
Zarządzenie nr 54/2019 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 19.września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad (polityki) 
rachunkowości

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje:

§ 1. W Instrukcji Zasad (Polityki) Rachunkowości stanowiącej załącznik do Zarządzeniu 
nr 63/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„ 16. Ewidencję pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
umarzanych w 100%, których wartość jest wyższa niż 300,00 zł prowadzi się w programie 
Assets Nin ja Pirxon.";

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Starostwo Powiatowe w Jarocinie prowadzi księgi rachunkowe urzędu - Starostwa 
Powiatowego i organu - Powiatu Jarocińskiego w siedzibie jednostki według systemu 
komputerowego pod nazwą:
1) „Księgowość Budżetowa", autor: Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM Roman 

i Tadeusz Groszek s.j. 05-120 Legionowo
2) „Księgowość Zobowiązań", autor: Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM Roman 

i Tadeusz Groszek s.j. 05-120 Legionowo
3) Assets Ninja Pirxon.
Programy dopuszczone do stosowania w księgowości spełniają wymogi określone 
w art. 10 ustawy o rachunkowości i wymienione zostały w załączniku nr 1 do niniejszej 
instrukcji.";

3) w § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych 
kont księgi głównej i prowadzi się je dla:

1) środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych 
w programie Assets Ninja Pirxon;

2) rozrachunków z kontrahentami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 
państwa w programie Księgowość Zobowiązań."

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Załącznik nr 1

do instrukcji zasad 
(polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2019r. 
poz. 511 ze zm.) postanawiam dopuścić do użytkowania następujące programy komputerowe 
w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie:

1. Program „ Radix Płace"wersja DOS
1) Nr wersji oprogramowania - 8.11
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 30.09.2005r.
3) Opis: System „Płace" służy we współpracy z systemem „Kadry" do automatycznego 

sporządzania list płac i drukowania zestawień płacowych
4) Autor: Systemy komputerowe RADIX

UL. Piotrowska 33, 80-332 Gdańsk

2. Program „ Radix Płace"wersja SQL
1) Nr wersji oprogramowania -4.13.7
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2015r.
3) Opis: System „Płace" służy we współpracy z systemem „Kadry" do automatycznego 

sporządzania list płac i drukowania zestawień płacowych
4) Autor: Systemy komputerowe RADIX 

UL. Piotrowska 33,80-332 Gdańsk

3. Program Kadry i Płace

1) Nr wersji oprogramowania - 2019.2.2.119.801
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2018
3) Opis: System służy we współpracy z systemem Kadry do automatycznego sporządzania list 

płac i drukowania zestawień płacowych
4) Autor: Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM 

Roman i Tadeusz Groszek s.j.
05-120 Legionowo

4. Program „Płatnik"
1) Nr wersji oprogramowania -10.01.001
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.1999r.
3) Opis: program umożliwia rozliczenia z tytułu składek ZUS z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. Określa wzory oraz zasady wypełniania dokumentów do ZUS przez płatnika 
składek

4) Autor: Ośrodek Promocyjne - Wdrożeniowy DOMOSKOP sp.z o.o. 
Ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź

5. Program „Budżet JST Pius"
1) Nr wersji oprogramowania - 3.11.0 build 300 baza: 4.1.08
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 30.09.2005r.
3) Opis: Program służy do realizacji sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in.:



- wypełnianie sprawozdań w formularzach elektronicznych zgodnych z odrębnymi przepisami,
- weryfikacja i wykazanie błędów w sprawozdaniach,
- zatwierdzanie sprawozdań i wykonywanie korekt,
- eksport sprawozdań na dyskietkę lub pocztą elektroniczną.

4) Autor: Sputnik Software
Ul. Kordeckiego 30b, 60-144 Poznań

6. Program „Budżet JST JB"
1) Nr wersji oprogramowania - 3.11.1 build 396 baza 4.1.08
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 30.09.2005r.
3) Opis: Program służy do realizacji sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in.:

- wypełnianie sprawozdań w formularzach elektronicznych zgodnych z odrębnymi 
przepisami,
- weryfikacja i wykazanie błędów w sprawozdaniach,
- zatwierdzanie sprawozdań i wykonywanie korekt,
- eksport sprawozdań na dyskietkę lub pocztą elektroniczną.

4) Autor: Sputnik Software
Ul. Kordeckiego 30b, 60-144 Poznań

7. Program „Budżet PRO"
1) Nr wersji oprogramowania - 4.00.2564.066.01.41
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 30.09.2005r.
3) Opis: Program umożliwia między innymi:

- tworzenie projektu budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej;
- wprowadzanie zmian w ciągu roku;
- wprowadzanie planu jednostek podległych.

4) Autor: Sputnik Software
Ul. Kordeckiego 30b, 60-144 Poznań

8. Program „Bestia „ System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
1) Nr wersji oprogramowania 5.002.03.01
2) Data rozpoczęcia eksploatacji 30.09.2005r.
3) Opis: program „Bestia" służy do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. 

Ma na celu realizację zadań w zakresie:
- planowanie budżetu począwszy od etapu przygotowania budżetu, poprzez wszystkie jego 
zmiany;
- sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych 
i kwartalnych okresach sprawozdawczych;
- sporządzanie sprawozdań finansowych;
- wymianę danych między jednostką samorządu terytorialnego a regionalną izbą 
obrachunkowa bez użycia zewnętrznych programów pocztowych.

4) Autor: Sputnik Software
Ul. Kordeckiego 30b, 60-144 Poznań

9. Program Księgowość Zobowiązań {program użytkowany również w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami)

1) Nr wersji oprogramowania - 2019.1.1.321.415



2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2009r.
3) Opis: Program pozwala między innymi na:

- założenie konta wymiarowego;
- wprowadzanie informacji wymiarowych;
- dołączenie istniejących lub stworzenie nowych kont księgowych;
- wykonanie dokumentu będącego podstawa naliczenia wymiaru (decyzja, umowa, 

faktura);
- naliczenie wymiaru,
- zmiany danych wymiarowych;
- wykonanie dokumentu korygującego wymiar;
- ponownie naliczenie wymiaru (przypis lub odpisy korygujące);
- wykonywanie zestawień wymiarowych;
- ewidencjonowanie wpłat;
- rozliczenie płatności; zaległości, odsetki;
- wystawianie upomnień;
- zamykanie roku;
- wykonywanie zestawień księgowych.

4) Autor: Usługi Informatyczne IN PO - SYSTEM
Roman i Tadeusz Groszek s.j.
05-120 Legionowo

10. Program Księgowość Budżetowa
1) Nr wersji oprogramowania - 2019.2.2.514.712
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2009r.
3) Opis: Program pozwala między innymi na:

- zakładanie i aktualizowanie planu kont syntetycznych i analitycznych;
- ewidencję dokumentów księgowych według wprowadzonych kont syntetycznych 

i analitycznych;
- ewidencję planu dochodów i wydatków oraz jego zmian;
- wprowadzenie kont kontrahentów niezależnie od kont księgowych;
— przeglądanie dokumentów już zatwierdzonych;
- wyszukiwanie dokumentów według dowolnych kryteriów;
- sporządzanie różnorodnych wydruków w szczególności: zestawienia obrotów i sald, 

dziennika głównego.
4) Autor: Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM

Roman i Tadeusz Groszek s.j.
05-120 Legionowo

11. Program Stock SmartMedia
1) Nr wersji oprogramowania - 3.09.SP22,
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2008r.
3) Opis: Program umożliwia między innymi na:

- prowadzanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych;

- przeprowadzanie automatycznego spisu z natury orz rozliczenie inwentaryzacji;
- tworzenie raportów i zestawień (tabela umorzeń, amortyzacji, OT, LT, MT itp.);
- amortyzację środków trwałych;
- przypisanie mienia do osoby i miejsca.

4) Autor: SmartMedia Sp.z.o.o.



ul. Chodkiewicza 22
80-506 Gdańsk

12. Program Assets Ninja (nowa nazwa po aktualizacji do najnoweszej wersji Programu Stock 
Smart Media)

1. Nr wersji oprogramowania - 5A
2. Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2008r.
3. Opis: Program umożliwia między innymi na:
- prowadzanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych;
- przeprowadzanie automatycznego spisu z natury orz rozliczenie inwentaryzacji;
- tworzenie raportów i zestawień (tabela umorzeń, amortyzacji, OT, LT, MT itp.);
- amortyzację środków trwałych;
- przypisanie mienia do osoby i miejsca.
4. Autor: PIRXON

13. System bankowości internetowej iPKO Biznes
1) Nr wersji oprogramowania - brak
2) Data rozpoczęcia eksploatacji -16.05.201Ir.
3) Opis: System umożliwia miedzy innymi na:

- dostęp poprzez przeglądarkę internetową do rachunków bankowych, przeglądanie 
stanów, drukowanie wyciągów i płatności
- sporządzanie przelewów elektronicznie, ich podpisywanie za pomocą czytnika wraz 
z indywidualną kartą kodów w formie karty chip, który tworzy zestaw zwany tokenem,
- elektroniczną wysyłkę przelewów.

4) PKO Bank Polski

14. Program Rejestr VAT
1) Nr wersji oprogramowania - 2019.2.2.119.725
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.01.2009r.
3) Opis: System umożliwia miedzy innymi na:

- ewidencję zakupu i sprzedaży;
- fakturowanie;
- rozliczanie faktur VAT;
- sporządzanie deklaracji.

4) Autor: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM
Roman i Tadeusz Groszek s.j.
05-120 Legionowo

15. Program Użytkowanie wieczyste
1) Nr wersji oprogramowania - 2018.2.92.1.23
2) Data rozpoczęcia eksploatacji - 01.03.2017
3) Opis: Program pozwala między innymi na:

- tworzenie kont kontrahentów zobowiązanych do uiszczania opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego oraz ich wysyłanie do Księgowości Zobowiązań.

4) Autor: Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM
Roman i Tadeusz Groszek s.j.
05-120 Legionowo


