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BURnqISTRZA DRAWSKA P OMORSIflEG O
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w  sprawie  dokumentacji  systemu  przetwarzania  danych  pIZy  uZyciu  komputera  oraz
lvykazu zbior6w stanowiacych ksiegi rachunkowe.

Na  podstawie  art.  10ust.  1 pkt3  ppkt  bic  ustarvy  z  dnia  29  vIZeSnia  1994  roku
o  rachunkowoSci  (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613)  zarzqdzam,  co nastgpuje:

§1.  Ustalam dokumentacje systemu przetwarzania danych przy uZyciu komputera oraz vykaz
zbior6w stanowiqcych ksi?gi rachunkowe wedfug zalqcznika nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

?2.    W  celu  ochrony  danych  stosuje  sis  zasady  i  instrukcje  bezpieczehstwa  zawarte  w
zarzqdzeniu Nr 78/201 1  Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 25 maja 201 1  r. w sprawie
lvyznaczenia    administratora    bezpieczehstwa    informacji    oraz    \xprowadzenia    polityki
bezpieczefistwa   przetwarzania   danych   osobovych   i   instrukcji   zarzqdzania   systemem
informatycznym  sluzapym  do  przetwarzania  danych  osobo\vych    W  Urzedzie  Miejskim  w
Drawsku Pomorskim, zmienione zarzadzeniemNr 125/20 1 3 Bu-istrza Drawska Pomorskiego
z dnia 03 vIZeSnia 20 13  r. w sprawie w sprawie vyznaczenia administratora bezpieczehstwa
informacji  oraz  \xprowadzenia polityki  I)ezpieczehstwa przetwarzania  danych  osobovych  i
instlutcji   zarzqdzania   systemem   informatycznym   slutqcym   do   przetwarzania   danych
osobolvych  w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.

§3.   Wykonanie zarzqdzenia powierza si? skarbnikowi gminy.

§4.   Traci moo Zarzqdzenie Nr 1 15/2005 Bu-istrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
z  dnia  30  g]ndnia  2005  1.Oku  W  SPraWie  dora-entaCji  SyStemu  PrZetWarZania  danyCh  PrZy
uzyciu komputera oraz \vykazu zbior6w stanowiqcych ksi?gi rachunkowe.

§5.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.



Dokumentac stem u rzetwarzania dan

Zalqcznik nr 1  do Zarzqdzenia Nr 196/2013
Burmistrza Drawsko Pomorskiego
z dnia31 grudnia2013 I.

ciu kom uter6w oraz
zbior6w stanowi ch ksi i rachunkowe.

Wykaz keiag rachunkovvych obejmuje:

.     dziennik,

.     ksieg? g16rmq)

.     ksiegi pomocnicze,

.     zestawienia obrot6w i sald hont ksiegi gI6\mej oraz sald kont ksiqg pomocniczych,
I     inwentarz (lvykaz sldadnik6w alctyw6w i pasyw6w).

Prowadzenie   ksiag   rachunko\vych   polega   na    dokonywaniu   w   nich   chronologicznie
i systematycznie, na podstawie dok[-ent6w ksiegolvych, w spos6b zorganizowany i ciqgly
zapis6w zdarzch gospo darczych.

Spos6b prowadzenia ksiqg rachunkowych

Ksi?gi rachunkewe w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  prowadzone sa
w spos6b ustalony w planie kont ode?bnie dla:

a)   bndZetu gminy,
b)   urz?du miejskiego dzialajacego w formie jednostki budzetowej vlaZ Z ZFSs,
c)   Biura Obshlgi Finansowo-ksiegowej Szk61 i Przedszkeli vlaZ Z ZFSs.

I. Wykaz program6w stosowanych w UIZedZie Miejskim w Drawsku Pomorshim do cel6w
ksiegolvych, podatkolvych) windykacyjnych , majatkovvych wraz z icll opisem i sposobem
ugivania:

System informatyczny " GMINA v, 2 "  opracowany zostal przez ZETO Koszalin.
System  zowiera nastapujqce aplikacje:

1.  Finansowo - ksiegowy F-K

Aplikacja finanse  i  ksiegowoS6 zaperunia prowadzenie  oddzielnej  ewidencji  ksiegowej  dla
organu, jednostki i flmduszy oraz umoZliwia obsfugg lvydziafu finansowego          w zaleresie:

.     lxprowadzania planu kont w ukladzie syntetycznym i analitycznym z podzialem na:
o    bilansowe i pozabilansowe,
o    rozrachunkowe i nie rozrachuckowe,

.     prowadzenia dziennika zapis6w ksiego\vych,
•     ewidencji  dck\-ent6w  ksi?go`vych  w  uldadzie  zapis6w  ksiego`vych-  i  dekretacji

budzetowej.  Aplikacja  umoZliwia  -  na  podstawie  lxprowadzonych  dokument6w  -
symulacj?   sald   i   obrot6w   (bez   koniecznoSci   zaksiegowania   dokumentu   moZna
sprawdzi6 stan konta),



.     \xprowadzanie indywidualnych \xplat spod \vyciagu bankewego na karty podatnik6w
oraz tworzy  automatyczne  dekrety na konta dochod6w Urzedu z podzialem na dzial
rozdzial paragra£

.     naliczania automatycznie odsetck od zalegloSci,

.     \vydruk zarachowal na podatnika (zarachowanie bie2qcych lxplat na przypis i odsetki,
zalegloSci oraz koszty upomnienia),

.     prowadzenie ewidencji dckument6w ksiegolvych w rozbiciu na rodzaje dokument6w,
•     ewidencji obrot6w i said na wszysthich kontach analitycznycho
.     scalania ewidencji said i obrot6w dla Organu,jednostki i funduszy,
.     mozliwoSci  przedstawienia  stanu  w  kaZdej  chwili,  na  dowolnie  \vybranym  koncie,

zakresie kont lub dla uzytko\unika,
I     \vydruk   analitycznych   i   syntetycznych   zestawich   said   i   obrot6w   (dokumenty

zaksiegowane i nie zaksiegowane),
.     rozliczenia rozrachunk6w (zestawienia rozliczonych i nierozliczonych,  wezwania do

zaplaty, noty odsetkowe),
.     prowadzenie rejestr6w zakupu,
.     automatyczne ksiegowanie na \vynik flnanSO\vy,
.     automatyczne tworzellie bilanSu OtWarCia na rok naStePny,
.     obsfugi slounik6w.

Ksiegowania  w  systemic  F-K  sa  Sci51e  powiapane  z  modulem  bud2et,  tzn.  w  momencie
\xprowadzania  dokument6w  zwiqzanych  z  dochodami  lub  lvydatkami  (dekretacja  na  dzial,
rozdzial, paragraf,  zadanie) istnieje moZliwoS6 kontroli z planem na poszczeg61nych liniach
budzetu.   W   danym   momencie   prezentowane   jest   r6\mieZ   dotychczasowe   \vykonanie.
Modul   do   ksi?gowania   elelctronicznych   \vyciqg6w   banho\vych   zape\unia   automatyczne
zaczytywanie  \vycing6w  banholvych  w  oparciu  o  zdefroiowane  szablony  ksiegowania  w
ramach bankewej uslugi platnoSci masolvych.

2.  Podathi i oplaty lokalne

Obshlga podatk6w i oplat w systemic GMINA v.2 prowadzona jest przez aplikacje podatld
i oplaty lokalne i obejmuje:

.     podatek od nieruchomoSci,

.     podatek od 5rodk6w transporto\vych,

.     Iqczne zobowiazanie pienieZne,

.     podatekrolny,

.     podatekleSny,

.     pozostale  podatki  i  oplaty  (za  sprzedaz  mienia,  uzytkowanie  wieczyste  gnmt6w,
dzierzavy i irme).

W aplikacji rejestrowane sq dane o prz)pisach za deny rok podatkelvy oraz emitowane sa:

.     decyzje podatkowe w formie papierowej i elektronicznej (e-decyzji),

.     upomnienia,

.     tytuly wykonawcze,

.     zestawienia \xplat i przypis6vy

.     rejestr przypis6w i odpis6w,
a     rejestry w)-iarowe decyzji papiero\vych i e-decyzji.



Aplikacja zape\unia prowadzenie  elekeronicznego  a1.ChiVI- deCyZji POdatkOvyCh.  W celu
uspravIlienia  ObSfugi  \xplat  kasolvych oraz automatyzacji  procesu  potwierdzania  decyzji
podatko\vych  aplikacja  posiada  funkcjonalnoS6  w  zakeesie  drmkowania  decyzji z kodem
paskolvym. Ponadto zapelunia obsluge eDeklaracji podatko\vych zlozonych przez podatnika
za poSrednictwem portalu ePUAP.
W aplikacji istnieje moZliwoS6 automatycznego ksiegowania przypis6w do F-K na podstawie
decyzji podatko\vych ®otwierdzonych) oraz korekt tych decyzji z danego roku.
Przxpisanie do poszczeg6lnych nl-er6w hipotecznych nieruchomo Sci odp owiechich
numer6w obreb6w i dzialek geodezyjnych, pozwala na automatyczne powiqzanie podatku od
nieruchomo5ci z Ewidencja grunt6w. Na podstawie \xprowadzonych danych o podatnikach
i ich stanie posiadania istnieje mozliwoS6 \vyprowadzenia pliku XREL do programu IPE-PN.
Aplikacja  pozwala na uzyskanie informacji o jcka kwote na podatkach roln)-, od
nieruchomoSci oraz od Srodk6w transportolvych zmniejszony zostal w Urzedzie podatek
z powodu zastosowania stawek podatkolvych niZszych niZ maksymalne.  Informacja ta
\vykorzystana jest do sprawozdafi o uszczupleniach.

3.  Budget

Aplikacja budget zaperunia:
.     mozliwo56 prowadzenia budZetu w podziale na:

a    jednostki organizacyjne,
o     dysponenta budZetu,
o    zadania wlasne, zlecone, powierzone,
o    zadania rzeczowe,

.     t\rorzenie projerful budzetu z moZliwo5ciq \vykorzystania budZetu roku poprzedniego,

poprzez  przeniesienie  linii  budZetu  oraz   s)-ulacje  polegajapq  na  zmianie  kwot
vykonanych  dla  za2naCZOnych  linii  budZetu  o  kwot?  1ub  %,  a)rojekt  budZetu  nie
wsp6Ipracuje z systemem FK). W tworzeniu projektu zachowany jest podzial na dzial,
rozdzial, paragraf (dochody, \vydatki ) i opcjonalnie zadania,

.     zatwierdzenie  projektu  budzetu  jako  prowizorium,  (w  przypadku  zatwierdzonego
prowizorium ewentualne ksiegowania w systemic FK sq odnoto\vywane jcko realizacja
budZetu),

I     zatwierdzenie  prowizorium jako  uchwalonego  bud2;etu  vlaZ  Z  POdaniem  POdSta\vy

praunej,
.     ewidencja zmian w budzecie (zatwierdzanych przez Rad? Tub Zarzad),
.     kontrola realizacji budZetu - zestawienia,
.     ewidencje \vykonania w bud2ecie na podstawie sprawozdah z jednostek podleglych,
.     symulacje \xprowadzonych zmian bez potrzeby ich zatwierdzania,
.     symulacj? vykonania budzetu na podstawie lxprowadzonych dokument6w ksiegovych,
.     kontrol? realizacji budzetu - zestawienia,
.     ewidencj? lvykonania w bud2ecie w oparciu o sprawozdania z jednostek podleglych,
•     mozliwoS6  automatycznego  zaczytania  sprawozdah  jednostko\vych  z  systemu  SJO

BeSTi@,
.     automatyczne  ksi?gowanie  sprawozdari  do  FK  zgodnie  z  utworzon)-i  szablonarii

ksi?gowania,
.     scalanie budzet6wjednostek podleglych,
.     tworzenie i emisje standardowych sprawozdari jednostko\vych i zbiorczych,
I     mozliwoS6 zaczytywania sprawozdawczoSci jednostkowej i zbiorczej, \xprowadzonych

uchwal do systemu BeSTi@,
.     mozliwoS6 zaczytywania zaangaZowania z kont pozabilansolvych,



.     mozliwoS6 automatycznego zaczytania z bazy danych podatko\vych informacji o:
o     nalezno§ciach,
o     zaleglo5ciach,
o    zobowiazaniach,
o     dla kazdego przypisanego w systemic podatku,

.     obsfuga slo\unik6w:  jednostek organizacyjnych, dzial6w, rozdzial6w, paragrafow.

4.  Kasa

Aplikacja  Kasa  Urzedu jest  specjalizowan)-  modulem  obsfugi  kasy  urzedu.  Pozwala na
przyj mowanie         \xplat         oraz         dokonywanie         \vyplat         z         kasy         urzedu.
W prz)padku realizacji \xplaty podatkowej poprzez powiqzanie z systemami PODATKI i F-
K posiada informacje  o  stanie  zobowiapari  danego podatnika ze  wskazaniem jego  rodzaju.
Aplikacja  umoZliwia  biezapa  kontrol?  stanu  kasy  urzedu  -  istnieje  moZliwo56  uzyskania
informacji    o    \vysoko5ci    przvi?tych    \xplat    dla    poszczeg6lnych    podatk6w    i    oplat.
Realizuje nastapujqce funkcje:

.     informacja  o  stanie  zobowiapah  danego  podatnika  ze  wskazaniem  jego  rodzaju  -
\vySwietlane sq informacje o zobowiqzaniach w podziale na:

o    przypis,
o     wplaty,
o     nadplata / zalegloS6 na 1 styczch danego roku oraz bieZapa/,
o    umorzenia,
o    zaniechania,
o     p1.ZyPiS kerekCyjny,

.     przyjgcie   \xplaty   podatkowej   z   automatycznym   zarejestrowaniem  jej   na   karcie

podatnika -  w trckcie  operacji naliczane  sa automatycznie naleine  odsetki  od  \xplat
dokonywanych po terminie platnoSci,

.     operacje \xplat i w)plat nie zwiqzanych z podatkami,

.     automatyczne ksi?gowanie operacji kaso\vych na kartotekach podatriltow w systemic
PODATKI oraz kontach 221 w systemic F-K,

.     emisja polowitowafi,

.     emisjaKPiKW,

.     emisja raport6w kaso\vych.

5.  Fakturowanie

Aplikacja   Fakturowanie   daje   moZliwoS6   vystawiania   faktur   VAT   (w   i)m   falrfur
korygujqcych)  za  zbyte  towary,  materiafy  lub  ushagi.  Obsfugrje  podatnik6w  bedapych  w
ewidencji modufu PODATKI oraz kontraheut6w z zerunatrz.

Realizuje nastepujape funkcje:

.     rejestr um6w dzierZa\unych i innych,
I     prowadzenie  slovIlik6w:  stawek  VAT jednostek  czasu i  miar,  sposob6w platno5ci

fcktur i i-ych,
.     vystawianie faktur VAT (falctury jednorazowe i cykliczne),
.     wystawianie eFaktur,
.     \vystawianie falrfur korygujqcych,
.     automatyczne przypisanie zafalrfurowanych kwot na odpowiedrich kontach w F-K,



.     automatyczne tworzenie  prz)pisu  na kartotece  rozliczeniowej  podatnika w  aplikacji
PODATKI,

.     \vydruk rejestru sprzedaZy dla Urzedu Skarbowego,

.     lvydmk rejestru sprzedazy dla dowolnej oplaty lub podatku,
I     archiwizacja i obsluga falch]r z lat ubieglych.

Aplikacja zawiera modut obshlgi drfukarki flSkalne.

6. Upomnienia/ tytuly \vykonawcze

Model obshagi Upomniefi  podatkorvych i TytuI6w Wykonawczych jest integralnq cz?Scia
systemu  PODATRI.   Wspomaga  kontrole  terminowoSci  zaplaty  zobowiqzah  pienieznych
wobec  Urzedu.  UmoZliwia  \vystawianie  i  prowadzenie  ewidencji  upomnied  oraz  tytul6w
lvykonawczych. Realizuje nastgpujqce funkcje:

.     prowadzenie ewidencji lvystawionych upomniefi,

.     odnotowanie daty dor?czenia upomnienia,

.     lvydmki z ewidencji wg podanego kryterium,

.     \vydruki i)rfuI6w lvykonawczych oraz ewidencji tytut6w,

.     prowadzenie ewidencji tytul6w \vykonawczych w rozbiciu na:
o     zrealizowane,
o     czeSciowo zrealizowane,
o     nieSciagalne,

.     lxprowadzanie danych o Urz?dach Skarbo\vych,

.     definiowanie podstaw prat-ych,

.     zamlmiecie  roku  z przepisaniem  danych  z  ewidencji  upomnich  i  ewidencji  tytul6w
\vykonawczych do archi--,

.     lvyszukiwanie upomnieh i tytul6w \vykonawczych wg dowolnie podanego kryteril-,

.     sporzqdzanie \vysylki tytut6w \vykonawczych do organu egzekucyjnego i prowadzenie
ewidencj i przesylek,

.     drukowanie ewidencji przeslanych tytul6w.

7. Majatek twaly

Aplikacja  majqtek  trvaly  zape\mia  kompleksowq  obsfug?  ewidencji  Srodk6w  trwalych,
\vyposazenia oraz wartoSci niematerialnych i prawnych. Ewidencj a mo2e by6 prowadzony dla
kilho jednostek organizaeyjnych rofmoczeSnie. Dla kaZdej jednostki prowadzony jest odrebny
spis.

FunkcjonalnoS6 systemu zapewnia:

.     ewidencj? posiadanych przez jednostlci  srodk6w trwafych (wg KRST),  lvyposaZenia,
watoSci niematerialnych i prarrmych,  Srodk6w o niskiej  wartoSci znajdujqcych sis w
eksploatacj i oraz zlikwidowanych,

.     prowadzenie  sto\unika  ldasyflkaCji  rOdZajOWej  Srodk6w  trwalych  vlaZ  Z  \vykaZem
aktualnych stawek,

I     prowadzenie ewidencji dokument6w obroto\vych dotyczapych zmian wartoSci rub iloSci
maj atku trwalego oraz \vychlki ruchu majatku trwalego w jednostkach,

.     naliczanie umorzefi Gce r6\unieZ amortyzacji) dla pozycji znajdujapych sis w zbiorze
maj atho trwalego,



I     analityczne  i   syntetyczne  lvydruki  umorzeh,   amortyzacji,  wartoSci  poczqtkolvych
wedfug grup KRST, kont i miejsc powstawania koszt6w, kom6rek organizacyjnych,

.     \vydmk  podstawolvych  zestawied  dotyczapych  stanu  kartoteki  majatku  trwalego,
umorzefi   /r6\uniez   amortyzacji/,   operacji   przyjecia,   ruchu   i   likwidacji   wedlug
lvymaganyCh PrZekrOj6w oraz moZliwo56 eksportu \vybI.anyCh ZeStawieh dO Pliku,

.     opracowanie i lvydmk lvymaganych zestawieh dla potrzeb sprawozdawczoSci,

.     wspomaganie  inwentaryzacji  w  zakresie  \vydrcku  arkuszy  spisolvych,  rozliczanie
inwentaryzacj i, zestawienia niedobor6w i nadrvyZek inwentaryzacyj nych,

I     mo2liwoS6 oznakowania sklachik6w majqtku za pomoca etykiet z kodami kreskovymi
i automatyczne rozliczenie inwentaryzacj i przeprowadzonej z uzyciem czytnika ko d6w,

.     eksportowanie danych do innychprogram6w.

Zakees funkcjonalny:

.     ewidencja   dokument6w  obrotolvych  za  poszczeg61ne   lata,   lvydrmk  pojedynczych
dokument6w oraz zbiorcze zestawienia za lvybrany okres,

.     obsfuga Bilansu Otwarcia dla dowolnie \vybranego roku,
•     obsluga  kartoteki  5rodk6w  trwalych,  spis  majqtku,  karty  Srodka  trwalego,  lvydruk

\vywieszek, generowanie pliku do lvydrukewania etykiet z kodem kreskolvym, raporty
stanu maj?tfu,

.     alctualizacja obrot6w, naliczanie umorzenia,

.     raporty dotyczace wartoSci majqtku ijego amortyzacji,

.     obsluga inwentaryzacji,

.     obsfuga danych slo\uniko\vych,

.     administrowanie systemem.

II.  System ,,BESTI@)}

System         "BESTI@??    -    system    zarzqdzania    budZetami    jednostek    samorzadu
terytorialnego.
Autorem programu jest flrma Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania.
System sluzy do wspomagania zarzadzania finansami jednostld samorzqdu terytorialnego. Ma
na celu wspomozenie sluzb fmansolvych w realizacji zadafi w zakresie:
-  planowania budZetu poczayszy od etapu przygotowania projelrfu, poprzez wszystkie jego
zmiany)
- sporzqdzanie sprawozdari jednostko\vy i zbiorczych w miesiecznych i kwartalnych okresach
sprawozdawczych,
-   sporzadzanie   bilans6w  jednostho\vych,   bilans6w  lacznych  jednostek   organizacyjnych,
bilans6w z \vykonania budZetu gminy oraz bilansu skonsolidowanego,
- graflcznego przedstawiania danych planistycznych i danych z \vykonania budZefu za pomoca
mo dufu rap ortowego,
- vymiany danych miedzy gmina, a regionalna izba obrachunkowa bez uZycia ze\un?trznych

program6w pocztowych.

Ill.  Program GOMiG-Odpady
System GOMiG-Odpady stanowi  narzedzie informatyczne wspomagajape prac? referat6w
ksi?gowoSci  oraz ochrony Srodowiska w zakresie obsfugi oplat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Praca w programie odbywa sis w module \vymiarovym, kt6ry sluzy
do realizacji operacji lvymiarolvych w zatresie naliczeh przxpis6w i odpis6w dla platnik6w.



Modut umoZliwia przeprowadzenie operacj i ksiegowo-p odatkolvych poprzez integracj e
z modutami ksiggo\vymi (auto|.stwa ZETO).
Program umoZliwia:

.     deflniowanie sposobu \vyliczania oplaty za gospodarowanie odpadami wg metod
wskazanych w przepisach prawa (np. od pojemnika, osoby itp.))

•     okreSlenie dowolnej liczby stawek dla danej metody
.     tworzenie kont \vymiaro\vych
.     przypisanie indywidualnego  wirtualnego konta banhowego,
.     ewidencjonowanie deklaracji,
.     generowanie prz)apis6w i odpis6w oplaty,
.     \vyszckiwanie nieruchomo5ci, co do kt6rych platnicy nie zlo2yli deklaracji.

System GOMiG - Odpady gwarantuje pelnq integracje (on-line) z ze\unetrznym systemami
f1-y ZETO - "Gospodarka odpadami ZETO GOMIG".
Autorem programu jest flrma ARISCO z Lodzi.

IV.  Program QUORUM KADRY I PLACE

Model place  -  zape\unia naliczanie  wynagrodzeh.
Autorem  programu jest flrma QNT Systemy informatyczne Sp. z o.o. z Gliwic.
System umozliwia, w szczeg61noSci:

.     naliczanie lvynagrodzed (obliczanie skladhik6w \vynagrodzeh, nadgodzin,

w)magrodzenia urlopowego, nagr6 d j ut)ileuszo\vych, dodatkowego w)magrodzenia
rocznego i irmych),

.     rozliczanie potrapch od \vynagrodzed,

.     naliczanie od w)magrodzeh wszelkich pochodnych tj. sldadki ZUS, FP podatki,

.     prowadzenie kartotcki placowej I)raCOWnika,

.     roczne rozliczanie podatk6w od os6b fizycznych,

.     generowanie list plac, oraz zbiorczych zestawieh placo\vych,

.     import  przelew6w do systemu bankowego itp.
System  wsp6lpraouje z modulem KADRY oraz programem PLATNIK.

V.    ProgramPLATNIK

PIatnik to system dvI]Stl.Onnej W)rmiany info-aCji.
System unozliwia:

.     tworzenie dokument6w zgloszenio\vych i rozliczenio\vych z bazq ZUS,

.    przesylanie dorfument6w ubezpieczenio\vych do ZUS, w formie elelrfuonicznej,

.     odbi6rinformacji ZZUS,

.     synchronizacje i weryfikacje z bazq ZUS,

.     import danych z system6w kadrowo-placo\vych,

.     automatyczne tworzenie informacji miesiecznych i rocznych ubezpieczonego,

.    utrzymanie historycznych danych os6b ubezpieczonych.
Autorem programu jest flrma Asseco Poland S.A.

VI.  System sQola Integra moduI ,,FK''  (oSwiata)

System  "FK)) autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z a.o. w Gliwicach
uzytkowany jest w Biurze Obsfugi Finansowo- Ksi?gowej Szk6l i Przedszkoli.



System umozliwia obsfuge proces6w ewidencji ksi?gowej , w tym w szczeg6lnoSci:
.     definiowanie dowolnej strulrfury konta,
.     budowanie dodatkowej analityki honta,
.    \xprowadzanie lvykazu plac6wek, kontrahent6w, os6b,
.     dekretowanie dokument6w,
.    przetwarzanie zgromadzonych danych,
.     sporzadzanie i druhowanie zestawied zgodnie z lvymogami sprawozdawczo5ci

budzetowej i flnansowej.

lli.\\


