Zarządzenie Nr 55 /10
Starosty Sławieńskiego
z dnia 12 sierpnia 2010r.

zmieniające Załącznik Nr 5 Wykaz oprogramowań komputerowych, z których korzysta
Wydział Finansów do Zarządzenia Nr 54/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budŜetu Powiatu Sławieńskiego
i Starostwa Powiatowego w Sławnie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 5 Wykaz oprogramowań komputerowych, z których korzysta Wydział
Finansów do Zarządzenia Nr 54/2008 Starosty Sławieńskiego z dnia
12 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont
dla budŜetu Powiatu Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Traci moc Załącznik Nr 5 do zarządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

STAROSTA
(-)
Andrzej Lewandowski

do Zarządzenia Nr 54/2008
Starosty Sławieńskiego
z dnia 12 sierpnia 2008r.
zmienionego Zarządzeniem Nr 55/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.

WYKAZ
oprogramowań komputerowych, z których korzysta
Wydział Finansów
§ 1.
1. System POWIAT w tym :
•

FK - Finanse i księgowość – wersja 2.0.08 obejmuje ewidencje stanów i obrotów
księgowych (ilościowo - wartościowo) na zadeklarowanych przez uŜytkowania
kontach. System daje moŜliwość deklaracji planów kont i analizy stopnia
ich realizacji, a takŜe tworzy sprawozdania za dowolny okres oraz przeksięgowuje
automatycznie określone wcześniej konta.

•

BudŜet – wersja 2.0.06 zadaniem modułu jest informatyczne wspomaganie urzędów
w pracach związanych z tworzeniem projektu budŜetu, a po jego zatwierdzeniu,
z realizacją uchwalonego budŜetu. Moduł pozwala zaprojektować budŜet jednostki
samorządu terytorialnego, planować i ewidencjonować w ciągu roku wszystkie
zmiany w przyjętym budŜecie oraz rejestrować wykonanie tego budŜetu.



Majątek Trwały – wersja 2.0.03 umoŜliwia prowadzenie pełnej ewidencji środków
trwałych zawierającej mi.in. ich wartość początkową, aktualną, naliczone umorzenia
i amortyzacje roczne i narastające, miejsce uŜytkowania itp., a takŜe umoŜliwia
tworzenie raportów, i pozwala uzyskać szereg zestawień pozwalających w łatwy
sposób śledzić ich stan oraz dokonujące się w nich zmiany.



Export

i

import

danych

–

wersja

2.0.01

pozwala

na

wprowadzenie

do ewidencji danych podległych jednostek otrzymywanych w uzgodnionych
terminach w postaci zbiorów elektronicznych.


Skarb Państwa – wersja 2.0.07 aplikacja pozwala min. na prowadzenie ewidencji opłat
Skarbu Państwa w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, wydruku
upomnień, ewidencji nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, sporządzaniu zestawień

wpłat naleŜności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty
rozliczeniowej płatnika. Opłaty ściśle współpracuje z aplikacją FK, gdzie nanoszone
są przypisy i wpłaty bezpośrednio na kartoteki płatników.
•

Fakturowanie – wersja 2.0.01 system pozwala na wystawianie faktur za dowolne
usługi i towary,

•

Moduł obsługi kasy – wersja 2.0.03 zapewnia obsługę wszystkich operacji kasowych
– wpłat i wypłat, bieŜące zamknięcie raportu kasowego i roczne zamknięcie kasy,
automatyczne księgowanie operacji kasowych do sytemu FK,

a takŜe emisji

pokwitowań i raportów kasowych.
•

Administracja systemem

- wersja 2.0.01

moduł ten zawiera wszystkie funkcje

związane z konfiguracją całego systemu oraz odpowiada za bezpieczeństwo całej
aplikacji. Między innymi zawiera edycję słowników wspólnych dla całej aplikacji,
edycje danych jednostki organizacyjnej, itp. NajwaŜniejszą częścią modułu jest
funkcja zarządzania uŜytkownikami i przydzielaniem im uprawnień.
•

Parametry systemu – wersja 2.0.01 zawiera wszystkie dane o uŜytkowniku systemu
jakim jest Starostwo Powiatowe w Sławnie



Kadry i Płace – wersja 2.0.05 moduł

jest integralną częścią systemu POWIAT.

Zapewnia kompleksową obsługę z zakresu płac. Aplikacja płacowa pozwala na proste
i przyjazne uŜytkownikowi naliczanie wszystkich składników płacowych. Zawiera
takŜe

wiele

moŜliwości

generowania

raportów

i

wydruków

niezbędnych

i ułatwiających uŜytkowanie systemu. Podstawową zaletą jaką jest manewrowanie
w ustawieniach parametrów to moŜliwość definiowania dowolnych składników
płacowych i ich sposobu naliczania wg potrzeb uŜytkownika. Aplikacja współpracuje
z programem Płatnik w zakresie przekazywania danych do dokumentów
zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
System POWIAT obsługiwany przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
w Koszalinie od 2004r.
2. Program „Płatnik” – wersja 8.01.001 otrzymany w 1999r. bezpłatnie z ZUS zapewnia
pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczony jest do uŜytkowania przez płatników składek
i pozwala na:

− manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
− import danych z systemu kadrowo-płacowego,
− automatyczne

wykorzystanie

danych

płatnika

do

przygotowania

dokumentów

ubezpieczeniowych,
− wykorzystanie

przy

tworzeniu

nowych

dokumentów

zgłoszeniowych

danych

identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane są w kartotece,
− utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
− weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie
raportu o wynikach weryfikacji,
− tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
− wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
− wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
− drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji
zamieszczonym w nagłówku,
− drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
− przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego,
− automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie zdrowotne,
− przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
− wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
− uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów
z ZUS, tak, aby umoŜliwiało to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych
w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności
danych).
3. Homenet - program do sporządzania i elektronicznego przesyłania przelewów
dostarczony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie (firma OPTIMUS), który
prowadzi obsługę bankową Powiatu od 2005r. wersja 1.10.5.0. UmoŜliwia korzystanie
z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Program daje dostęp do takich usług
bankowych jak: przelewy-w tym składki ZUS i dla urzędów skarbowych, wyciągi,
historia, salda bieŜące, bieŜące operacje, informacje, kursy walut i informacje klient.
Program pracuje ze standardami szyfrowania, kaŜda paczka danych szyfrowana
jest innym kluczem szyfrowym. Szyfrowanie ma zastosowanie do szyfrowania klucza
dla danej paczki i tworzenia dla niej elektronicznego podpisu.

4. E-PFRON OFFLINE - wersja 1.3.1 uŜytkowany od września 2003r. przeznaczony jest
do składania zarządowi PFRON deklaracji wpłat lub informacji o zatrudnieniu, kształceniu
lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez pracodawców podlegających
obowiązkowi wpłat na fundusz. Pozwala na tworzenie dokumentów w postaci
elektronicznej i wysyłanie ich przez Internet. Zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność
przesyłanych danych poprzez:
− zastosowanie podpisu elektronicznego do weryfikacji i autoryzacji dokumentów,
− wykorzystanie szyfrowania, czyli protokołu https (SSL) do transmisji danych,
− zabezpieczenie dostępu do kont uŜytkowników przy pomocy hasła,
− ograniczenie ilości prób błędnego logowania,
− moŜliwość róŜnicowania poziomu uprawnień uŜytkowników.
System został podzielony na dwie części: lokalną aplikację e-PFRON OffLine oraz
internetową aplikację e-PFRON OnLine. Podział taki zapewnia moŜliwość wydzielenia
najbardziej czasochłonnych prac związanych ze sporządzaniem dokumentów i dzięki temu
do minimum ogranicza aktywny czas połączenia z Internetem. Aplikacja lokalna e-PFRON
OffLine umoŜliwia m.in. przygotowanie i elektroniczne podpisywanie dokumentów.
5. Program administratora programu Płace – wersja 1.4.23 obsługiwany jest przez Zakład
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie od 1999r. UmoŜliwia automatyzacje
naliczania wynagrodzeń dla pracowników – współpracuje z

programem Płatnik.

System umoŜliwia:
• prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,

• tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie
analitycznym

i syntetycznym,

w sposób

zbliŜony

do

układu

informacji

na tradycyjnym dokumencie płacowym,
• automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym i z ZUS na poziomie poszczególnych
list płac i zbiorowo dla całej jednostki,
• roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników
W ramach programu moŜna wykonać – w postaci informacji do przeglądania na ekranie
lub wydruków – szereg zestawień płacowych o układzie danych, szczegółowości i zakresie
czasowym, począwszy od pełnej analityki (np. na poziomie pracownika i poszczególnych
składników jego wynagrodzenia), na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie

całej jednostki organizacyjnej skończywszy.
6. Bestia – wersja 3.01.014 asysta techniczna dla systemu zapewniona przez Ministerstwo
Finansów. Ma na celu wsparcie słuŜb finansowych jednostek samorządu terytorialnego
w realizacji zadań w zakresie planowania i modyfikacji budŜetu. System wspomaga
sporządzanie sprawozdań jednostkowych

i zbiorczych w obowiązujących okresach

sprawozdawczych. Obsługuje tworzenie bilansów w podziale na formy prawne
prowadzonej

działalności,

bilansów

z

wykonania

budŜetu

JST

oraz

bilansu

skonsolidowanego. Wspomaga prace w zakresie sprawozdawczości i uchwał budŜetowych,
umoŜliwia tworzenie raportów w róŜnych przekrojach na podstawie wprowadzonych
danych.

Program

obsługuje

elektroniczne

przesyłanie

sprawozdań

budŜetowych

do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem właściwej terytorialnie regionalnej izbie
obrachunkowej. Wymiana danych odbywa się z moŜliwym wykorzystaniem podpisy
elektronicznego i bez uŜycia zawietrznych programów pocztowych.
7. SJO BESTI@ - udostępniony od 2010r. wersja - 1.01.014.
Firma Sygnity na podstawie podpisanej umowy ze Skarbem Państwa, wykonała system
„SJO

BeSTi@

-

Zarządzanie

budŜetem

jednostek

samorządu

terytorialnego–

sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”, który został bezpłatnie udostępniony przez
Ministerstwo Finansów wszystkim jednostkom organizacyjnym podległym Jednostkom
Samorządu Terytorialnego. Głównym celem systemu SJO BeSTi@ jest usprawnienie
zarządzania danymi finansowymi jednostek organizacyjnych JST, w tym ułatwienie
i przyspieszenie wymiany danych pomiędzy JO, JST, RIO i MF.
System SJO BeSTi@ umoŜliwia import danych z następujących systemów:
• Systemy finansowo-księgowe uŜytkowane w JO,
• Systemy sprawozdawcze uŜytkowane w JO,
• Inne systemy, które będą obsługiwać eksport danych w formacie obsługiwanym przez
SJO BeSTi@ udostępnionym przez Wykonawcę.
8. Kasa Zapomogowo - PoŜyczkowa - wersja 5.1 udostępniony od sierpnia 2010r.
przez firmę Progman SA z Gdyni. Usprawnia i automatyzuje codzienna p[racę osób
obsługujących ewidencje MPKZP. Jest to program w pełni sieciowy. Obsługa bazy
realizowana jest w technologii client-server z wykorzystaniem SQL owego serwera
danych.

§ 2.
Szczegółowy opis systemów informatycznych, zawierających wykaz programów, procedur
i funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych,
w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania zawarty jest
w Podręcznikach uŜytkowania dostarczonych przez ww. firmy i znajdują się przy
stanowiskach pracy wyposaŜonych w poszczególne programy.

