifikuje się na : 

a) ubytki naturalne, 

b) niedobory nadzwyczajne, 

c) niedobory zawinione i niezawinione. 

1) ubytki naturalne - są to niedobory, mieszczące się w granicach ustalonych norm ubytków naturalnych 
(wysychanie, ulatnianie). Jeżeli ubytki naturalne wynoszą nie więcej niż 5 % uważa się za stan prawidłowy 
i przyjmuje się do rozliczenia, 

2) niedobory nadzwyczajne - są to wszystkie niedobory pozostałe, które nie zostały oddzielnie 
zakwalifikowane do ubytków naturalnych (np. niedobory powstałe na skutek nieodpowiednich warunków 
magazynowania), 

3) niedobory niezawinione i zawinione : 

a)  do niezawinionych zalicza się ubytki naturalne oraz niedobory nadzwyczajne powstałe z przyczyn 
niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych za stan składników majątku lub innych osób, 

b)  do zawinionych zalicza się niedobory nadzwyczajne oraz ubytki naturalne powstałe z winy osób 
materialnie odpowiedzialnych za stan składników majątku lub innych osób, będące wynikiem działania 
lub zaniechania działania ze strony tych osób, szczególnie spowodowane brakiem troski o należyte 
zabezpieczenie mienia lub nieprawidłową eksploatację. 

30. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych obowiązują następujące zasady postępowania : 

1) zakwalifikowanie różnic inwentaryzacyjnych składników majątku, przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego, postawienie wniosków w zakresie ich odpisania z ksiąg rachunkowych należy do zadań 
komisji inwentaryzacyjnej, 

2) ustalenie przez komisję inwentaryzacyjną przyczyn powstania niedoborów, nadwyżek i szkód. Komisja 
powinna rozważyć stopień winy lub jej brak ze strony osób materialnie odpowiedzialnych jak i innych 
osób, 

3) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, 

4) w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych ujawnione niedobory oraz nadwyżki mogą być 
kompensowane tylko wtedy, gdy odpowiadają równocześnie następującym warunkom : 

a) zostały stwierdzone w ramach jednego spisu z natury, 
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b) dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub jednego zespołu pracowników, 

c) zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku lub dotyczą składników majątku w odpowiednich 
opakowaniach, co może uzasadnić możliwość omyłek. 

5) ilość oraz wartość niedoborów i nadwyżek podlegających kompensacie ustala się przyjmując za podstawę 
mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru lub nadwyżki i niższą cenę składników majątku wykazujących 
różnice inwentaryzacyjne, 

6) kompensaty nie mają zastosowania do środków trwałych. 

31. Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych następuje 
w ustalonym porządku: 

1) przekazanie arkuszy spisów z natury i innych materiałów z inwentaryzacji przewodniczącemu komisji 
inwentaryzacyjnej, 

2) przekazanie głównemu księgowemu przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej skontrolowanych 
pod względem formalnym i rachunkowym materiałów z inwentaryzacji, 

3) wycena spisów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i przekazanie przewodniczącemu 

komisji inwentaryzacyjnej zestawień różnic inwentaryzacyjnych (załącznik nr 5 i 6), 

4) powiadomienie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o stwierdzonych różnicach osób 
materialnie odpowiedzialnych i złożenie pisemnych wyjaśnień przez te osoby, 

5) opracowanie protokołu weryfikacji inwentaryzacyjnych przez komisję i przedłożenie kierownikowi 
jednostki wniosków do akceptacji, wzór protokołu stanowi załącznik nr 8, 

6) ujęcie w księgach wyników rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w następnym miesiącu po terminie 
inwentaryzacji (nie później niż z datą ostatniego dnia roku), 

7) przekazanie radcy prawnemu spraw spornych, 

8) skierowanie spraw wskazujących na nadużycia do organów śledczych (w dniu następnym po wydaniu 
decyzji przez kierownika jednostki ). 

32. Wyniki sprawdzenia ewidencji szczegółowej inwentaryzowanych składników majątkowych z ich 
stanem w naturze należy ująć w protokole według załącznika nr 7 wymieniając w nim stwierdzone różnice. 

33. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przy udziale członków komisji opracowuje na podstawie 
otrzymanych dokumentów protokół z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych. W protokole w szczególności 
należy ująć : 

1) propozycję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, 

2) wskazać osoby, które powinny być obciążone równowartością stwierdzonego niedoboru, jako powstałego 
z jej winy, 

3) wskazać osoby w stosunku, do których należy wszcząć dochodzenie o zwrot należności, 

4) propozycję uznania jako niezawinionych i spisania w ciężar kosztów tych niedoborów w stosunku, do 
których brak jest podstaw do obciążenia osoby materialnie odpowiedzialnej, 

5) podać propozycję skompensowania niedoboru z nadwyżkami w ramach obowiązujących w tym zakresie 
przepisów, 

6) przedstawić ocenę przydatności posiadanych zapasów składników majątkowych biorąc pod uwagę 
składniki zbędne, nadmierne, niepełnowartościowe i nieprzydatne. 

34.  Do protokołu załącza się następujące dokumenty : 

1) zestawienia różnic inwentaryzacyjnych otrzymane od głównego księgowego (wg wzoru określonego 
w załączniku nr 5 i 6), 

2) pisma dotyczące wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych osób materialnie odpowiedzialnych. 

3) sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury sporządzone wg. załącznika nr 4. 
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35. Po upływie 15 dni od daty sporządzenia protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych 
przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przedkłada głównemu księgowemu do zaopiniowania protokół 
wraz z posiadanymi dokumentami inwentaryzacyjnymi. Główny księgowy na piśmie ustosunkowuje się do 
przedstawionych wniosków, a następnie wszystkie dokumenty kieruje do zatwierdzenia kierownikowi 
jednostki. Kierownik jednostki wydaje ostateczną decyzję, co do sposobu rozliczenia i zaksięgowania 
równowartości różnic inwentaryzacyjnych. Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które 
przeznacza się : 

- 1 egzemplarz dla głównego księgowego w celu dokonania niezbędnych księgowań, 

- 1 egzemplarz dla przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, 

- 1 egzemplarz dla osoby materialnie odpowiedzialnej. 

Rozdział 3. 
Inwentaryzacja środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych 

1. Inwentaryzację środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych należy przeprowadzić co najmniej 
raz w ciągu każdego kwartału roku obrotowego. 

2. Inwentaryzację depozytów i innych wartości przeprowadza się łącznie z inwentaryzacją wartości 
kasowych. Spis inwentaryzacyjny powinien zawierać : 

- numer depozytu, 

- wartość ewidencyjną lub nominalną. 

Ilość posiadanych depozytów należy sprawdzić z zapisami w książce depozytów. 

3. Wyniki inwentaryzacji przedstawia się w protokole sporządzonym w 3 egzemplarzach w tym:  

- 1 egzemplarz pozostawia się w kasie, 

- 1 egzemplarz przekazuje się osobie odpowiedzialnej za rozliczenie inwentaryzacji, 

- 1 egzemplarz przekazuje się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 

Rozdział 4. 
Inwentaryzacja stanów rachunków bankowych, rozrachunków oraz innych aktywów i pasywów 

1. Inwentaryzację w zakresie sald z kontrahentami ujętych w ewidencji księgowej przeprowadzają 
pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

2. Uzgadnianie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i kredytów bankowych 
przeprowadza się na bieżąco, na podstawie wyciągów bankowych. 

3. Roczna inwentaryzacja stanów rachunków bankowych przeprowadzana jest na ostatni dzień roku. W tym 
celu Bank przesyła zawiadomienie o stanie rachunku (traktowany na równi z potwierdzeniem salda).W 
przypadku nie zgłoszenia niezgodności (w terminie 14 dniowym od daty wysłania) stan rachunku uznaje się za 
uzgodniony. 

4. Uzgodnienie stanu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw, usług i robót oraz innych 
należności ,polega na pisemnym potwierdzeniu salda. 

Rozdział 5. 
Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji 

1. Poprzez weryfikację stanu ewidencyjnego dokonuje się inwentaryzacji aktywów i pasywów, 

których stan nie podlega lub nie może być ustalony w drodze spisu z natury albo w drodze uzgodnienia 
z kontrahentami na ostatni dzień roku. 

2. Weryfikację stanów ewidencyjnych przeprowadzają pracownicy prowadzący (zgodnie z zakresem 
czynności) podlegające weryfikacji konta analityczne bądź syntetyczne. 

3. Bezpośredni przełożeni sprawują kontrolę prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji przez 
pracowników dokonujących weryfikacji stanów ewidencyjnych. 
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4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji polega na ustaleniu ich realności przez 
porównanie z właściwymi dowodami, sprawdzeniu czy wykazane salda nie zawierają sum nierealnych 
względnie takich, które powinny być odpisane w ciężar kosztów, strat lub na uznanie dochodów lub zysków. 

5. W przypadkach uzasadnionych weryfikacja aktywów i pasywów może być zlecona właściwym 
branżowym komórkom jednostki lub innym rzeczoznawcom. 

6. Weryfikacja prawidłowości stanu ewidencyjnego aktywów i pasywów, których wartość podlega 
sukcesywnemu zmniejszeniu na skutek zużycia lub zarachowania w koszty, obejmuje obok porównania, 
o którym mowa w pkt 4 również ustalenie czy : 

1) nie upłynął termin rozliczeń bądź dalsze rozliczenie znajduje gospodarcze uzasadnienie, 

2) rozliczenie przebiega w sposób prawidłowy, tzn. czy pierwotnie przyjęta wysokość odpisów jest 
dostosowana do wysokości sumy pozostającej do rozliczenia oraz do zamierzonego czasu rozliczenia bądź 
do przyjętej podstawy rozliczeniowej. 

7. Poszczególne aktywa i pasywa inwentaryzuje się w sposób następujący : 

1) grunty - drogą porównania stanów wynikających z zapisów księgowych z odpowiednimi dokumentami 
stanowiącymi prawny tytuł do gruntu oraz zweryfikowanie prawidłowości ich wartości, 

2) wartości niematerialne i prawne- przez sprawdzenie wysokości i terminowości odpisów oraz ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami, 

3) rozrachunki-należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów 
publicznoprawnych - weryfikacja sald w oparciu o posiadane w tym zakresie dokumenty np. deklaracje itp., 

- należności poza tymi, które podlegają inwentaryzacji w drodze uzgodnienia salda- weryfikacja sald 
w oparciu o posiadane w tym zakresie dokumenty np. faktury, decyzje itp. 

4) fundusze jednostki - przez sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda, 

5) inne nie wymienione aktywa lub pasywa przez szczegółowe sprawdzenie prawidłowości ewidencji 
i wysokości salda na dzień inwentaryzacji. 

8. Wyniki weryfikacji sald ujmuje się w protokołach ,które podpisywane są przez osoby odpowiedzialne za 
ewidencję księgową, głównego księgowego i zatwierdzone przez kierownika jednostki. 

  

Rozdział 6. 
Przechowywanie akt inwentaryzacyjnych 

Wszystkie akta dotyczące inwentaryzacji zaliczone są do kategorii akt B-5 i podlegają przechowywaniu.
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Załącznik Nr 1 

………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam  niniejszym  jako osoba  materialnie  odpowiedzialna za  mienie  powierzone  przechowywane 
w pomieszczeniach magazynowych, iż wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 
składników majątkowych zostały przekazane do księgowości  oraz  zostały  do  chwili  rozpoczęcia  spisu  
z natury  ujęte w ewidencji ilościowej tj. w kartotekach magazynowych.     
             
             
             
             
             
   

Głubczyce, dnia ………………… 

      

  

…………………………………………….. 

( podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)  

Sporządzono w 2 egzemplarzach: 

1) 1 egzemplarz księgowość 

2) 1 egzemplarz – przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
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Załącznik Nr 2 

     

………………………………………. 

(imię i nazwisko)           
  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam ,że przyjęłam/przyjąłem* odpowiedzialność materialną za składniki majątkowe znajdujące się 
w niżej podanym pomieszczeniu: 

- pokój nr ……………………………………… 

Głubczyce, dnia ………………… 

...........................................................  

( podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) 

Sporządzono w 2 egzemplarzach: 

1) 1 egzemplarz księgowość 

2) 1 egzemplarz – przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3  

………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam niniejszym jako osoba materialnie odpowiedzialna za druki ścisłego zarachowania iż wszystkie 
dowody przychodu i rozchodu druków zostały do chwili rozpoczęcia spisu z natury, ujęte w ewidencji 
ilościowej tj. w księdze druków ścisłego zarachowania. 

Głubczyce, dnia ………………… 

      …………………………………………….. 

( podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) 

Sporządzono w 2 egzemplarzach: 

1) 1 egzemplarz księgowość 

2) 1 egzemplarz – przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej      
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Załącznik Nr 4 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY 

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr …………………… 

z dnia ………………..w następującym składzie osobowym : 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

wykonał w dniu ……………... opisane w niniejszym arkuszu czynności przy sporządzaniu spisu z natury 
w : 

a) nazwa obiektu………………………………………………………………………………... 

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) osoby materialnie odpowiedzialne…………………………………………………………… 

1. Inwentaryzowane składniki majątkowe zostały spisane w arkuszach spisu z natury : 

nr…………………………………….liczba pozycji……………………………………… 
nr…………………………………….. liczba pozycji……………………………………… 

2. Stwierdzono w czasie dokonywania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości: 

1) ............................................................................................................................................ 
2)............................................................................................................................................ 
3)............................................................................................................................................. 

3. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki 
zabezpieczające: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4. Zespół spisowy podczas spisu z natury napotkał na n/w trudności: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

5. Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury: 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

Głubczyce, dnia ………………. 

Podpisy osób materialnie odpowiedzialnych:  Podpisy członków zespołu spisowego: 

……………………………    1)……………………………………… 

……………………………    2)……………………………………… 

……………………………    3)………………………………………
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Załącznik Nr 5 

ZESTAWIENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH 

……………………………………………………………… 
(nazwa i numer konta) 

NADWYŻKI STWIERDZONE PODCZAS INWENTARYZACJI 

L.p. Pozycja Nazwa przedmiotu Cena jednostkowa Ilość  Wartość ogółem 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Razem:      

Głubczyce, dnia …………………….. 

        …………………………………… 
        ( podpis sporządzającego) 
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Załącznik Nr 6 

   

ZESTAWIENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH 

……………………………………………………………… 
(nazwa i numer konta) 

NIEDOBORY STWIERDZONE PODCZAS INWENTARYZACJI 

L.p. Pozycja Nazwa przedmiotu Cena jednostkowa Ilość  Wartość ogółem 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Razem:      

Głubczyce, dnia …………………….. 

        …………………………………… 
         ( podpis sporządzającego) 
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Załącznik Nr 7 

PROTOKÓŁ 

z inwentaryzacji składników majątkowych według stanu na dzień ……………. 

Komisja inwentaryzacyjna powołana zgodnie z Zarządzeniem Nr ………………….z dnia ……………… stwierdziła następujący stan księgowy i rzeczywisty 
inwentaryzowanych składników majątkowych. 

   ŚRODKI TRWAŁE – KONTO…………* 
   POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – KONTO…………* 

 PODLEGAJĄCE EWIDENCJI ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ – KONTO…………* 
         PODLEGAJĄCE EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ – KONTO…………*     

PODLEGAJĄCE EWIDENCJI W KSIĘGACH DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA – KONTO…………*     

STAN RÓŻNICE 
KSIĘGOWY RZECZYWISTY NADWYŻKI BRAKI 

Grupa Ilość Wartość 
zł 

Ilość Wartość 
zł 

Ilość Wartość 
zł 

Ilość Wartość 
Zł 

         

         
         
Razem         

Osoba odpowiedzialna za stan składników:               Komisja inwentaryzacyjna:   
 ...................................           1. Przewodniczący .......................  
 Głubczyce, dnia .....................          2. Z-ca przewodniczącego .............  
              3. Członek ................................... 

          

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8  

P R O T O K Ó Ł 
z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, 

które odbyło się w dniu ………….. 

obecni : 

1. ……………………      4. ……………………. 
 (przewodniczący)        (członek)  

2. ……………………      5. ……………………. 
 (z-ca przewodniczącego)        (członek)   

  

3. ……………………      6.…………………… 

 (członek)         (członek) 

Tematem posiedzenia była sprawa wyszczególnionych poniżej różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych 
podczas spisu z natury dokonanego w dniach ……………………oraz wnioski.    
  

Stwierdzony niedobór Stwierdzona nadwyżka Nr dokumentu 
spisu z natury 

Lp 

Arkusz  Pozycja  

Symbol  
Cecha 

Nazwa materiału, 
towaru, środka 

trwałego 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena 
jednost. 

Wartość Ilość Cena 
jednost. 

Wartość 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
            
            
            
            
            
            
            
            

Razem:       

Po zapoznaniu się z objaśnieniami Pana/Pani………………………………………………… 

złożonymi na piśmie (w załączeniu )biorąc pod uwagę ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................... 

komisja postanowiła zgłosić następujące wnioski dotyczące sposobu rozliczenia nadwyżek i niedoborów 
inwentaryzacyjnych: 

1. nadwyżki o wartości ……………………………………………………………………….. 

2. niedobory o wartości ……………………………………….należy uznać za niezawinione 

3. niedobory o wartości ………………………………………należy uznać za zawinione 

i obciążyć pracownika …………………………………………, który zdaniem komisji jest winny ich 
powstania.            
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Podpisy członków komisji: 

1. ………………………….     4…………………………….. 
(podpis przewodniczącego komisji)      (podpis członka komisji)  

2. ………………………….     5. …………………………… 
(podpis z-cy przewodniczącego komisji)      (podpis członka komisji)  

3. ………………………….     6. …………………………… 
(podpis członka komisji)       (podpis członka komisji)  

Załączniki do protokołu: ……….. 

Opinia skarbnika: ............................................................................................. 

Decyzja kierownika jednostki : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Księgowano : 

Rejestr…………… 

Pozycja: …………... 

Data: ……………… 

Podpis: ……………. 

Głubczyce, dnia …………………….
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64/2020 

Starosty Głubczyckiego 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

WYKAZ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STOSOWANEGO 
W WYDZIALE FINANSOWO-BUDŻETOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO 

W GŁUBCZYCACH 

System Agema FK, HR, Środki trwałe 

Termin wdrożenia: 01.01.2011 

Finanse Księgowość 

Komputerowy System Finansowo-Księgowy wyprodukowany przez  firmę Agema Systemy Informatyczne 
z siedzibą w Łodzi służy do wspomagania prowadzenia pełnej księgowości w jednostkach gospodarczych. Jest 
to program dedykowany dla środowiska Windows®, w którym zastosowano: 

• nowoczesne rozwiązania projektowane na podstawie praktycznych 

doświadczeń — wielokrotnie w wyniku sugestii samych klientów — 

zawsze z myślą o wygodzie pracy i wspomaganiu użytkownika, 

• technologie informatyczne gwarantujące otwartość na 

zindywidualizowane wymagania klientów - elastyczność konfiguracji, 

• nowoczesny i niezawodny system zarządzania bazami danych MS SQL 

Server®1, gwarantujący pełne możliwości pracy sieciowej, 

1. w praktyce wykorzystywana jest darmowa wersja serwera MS SQL Server®, rozprowadzana pod nazwą 
MSDE (ang. Microsoft Data Engine), która — z punktu widzenia użytkownika programu — posiada wszystkie 
funkcje wersji pełnej 

• nowatorskie rozwiązanie polegające na zindywidualizowaniu wyglądu okien 

poszczególnych rodzajów rejestrów (PK, Kasa/Bank, Zakup, Sprzedaż), 

• ujednolicony i intuicyjny sposób komunikacji z użytkownikiem, co powoduje iż stosunkowo łatwo jest 
nauczyć się obsługi systemu, 

• możliwość pracy zarówno przy pomocy myszy, jak i klawiatury. 

Plan kont 

• brak ograniczeń co do długości numeru konta oraz ilości sekcji (poziomów 

zagłębień analitycznych) wchodzących w jego skład, 

• automatyczna obsługa sald rozwartych (np. dla kont rozrachunków), 

• obsługa kont pozabilansowych; 

Księgowania 

• księgowanie na analitykę automatycznie odzwierciedlane jest w syntetyce 

(każdy dokument wprowadzany jest tylko w jednym miejscu i raz), 

• aktualne salda kont wybranych w danym księgowaniu wyświetlane na bieżąco 

podczas jego wprowadzania, 

• konfigurowalne wzorce najczęstszych dekretacji dokumentów, 

• rozbudowane mechanizmy kontrolne, dostępne bezpośrednio w oknach 
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rejestrów, natychmiast po wprowadzeniu dokumentu/dekretu, 

• możliwość księgowania do (grudnia) poprzedniego roku, z automatycznym 

uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku 

bieżącego (przy jednoczesnej możliwości pracowania także już w bieżącym 

roku) , 

• dowolna ilość obsługiwanych w systemie rejestrów (podzielonych na cztery 

grupy: polecenia księgowania, kasy i banki, zakup i sprzedaż); 

VAT 

• automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży, 

• elastyczność konfiguracji zarówno stawek VAT, jak i wydruków rejestrów VAT, 

• rozróżnianie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania 

obowiązku podatkowego, 

• rozksięgowanie dokumentu jest niezależne od jego informacji podatkowej 

(choć tworzone, przy pomocy szablonu, na jej podstawie), 

• „Zestawienie zbiorcze VAT” podsumowujące kwoty do deklaracji 

VAT-7; 

Wydruki i raporty 

• rozbudowane i funkcjonalne wydruki - „Zestawienie sald i obrotów” oraz 

zestawienie księgowań na wybrane konto („Karta kontowa”), 

• możliwość wydrukowania w jednym zestawieniu całej księgi głównej 

• w pełni automatyczne tworzenie dziennika księgowań, 

• bardzo rozbudowane funkcje wyszukiwania dekretów (w tym z ksiąg wielu lat 

jednocześnie), 

• szybkie, bezpośrednie przechodzenie do wybranego dokumentu (dekretu) z poziomu zestawień, 

• raporty konfigurowane przez użytkownika; 

Kontrahenci 

• możliwość przydzielenia każdego kontrahenta do dowolnej ilości samodzielnie 

definiowanych typów (np. dostawca, odbiorca, zaliczkobiorca, 

pożyczkobiorca, pracownik etc), 

• w pełni automatyczna obsługa subkont kontrahentów w ramach kont 

księgowych przydzielonych poszczególnym typom kontrahentów, 

• obsługa kontrahentów będących jednocześnie np. dostawcami i odbiorcami, 

• możliwość dezaktywowania kontrahenta (jak również ponownego 

aktywowania w dowolnym momencie) - dot. kontrahentów sporadycznych; 

Rozrachunki z kontrahentami 

• moduł obsługi szczegółowej rozrachunków, pozwalający na kojarzenie (tzw. 

„punktowanie”) np. faktur z płatnościami, 

• rozbudowany, funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania nie tylko stanu 

bieżącego rozrachunków z kontrahentami, lecz również historii ich przebiegu 
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w ciągu dowolnego okresu czasu; 

Potwierdzenia sald 

• na dowolny dzień (w tym wstecznie), 

• drukowane w dwóch odcinkach, gotowe do wysłania do kontrahenta, 

• uwzględniające wszystkie dekrety wpływające na saldo rozrachunków z 

kontrahentami; 

Obsługa przelewów 

• komfortowa, zautomatyzowana obsługa tworzenia wielu przelewów 

jednocześnie, przy zachowaniu możliwości indywidualnej edycji szczegółów 

każdego z nich, 

• możliwość zdefiniowania wielu numerów rachunków dla jednego kontrahenta, 

jak również wielu numerów własnych rachunków bankowych, 

• możliwość generowania przelewów dla kontrahentów bez konieczności 

wprowadzania ich do planu kont, 

• opcja drukowania przelewów własnych jednostki, 

• pełna obsługa liczby kontrolnej w numerach rachunków bankowych, 

• możliwość eksportu do systemu VideoTEL; 

Generator raportów 

• umożliwienie definiowania (przy pomocy języka zapytań do bazy danych - 

SQL. niestandardowych raportów odpowiadających potrzebom danej jednostki, 

• uelastycznienie tworzonych raportów dzięki opcji parametryzowania 

zapytań (np. w celu podania zakresu dat, których dany raport ma dotyczyć), 

• funkcja pozwalająca na ustalenie dowolnej kolejności przedstawiania danych 

(bezpośrednio po uruchomieniu raportu, jak i podczas przeglądania jego zawartości), 

• opcja podsumowywania wartości liczbowych prezentowanych w raporcie; 

Integracja z systemem Kasa 

• możliwość automatycznego przenoszenia raportów kasowych z programu 

Kasa (celem uniknięcia podwójnego wprowadzania tych samych 

dokumentów, do obu tych programów z osobna), 

• integracja odbywa się na zasadzie importu do systemu FK (dzięki czemu na 

księgi mają wpływ wyłącznie osoby uprawnione do pracy w systemie FK); 

Funkcje budżetowe 

System posiada szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o sprostaniu wymaganiom 

stawianym przed programem finansowo-księgowym przez specyfikę księgowości 

prowadzonej w jednostkach budżetowych. Podstawowe praktyczne zalety proponowanych przez nas 
rozwiązań to: 

• możliwość indywidualnego, elastycznego definiowania: 

- dowolnej ilości różnych klasyfikacji budżetowych - np. wydatków, dochodów ... 
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- dowolnej ilości poziomów każdej z tych klasyfikacji - np. dział, rozdział, paragraf, ale także i chociażby 
zadanie (własne, zlecone itp.) czy też głębsze podziały w ramach paragrafów, 

- kolejności ww. poziomów niezależnie w ramach każdej klasyfikacji, poszczególnych działów, 
rozdziałów, paragrafów itd. występujących w danej jednostce; 

• wprowadzanie planu oraz obsługa jego zmian w trakcie roku obrotowego, 

• automatyczne ostrzeganie o przekroczeniu planu (na dowolnym poziomie 

klasyfikacji budżetowej) bezpośrednio po dokonaniu księgowania, 

• automatyczna drugostronna rejestracja kwot w ramach tej samej klasyfikacji 

budżetowej podczas księgowania na różne konta księgowe - pozwala to np. 

na rejestrowanie wydatków jednocześnie po stronie kasy/banku oraz kosztów, 

• możliwość pominięcia rejestracji według klasyfikacji (w uzasadnionych przypadkach - np. wpływ dotacji); 

Realizacja budżetu 

• elastyczne, w pełni definiowalne wydruki (z dokładnością do kont 

księgowych, z których zapisy wykazywane są w poszczególnych kolumnach), 

uwzględniające również „Plan (ze zmianami)”, 

• możliwość generowania wydruków prezentujących realizację budżetu np. 

według paragrafów, niezależnie od rozdziałów, w ramach których występują, 

• możliwość wydruku „Realizacji budżetu” za dowolny okres, 

• eksport sprawozdań Rb-27 i Rb-28 do systemu BeSTi@ 

Karta wydatków 

• możliwość wydrukowania dla dowolnego poziomu klasyfikacji budżetowej - 

nie tylko dla paragrafów, lecz także np. dla całego rozdziału, 

• opcja pozwalająca na wydrukowanie karty dla ograniczonego zakresu kont 

księgowych, co pozwala na uchwycenie kwot wydatków np. tylko z danego 

rachunku bankowego lub tylko z kasy (jeśli w danej jednostce w ogóle mogą 

takie powstać), 

• szybkie, bezpośrednie przejście z „Karty” do pojedynczego 

dokumentu/dekretu, 

• możliwość przeglądania księgowań uporządkowanych w dowolnej kolejności. 

Program KASA 

Najważniejsze ogólne możliwości systemu to: 

• obsługa dowolnej ilości kas, 

• obsługa wielopozycyjnych KP i KW, 

• powielanie dokumentów KP i KW (tj. tworzenie nowego dokumentu na podstawie już istniejącego), 

• wydruk raportów kasowych (w tym wielostronicowych), 

• wydruk dokumentów KP i KW (w tym wielostronicowych), 

- obsługa wydruku wielu dokumentów jednocześnie - np. wybranych (lub wszystkich) wchodzących 
w skład danego raportu kasowego, przy czym każdy dokument może być drukowany na osobnej stronie 
lub całość może być wygenerowana jako wydruk ciągły, 
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- możliwość wydrukowania tabelki na dekretację (wstępnie wypełnionej lub pustej, z dowolną ilością 
wierszy - definiowalne dla każdego dokumentu z osobna), 

• funkcja zamykania raportów kasowych, uniemożliwiająca późniejszą modyfikację ich zawartości, 

• praca z podziałem na miesiące; 

Integracja z systemem Finanse Księgowość: 

• wspólny słownik kontrahentów, obsługiwany w obydwu programach z 

uwzględnieniem praw dostępu przydzielanych poszczególnym użytkownikom 

(m.in. pozwalających określić czy kasjer ma możliwość obsługi kont kontrahentów), 

• możliwość automatycznego przenoszenia raportów kasowych z programu Kasa do programu Finanse 
Księgowość (celem uniknięcia podwójnego wprowadzania tych samych dokumentów, do obu tych programów 
osobno), 

• integracja odbywa się na zasadzie importu do systemu FK (dzięki czemu na 

księgi mają wpływ wyłącznie osoby uprawnione do pracy w systemie FK), 

• przy wydrukach tabelki na dekretację pod dokumentami KP / KW automatycznie może być ona wypełniana 
właściwym kontem kasy (wg szablonu danego rejestru w FK); 

Ponadto program Kasa oferuje: 

• pełne przystosowanie do pracy sieciowej, 

• zabezpieczenie danych poprzez ich udostępnianie tylko po podaniu prawidłowego identyfikatora 
użytkownika i hasła, 

• pracę w oparciu o nowoczesne i bezpieczne bazy danych (MS SQL Server), 

• pełną możliwość obsługi zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszy, 

• prostą i intuicyjną obsługę, przy zastosowaniu konwencji obsługi zgodnych z 

zastosowanymi w systemach AgemaHR oraz FinanseKsięgowość; 

Wybrane funkcje szczegółowe: 

• możliwość automatycznego drukowania dokumentu KP/KW bezpośrednio po 

jego wprowadzeniu (definiowalna domyślna ilość kopii dokumentu), 

• słownik standardowych opisów operacji kasowych (ułatwiający wprowadzanie 

powtarzających się treści pozycji raportów kasowych), z podziałem na opisy 

odnoszące się do wpłat i wypłat, 

• wielowierszowa zawartość kolumny „Za co” w pozycjach dokumentów KP / KW, 

• parametr pozwalający drukować dodatkowe kolumny "Konto wn" oraz "Konto 

ma" na raportach kasowych (z możliwością ich wypełniania przez program numerami kont księgowych; 
pełnymi lub tylko syntetycznymi), 

• opcja pozwalająca drukować dodatkowe miejsce na podpis osoby 

sprawdzającej raport kasowy. 

Agema HR 

Zintegrowany system AgemaHR umożliwia sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i realizację zadań z nim 
związanych. Został stworzony od podstaw „pod potrzeby nowej reformy” i dzięki temu jest bardziej elastyczny 
i dostosowany do nowych warunków. 

Kadry 

Centralnym modułem systemu jest kartoteka pracowników. W niej rejestrowani są 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 40664C00-2950-4928-A1F4-AA41C5A78129. Podpisany Strona 5



wszyscy pracownicy firmy. W kartotece zawarte są wszystkie dotyczące ich informacje: 

dane ewidencyjne o pracowniku, 

historia zatrudnienia, 

historia nauki w szkołach / wykształcenie, kursy / szkolenia, znajomość języków obcych, 

informacje o rodzinie, 

historia zmian danych w kartotece, 

możliwość przeglądania z „założonym filtrem" według określonych warunków, 

definicja, rejestracja i drukowanie umów o pracę, świadectw pracy, angaży zaświadczeń 

o zatrudnieniu i dochodach 

projektowanie szablonów dokumentów (wbudowany edytor teksów), 

Strona 2 

automatyczne zgłoszenia, zmiany oraz wyrejestrowania do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCZA, 

ZCNA, ZWUA), 

definicja i obliczanie różnych stażów pracy (ogólny, do urlopu, jubileuszowy itp.), 

moduł automatycznych podwyżek, 

kontrola i rozliczanie absencji chorobowych, urlopowych i innych,. 

raporty według definiowanych przez użytkownika wzorców, 

definiowalne raporty czasu pracy, 

roczna karta pracy pracownika, 

kartoteka socjalna, 

stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

ewidencja czasowych uprawnień, 

możliwość utworzenia struktury zakładu pracy, 

raport stażu pracy z wydrukami np. wniosków o nagrodę jubileuszową, 

Płace 

Płace są integralną częścią systemu. Zapewnia ona pełną i bardzo wygodną obsługę 

płacową firmy. 

Definicja elementów płacowych systemu 

definiowanie różnych kalendarzy pracy oraz przyporządkowywanie ich do umów 

o pracę, 

rodzaje wynagrodzeń (podstawowe, dodatki, premie, nagrody, trzynastki, jednorazowe 

...), 

rodzaje potrąceń (jednorazowe, regularne, ubezpieczenia, pożyczki, ...), 

przerwy w pracy (urlopy, choroby, ...), 

wyliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności i zasiłków płatnych z ZUS (automatyczna 

kontrola 33 dni choroby, kontynuacja zasiłku ZUS z zeszłego roku, średnie 

urlopowe, wyliczanie ekwiwalentów za urlop). 

Ewidencja potrąceń 

potrącenia jednorazowe, potrącenia stałe (ubezpieczenia, alimenty), rejestracja 
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wkładów i stanu KZP. 

Moduł podwyżek z harmonogramem spłat oraz wyliczaniem rat 

Moduł umów zleceń i o dzieło dla pracowników i osób zewnętrznych 

Obsługa podatków 

odliczenia od podatku (zaniechanie poboru podatku) oraz od dochodu, 

możliwość wymuszenia indywidualnego podatku dla pracownika, 

kontrola progów podatkowych, 

koszty uzyskania (zwykłe, podwyższone, brak), ulga podatkowa, 

kompensacja podatku o listy wyliczone wcześniej w tym samym miesiącu, 

rozliczenia roczne (formularze PIT-11, PIT-40, PIT-8a, PIT-8b), 

Obsługa ubezpieczeń społecznych 

eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do „Programu Płatnika”, 

zgodne z „Programem Płatnika” wyliczanie składek w przypadku kilku list wypłat 

w miesiącu (kompensacja składek w programie nie powoduje kilkugroszowych różnic 

w Płatniku), 

kontrola progów ZUS dla naliczania ubezpieczeń społecznych 

Wydruki list płac 

definiowanie wielu postaci wydruków dla określonego rodzaju list płac, 

drukowanie nowych przelewów (własne i wdrukowywane w szablony) oraz przesyłanie 

elektroniczne do wszystkich systemów bankowych, 

wydruki list do kasy (z podziałem nominałów) oraz dokumentów KW, 

dekretacja list płac (dokumenty PK). 

Zestawienia i dokumenty zbiorcze 

przygotowanie danych do sprawozdań dla jednostek nadrzędnych i urzędów, 

wewnętrzny generator raportów, 

karta płacowa z uwzględnieniem, na życzenie użytkownika, umów zleceń, 

karta zasiłkowa, 

raportów RMUA jednorazowo dla pracownika za więcej niż jeden miesiąc, 

zbiorczych zestawień z list płac uwzględniających wszystkie zawarte składniki z jednej 

lub wielu dowolnie wybranych list, 

Konfiguracja potrącenia dotyczącego funduszy PPK 

W menu Administracja – PPK mamy dostępne funkcje: 

1. Fundusze – okno konfiguracyjne dotyczące przekazywanych potrąceń na fundusz PPK przez Pracodawcę 
na wybraną instytucję finansową , 

2. Przypisywanie pracowników – w oknie tym mamy możliwość grupowego przypisania pracownikom 
funduszu z tą samą datą przystąpienia i domyślną wymaganą minimalną konfiguracją potrącenia, 

3. Generowanie dokumentów – okno z możliwością przygotowania dokumentów rejestracyjnych oraz 
deklaracji pracownika do wybranej instytucji finansowej obsługującej funduszu PPK, 

4. Import pliku zwrotnego – polecenie otwiera okno importu pliku zwrotnego otrzymanego od Instytucji 
finansowej z danymi pracownika, 
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5. Pomoc – wywołuje otwarcie pliku z instrukcją konfiguracji PPK. 

Środki Trwałe  

program ułatwiający ewidencję, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych, a ponadto niskocennych składników majątku. 

Wydatki związane z nabyciem czy wytworzeniem majątku trwałego nie podlegają zaliczeniu do kosztów 
uzyskania przychodu z chwilą ich poniesienia, ale stopniowo w okresie ich wykorzystywania poprzez odpisy 
amortyzacyjne. 

Agema Środki Trwałe katalogują majątek trwały oraz budują harmonogramy naliczeń amortyzacyjnych. 
Amortyzacja następuje według jednej z dwóch podstawowych metod - liniowej  lub degresywnej, w ramach 
kilku dopuszczalnych wariantów, przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacji, do momentu, kiedy 
cała wartość 

początkowa zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne.  Przy 
wcześniejszej sprzedaży majątku trwałego cała nie zamortyzowana część wartości początkowej stanowić 
będzie koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży. 

Nowoczesna technologia 

Ważną cechą gwarantującą stabilność, wydajność i bezpieczeństwo danych programu Agema Środki Trwałe 
jest zastosowanie w procesie przetwarzania danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych 
MS SQL Server firmy Microsoft. Program pracuje pod kontrolą systemu Windows, co daje nieograniczone 
możliwości przetwarzania danych zawartych w systemie przez inne aplikacje Windows (np. MS Excel). 
Wszystko te elementy składają się na nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który może 
zaspokoić potrzeby 

zarówno małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, bardziej wymagających. 

Przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika. Przejrzysty interfejs programu Agema Środki Trwałe w pełni 
wykorzystuje zalety środowiska Windows. Wiele opcji 

konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika. 

Nowoczesny system raportowania 

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program Agema Środki Trwałe są wykonane 
za pomocą narzędzia wbudowanego w system Fast – Reports. Dzięki temu są one bardzo estetyczne 
i przejrzyste. Co więcej  pozwalają na generowanie własnych zestawień lub poprawianie istniejących oraz 
łatwe dołączanie nowych. 

Istnieje możliwość zdefiniowania swoich własnych wzorów standardowych dokumentów i wykorzystywanie 
ich w ramach programu. 

Użytkownik otrzymuje więc elastyczny i niezależny sposób na tworzenie dowolnych analiz i dokumentów. 
Efektywne eksploatowanie programu Agema Środki Trwałe możliwe jest dzięki jego podziałowi na 
poszczególne moduły. 

Podstawowe moduły – funkcje programu: 

Kartoteki i słowniki: 

klasyfikacja rodzajowa środków trwałych z możliwością jej uzupełniania, miejsca użytkowania, 
przechowywane w strukturze drzewiastej, ewidencja stanowisk kosztowych, rozbudowana ewidencja 
kontrahentów/dostawców, kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych), własne grupy/kategorie środków 
trwałych i wyposażenia. Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne 

podstawowe dane: numer inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe/możliwy procentowy 
przydział do wielu stanowisk/, osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość 
początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia 
przydziałów  do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych, możliwość 
wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów 
amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania, ewidencja 
operacji wykonanych na danym środku trwałym, spis dokumentów danego środka trwałego, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 40664C00-2950-4928-A1F4-AA41C5A78129. Podpisany Strona 8



możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii, rozbudowane filtrowanie po nazwie, 
numerze inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, statusach, grupach/kategoriach 
i innych. 

Wyposażenie 

podstawowe dane: numer inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, 
charakterystyka, możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii, rozbudowane 
filtrowanie po nazwie, numerze inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, 
grupach/kategoriach i innych. 

Amortyzacja 

możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej, 

różne  rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów 
w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika), częstotliwość generowania odpisów: 
miesięcznie, kwartalnie, rocznie dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% 
w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób), możliwość 
wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo. 

Operacje systemowe 

likwidacja, częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), sprzedaż, częściowa sprzedaż (także 
o wybrany składnik), ulepszenie środka, przeszacowanie środka, przekazanie nieodpłatne środka, zmiana osoby 
odpowiedzialnej, zmiana miejsca użytkowania środka, korekta amortyzacji wykonanej, korekta planu 
amortyzacji, 

prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po 
zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych. 

Dokumenty systemu 

operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, 
LC, PK, PT, ZT, MT), możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach. 

Dokumenty zakupu 

środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie 
zakupu, dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji 
dokumentu zakupu, 

możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, 
kontrahencie/dostawcy. 

Dekrety/Rejestry not księgowych 

Dostępne są dwie możliwe polityki generowania dekretów: 

w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których 
każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp.) 
powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas 
dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania, w oparciu o metajęzyk dekretów - 
definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych 
warunków) i sposoby księgowania (wiążą funkcje z operacjami standardowymi) , sposób ten pozwala na 
wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz 
z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane, ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not 
księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów, 
możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym 
przypadku może być WF – Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany 
za pomocą metajęzyka dekretów. 

Pozostałe funkcje 

moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu, 
mechanizm pól dodatkowych, moduł raportów tworzonych w narzędziu Fast – Reports, z możliwością 
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przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL, export do programu Excel, Word , 
PDF, csv. 

Opis głównych modułów systemu 

Moduł „Dodanie środka trwałego” - tworzy podstawę funkcjonowania programu tworząc bazę środków 
trwałych. 

Funkcjonalność ta umożliwia dodawanie nowych środków z zerowymi wartościami. 

Moduł „Wprowadzenie ustawień i wartości dla środka trwałego” - po stworzeniu niezbędnej bazy środków 
trwałych istnieje możliwość ich przeglądania oraz moderowania według następujących zakładek: 

- podstawowa - w której szczególna uwagę należy zwrócić na nie obliczalnie amortyzacji w stosunku do 
niskocennych składników majątku oraz nie wprowadzaniu żadnej wartości wobec ewidencji ilościowej, 

- wartości - określająca faktyczne wielkości środka oraz sposób jego amortyzacji, 

- dodatkowe – umożliwiające przyjęcie i likwidacja środka, oraz likwidacja częściowa jeśli ilość > 1. Konta 
uwzględniające spis wszystkich wydarzeń (wystawionych dokumentów) dla danego środka. 

Plan amortyzacji - zawierający w sobie spis wszystkich odpisów amortyzacyjnych dla tego środka. Moduł 
„Aktywacja Środka trwałego” - umożliwia aktywowanie środka trwałego.  Moduł „ Przyjęcie i likwidacja 
Środka trwałego” - możliwość przyjęcia i likwidacji niepożądanego środka trwałego 

oraz numer dokumentu. Moduł „Korekta planu amortyzacji” - umożliwia dokonanie korekty planu 
amortyzacyjnego. W związku z powyższym należy określić kwotę lub wartość zmian , od kiedy mają być 
przeliczone raty amortyzacji. Moduł „Odpisy amortyzacyjne” - umożliwia podatnikowi obliczenie wartości 
początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, która zostaje zaliczona do kosztów 
uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Moduł „Zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby 
odpowiedzialnej” - pozwala generować zmiany miejsca danego dokumentu, ponadto dla aktywnych środków 
można wystawić dokumenty zmiany miejsca lub zmiany osoby. Dla środków nieaktywnych zmiany te można 
przeprowadzać w każdej chwili na karcie środka trwałego. Logiczna i przejrzysta konstrukcja modułowa 
pozwala użytkownikowi zaoszczędzić cenny czas , daje możliwość: definiowania grup, miejsc, osób, które 
można dowolnie wykorzystać do opisu środków trwałych. Pozwala to określić, np: miejsce użytkowania czy 
osobę odpowiedzialną, prowadzenia ewidencji środków trwałych tj. prowadzenie kartoteki dla każdego środka 
trwałego, zawierającej szereg informacji o środku, dokumentacje przyjęcia bądź też likwidacji środka, plan 
amortyzacji środka oraz historię środka, 

generowania odpisów amortyzacyjnych na podstawie wprowadzonych danych (wartości środka, metody 
amortyzacji: jednorazowo, liniowo lub degresywnie, częstotliwość odpisów: miesięcznie, kwartalnie, 
sezonowo, ulgi inwestycyjne), możliwość dowolnego zmieniania poszczególnych odpisów w planie 
amortyzacyjnym 

(korekta amortyzacji), prowadzenia amortyzacji księgowej i podatkowej dla każdego środka, wprowadzenia 
do programu środków częściowo zamortyzowanych. Na podstawie wprowadzonych danych program 
wygeneruje odpowiednie odpisy amortyzacyjne, pozostałe do zakończenia amortyzacji, zmiany wartości 
początkowej środka, oraz dokonanie zmiany planu amortyzacji, wynikającej ze zmiany wartości 

środka, dokonania odpisów aktualizacyjnych oraz storno odpisu, generowania dokumentów zmiany miejsca 
użytkowania, zmiany osoby odpowiedzialnej. 

Generowanie zestawień i kartotek: 

plan amortyzacji środków trwałych na dany rok, zestawienie ewidencji umorzenia, dokonanego za dany 
okres, księga inwentarzowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych 
składników majątku, dowolne zestawienia listy środków trwałych, prowadzenie spisu inwentarzowego: 
generowanie arkusza spisowego, wprowadzanie wyników spisu, automatyczne generowanie odpowiednich 
dokumentów wynikających z różnic ewidencji ze spisem (np.: dokumenty likwidacji), możliwość przeglądania 
i drukowania historii poprzednich inwentaryzacji, dostęp do programu na podstawie hasła tylko dla osób 
zdefiniowanych w systemie. 

Dodatkowo program Agema Środki Trwałe został wyposażony w wygodny interfejs, pozwalający na: 
odnajdywanie lub przeglądanie grupy środków w bazie danych za pomocą rozbudowanych filtrów, szybkie 
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dodawanie wielu środków o podobnych atrybutach za pomocą przycisku powiel, możliwość dodania kilku 
sztuk niskocennych składników majątku jako jedna pozycja w bazie danych, z możliwością częściowej 
likwidacji (np. 25 krzeseł). 

Ochrona danych 

Ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania danych wprowadzonych do systemów 

Agema FK, HR, Środki trwałe programy zostały zainstalowane na osobnym serwerze, na którym każdy 
moduł programu zabezpieczony jest hasłem dla poszczególnych użytkowników na określonym poziomie. 
Prawa dostępu definiowane  są przez  użytkowników kluczowych i wprowadzone przez administratora 
systemu. 

Ponadto dodatkowo każda stacja robocza zabezpieczona jest dodatkowym hasłem, które zmieniane jest raz 
w miesiącu. 

Kopie programu wykonywane są codziennie przez administratora. 

Dokumenty księgowe  bieżącego i poprzedniego roku przechowywane są w Wydziale Finansowo 
Budżetowym w szafach zamykanych na klucz, a dotyczące wcześniejszych lat- przekazywane do Archiwum na 
ogólnych zasadach. 

BeSTi@ 

Program  BeSTi@ służy do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Ma na celu 
wspomożenie służb finansowych JST w realizacji zadań w zakresie: 

· planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany, 

· sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych 
i kwartalnych okresach sprawozdawczych, 

· sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej 
działalności, bilansów z wykonania budżetu JST, bilansu skonsolidowanego, a także rachunków zysku i strat 
oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki, 

· graficznego przedstawiania danych planistycznych i danych z wykonania budżetu za pomocą modułu 
raportowego, 

· wymiany danych między jednostkami samorządu terytorialnego a regionalną izbą obrachunkową bez 
użycia zewnętrznych programów pocztowych. 

Współpraca z systemem sprawozdawczości jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@ 

Współpraca systemu BeSTi@ z systemem sprawozdawczości jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@ 
odbywa się w trybie offline poprzez wymianę plików XML. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie 
administratorom systemu BeSTi@ sposobu przygotowania plików niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania systemu SJO BeSTi@. 

System BeSTi@ współpracuje z systemem SJO BeSTi@ (działającym 
w  jednostkach organizacyjnych) w zakresie wymiany danych dotyczących następujących obszarów: 

- Inicjacja jednostki organizacyjnej – system BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku XML informacji 
dotyczących jednostek organizacyjnych, natomiast system  SJO BeSTi@umożliwia import pliku XML. Plik 
XML z informacją o jednostce organizacyjnej jest niezbędny do rozpoczęcia pracy w systemie SJO BeSTi@. 

- Aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej – system  BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku 
XML informacji dotyczących słownika klasyfikacji budżetowej, natomiast system SJO BeSTi@ umożliwia 
import pliku XML. 

- Aktualizacja słownika reguł kontrolnych – system BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku XML 
informacji dotyczących słownika reguł kontrolnych, natomiast system SJO BeSTi@ umożliwia import pliku 
XML. 
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- Przekazywanie z SJO BeSTi@ do BeSTi@ sprawozdań jednostkowych – system SJO BeSTi@  umożliwia 
wyeksportowanie sporządzonych sprawozdań jednostkowych do pliku  XML, natomiast system BeSTi@ 
umożliwia import danych sprawozdawczych z pliku XML. 

- Inicjalizacja roku budżetowego wraz z określeniem szczegółowości w załącznikach do planów finansowych 
– system BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku danych niezbędnych do zainicjowania nowego roku 
budżetowego w systemie SJO BeSTi@ wraz z określeniem 

szczegółowości załączników do planów finansowych. Dane te eksportowane są do pliku XML. W systemie 
SJO BeSTi@ istnieje możliwość importu pliku XML. Wczytanie w systemie SJO BeSTi@ pliku z inicjacją 
roku budżetowego jest warunkiem rozpoczęcia pracy z planami finansowymi. 

- Obustronna wymiana planów finansowych – system SJO BeSTi@ umożliwia eksport sporządzonych planów 
finansowych do pliku  XML, które później mogą być zaimportowane do systemu BeSTi@ w macierzystej 
JST. Dodatkowo do systemu SJO BeSTi@ można zaimportować plany finansowe sporządzone 
w macierzystej JST w systemie BeSTi@. 

SJO BeSTi@ 

Program  SJO BeSTi@ służy do poprawy zarządzania finansami jednostki samorządu 

terytorialnego na poziomie  jej jednostek organizacyjnych. Ma na celu wspomożenie służb 

finansowych JST i JO JST w realizacji zadań w zakresie: 

· planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany, 

· sporządzania sprawozdań jednostkowych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, 

· sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale 

na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu 
skonsolidowanego, 

· wymiany danych między jednostkami  organizacyjnymi a jednostką  samorządu terytorialnego. 

Słownik pojęć 

System BeSTi@ – informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego 
zrealizowany w kontrakcie 580.01.09.05 w ramach projektu Phare 2002/000-580.01.09 „Zarządzanie finansami 
publicznymi” używany w jednostkach samorządu terytorialnego. 

System SJO BeSTi@ – informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego  – 
sprawozdawczość jednostek organizacyjnych, służący do wymiany danych pomiędzy JO JST a systemem 
BeSTi@ używanym w JST. 

Słownik klasyfikacji budżetowej – słownik zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 
2006 r.  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 

Reguła kontrolna – algorytm służący do weryfikacji danych planistycznych 
i sprawozdawczych. Kreator – funkcja  automatyzująca pewne czasochłonne operacje np.  umożliwiająca 
pobieranie danych z innych dokumentów, uzupełnianie listy sprawozdań. 

Dokument planistyczny – plan finansowy jednostki budżetowej 

Znacznik sprawozdania – unikatowy ciąg znaków tworzony na podstawie danych zawartych 
w sprawozdaniu, służący do weryfikacji czy wersja papierowa jest zgodna z wersja elektroniczną. Okres 
sprawozdawczy – okres czasu, który obejmuje sprawozdanie np. kwartał, miesiąc. 

Współpraca z systemem BeSTi@ oraz innymi systemami 

System SJO BeSTi@ współpracuje z systemem BeSTi@ (działającym w macierzystej JST) w zakresie 
wymiany danych dotyczących następujących obszarów: 

· Inicjacja jednostki organizacyjnej – system BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie 

do pliku XML informacji dotyczących jednostek organizacyjnych natomiast system 
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SJO BeSTi@ umożliwia import pliku  XML. Plik  XML z informacją o jednostce organizacyjnej jest 
niezbędny do rozpoczęcia pracy w systemie SJO BeSTi@. 

· Aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej – system  BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku  
XML informacji dotyczących słownika klasyfikacji budżetowej natomiast system SJO BeSTi@ umożliwia 
import pliku XML. 

· Aktualizacja słownika reguł kontrolnych – system  BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku XML 
informacji dotyczących słownika reguł kontrolnych natomiast system SJO BeSTi@ umożliwia import pliku 
XML. 

· Przekazywanie z SJO BeSTi@ do BeSTi@ sprawozdań jednostkowych – system 

SJO BeSTi@  umożliwia wyeksportowanie sporządzonych sprawozdań jednostkowych do pliku XML, 
natomiast system BeSTi@ umożliwia import danych sprawozdawczych z pliku XML. 

· Inicjalizacja roku budżetowego  wraz z określeniem szczegółowości w załącznikach do planów 
finansowych – system  BeSTi@ umożliwia wyeksportowanie do pliku danych niezbędnych do zainicjowania 
nowego roku budżetowego w systemie  SJO BeSTi@ wraz z określeniem szczegółowości załączników do 
planów finansowych. Dane te eksportowane są do pliku  XML. W systemie  SJO BeSTi@ istnieje możliwość 
importu  pliku  XML.  Wczytanie w systemie  SJO BeSTi@ pliku z inicjacją roku budżetowego jest warunkiem 
rozpoczęcia pracy z planami finansowymi. 

· Obustronna wymiana planów finansowych – system  SJO BeSTi@ umożliwia eksport sporządzonych 
planów finansowych do pliku XML, które później mogą być zaimportowane do systemu  BeSTi@ 
w macierzystej JST. Dodatkowo do systemu SJO BeSTi@ można zaimportować plany finansowe sporządzone 
w macierzystej JST w systemie BeSTi@. 

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe 

Dane systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0 przechowywane są jako baza danych udostępniana przez serwer 
MS SQL Server (program działa z wersja MS SQL 2005 lub nowszą) instalowany na komputerze wskazanym 
do działania jako serwer. Może to być ten sam komputer, na którym odbywa się również praca na programie. 

Uwagi: 

•Domyślna nazwa bazy danych to „fk”. 

•Jeżeli nie zachodzą dodatkowe istotne warunki wymuszające podział bazy danych pomiędzy kolejne lata, 
domyślnie jedna baza zawiera wszystkie dane odnoszące się do wszystkich lat, podczas których księgowość 
jednostki była prowadzona przy pomocy systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0 

•Domyślna lokalizacja fizycznych plików bazy danych (dla MS SQL Server 2005): 

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\fk.mdf oraz c:\Program Files\Microsoft 
SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\fk_log.ldf 

(oba powyższe pliki razem stanowią jedną bazę danych) 

Poniżej prezentowany jest wykaz tabel bazy danych tworzących księgi rachunkowe oraz zawierających 
wszystkie dane potrzebne do właściwego funkcjonowania systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0. 

Tabele zawierające dane systemu 

AnalitykaTempTab 

banki 

dziennik_zdarzen 

email fax 

Fk_b_kolumny_pow 

Fk_budzet_ksiegowania Fk_budzet_obroty 

Fk_budzet_paragraf Fk_budzet_paragraf_h 

Fk_budzet_plan 
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Fk_konta_bo 

Fk_konta_obroty 

Fk_kontrahenci_banki 

Fk_rozliczenia 

Fk_s_b_jednostki 

Fk_s_b_spr 

Fk_s_b_spr_kol 

Fk_s_b_uchwaly 

Fk_s_budzet_raporty Fk_s_drzewa Fk_s_drzewa_sz Fk_s_kolumny 

Fk_s_kolumny_sz 

Fk_s_rodzaje_kont 

Fk_transakcje 

Fk_wm_sz 

FKDatabase 

kasa 

kasa_wm 

kontrahenci 

ks_konfig ks_konfig_wm parametry pk pk_wm plan_kont plan_kontrah rozdzial telefon typ_kontrah users 
vat vat_procenty vat_stawki vat_stawki_n vat_wm wydkonfig wydkonfig_wm 

Konfiguracja serwera 

Do poprawnej pracy systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0 niezbędne jest skonfigurowanie go zgodnie 
z podanymi poniżej wymaganiami (pozostałe parametry konfiguracyjne należy pozostawić jako domyślne): 

•Unicode collation serwera powinno być ustawione jako General Unicode; 

•na serwerze należy założyć użytkownika systemowego umożliwiającego uzyskanie przez sam program 

dostępu do bazy danych; 

•opcja recursive triggers powinna być dla bazy danych systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0 włączona! 

Konfiguracja źródła danych ODBC 

System FinanseKsięgowość wer. 2.0 komunikuje się z bazą danych (udostępnianą przez serwer MSDE) przy 
pomocy ODBC (Open DataBase Connectivity) - mechanizmu dostępu do standardowych baz danych 
wbudowanego w system Windows (obsługa poprzez Panel Sterowania). Pomimo że szczegóły przebiegu 
konfiguracji źródła danych mogą różnić się w zależności o wersji systemu operacyjnego (oraz wersji samego 
ODBC), to zasadniczo niezmienne pozostają następujące zasady konfiguracj#: 

•Systemowe DSN (System DSN # 

•Sterownik ODBC (ODBC driver): SQL Server 

•(Domyślna) Nazwa (Name): fk_msde 

•Uwierzytelnianie serwera SQL, używając identyfikatora logowania i hasła podanego przez użytkownika 
(With SQL Server authentication) 

•(następnie należy podać właściwy identyfikator logowania (Login ID) oraz hasło dostępu (Password) do 
bazy dla tego identyfikatora) 

•Zmień domyślną bazę danych na (Default database): fk 
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•Zmień język komunikatów systemowych serwera SQL na (Language of SQL Server system messages): 
Polish  

Wykaz programów systemu 

Na system FinanseKsięgowość wer. 2.0 składają się następujące pliki programów: 

Fk.exe - podstawowy plik wykonywalny programu, 

Spx.exe - plik do uruchomienia aktualizacji programu. 

CJ60Lib.dll, DB.dll, Kontrah.dll, Spid50.dll, ResLib.dll, SYSDLL.dll, 

Tasks.dll, Utility.dll, zlib1.dll oraz Common.dll - dynamicznie ładowane biblioteki (pliki niezbędne do 
działania programu). 

mfc71.dll, msvcp60.dll, msvcr71.dll - dynamicznie ładowane systemowe biblioteki (plik niezbędne do 
działania programu) 

Powyższe pliki stanowią całość systemu, tj. zapewniają wykonywanie przez niego wszystkich funkcji 
realizowanych przez program. 

Uwagi: 

•Lokalizacja ww. plików jest dowolna. Zasadniczo jedynym ograniczeniem jest to, iż powinny się one 
wszystkie znajdować w tym samym katalogu. 

•Domyślna lokalizacja katalogu zawierającego pliku programów to: 

c:\ProgramFiles\Agema\Fk 
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Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych 

Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie administrowania bazą danych 
serwera MSDE oraz systemem operacyjnym. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa realizowane jest zgodnie 
z instrukcją „Wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych systemu FK”. 

Mechanizmy kontroli dostępu do systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0 gwarantują nienaruszalność danych 
i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą. Są to odpowiednio: 

•(Sprawdzenie prawa dostępu (identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego.) 

•Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych systemu FinanseKsięgowość wer. 2.0. Lista użytkowników 
posiadających prawo do korzystania z danych systemu definiowana jest (a w razie potrzeby również 
modyfikowana) przez administratora (i tylko przez niego). Użytkownik nie znajdujący się na liście 
uprawnionych do korzystania z danych lub nie podający właściwego dla danego użytkownika hasła nie uzyska 
możliwości zalogowania się do programu (a co za tym idzie na jakikolwiek dostęp do danych). 

•W przypadku potencjalnej próby uzyskania dostępu do bazy danych z zewnątrz (tj. z ominięciem 
wykorzystania samego programu FinanseKsięgowość wer. 2.0) użytkownik spotka się z koniecznością 
zalogowania się do serwera MSDE (co, znów, możliwe jest jedynie przy podaniu prawidłowego identyfikatora 
logowania oraz hasła dostępu do samej bazy danych!) 

Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system FinanseKsięgowość wer. 2.0 zawiera 
wewnętrzne mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne oraz monitorujące 
działanie systemu. Są one realizowane zarówno przez aplikację, jak i przez funkcje wbudowane w samą bazę 
danych i serwer MSDE. Jednym z bardzo istotnych, wykorzystywanych tutaj mechanizmów jest 
przetwarzanie transakcyjne. Każda czynność wykonywana przez użytkownika zaprojektowana została jako 
tzw. „transakcja”, czyli zestaw kroków, które łącznie albo kończą się sukcesem (i wówczas zapisywane są do 
bazy danych) albo nie kończą się poprawnie (i wtedy w całości są wycofywane, a co za tym idzie 
nie rejestrowane w bazie). W systemie FinanseKsięgowość wer. 2.0 wbudowane są również procedury 
sprawdzające i uniemożliwiające wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub 
niekompletnych. Należą do nich m.in. mechanizmy automatycznie sumujące księgowania dokonywane na 
kontach analitycznych do kwot wykazywanych na kontach syntetycznych oraz funkcje zapewniające zgodność 
obrotów okresu wykazywanych w Dzienniku oraz w Zestawieniu Obrotów i Sald. 

Algorytmy przetwarzania i przepływów danych w programie FK 

W programie Finsowo-Księgowym wprowadzane dane księgowe składowane są rejestrach księgowych. 
Algorytmy wprowadzania danych do rejestrów księgowych uzależnione są od typu rejestrów. W programie 
wyróżniona następujące grupy rejestrów i z nimi powiązane algorytmy: 
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Pomocnicze algorytmy przetwarzania i przepływów danych powiązane z pozostałymi funkcjami programu 

FiansowoKsięgowym: 
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