
Z A R Z Ą D Z E N I E     N R 15 /2016 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie 

z dnia 30 grudnia 2016 roku 

w sprawie ustalenia przyjętych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie 

zasad rachunkowości 

 

 

 
 

           Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.1047, z 

późn.zm. /zarządzam co następuje : 

 

§  1 

 

Ustalam obowiązującą dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości; 

dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§  2 

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika OPS  z dnia 31 

stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia przyjętych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dęblinie zasad rachunkowości. 

 

§  3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 15/2016 

Kierownika OPS w Dęblinie z 

dnia 30 grudnia 2016 r. w 

sprawie ustalenia przyjętych w 

OPS w Dęblinie  zasad 

rachunkowości . 

 

            ZASADY RACHUNKOWOŚCI OPS W DĘBLINIE 

 

Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości . 
 

Podstawa prawna; 

 

1. ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm. / 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ 

3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) 

 

I. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów  

    sprawozdawczych . 

 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy – rok budżetowy, za który     

sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej – OPS w 

Dęblinie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki /wariant 

porównawczy/ oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sprawozdanie to 

sporządzane jest zgodnie z przepisami regulującymi szczególne zasady 

rachunkowości jednostek budżetowych.  

 

Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to: miesiąc, 

kwartał, półrocze i rok, za które sporządzane są sprawozdania budżetowe, 

zgodnie z przepisami regulującymi sprawozdawczość budżetową .  

  

 W terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego 

sporządzane jest roczne sprawozdanie RB-WSa o wydatkach strukturalnych 

zgodnie z podstawami  prawnymi w zakresie wydatków strukturalnych.    



 

Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne 

poniesione na cele strukturalne. Kwoty wydatków przyporządkowuje się 

odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o wydatkach strukturalnych.  

W celu klasyfikacji wydatków strukturalnych stosuje się pieczęć o treści: „ 

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości…………… 

(słownie……….) Kod……… data…....podpis pracownika.” Pieczęcią 

stemplowane są faktury lub inne dokumenty księgowe dotyczące wydatków 

strukturalnych. 

Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią nie dokumentuje 

wydatku strukturalnego.  

 

 

II . Metoda wyceny aktywów i pasywów . 

 

 

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

regulującymi szczególne zasady rachunkowości . 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadza się inwentaryzację 

aktywów i pasywów wg następujących zasad: inwentaryzacja środków 

pieniężnych na ostatni dzień każdego roku obrotowego, inwentaryzacja 

środków trwałych, pozostałych środków trwałych co najmniej raz na 4 lata, 

inwentaryzacja inwestycji rozpoczętych na ostatni miesiąc roku obrotowego, 

należności i zobowiązania, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe 

aktywa i pasywa na ostatni dzień każdego roku obrotowego. 

 

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy 

wg ich wartości wynikających z ewidencji. 

 

Ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia okresu dokonywania 

odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych , od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo wg 

stawek amortyzacyjnych. 

 

Rozpoczęcie i zakończenie dokonywania odpisów umorzeniowych 

następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t. jedn. DU z 

2016 r. poz. 1888 ( z późn.. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Odpisów tych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym  środek trwały lub wartości niematerialne 

i prawne (podlegające umorzeniu) zostały przyjęte do używania i kończąc z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym wartość początkowa tych składników 



 

majątku jednostki została zrównana z wartością tych odpisów lub w którym 

przeznaczono je do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzono ich niedobór . 

Przyjmuje się zasadę naliczania odpisów umorzeniowych jednorazowo za 

rok obrotowy, na koniec tego roku . 

 

Rozliczenia międzyokresowe . 

 

Kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art.4 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości postanawia się, iż jednostka nie będzie dokonywała rozliczeń 

międzyokresowych kosztów. 

 

 

 

 

III. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych . 

 

1. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych . 

 

W jednostce prowadzi się księgi rachunkowe ; 

- dziennik   

- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna),  

- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych 

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Do prowadzenia 

ksiąg wykorzystywany jest program finansowo-księgowy z systemu Progman 

Finanse DDJ firmy Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie, ul. 

Przyokopowa 33. Aktualizacje programu przeprowadzane są zgodnie z 

obowiązującą umową licencyjną. 

Naliczanie składek ZUS prowadzone jest przy użyciu komputera  

z zastosowaniem oprogramowania Płatnik firmy Asseco Poland SA , które 

służy do przygotowywania, wydruku i elektronicznej wymiany dokumentów 

ubezpieczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Listy płac, listy płac z tytułu umów-zlecenia, kadry, rozrachunki z tyt. 

sprzedaży usług opiekuńczych prowadzone są przy użyciu komputera z 

zastosowaniem oprogramowania firmy Wolters Kluwer SA z siedzibą w 

Warszawie, ul. Przyokopowa 33. Aktualizacje programu przeprowadzane są 

zgodnie z obowiązującą umową licencyjną. 

Obrót bezgotówkowy - bankowy wykonywany jest poprzez system 

PekaoBiznes24– Banku Pekao SA zgodnie z zawartą aktualną umową. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych 

wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, 



 

statystycznych i innych rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których 

jednostka została zobligowana. 

 Zapisy księgowe wprowadzane do dziennika posiadają automatycznie 

nadany numer (w ramach danego dziennika) 

 

 

2. Zakładowy plan kont. 

 

Jako podstawę prowadzenia rachunkowości w OPS w Dęblinie przyjmuje 

się : 

- plan kont dla jednostki budżetowej- Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 

Wykaz kont księgi głównej dla OPS Dęblin stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej dokumentacji - w wykazie tym pominięto konta służące do 

ewidencjonowania operacji nie występujących w OPS i uzupełniono o konta 

zgodne co do treści ekonomicznej z kontami z planu kont, służące do 

prowadzenia ewidencji istotnych dla jednostki. Występujące w jednostce konta 

funkcjonują zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z 

późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej . 

 

 

 

- jako metodę prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla składników majątku 

obrotowego jednostki przyjęto prowadzenie ewidencji ilościowo – 

wartościowej, w której ujmuje się obroty i stany każdego składnika w 

jednostkach naturalnych i pieniężnych;  

 

- pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie, których przewidywany 

okres używania jest dłuższy niż rok, umarzane są w pełnej wartości poprzez 

spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania; dla tych 

składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały 

biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości ,wyposażenie o wartości do 100 

zł. (oprócz czajników, kalkulatorów, telefonów, mebli) odpisuje się w koszty w 

chwili zakupu i wydaje do użytku służbowego za potwierdzeniem odbioru. Nie 

podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 

 



 

- przyjmuje się jako zasadę ewidencji i rozliczania kosztów- zasadę ujmowania 

ponoszonych przez OPS kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie” 

Konta zespołu 4 powiązane są z paragrafami klasyfikacji budżetowej 

401-Zużycie materiałów i energii-paragraf 421,426 

402-Usługi obce-paragraf 427,430,433,436,440 

403-Podatki i opłaty-paragraf 451 

404-Wynagrodzenia-paragraf 401,404,417 

405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-paragraf 

302,411,412,428,444,470 

406-Inne świadczenia finansowane z budżetu-paragraf 311,411,413 

409-Pozostałe koszty rodzajowe- paragraf 441,443,461 

 

- ustala się, iż  dokumenty obce za m-c poprzedni, które wpłyną do OPS do dnia 

sporządzenia sprawozdań budżetowych miesięcznych zostaną ujęte w księgach 

rachunkowych do miesiąca sprawozdawczego pod datą ostatniego dnia 

miesiąca. Dokumenty obce za rok poprzedni, które wpłyną do dania 

sporządzenia sprawozdania budżetowego rocznego będą ujęte do roku 

sprawozdawczego pod datą ostatniego dnia roku .  

 

 

- datą dokumentu oraz datą księgowania dokumentu obcego w programie 

Finanse jest data wpływu dokumentu do OPS w Dęblinie. Datą operacji jest 

data wykonania usługi. Jeżeli na fakturze nie ma daty płatności , terminem 

płatności jest 14 dni od daty wpływu faktury do OPS w Dęblinie. 

 

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego naliczane są na koniec miesiąca 

przez pracowników merytorycznych funduszu. 

Odsetki z tytułu funduszu alimentacyjnego naliczają w momencie wpłaty przez 

dłużnika pracownicy merytoryczni funduszu. Odsetki należne z tytułu funduszu 

alimentacyjnego naliczane są na koniec kwartału przez pracowników 

merytorycznych funduszu. 

 

- nie prowadzi się księgowej ewidencji zobowiązań z wydanych decyzji dla 

świadczeniobiorców. Informacje o zobowiązaniach wobec poszczególnych 

świadczeniobiorców wynikające z wydanych decyzji zawarte są w programach 

do obsługi merytorycznej zadań.  

 

-ewidencja kosztów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z pomocy 

społecznej następuje miesięcznie z chwilą sporządzenia list wypłat. 

 



 

- koszty prenumeraty, wody i ścieków, abonamenty i inne cykliczne koszty 

dotyczące roku przyszłego opłacone w roku bieżącym zalicza się w koszty roku 

bieżącego. 

 

- odstępuje się od przypisów decyzji o zwrocie nienależnie pobranych 

świadczeń – wykaz należności u pracowników merytorycznych.. W księgach 

prezentowany jest wpływ na konto zwróconych zaliczek alimentacyjnych, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, 

zasiłków z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. 

 

- na dzień 31 grudnia dokonuje się odpisów aktualizujących należności 

wątpliwe z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetek 

należnych z tyt. funduszu alimentacyjnego – w wysokości 90% należności. 

 

- uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty wydatków dokonanych w 

tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków 

w tym samym roku budżetowym. Natomiast uzyskane zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu 

państwa lub gminy. 

 

- pobrane dochody budżetowe wg stanu na rachunku bieżącym na 10 dzień m-

ca przekazywane są do budżetu gminy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, 

stanu na  20 dzień m-ca w terminie do 25  dnia danego miesiąca, pobrane do 

dnia 31 grudnia i nieprzekazane należy przekazać do dnia 8 stycznia roku 

następnego. 

 

- wykaz kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do poszczególnych kont 

księgi głównej oraz określenie zasad powiązania kont księgi głównej z kontami 

ksiąg pomocniczych stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej dokumentacji . 

 

- przyjmuje się zasady klasyfikacji zdarzeń (funkcjonowania kont) określone w 

części 2 załączników Nr 1 i 2 do rozporządzenia, z obowiązkiem zachowania 

korespondencji poszczególnych kont określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej 

dokumentacji. 

 

3. Podatek Vat  

 

- procedury związane z rozliczeniem sprzedaży i zakupu dotyczące OPS w 

Dęblinie opracowane przez Miasto Dęblin w związku z centralizacją Vat uznaje 

się za obowiązujące w jednostce.   

 - w OPS w Dęblinie występuje tylko sprzedaż zwolniona, w związku z tym nie 

oblicza się współczynnika i prewspółczynnika Vat. 

 



 

 

IV. Opis systemu służącego ochronie danych . 

 

1. Zabezpieczenie danych: 

- dane nie znajdują się na lokalnych komputerach, a na wydzielonym serwerze 

plików, 

- serwer plików znajduje się w zamkniętym, bezpiecznym pomieszczeniu o 

ograniczonym dostępie. 

- serwer plików, jak i stacje robocze posiadają zasilanie awaryjne UPS. 

- zainstalowany jest mirroring dysków. 

- aplikacja firmy Wolters Kluwer SA posiada własny system identyfikacji 

użytkownika. 

- serwer ma wyłączoną usługę serwera WWW. 

- serwer ma wyłączoną usługę telnet. 

- konta zabezpieczone są hasłem. 

- serwer nie posiada konta gościa. 

- stosowane są programy antywirusowe . 

- wykonywane są kopie bezpieczeństwa na płytach CD oraz na lokalnym 

komputerze. 

 

2. Opis struktury zbiorów danych – Finanse DDJ – załącznik nr 4 do niniejszej 

dokumentacji – opracowany prze firmę Wolters Kluwer SA.  Zawiera 

organizację baz danych, opis systemu informatycznego, metody zabezpieczeń 

danych oraz mechanizmy kontroli. 

 

3. Dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, księgi rachunkowe, 

dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe , a 

także sprawozdania budżetowe przechowuje się w Ośrodku Pomocy Społecznej 

z zachowaniem poniżej określonych zasad: 

 

- księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera są archiwizowane na 

odpornych na zniszczenie nośnikach danych – na dysku C na bieżąco, na płycie 

CD-R, DVD-R po zaksięgowaniu  miesiąca. Płyty CD,DVD przechowywane w 

zamkniętej szafie w pok. nr 23  przez okres 5 lat, do której dostęp ma wyłącznie 

Kierownik OPS i główny księgowy,  

- dowody księgowe w oryginalnej postaci dotyczące bieżącego roku i roku 

poprzedniego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego przechowywane 

są na stanowiskach merytorycznych pracowników w zamkniętych szafach , do 

których dostęp mają wyłącznie ci pracownicy i główny księgowy. Po przyjęciu 

sprawozdania dowody te przechowywane w zamkniętych szafach w pokoju nr 

23 - dowody te przechowuje się przez 5 lat, z wyjątkiem list wypłaty 

wynagrodzeń, które podlegają długotrwałemu przechowywaniu, zgodnie z 



 

odrębnymi przepisami; listy te przechowuje w oddzielnych segregatorach 

oznaczonych nazwą przechowywanych dokumentów i rokiem, którego dotyczą, 

 

- dokumenty inwentaryzacyjne w oryginalnej postaci przechowuje się w szafie, 

w pok.23, do której dostęp mają wyłącznie Kierownik OPS i główny księgowy, 

dokumenty te przechowuje się przez 5 lat, 

 

- zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu 

przechowywaniu; w szafie, w pok. 23, do którego dostęp mają wyłącznie 

Kierownik OPS i główny księgowy, 

 

- okresy przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych  

i dokumentacji inwentaryzacyjnej liczy się od początku roku następującego po 

roku obrotowym, którego one dotyczą, 

 

- udostępnianie do wglądu osobie trzeciej zbiorów lub ich części wymaga ustnej 

zgody Kierownika OPS po uzyskaniu opinii głównego księgowego – jeżeli 

udostępnienie następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej; natomiast jeżeli zbiory 

mają być udostępnione do wglądu poza siedzibą OPS, Kierownik OPS wyraża 

zgodę na piśmie (po uzyskaniu opinii głównego księgowego); w tym przypadku 

konieczne jest sporządzenie spisu udostępnianych dokumentów i przekazanie 

ich do wglądu za potwierdzeniem osoby trzeciej dokonanym na tym spisie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  Załącznik Nr 1 do  

                                                                                 Zasad Rachunkowości  

                  w OPS w Dęblinie 

 

 

 

 

Wykaz kont księgi głównej OPS Dęblin. 

 

 

1. Konta bilansowe. 

 

 

  011 Środki trwałe 

 

  013 Pozostałe środki trwałe 

  020 Wartości niematerialne i prawne 

  071 
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

  072 
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

  101 Kasa 

  130 Rachunek bieżący jednostki  

  135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

  141 Środki pieniężne w drodze 

  201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

  221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

  222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

  223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

  225 Rozrachunki z budżetami 

  229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

  231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

  234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 
 240 

 245 

Pozostałe rozrachunki 

Wpływy do wyjaśnienia 

  290 Odpisy aktualizujące należności 

  400 Amortyzacja 

  401 Zużycie materiałów i energii 

  402 Usługi obce 

  403 Podatki i opłaty 



 

  404 Wynagrodzenia 

  405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

  406 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

  409 Pozostałe koszty rodzajowe 

 

 720 

 750 

 751 

 760 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

  761 Pozostałe koszty operacyjne 

  800 Fundusz jednostki 

  851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

  860 Wynik finansowy 

 

 

 

2. Konta pozabilansowe  

 

    976      Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

    980                        Plan finansowy wydatków budżetowych 

     998  Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

     999  Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do  

Zasad Rachunkowości   

         w OPS w Dęblinie 

 

 

Wykaz kont pomocniczych prowadzonych do poszczególnych kont 

syntetycznych oraz zasady powiązania ewidencji syntetycznej z ewidencją 

analityczną . 

 

1. Wykaz kont ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej OPS. 

- konto 011 ,,Środki trwałe,, - ewidencja szczegółowa prowadzona jest ręcznie 

w księdze inwentarzowej, w której ujmuje się poszczególne obiekty stanowiące 

środki trwałe według podziałek klasyfikacji rodzajowej;  

-  konto 013 ,,Pozostałe środki trwałe” - ewidencję szczegółową prowadzi  się 

ręcznie w księdze inwentarzowej, w której ujmuje się przedmioty stanowiące 

wyposażenie OPS z podziałem na grupy statystyczne środków trwałych  

(klasyfikację rodzajową), 

- konto 020 ,,Wartości niematerialne i prawne”  - ewidencję szczegółową 

prowadzi się ręcznie w księdze inwentarzowej ujmując w niej każdy program 

komputerowy objęty jedną umową licencyjną oddzielnie,  

- konto 020-00-01 ,,Pozostałe wartości niematerialne i prawne”  - ewidencję 

szczegółową prowadzi się ręcznie w księdze inwentarzowej ( w tej samej co 

pozostałe środki trwałe) ujmując w niej każdy program komputerowy objęty 

jedną umową licencyjną oddzielnie, 

- konto 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych” – ewidencję szczegółową prowadzi się w tabelach amortyzacyjnych 

środków trwałych, 

- konto 101 ,,Kasa” - ewidencję szczegółową stanowią raporty kasowe 

sporządzane oddzielnie dla poszczególnych dzienników: budżetu, ZFŚS 

zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi odnoszącymi się do gospodarki 

kasowej, 

- konto 130 ,,Rachunek bieżący jednostki” – do konta rachunku bieżącego 

prowadzone jest subkonto wydatków i dochodów. Na subkoncie wydatków po 

stronie WN ewidencjonowany jest wpływ środków na realizację zadań, po 

stronie MA poniesione wydatki, natomiast na subkoncie dochodów po stronie 

WN wpływy z tyt. dochodów budżetowych, po stronie Ma odprowadzenie 

dochodów na rachunek jednostki nadrzędnej. Rolę podziałki klasyfikacji 

budżetowej przy koncie 130 pełni pole Paragraf . 

- konto 135 ,,Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” prowadzi 

się ewidencję szczegółową dla funduszu świadczeń socjalnych  

- konto 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się dla poszczególnych kontrahentów,  



 

- konto 221 ,,Należności z tytułu dochodów budżetowych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów,  

- konto 229 ,,Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się na kartach wydatków wg  klasyfikacji budżetowej, 

- konto 231 ,,Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” - ewidencja szczegółowa 

prowadzona jest w formie imiennych kart wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie np. z 

tytułu wykonania zlecenia lub dzieła; w ewidencji tej ujmuje się poszczególne 

składniki wynagrodzenia będące podstawą naliczenia składek na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, 

- konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się według poszczególnych pracowników i tytułów rozliczeń, w tym z 

tytułu wypłaconych im zaliczek do rozliczenia, udzielonych pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności i roszczeń związanych 

z ujawnionymi niedoborami szkodami,  

- konto 240 „Pozostałe rozrachunki” - ewidencję szczegółową prowadzi się 

według jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów poszczególnych 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z jednoczesnym wskazaniem podziałek 

klasyfikacji budżetowej, 

- konto 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409 – konta kosztów wg rodzajów 

ewidencję szczegółową prowadzi się według klasyfikacji budżetowej 

wydatków, 

- konto 720 ,,Przychody z tytułu dochodów budżetowych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej  

- konto 750 ,,Przychody finansowe”, konto 751 ,,Koszty finansowe” - 

ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

- konto 760 ,,Pozostałe przychody operacyjne”, konto 761 ,,Pozostałe koszty 

operacyjne” - ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 

- konto 800 ,,Fundusz jednostki” - ewidencję szczegółową prowadzi się wg 

tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki oraz z podziałem na 

fundusz w aktywach obrotowych i w aktywach trwałych, 

- konto 851 ,,Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według tytułów zwiększeń i kierunków 

wykorzystania  środków funduszu, 

- konto 980 „ Plan finansowy wydatków budżetowych „ – ewidencja 

szczegółowa prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków 

budżetowych. 

- konto 998 ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” i konto 

999 ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej . 

- konto 975 „Wydatki strukturalne” służące do ewidencji wartości 

zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostce nie prowadzi się, 



 

ponieważ ewidencja wydatków strukturalnych jest uwzględniona w ewidencji 

analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. 

 

 

2. Zasady powiązania ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną  

 

Konta ksiąg pomocniczych są prowadzone jako wyodrębniony zbiór 

ksiąg, na których powtarza się jednostronnie zapisy uprzednio dokonane na 

koncie księgi głównej; pierwotny jest zapis na koncie księgi głównej, a wtórny 

– na koncie analitycznym. 

 Zapisy na kontach ksiąg pomocniczych zawierają dane wartościowe i w 

jednostkach naturalnych (ilościowe). 

W programie finansowo – księgowym „ Finanse DDJ” księguje się „tylko 

raz” na kontach analitycznych. Syntetyka jest automatycznie tworzona przez 

system na podstawie obrotów kont analitycznych. 

 O podziałkę klasyfikacji budżetowej rozbudowane są konta zespołu 2 ( w 

szczególności te konta, na których na koniec miesiąca występują zobowiązania i 

należności), 4, 7, 9. 

Uzgodnienia sald kont ksiąg pomocniczych z właściwym kontem księgi 

głównej dokonywane są na koniec każdego miesięcznego okresu 

sprawozdawczego. 

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont sporządza się w formie 

wydruku na papierze na koniec każdego miesiąca. 

Dziennik, księga główna, karty wydatków sporządzane są w formie 

wydruku na papierze na  koniec roku budżetowego. 

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego  uzgodnieniu sald obu 

tych ewidencji służy zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych , sporządzone 

na koniec roku obrotowego – wykazane salda muszą być zgodne z saldami 

odpowiednich kont księgi głównej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do  

Zasad Rachunkowości   

         w OPS w Dęblinie 

 

 

 

Korespondencja poszczególnych kont księgi głównej. 

 

Ewidencja dochodów budżetowych  realizowanych przez jednostkę budżetową. 

 

Dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych: 

 

- wystawienie naliczenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – naliczona 

odpłatność – 5% dochodów stanowiących dochody budżetu gminy, 

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami” – naliczona odpłatność - 95 % 

dochodów stanowiących dochody budżetu państwa, 

 

- wpływ środków pieniężnych z powyższego tytułu: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”- 100% odpłatności, 

 

- przelew pobranych dochodów do budżetu: 

Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”- 5% dochodów budżetu 

gminy, 

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami” – 95 % dochodów stanowiących 

dochody budżetu państwa, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” , 100% odpłatności, 

 

- przeniesienie zrealizowanych dochodów na koniec roku: 

Wn 800 „Fundusz jednostki”, 

Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” – 5 % dochodów 

stanowiących dochody budżetu gminy, 

 

 

 

 



 

Dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Punkt Opieki: 

 

- wystawienie naliczenia odpłatności za usługi opiekuńcze przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej: 

 

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”- 

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – naliczona 

odpłatność,  

 

- wpływ środków pieniężnych z powyższego tytułu: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

 

- przelew pobranych dochodów do budżetu: 

Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”-  

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” , 100% odpłatności, 

 

- przeniesienie 31 grudnia przychodów na wynik finansowy: 

Wn 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

Ma 860 „Wynik finansowy”, 

 

 

Ewidencja środków przekazanych jednostce budżetowej przez jednostkę 

nadrzędną na realizację zadań. 

 

- wpływ środków: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

Ma 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

 

 

- przeniesienie zrealizowanych wydatków na koniec roku: 

Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

Ma 800 „Fundusz jednostki”. 

 

 

Ewidencja umorzenia dokonywanego stopniowo wg stawek 

amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych. 



 

 

- naliczone umorzenie  

Wn 400 „Amortyzacja”, 

Ma 071 „Umorzenie  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych”, 

 

- przeniesienie rocznych kosztów amortyzacji (pod datą 31 grudnia): 

Wn 860 „Wynik finansowy”, 

Ma 400 „Amortyzacja”, 

 

 

Ewidencja operacji dotyczących zobowiązań: 

 

-   faktura wystawcy np.za obiady, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, 

materiały i wyposażenie, energię, czynsz 

Wn 401,402,403,405,406,409 Koszty wg rodzajów, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 

- zapłata faktury z rachunku bieżącego: 

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- pobranie środków z rach. bieżącego 

Wn 141 „ Środki pieniężne w drodze”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

-  wpływ środków do kasy 

Wn 101 „ Kasa”, 

Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”, 

 

-  zapłata faktury z kasy 

Wn 401,405,409 Koszty wg rodzajów”, 

Ma 101 „Kasa”, 

  

- zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych: 

Wn 231„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami”, 



 

 

- spłata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS opłacanych przez 

pracowników: 

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 

 

- spłata zobowiązań z tytułu ZUS 

Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

-  zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek ZUS opłacanych przez zakład  

pracy: 

Wn 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 

 

- przelew lub autowypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, stałych, 

okresowych, programu wieloletniego – pomoc państwa w zakresie 

dożywiania,:    

Wn 240  „Pozostałe rozrachunki” 

Ma 130  „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- przelew lub autowypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki „ 

     Ma 130  „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

Ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 

 

- naliczenie w koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 

    Wn 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 

    Ma 240 „ Pozostałe rozrachunki” 

 

- spłata zobowiązań z tyt. ZFŚS : 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki” 



 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- wpływ środków na rach. Z.F.Ś.S.: 

Wn 135 „ Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma  851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 

 

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków: 

Wn 135 „ Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma  851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 

-   udzielenie pracownikowi pożyczki mieszkaniowej: 

Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

Ma 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

 

- odsetki naliczone od udzielonych pracownikowi pożyczek mieszkaniowych: 

Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

Ma 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 

- pracownik zapłacił naliczone oprocentowanie, 

Wn 135 „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

 

- pracownik zwrócił pożyczkę, 

Wn 135 „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

 

- potrącenie pożyczki z listy płac: 

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 240 „ Pozostałe rozrachunki „ 

 

- przelew potrąconych pożyczek z wynagrodzeń: 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki ”  

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- faktura za usługę na rzecz działalności socjalnej; 

Wn 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 



 

Ewidencja kosztów: 

 

-    faktura wystawcy np.za obiady, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, 

materiały i wyposażenie, energię, czynsz : 

Wn 401,402,403,405,406,409 Koszty wg rodzajów, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 

-  naliczenie list wypłat dla świadczeniobiorców z tyt. zasiłków celowych, 

celowych specjalnych, stałych, okresowych, programu wieloletniego – 

pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń rodzinnych i 

opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych: 

Wn 406 „Inne świadczenia finansowane z budżetu”, 

Ma 240  „Pozostałe rozrachunki” 

 

- przeksięgowanie kosztów 31 grudnia na wynik finansowy: 

Wn 860 „Wynik finansowy”, 

Ma 400,401, 402,403,404,405,406,409 Koszty wg rodzajów,  

 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń         

rodzinnych, świadczeń z tyt. funduszu aliment. dotyczących roku bieżącego: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki’, 

    Ma  406 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” 

 

 

Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych 

 

-  zaliczka przekazana przez komornika: 

   Wn  130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

   Ma   221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  przelew przekazanej zaliczki alimentacyjnej do Urzędu Gminy: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” – 50 % dochodów budżetu 

gminy, 

   Wn  225 „ Rozrachunki z budżetami” – 50 % dochodów budżetu państwa, 

    Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”,100% zwróconych przez komornika 

zaliczek alimentacyjnych, 

 



 

Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu 

alimentacyjnego 

 

-  naliczenie należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu 

alimentacyjnego – na koniec każdego m-ca : 

   Wn  221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

   Ma 225 „ Rozrachunki z budżetami” – (60% należności + odsetki) dla     

budżetu państwa 

   Ma  720 „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych „– 40 % należności dla 

gminy wierzyciela 

    

- należności z tyt. funduszu alimentacyjnego przekazane przez komornika: 

   Wn  130 „Rachunek bieżący jednostki” 

   Ma   221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  przelew zwróconych należności z tyt. funduszu aliment. do Miasta Dęblin: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” – 40 % dochodów budżetu 

gminy wierzyciela , 

   Wn  225 „ Rozrachunki z budżetami” – 60 % dochodów budżetu państwa + 

odsetki, 

   Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki „ 100% zwróconych przez komornika 

należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. 

 

Ewidencja odsetek  

 

-  z tytułu środków na rachunku bankowym: 

   Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki „ 

   Ma 750 „ Przychody finansowe „ 

 

- odprowadzono do budżetu gminy dochody z tytułu środków na       

rach.bankowym: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych”, 

   Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

-  przeniesienie zrealizowanych dochodów na 31 grudnia: 

   Wn 800 „ Fundusz jednostki”, 

   Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, 

 



 

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

  Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

  Ma 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych opłat: 

   Wn 751 „Koszty finansowe „ 

   Ma 130 „ Rachunek bieżący jednostki „ 

 

-naliczenie odsetek od nienależnie pobranych św. rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

Wn 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma  750 „ Przychody finansowe „ 

 

-  odprowadzono do Urzędu Miasta odsetki od nienależnie pobranych 

świadczeń: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych”  

   Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych   

 

-  zwrot otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

    Ma 760 „ Pozostałe przychody operacyjne”, 

 

- przeniesienie zrealizowanych przychodów na wynik finansowy na 31 grudnia: 

   Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, 

   Ma  860 „Wynik finansowy” 

 

 

Ewidencja dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków z pomocy 

społecznej, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu aliment. za rok 

poprzedni. 

 

 -  zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

    Ma 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 



 

 

- naliczenie nienależnie pobranych świadczeń: 

Wn 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma  720 „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych „, 

 

 

- odprowadzono do Urzędu Miasta zwrócone świadczenia: 

  Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” 

  Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Ewidencja odpisów aktualizujących należności. 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. zaliczek aliment: 

Wn 761 „ Pozostałe koszty operacyjne „–50 % należności gminy Dęblin 

Wn 225 „ Rozrachunki z budżetami” –50 % należności budżetu państwa 

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. funduszu aliment: 

Wn 761 „ Pozostałe koszty operacyjne „–należności Gm. Dęblin 

Wn 225 „ Rozrachunki z budżetami” –należności budżetu państwa 

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. odsetek od funduszu aliment: 

Wn 225 „ Rozrachunki z budżetami” –należności budżetu państwa 

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- zmniejszenie odpisu aktualizującego  

Wn 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

Ma 761 „ Pozostałe koszty operacyjne” 

Ma 225 „ Rozrachunki z budżetami”, 

  

-wpływ niewyjaśnionych kwot należności z tyt. dochodów budżetowych: 

 Wn 130 „ Rachunek bieżący jednostki budżetowej”, 

 Ma 245 „Wpływy do wyjaśnienia”, 

 

- kwoty wyjaśnionych należności z tyt. dochodów budżetowych: 

 Wn 245 „Wpływy do wyjaśnienia”,  

 Ma  221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 



 

Ewidencja na kontach pozabilansowych  

 

- plan finansowy wydatków i jego korekta (na podstawie uchwał i zarządzeń) 

Wn 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

- równowartość zrealizowanych wydatków oraz wydatki niezrealizowane (na 

31.12.) 

Ma 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

- zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego (na koniec kwartału) 

Ma 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

-  równowartość wykonanych wydatków ( na 31. 12.) 

Wn 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

- zaangażowanie wydatków budżetowych w latach poprzednich , a 

obciążających plan finansowy roku bieżącego (02.01.) 

Wn 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

 

- zaangażowanie wydatków lat przyszłych (31.12) 

Ma 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

 

- wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu) saldo Wn 

konta 201 (należności od jednostek z grupy objętej łącznym sprawozdaniem na 

31.12.) 

Wn 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

  

- wzajemne zobowiązania (wyłączenia dotyczące pasywów bilansu), saldo Ma 

konta 201 (zobowiązania wobec jednostek z grupy objętej łącznym 

sprawozdaniem na 31.12.) 

Ma 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

- koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami 

objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat na 31. 12. 

Ma 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 
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Opis struktury zbiorów danych -  Finanse DDJ

1. Organizacja baz danych
System oparty jest na zgodnym ze standardem SQL, serwerem relacyjnych baz danych FireBird o 

dużych możliwościach. Cechuje go duża wydajność i niezawodność. System korzysta z 224 tabel 

zawartych w pliku FINANSE.GDB, na których bazują programy Finanse DDJ, Kasa, Magazyn DDJ, 

Stołówka DDJ, Wyposażenie DDJ, Rozrachunki, Rejestr VAT, Zamówienia publiczne, Fakturowanie:

I Nazwa tabeli Identyfikator Pola

AMORTYZACJA ID_AMORTYZAGA 35

DEALERS ID_D, ID_REJON 19

DECYZJE ID_DEC 12

DEF_KONT ID_DK 10

DEKLA RACJE_VAT7 ID_DEK 90

DML$CACHE_REJESTRDOK DMLID 7

DOK ID_DOK 29

DOK_WEW_ROZLICZ ID_D 5

FILTR_GRl)P 1

FIN_DOK ID_FIN_DOK 14

FIN_DZ_DOK ID_DZ_DOK 7

FIN_GR_DOK ID_GR_DOK 9

FIN_KB_CELE ID_CELE 3

FIN_KB_DZIALANIA ID_DZIALANIA 12

FIN_KB_DZIALANIA_CELE 2

FIN_KB_FUNKCJE SYMBOL, ROK 5

FIN_KB_MIERNIKI IDJYIIERNIKI 3

FIN_KB_PODZADANIA
F_SYMBOL, Z_SYMBOL, 

SYMBOL, ROK
10

FIN_KB_WYKONAWCY I D_W Y KON AWCY 2

FIN_KB_ZADANIA
FUNKGE_SYMBOL, 

SYMBOL, ROK
13

FIN_KODY_JEDNOSTEK ID 12

FIN_KONKURSY ID_KONKURSY 10

FIN_KONKURSY_PLANY ID_KON_PLAN 6

FIN_KOSZTY_ZAANG ID_FIN_KOSZTY_ZAANG 5

FI N_KOSZTY_ZAAN G_SZ AB ID_SZAB 5

FIN_MASKI_NR_DOK ID_MASKI 2

FIN_MASK_GR_DOK ID_MASK_GR_DOK 4

FIN_NAZWY_KONTJ5YNT NUMER S

FIN_NAZWY_KONT_SYNT_R

OZP
NUMER 5

FIN_NUMJ50K ID_FIN_NUM_DOK 6

FIN_OBROTY ID_OBROTY 10

FIN_OBROTY_GRAF ID_OBROTY_GRAF 8

FIN_OBROTY_ROZ ID_OBROTY_ROZ 14

FIN_PROGRAMY_UE ID_PROGRAMY_UE 4

FIN_SIGMA_POZYGE ID_POZ 6

FIN_SPD IDJEDN 8

FIN_SZABLON_KB ID_FIN_SZABLON_KB 11

FIN_TYPY_OPER_KS ID_FIN_OP 5

FIN_TYTULY_OPER ID_TYTULY_OPER 2

Nazwa tabeli Identyfikator Pola

FIN_USERS ID 5

FIN_WNIOSKI_ZAANG ID_FIN_WZN 14

FIN_WNIOSKI_ZAANG_POZ ID_WZN_POZ 6

FIN_WNIOSKI_ZAANG_TRY

B
ID_TRYB 2

FIN_WYD_STR ID_WYD_STR 2

FIN_WZOR ID_WZOR S

FIN_WZORCE ID_FIN_WZORCE 7

FIN_WZORCE_POZ ID_FIN_WZORCE_POZ 12

F1N W ZO  R_POZ ID_WZOR_POZ 6

GRAF ID_GRAF 24

GRUPY ID_GR 3

GRU PYWYPOSAZENIA 1 D_G R_WY POSAZENIA 8

GRUPY_ZADAN ID_GR_Z 6

HISTORIARB ID 31

HISTORIA_UMIEJSCOWIEN
ID_HISTORIA_UMIEJSCOWI

EN
7

INWENTARYZAGA IDJNWENTARYZAGA 15

INWENT_ARKUSZE ID_INWENT_ARKUSZE 16

INWENT_LISTA ID_INWENT_LISTA 25

JEDNOSTKI IDJEDN, ID_GR 48

KALENDARZ ID_KALENDARZ 15

KASA_FISKAL ID 3

KASA_KASA ID_KASY 10

KASA_MASKA IDJEDN 4

KASA_OPERAGA ID_0PER 30

KASA_OPERAGA_RODZAJ ID_RODZAJ 4

KASA_RAPORT ID_RAP 30

KASA_STAN_POCZ ID 4

KASA_TY P_OPE R ID_TYP0P 7

KASA_VAT ID 5

KASA_ZA_C0 ID_ZACO 16

KASA_ZA_CO_ZLOZONE ID_ZAC0_ZB S

KONT ID_K0NT 26

KONTAKT ID_KONTAKT 12

KONTA_BANK ID_KB, IDJEDN 21

KONTA_KONTRAH ID_KB 6

KONTRAH ID_KONTRAH 56

KONTRAH_OBCY ID_KO 11

KONTRAH_TOWARY
ID_KT, ID_KONTRAH, 

ID_TOW
8

MAG_DOKUMENTY IDDOK 42
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I Nazwa tabeli Identyfikator Pola

MAG_GRUPY_TOW IDGRUPY 4

MAG_GRUPY_TOW_MAG IDGRUPY 3

MAGJNWENT IDJNWENT 22

M AG_I N W E NT_P0Z Y CJ E ID_INWENT_POZ 7

MAG_K0NT0_KSIEG IDMAG 4

MAG_KONTRAH_MAG ID_KONTRAH 3

M AG_M AG AZ Y N IDMAG 13

M AG_M AG AZY N _J E D N 2

MAG_MASKI_NR_DOK ID_MASKI 2

MAG_OPERAQE IDOPE 21

MAG_REJESTR_TOWAR_RO

K
3

MAG_R0DD0K IDRODDOK 7

MAG_TOWARY ID_TOW 20

MAG_TYPYDOK IDTYPYDOK 4

MAG_USERS_MAG ID_USR 2

MAG_USERS_RODZ_KH ID_USR 2

MAPER_TOWAR ID_TOW 3

ODPOWIEDZIALNI ID_ODPOWIEDZIALNI 5

OKRESY 4

PARAMETR ID_PAR 5

PARAMETRRB IDPAR 12

PLANY ID_PLAN 5

PLANY_BUD_ZAD ID_PLAN 5

PLANY_ZAKLAD ID_PLAN a

PLANY ZAKŁAD BUD ZAD ID PLAN s

PŁATNOŚCI ID_PLATNOSCI 9

POCZEKALNIA ID_POCZ 27

POCZEKALŃ IA_FIN_DOK ID_POCZ_FIN_DOK 11

PROJEKTY ID_PROJEKTY 6

PROJEKTY_PLANY ID_PROJEKTY_PLANY 13

PROJEKTY_PLANY_POZ I D_PROJ EKTY_PLAN Y_POZ 9

PROJEKTY_WYDATKI id _ p r _ w y d 14

PROJEKTY_ZADANIA ID_PR_ZAD 6

PRZEKSIEG ID_PRZEKSIEG 11

PRZEKSIEG_POZ ID_PRZEKSIEG_POZ 10

PRZELEWY ID_ PRZELEWY 9

PRZ_PARAMETR 2

PRZYPRZE LEW - 32
PRZ_UST_EKSPORT 5

PUNKTY_UM ID_PKT 8

RABATY RABAT 2

RAP0RT1 21

REJESTR_CPV 2

REJESTR_DOK ID_DOK_REJ, IDJEDN, ID_GR 84

REJESTR_GR_DOK GRUPA_DOK 2

REJESTR_MASKI_NR_DOK ID_MASKI 2

REJESTR_NOTATKI 2

REJESTR JJOTY_KOR ID_N 31

REJESTR_NOTY_TOW ID_REJ_NOTY_TOW 4

REJESTR_NUM_DOK ID_REJ_NUM_DOK 4

REJESTR_ODSETKA ID_ODS 30

REJESTR_PKWIU 3

REJESTR_POZ ID_POZ 31

U www.progman.com.pl

I Nazwa tabeli Identyfikator Pola

REJESTR_P0Z_K0NT0 ID_RPK 6

REJESTR_POZ__Z ID_Z 6

REJESTR_SCHEMAT ID_S 17

REJESTR_SCHEMAT_KONTRAH ID_SK 18

REJESTR_SCHEMAT_KONTRAH

_POZ
ID_SPK 27

REJESTR_$CHEMAT_POZ 1D_SP 26

REJESTR_STAWKI_VAT ROK 2

REJESTR_STOPY ID_ST 4

REJESTR_STOPY_PROC DATAPRG 3

REJESTR_TOWAR ID_TOW 23

REJESTR_UP0MN1ENIA ID_UP 21

REJESTR_USERS_GRUPY ID 3

REJESTR_WEW_ROZLICZ ID_W 7

REJESTR_WYG_FAK ID_WF 6

REJESTR_ZLACZ_ODS
ID_ZLACZ, ID_DOK_REJ, 

ID_ODS
7

REJESTR_ZLACZ_UP_DOK ID 9

REJON ID_REJ0N 2

ROZLICZENIE_FIN ID_ROZ_FIN 7

SERWIS ID_SER, IDKONTRAH i i
ŚRODKI ID_SRODKI 61
SRODKJSZCZEGOLY ID_SZCZEGOL 8

srodkijlosc ID_SRODKI_ILOSC 5
STOLJ3MPGHP ID_GMPGHP 9

STOL_GMPGHP_REC ID_GZ 7

5T0L_GMPGHP_ZAP0T

1DZAPOTRZE BO WANI E, 
ID_GMPGHP

2

ST0L_GRUPY_0S0B

ID_GRUPY_OSOB,

ID_ZAPOTRZEBOWANIE
13

STOL_NAZWY_WART_ODZYW ID_NWO 5

STOL_PARAM_MNOZ ID_MN0Z 4

STOL_POSILKI
ID_POSILEK,

ID_ZAPOTRZEBOWANIE
6

STOL_POTR_TOW ID_ZAPOTRZEBOWANIE 3

STOL_SKLADNIKJ>OTRAWA

Id_skladnik, ID^TOW, 

ID__ZAPOTRZEBOWANIE
7

STQl_SKLADNIKI
ID_SKLADNIK_POTRAWA, 

ID_5KLADNIK, ID_T0W
8

STOL_STAWKI_POSILKOW ID_ STOL_STAWKI_POSILKOW S
STOL__STD—GRUPY_OSOB ID_STDJ5R_0S0B 2
STOL_STD_POSILKI 1 D_STD_POSI L£ K 4

STOL_TYP_GR_POSI LKOWA ID_TYP_GR_POS 3

ST OL_WART_ODZYW ID_T0W 87

STOL_ZAPOTRZEBOWANIE

1 D_ZAPOTRZE BO WANI E, 

IDMAG
20

SYMBOLERB IDJEDN 21

TEMPREJESTRDOK 79

TEMPREJESTR_POZ 27

TEMPREJESTR_TOWAR 22

TREZORJD_UST ID_TIL 7

TYPY_SZKOL ID_TYP_S 3

UMIEJSCOWIENIE IDJJMIEJSCOWIENIE 6

URZEDY_SKARBOWE ID_US 3

UR_HIST_PASS ID_PH 4

UR_JN_USERS_DZIENNIKI 2

UR_JN_USERSJEDN ID USR, IDJEDN, ID_PROG 3
UR_JN_USERS_KASY łD_KASY, ID_USR 2
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Nazwa tabeli Identyfikator Pola

URJN_USERS_PROGRAMS ID_PROG, !D_USR 3

URJNJJSERS_RIGHTS IDJJSR, ID_RIGHT, ID_PROG 4

URJN_USERS_TYPY 2

URJ_OGIN_LOG ID_LL 6

UR_PARAMETR IDJJP 7

UR_PROGRAMS ID_PROG 2

UR_RIGHTS ID_RI6HT, ID_PROG 6

UR_USERS ID_USR 10

USERS_RIGHT USERJMAME 6

UR_LOGIN_LOG ID_LL 6

WKPJNFO IDPROGRAM 13

WNIOSKI_ZM_PL ID_WNIOSKI_ZM_PL 14

WNIOSKI_ZM_PL_PAR ID_WNIOSKI_ZM_PL_PAR 10

WSP_STRUKTURY ID_WS 5

WYCIĄGI ID_ WYCIĄGI 9

WYCIAGI_POZ ID_WYCIAGI 13

WYPOS_ETYKIETY I D_WYPOS_ETYKI ETY 8

WYPOS_HARMONOGRAM ID_WYPOS_HARMONOGRAM r 6

WYPOS_HIST_SRD ID_HIST_SRD 20

WYPOS_HIST_WYP ID_HIST_WYP 20

WYPOS_iNWENT_ZARZADZENI

E
IDJNWENTARYZACJA 12

Nazwa tabeli Identyfikator Pola

WYPOS_KOD_JEDNOSTK! IDJEDN 2

WYPOS_KOMISJE ID_WYPOS_KOMISJE 13

WYPOSJKST KST 2

WYPOS_MASKA IDJEDN 6

WYPOS_MASKA_PRZYKLAD IDJY1ASKA 4

WYPOS_OPIS ID_WYPOS_OPISY 2

WYPOS_RAP_HIST_SRD ID_RAP0RT 4

WYPOS_RAP_HIST_WYP ID_RAPORT 4

WYPOS_REJESTR_KST 4

WYPOS_SIO ID_SIO 9

WYPOS_STANOWISKA ID_WYPOS_STANOWISKA 2

WYPOS_TRANS 1 D_WYPOS_TRANS 37

ZADANIA ID_ZAD 12
ZESTAW_KONT ID_ZES 9

ZESTAW_KONT_OPISY ID_OPIS 4

ZLACZ_KASA_REJESTR ID_KR 6

ZLACZ_REJ_FIN 1 D_ZLACZ 11

ZL_PKT_SER
ID_ZL, ID_PKT, ID_SER, 

IDKONTRAH
8

ZP_PUNDUSZE ID 9

ZP_ZAMOWIENIA ID_ZAMOWIENIA 14

ZWIEKSZ_WART ID_ZWIEKSZ_WART 11

1.1 Wykaz zbiorów danych osobowych

Dane osobowe występują w kartotece kontrahenci i są one współdzielone ze wszystkimi programami 

pracującymi na danej bazie.

Tabela KONTRAH:
Nazwa pola Typ

ID_KONTRAH Integer

SKRÓT Varchar (30)

NAZWA Varchar (200)

MIASTO Varchar(25)

ULICA varchar (30)

NRD0MU Varchar (10)

KODP Char(6)

NIP Char(13)

REGON Char(20)

TEL1 Varchar (20)

TEL2 Varchar (20)

FAX Varchar(20)

EMAIL Varchar(40)

NAZWISKO Varchar (30)

IMIE1 Varchar(25)

IMIE2 Varchar(25)

STANOWISKO Varchar(25)

TELOSOBY Varchar (20)

TELKOM Varchar (20)

EMAILOSOBY Varchar(40)

UWAGI Varchar (200)

OPIS1 Varchar (50)

TYP Char (1)

ID_REJON Integer

POWIAT Varchar (40)

WOJ Varchar (40)

OŚWIADCZENIE Char(1)

ID_D Integer

U POWAŻ Char(1)

PODPIS Varchar (50)

DATA_ZMIANY Datę

OSOBA_ZMIANY Varchar (30)

TYPK Char (1)

SUB_K Integer

POTENCJALNY Char (1)

CZY_MA_PODK Char(1)

ID_OBCY Integer

PŁATNIK Char(1)

TYP_K2 Char(1)

POCZTA Varchar(50)

GRUPA_FIN Smallint

ID_KONTRAHJMPORT Integer

TYP IMPORT Char(1)

ID_TYP__S Integer

UL_PREFIX Varchar(5)

FORMA_PRAWNA Char (1)

0PIS_SEK Varchar (200)

KO NTR AH_S K ROT_l M PO RT Varchar (30)
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KONTO JA/N CHAR(30)

WUZYCIU CHAR(l)

IDJEDN INTEGER

OS_FIZYCZNA BOOL_T

KOD_K INTEGER,

ID_USR_ADD INT_NULL,

DATA_DODANIA DTIME

IDJJSR INT_NULL

GIODO_SPRZECIW CHAR

GIODO_ZRODLO VARCHAR

GIODO_SPRZECIW_INFO VARCHAR

Tabela JEDNOSTKI:
Nazwa pola Typ

IDJEDN Integer

IDJ3R Integer

NAZWA GR_NAME

FULLJNAME VAR100

ADRESS VAR50

NR_DOM DNR_DOM

MIASTO VAR30

WOJ VAR20

TEL VAR20

KOD DKOD

NIP DNIP

REGON DREGON

NAZWISKO_D VAR20

UZYTK Varchar

HASŁO Char

ID_GR_OBCY Integer

IDJEDN_OBCY Integer

ROKK Integer

MCK Smallint

TYP_GR Smallint

GMINA VAR40

POWIAT VAR40

POCZTA VAR40

ZAK_BUDZETOWY Char

OSOBA_FIZ BOOL_TN

US1 VAR50

US2 VAR100

IMIE_OS_REPREZ VAR30

NAZWISKO_OS_REPREZ VAR50

DATA_UR_OS_FIZ Datę

NAZWISKO J3S_FIZ VAR50

IMIE_OS_FIZ VAR30

UM_AKTYWNY Char

UMJDJ3BCY VAR100

UMJD_W W W Integer

UM_HASLO VAR100

UM_ADRES VAR100

VAT7 Char

TYTUL_FAKTU RY VARSO

MOVE_DATA Char

TYTULJNNE VAR20

AKTYWNA CHAR(l)

ZAKRES_NUM CHAR(l)

TYP_NUM CHAR(l)

GRUPA_FIN INTEGER

AKTYWNA_WYPOS CHAR(l)

PESEL_OS_FIZ CHAR(ll)

IDJJS INTEGER

MAIL VARSO

PKD VAR5

1.2 Opis struktury zbiorów danych wchodzących w skład 
dokumentów rachunkowych

Tabela FIN GR DOK:
Nazwa pola Typ

ID_GR_DOK Integer

SKRÓT Varchar (20)

NAZWA Varchar (200)

TYP Char (1)

ROK Integer

IDJEDN Integer

DOK_BIL Char (1)

OLD_ID_GR_DOK Integer

KOD VARCHAR(3)

Tabela FIN DZ DOK:
Nazwa pola Typ

ID_DZ_DOK Integer

SKRÓT Varchar (20)

NAZWA Varchar (200)

ROK Integer

IDJEDN Integer

OLDJD_DZ_DOK Integer

KOD Varchar(3)
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Tabela GRAF:
I Nazwa pola Typ

IDJ3RAF Integer

PARAGRAF C har(30)

GRUPA Varchar (100)

NAZWA Varchar (500)

ZNACZNIK Char(1)

0PIS1 Varchar (255)

0PIS2 Varchar (50)

NAZWAU Varchar (20)

DATAU Datę

IDJEDN Integer

ID_GR Integer

ID_GRAF_OBCY Integer

PRZĘŚL Char(1)

SKAS Char (1)

POPR Char(1)

ROK Integer

WYKON Numeric (16,2)

ID_KALK Integer

SR_SPEC Char (1)

AKTYWNE Char (1)

ID_PROGRAMY_UE INTEGER

ID_POZYGI_SIGMY VARCHAR(40)

PARAGRAF_SHORT COMPUTED BY

ROZDZIAL_SHORT COMPUTED BY

Tabela FIN DOK:
Nazwa pola Typ

ID_FIN_DOK Integer

ID_DZ_D0K integer

ID_GR_D0K Integer

NUMER C har(20)

DATA Datę

DATA_DOK Datę

DATA_KSIEG Datę

ZAKSIEG Char (1)

NOTATKA Varchar (500)

USER_LOCK Varchar(20)

OPIS Varchar (100)

NRDOKJMR Integer

NRDOK_PREFIX Varchar (20)

NRDOK_SUFFIX Varchar (20)

UZYTK_KSIEG Varchar(20)

IM_NAZ_KSIEG Varchar (20)

DATA_OG DATĘ

Tabela KONT:
Nazwa kolumny Typ

ID_KONT Integer

KONTO Char (30)

GRUPA Char(30)

NAZWA Varchar (100)

BILANSOWE Char (1)

ROZRACH C har(l)

STRONA Char (1)

OPIS1 Varchar (50)

OPIS2 Varchar (50)

NAZWAU Varchar (20)

IDJEDN Integer

ID_GR Integer

ID_KONT_OBCY Integer

PRZĘŚL Char (1)

SKAS Char(1)

POPR Char (1)

ID_KONTRAH Integer

KONTRAH Varchar (100)

ROK Integer

PLANY Numeric (12,2)

SALDO Numeric (16,2)

AKTYWNE Char (1)

OLDJD_KONT INTEGER

VAT Char(1)

IDPROGRAM Y_U E INTEGER

R0DZAJ_RW BOOL_T

Tabela FIN WYD STR:
Nazwa pola Typ

N R_WYD_STR CHAR(2)

OPIS VARCHAR(500)
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Tabela DOK:
I Nazwa pola Typ

ID_DOK Integer

POZYCJA Smallint

KONTOWN Varchar (30)

KONTOMA Varchar (30)

KWOTA Numeric (12,2)

PARAGRAF Char(30)

WYDATEK Char(1)

IDATA Datę

INUMER Char(20)

I0PIS1 Varchar (300)

NR_DZ Integer

UZYTK Varchar (20)

IM_NAZ Varchar (50)

DO_ZAPLATY Numeric (14,4)

TYP_OBCE Smallint

ID_OBCE Integer

TYP_PROG Char(1)

DATA_WPISU Datę

ID_FIN_DOK Integer

NR_DOK_ZROD Char (50)

TYP_WN Char (1)

TYP_MA Char (1)

NAL_DO_ZAPLATY_WN Numeric (16,2)

NAL_DO_ZAPLATY_MA Numeric (16,2)

WYD_STR CHAR(2)

ID_DZIALANIA INTEGER

POŚREDNIE CHAR(l)

ROZDZIAŁ CHAR(5),

ID_FIN_WNZ INTEGER

DAT A_OG DATĘ

Tabela FIN KB DZIAŁANIA:
Nazwa pola Typ

ID_DZIALANIA INTEGER

SYMBOL CHAR3

PODZADAN IA_S YM BOL CHAR3

ZADANIA_SYMBOL CHAR3

FUNKCJE_SYMBOL CHAR3

DZIAŁANIE VAR500,

ROK SMALLINT

IDJEDN INTEGER

ID_CELE INTEGER,

OZNACZENIE COMPUTED

ID_MIERNIKI INTEGER,

WOJ BOOL_T

1.3 Opis powiązań
Tabela 1/Pole Tabela 2/Pole Opis

JEDNOSTKI/IDJEDN DOK/IDJEDN Powiązanie dokumentu z jednostką

DOK/KONTOWN KONT/KONTO Powiązanie z listą kont danej jednostki

DOK/KONTOMA KONT/KONTO Powiązanie z listą kont danej jednostki

DOK/PARAGRAF GRAF/PARAGRAF Powiązanie z listą paragrafów danej jednostki

DOK/ ID_DZIALANIA
FIN_KB_DZIALANIA/

ID_DZIALANIA
Powiązanie dokumentu z listą dziatań

DOK/ WYD_STR
FIN_WYD_STR /  

NR_WYD_STR
Powiązanie dokumentu z wydatkiem strukturalnym

DECYZJE/ID_DEC PLANY/ID DEC
Powiązanie planu z decyzją zmian planu w danym 

miesiącu

GRAF/ID_GRAF PLANY/ID_GRAF Powiązanie paragrafu z zmianą planu w danym miesiącu

ZLACZ_REJ_FIN/ID_DOK DOK/ID_DOK Powiązanie dekretu z fakturą w finansach

ZLACZ_REJ_FIN/ID_REJ REJESTR_DOK/IDREJ Powiązanie faktury z dekretem w rozrachunkach

ZLACZ_KASA_REJESTR/ ID_OPER
KASA_OPERACJA/

ID_OPER
Powiązanie dekretu z raportem kasowym w kasie
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2. Opis systemu informatycznego
System składa się z pakietu kilku programów współpracujących ze sobą poprzez wymianę danych. 

W skład systemu wchodzą następujące programy: Finanse DDJ, Rozrachunki, Fakturowanie, 

RejestrVAT, Zamówienia publiczne, Wyposażenie DDJ i Kasa. Programy te korzystają ze wspólnego 

zbioru danych, który zawarty jest w pliku FINANSE.GDB. Część danych jest wspólna dla wszystkich 

programów, są to tabele: JEDNOSTKI, GRUPY, KONTRAHENCI oraz PARAMETR. Pozostałe 

wykorzystywane są tylko przez wybrane programy.

System umożliwia także import niektórych danych między poszczególnymi programami. Takie 

rozwiązanie zostało zastosowane w programie Finanse DDJ przy przekazywaniu informacji księgowych z 

innych programów. Polega to na przetwarzaniu danych zawartych w tabeli np. REJESTR_DOK i zapisie 

ich w tabeli POCZEKALNIA. Tabela POCZEKALNIA jest miejscem, gdzie tymczasowo są 

przechowywane dane zaimportowane z innych programów.
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3. Metody zabezpieczeń danych
Program został oparty na SQL’owym serwerze bazodanowym FireBird. Dostęp do danych jest chroniony 

poprzez login i hasło. Każdy program posiada rozbudowaną listę praw, dzięki którym można zarządzać 

dostępem do poszczególnych opcji w programie. Aby uruchomić program należy podać nazwę 

użytkownika (login) i hasło. Informacje o użytkownikach przechowywane są w pliku z danymi, czyli 

FINANSE.GDB.

Administrator systemu może określić szczegółowe parametry haseł takie jak: ilość i rodzaj wymaganych 

znaków w haśle, okres ważności haseł, okres bezczynności systemu, po którym następuje automatyczne 

wylogowanie użytkownika. W programie opcjonalnie tworzony jest rejestr logowań.

Program umożliwia Użytkownikowi tworzenie kopii bezpieczeństwa danych. Plik archiwum zawiera 

całość danych zawartych w bazie, wprowadzonych we wszystkich latach obrachunkowych, we 

wszystkich modułach wchodzących w skład systemu. W domyślnej konfiguracji programu, Użytkownik 

otrzymuje co 5 dni przypomnienie o konieczności wykonania archiwum. Częstotliwość przypomnienia, a 

także ścieżkę zapisu pliku definiuje użytkownik w parametrach systemu.

4. Mechanizmy kontroli
I. Możliwe jest zaksięgowanie tylko tych dokumentów, które się bilansują (pomijając księgowania 

w związku z kontami pozabilansowymi); przed zapisem do bazy danych informacji o 

zaksięgowaniu danego dokumentu następuje sprawdzenie poprawności arytmetycznej.

II. W programie przestrzegane są zasady:

a) uniemożliwienie kasowania/zmiany numeru konta jeśli zostało użyte w dokumencie,

b) uniemożliwienie kasowania/zmiany numeru paragrafu jeśli został użyty w dokumencie,

c) uniemożliwienie kasowania/zmiany w dokumentach posiadających status zaksięgowany/ 

zatwierdzony,

d) uniemożliwienie wprowadzania zmian w zamkniętych miesiącach księgowych,

e) uniemożliwienie kasowania jednostki jeśli istnieją przypisane konta,

f) uniemożliwienie kasowania jednostki jeśli istnieją przypisane paragrafy,

g) uniemożliwienie kasowania jednostki jeśli istnieją przypisane dokumenty.
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III. Wszystkie obliczenia bazują na zapisach analitycznych, natomiast syntetyka tworzona jest na ich 

podstawie.

IV. Tylko użytkownik z prawami „administratora" ma możliwość tworzenia nowych użytkowników 

i zmianę ich praw.
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