Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr ............./2010
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu

Wykaz ksiąg rachunkowych z wykazem zbiorów danych tworzących księgi
rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg
rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
1. Jednostka prowadzi księgi przy użyciu komputera klasy PC, korzystając z programów
opracowanych przez firmę SIGID.
2. Oprogramowanie stanowi własność Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lubaniu i służy do
prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych jednostki budżetowej.
3. Księgi rachunkowe prowadzone przy zastosowaniu powyższego oprogramowania obejmują
odpowiednie zbiory zapisów opartych na dowodach księgowych, w porządku chronologicznym i
systematycznym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości. Jednakże mają one inną
organizację z punktu widzenia fizycznego niż tradycyjne księgi rachunkowe.
4. Ustawa o rachunkowości nakłada na producentów oprogramowania poniższą strukturę ksiąg
rachunkowych oraz ich powiązania:

5.

Wykaz ksiąg rachunkowych – pomocniczych prowadzonych ręcznie:
1. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych ( księga inwentarzowa)
2. Wykaz środków trwałych ( księga inwentarzowa, karty środków trwałych)
3. Wykaz pozostałych środków trwałych ( księga inwentarzowa)

Wykaz kont księgi głównej znajduje się w załączniku nr 2 do Zarządzenia Dyrektora w sprawie
ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady( polityki) rachunkowości dla projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego .
6.
Poszczególne operacje w systemie umożliwiają równoczesne wykonywanie określonych
czynności (różnych dla różnych kartotek) dla wybranych danych. Operacjom tym można
poddawać wszystkie pozycje kartoteki, bądź tylko wybrane ich grupy. Operacje grupowe
umożliwiają grupowe tworzenie, wystawianie i drukowanie dokumentów, ułatwiają pracę w
przypadku powtarzalnego wystawiania dużej liczby dokumentów.
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7.

Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienia analityczne
obrotów i sald, zestawienia sald kont analitycznych i zestawienia obrotów i sald kont księgi
głównej, które wykazują pełną zgodność danych pomiędzy sobą, jak i w porównaniu z
dziennikiem.
8.
W procesie przetwarzania danych dokonuje się zestawienia danych dziennika (w
okresach miesięcznych). Zapisy dokonane na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg
pomocniczych oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych – są drukowane w celu uzgodnień
księgowych i dokonania niezbędnych rozliczeń księgowych . Powyższe zbiory będą na bieżąco i
na koniec każdego okresu archiwizowane w sposób umożliwiający zapewnienie odtworzenia tych
ksiąg w formie wydruku oraz przechowywane przez okres nie krótszy od wymaganego dla
przechowywania ksiąg rachunkowych.
9.
Funkcje poszczególnych zbiorów danych są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości.
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