
                                                      Zarządzenie Nr 21/2022 

                                              Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów 

                                                       z dnia 01 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów 

dotyczące  zasad ( Polityki ) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz 

zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenia 

nr 71/201/ z dnia 21 maja 2018 roku i zarządzenia nr 16/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku . 

Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i zgodnie z  art. 40 , art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach  publicznych ( j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów  z 13 września 2017 r. w sprawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

342), rozporządzeniem Ministra Finansów z  25 października 2010 r. w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 208, poz.1375), zarządzam co następuje: 

 

 

      § 1 

 

1.Do zasad (Polityki rachunkowości dla Budżetu i Urzędu  Gminy Pacanów – załącznik Nr1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r i zarządzenia nr 16/2022 

z dnia 14 lutego 2022 roku wprowadza się następujące  zmiany: załącznik nr 4  otrzymuje nowe 

brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia 

 

 

     § 2 

 

W  polityce rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:    

-zastępuje się nazwę „PUMA”, nazwą „RESPONS” w związku ze zmianą nazwy programu 

-zastępuje się oznaczenie Urząd Gminy Pacanów, oznaczeniem Urząd Miasta i Gminy 

Pacanów 

-zastępuje się oznaczenie Wójt Gminy Pacanów, oznaczeniem Burmistrz Miasta i Gminy 

Pacanów 

-zastępuje się oznaczenie Skarbnik Gminy Pacanów, oznaczeniem Skarbnik Miasta i 

Gminy Pacanów 

-w załączniku nr 1 § 5 pkt 15 po słowie lub „5” dodaje się słowo lub „1” 

-w załączniku nr 2 część opisowa  pkt 13 słowo „z kontem 130-02” zastępuje się słowem  

„z kontem 130-01” 

 

 

 



§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych 

im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich 

postanowień.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1.02.2022 r. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

mgr Wiesław Skop 

 

 

 

 

 

 

 
  



Załącznik nr 4 
do Polityki Rachunkowości 

 
WYKAZ I OPIS DZIAŁANIA PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH 

UŻYTKOWANYCH W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA i GMINY PACANÓW 
ORAZ Z KTÓRYCH BAZ DANYCH REFERAT FINANSOWY KORZYSTA (WYKAZ DODATKOWYCH 

PROGRAMÓW WYKORZYSTYWANYCH W URZĘDZIE MIASTA i GMINY PACANÓW) 
 
Na podstawie przepisów artykułu 10 ust.1 pkt 3 lit. “c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowość 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 152, poz1223 z 2009 r. z późn. zm.) ustala się wykaz programów komputerowych 
użytkowanych przez Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Pacanów: 
 
W ramach Systemu RESPONS autorstwa firmy ZETO Software Sp. z o.o. działają następujące 
moduły: 
 
Administracja – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2007r. 
Budżet – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2007r. 
Decyzje – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2012r. 
Eksport Danych – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2007r. 
Ewidencja ludności – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2008r. 
Faktury – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2016r. 
FK – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2007r. 
Gospodarka odpadami – Opłaty – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2013r. 
Izby rolnicze – data rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2010r.  
Kadry – data rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2015r. 
Koncesje alkoholowe  – data rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2018r. 
Kontrahenci – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2007r. 
Media – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2020r. 
OPJ - podatek od osób prawnych – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2009r. 
Opłaty różne – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2012r. 
Paliwa – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2010r. 
Płace – data rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2015r. 
Podatki – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2009r. 
Podatki od osób fizycznych (Grunty) – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2009r. 
POST – podatek od środków transportowych – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2010r. 
Przelewy masowe – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2020r. 
Statystyki dla rejestru mieszkańców – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2008r. 
Symulacje – data rozpoczęcia eksploatacji modułu – 2009r. 
Szablony i arch. Wydruków – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2012r. 
Środki trwałe – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2013r. 
USC – data rozpoczęcia eksploatacji modułu - 2014r.  
Windykacja  – data rozpoczęcia eksploatacji w 2009r. 
WPF – data rozpoczęcia eksploatacji w 2015r. 
Wyborcy – data  rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2008r. 
Zaświadczenia – data rozpoczęcia eksploatacji modułu w 2009r. 
 
Dodatkowo w Referacie Finansowym korzysta się z następujących systemów: 
PROGRAM PŁATNIK – system opracowany przez firmę ASSECO Poland  
(przekazany nieodpłatnie przez ZUS ). Data rozpoczęcia eksploatacji programu – 1999r. 
System BeSTi@ i SJOBesti@ – system zarządzania budżetami jednostek samorządu 
terytorialnego, wskazany przez Ministerstwo Finansów. Data rozpoczęcia eksploatacji – 2006 rok. 
 
 
 
 
 



 
 
 
OPIS I FUNKCJE PROGRAMÓW: 
Administracja 
Moduł administracyjny zawiera funkcje obsługi użytkowników, 
edycji danych jednostki organizacyjnej, obsługi słowników 
wspólnych 
 
Budżet 
Zadaniem modułu "Budżet" jest informatyczne wspomaganie urzędów miast, gmin i innych jednostek 
organizacyjnych w pracach związanych z tworzeniem projektu budżetu, a po jego zatwierdzeniu, z 
realizacją uchwalonego budżetu. Moduł pozwala zaprojektować budżet jednostki samorządu 
terytorialnego, planować i ewidencjonować w ciągu roku wszystkie zmiany w przyjętym budżecie oraz 
prezentować wykonanie tego budżetu zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych. 
Warunkiem pełnego wykorzystania modułu jest ścisła współpraca z modułem Finanse i Księgowość. Dane 
o wszystkich zmianach i korektach budżetu są widoczne w module Finanse i Księgowość. 
 
Decyzje 
Moduł Decyzje umożliwia: 
Generowanie decyzji o przyznaniu ulgi (odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości, w 
tym umorzenie tylko odsetek bieżących). 
Anulowanie wydanej decyzji w całości lub: 
- w przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności decyzja zostanie wygaszona w 
całości, 
- w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na które została rozłożona należność, 
decyzja zostanie wygaszona w części dotyczącej nieopłaconej w terminie raty. 
Drukowanie zestawienia na podstawie wydanych decyzji, w podanym zakresie czasowym, w podziale na 
typy decyzji. 
Definiowanie własnych stawek opłaty prolongacyjnej. 
 
Eksport Danych 
Moduł zawiera funkcje obsługi eksportu danych. 
 
Ewidencja ludności 
Moduł zawiera funkcje obsługi ewidencji ludności. 
Umożliwia zarządzanie listą mieszkańców gminy. 
 
Faktury:  
Moduł Faktury zawiera funkcje obsługi faktur. 
 
FK 
Celem modułu Finanse i Księgowość jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji 
finansowych w zakresie księgowości jednostek budżetowych. Moduł dzieli się na dwie podstawowe 
części:  

• Finanse i księgowość budżetu,  

• Finanse i księgowość jednostki budżetowej. 
Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. 
Plan kont dzieli się na dwie podstawowe części:  

• Konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny,  

• Kona pozabilansowe, na których prowadzi się zapisy jednostronne. 
System dostarcza bardzo elastyczne narzędzie służące do precyzyjnego opisania i zainstalowania 
planu kont. Jednolitość budowy konta zapewnia definiowanie bloków składających się na konto 
analityczne. Moduł umożliwia kompleksową obsługę sprawozdawczości. 

 
Gospodarka Odpadami - opłaty  



realizuje wymagania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomaga pracę urzędu w 
zakresie obsługi deklaracji, naliczania opłat, wystawiania decyzji, windykowania należności oraz obsługę 
sprawozdawczości poprzez możliwość importu (alternatywie poprzez wprowadzenie ręczne) kwartalnych 
sprawozdań składanych przez firmy wywozowe. Umożliwia również generowanie rocznego sprawozdania 
gminy zgodnie z wymaganiami prawa. 
 
Izby rolnicze 
Moduł zawiera funkcje obsługi izb rolniczych. 
 
Kadry 
Moduł Kadry zawiera funkcje obsługi kadr. 
 
Koncesje alkoholowe 
Moduł zawiera funkcje do ewidencji, przeglądu oraz do korekty danych o koncesjach alkoholowych.  
Moduł "Koncesje alkoholowe" umożliwia także naliczanie przypisów opłat za koncesje alkoholowe oraz 
naliczanie przypisów do modułu "Windykacja podatkowa". Pozwala on także na wykonanie wydruków 
pism dotyczących zezwoleń oraz różnego rodzaju zestawień.  
 
 
Kontrahenci 
Moduł kontrahenci zawiera funkcje obsługi danych osobowych i adresowych kontrahentów 
 
Media 
Moduł Media jest przeznaczony do rozliczania opłat za dostarczane media, przykładowo opłat za wodę, 
ścieki, gaz itp. Moduł ten umożliwia również rozliczanie innych opłat eksploatacyjnych, przykładowo: 
opłaty za domofon, opłaty na fundusz remontowy. Opłaty mogą być stałe i zmienne. Możliwa jest również 
obsługa najmu i rozliczanie czynszów. 
Do prawidłowej pracy moduł Media wymaga aktywnych modułów Windykacja oraz Faktury. Naliczone 
opłaty trafiają do Windykacji, a także jeśli dla danej umowy miała być wystawiona faktura, to zostanie ona 
automatycznie utworzona w module Faktury w momencie naliczenia umowy. 
Moduł współpracuje z urządzeniem przenośnym Psion w zakresie przekazywania danych niezbędnych do 
zrobienia odczytów (trasy, dane odbiorcy), a także w zakresie pobierania danych o odczytach liczników z 
tego urządzenia. Używając drukarki przenośnej można wykonać wydruk faktury po dokonaniu odczytu. 
Moduł dostarcza funkcjonalności takich jak: 
 
ewidencja obiektów, czyli punktów odbioru; 
dodawanie obiektu; 
zmiana danych obiektu; 
wskazanie lokalizacji obiektu na mapie (wykorzystuje Google Maps); 
dodawanie dokumentów (w postaci plików) do obiektu; 
usuwanie dokumentu z obiektu; 
dodawanie cech obiektu mających wpływ na stawkę usługi; 
przegląd historii naliczeń dla obiektu; 
usuwanie obiektu; 
ewidencja umów z odbiorcami (rejestr odbiorców); 
dodawanie umowy eksploatacyjnej i umowy najmu; 
zmiana danych umowy; 
dodawanie dokumentów (w postaci plików) do umowy; 
usuwanie dokumentu z umowy; 
usuwanie umowy; 
ewidencja liczników ; 
dodawanie liczników; 
zmiana danych liczników; 
monitorowanie terminów legalizacji liczników; 
usuwanie liczników; 
wprowadzanie odczytów dla licznika i dla wielu liczników; 



poprawianie odczytu; 
wyliczenie zużycia na podstawie odczytów; 
usuwanie odczytu; 
import odczytów z urządzenia Psion; 
przygotowanie danych dla inkasenta; 
wydruk faktury na drukarce mobilnej; 
obsługa słowników (rodzaje usług, stawki, inkasenci, rodzaje umów, cykle rozliczeniowe, rodzaje 
obiektów, sposoby fakturowania, cechy zasobu, rodzaje liczników, producenci, rodzaje zdarzeń) - słowniki 
mają możliwość rozbudowy wg własnych potrzeb; 
definiowanie tras dla inkasenta; 
dodawanie trasy; 
zmiana trasy; 
usuwanie trasy; 
ostrzeganie o niemożności zmiany lub usunięcia trasy, dla której są dokonywane odczyty; 
dodawanie obiektów do trasy masowo na podstawie adresu (np. obiekty z całej miejscowości); 
zmiana kolejności obiektów na trasie; 
usuwanie obiektów z trasy; 
definiowanie rejonów na potrzeby sprawozdań; 
dodawanie rejonu; 
zmiana rejonu; 
usuwanie rejonu; 
dodawanie obiektu do rejonu masowo na podstawie adresu (np. obiekty z całej miejscowości); 
usuwanie obiektu z rejonu; 
wydruk zużycia usługi w rejonie, w danym okresie (postać tabelaryczna, wykres kołowy lub słupkowy); 
wyszukiwanie obiektów, umów i liczników wg parametrów; 
wydruki zestawień umów i liczników; 
wydruk polecenia wymiany licznika; 
zestawienie należności; 
naliczanie opłat; 
wyszukiwanie i przegląd naliczonych opłat; 
zatwierdzanie naliczonych opłat skutkujące przekazaniem opłat do Windykacji i ewentualnym 
utworzeniem faktur w module Faktury; 
wyszukiwanie i przegląd dokumentów powstałych na podstawie naliczeń; 
ustawianie parametrów modułu; 
dodawanie zdarzenia na liczniku, w tym montaż i demontaż licznika; 
zmiana danych zdarzenia na liczniku; 
usuwanie zdarzenia z licznika; 
dodawanie notatki do dowolnego obiektu: umowy, obiektu jako punktu odbioru, licznika, zdarzenia; 
wyszukiwanie wg parametrów i filtrowanie danych na listach wyszukiwania (dla umów, liczników, 
obiektów, naliczeń, dokumentów naliczeń, tras, rejonów), ukrywanie/pokazywanie kolumn, zmiana 
sortowania danych, eksport wyszukanych danych do plików: XML, EXCEL, TXT, CSV, HTML i podgląd 
wydruku danych na listach wyszukiwania; 
import obiektów (punktów odbioru) z modułu Gospodarka odpadami - Opłaty; 
migracja obiektów, umów i liczników z systemu Tytan; 
dedykowana aplikacja na urządzenie Psion do dokonywania odczytów. 
 
 
 
OPJ 



Moduł OPJ obsługuje podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej: 
od nieruchomości 
rolny 
leśny 
Moduł OPJ zawiera następujące funkcje: 
prowadzenie kartotek podatników 
ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych 
naliczanie wymiarów podatkowych na podstawie deklaracji 
zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu nieruchomości, gruntów, lasów 
wystawianie decyzji w sprawie: 
odroczenia terminu płatności 
rozłożenia na raty zaległości podatkowej 
umorzenia zaległości 
określenia wysokości zobowiązania podatkowego 
wydruki 
zestawienia i korepondencja z podatnikami 
Moduł OPJ posiada też NOTES, gdzie możemy wpisywać dowolne informacje 
dotyczące podatników. 
 
Opłaty Różne 
Moduł służy do pobierania różnych opłat typu opłata Skarbowa, Administracyjna i innych. 
Jest również możliwość dodawania opłat i wybór przez jaki moduł będą pobierane: 
Kasę lub Windykację 
 
 
 
Paliwa 
Moduł Paliwa jest częścią systemu RESPONS – Nowa Gmina. Jego zadaniem jest informatyczne 
wspomaganie urzędów miast, gmin i innych jednostek organizacyjnych w pracach związanych z 
rejestracją dotacji rolniczych do paliw. Moduł umożliwia prowadzenie pełnej obsługi kartotek 
wnioskodawców tzn, rejestrację wniosków o dopłatę do paliwa, wystawianie decyzji pozytywnej lub 
odmownej na przyznanie dotacji lub wystawienie wezwania w sprawie uzupełnienia braków, poprawienia 
błędów we wniosku. System umożliwia także tworzenie szablonów tekstów decyzji i wezwań, aby 
użytkownik mógł sam ustalać ich treść. Przy tworzeniu każdej decyzji użytkownik może pobierać szablon, 
co skraca czas tworzenia pisma. Moduł pozwala na tworzenie plików z danymi do przelewów w formacie 
obsługiwanym przez systemy bankowe. Moduł współpracuje z modułem Kontrahenci, z którego pobierane 
są dane wnioskodawców oraz z modułem Podatki - os. fizyczne (GRUNTY), z którego pobierana jest 
powierzchnia użytków rolnych do wniosku. Dodatkowo moduł pozwala na wydruk wielu zestawień i 
wykazów według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość ustawiania niektórych 
parametrów niezbędnych do poprawnego działania modułu np. wprowadzanie stawki zwrotu i zużycia 
paliwa na aktualny rok. 
 
Płace 
Moduł zawiera funkcje obsługi kartotek płacowych pracowników i naliczania list płac 
 
Podatki 
Moduł Podatki zawiera funkcje wspólne dla wszystkich modułów podatkowych. 
 
 
Podatki od osób fizycznych (Grunty) 



Moduł zawiera funkcje do ewidencji i przeglądu danych gruntowych, leśnych oraz nieruchomości, a także 
do korekty tych danych. 
Moduł "Podatki od osób fizycznych" umożliwia także naliczanie podatku i wystawianie decyzji, przegląd, 
korygowanie oraz zatwierdzanie opłat związanych gruntami, lasami oraz nieruchomościami. Pozwala on 
także na wykonywanie wydruków dotyczących różnego rodzaju zestawień oraz wydruków zawiadomień o 
zmianie wysokości opłat. 
 
POST 
Moduł POST (Podatek Od Środków Transportu) zawiera następujące funkcje:  
ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych  
ewidencjonowanie pojazdów  
naliczanie wymiarów podatkowych na podstawie deklaracji  
zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu pojazdu, wyrejestrowaniu czasowym  
wystawianie decyzji w sprawie:  
odroczenia terminu płatności  
rozłożenia na raty zaległości podatkowej  
umorzenia zaległych rat  
wydruki  
zestawienia i korepondencja z podatnikami 
 
Przelewy masowe 
System zarządza należnościami Klientów Urzędu, jest punktem naliczania, obsługi wpłat, windykowania 
zobowiązań Klientów Urzędu. 
Moduł „Przelewy masowe” służy do automatycznego wprowadzania do systemu danych płatności z 
wyciągów bankowych. 
Pozwala zastąpić ręczny proces wprowadzania wyciągów do systemu poprzez jego automatyzację. 
 
Statystyki 
Moduł zawiera funkcje obsługi statystyk dla modułu: Ewidencja Ludności -> Kontekst -> Rejestr 
mieszkańców i cudzoziemców. 
 
Symulacje 
Moduł "Symulacje" umożliwia wykonywanie symulacji dla następujących modułów: "Podatki od osób 
fizycznych (Grunty)", "OPJ - podatki od osób prawnych", "Podatek od środków transportu (POST)", 
"Opłata za posiadanie psa (PSY)." 
Moduł realizuje wyliczenie wysokości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków 
transportowych i opłaty od posiadania psa. 
Obliczenia wykonywane są na podstawie istniejącego stanu danych modułów wg. różnych wariantów 
stawek tzn. wg stawek ustawowych, gminnych oraz dwóch wariantów stawek symulacyjnych. 
Program dostarcza dane do analizy wysokości podatku lub opłaty przy różnym poziomie stawek oraz 
podaje różnice w stosunku do wysokości wyliczonego podatku lub opłaty wg stawki bazowej. System 
umożliwia także obliczenie skutków ulg i zwolnień (ustawowych i z uchwały rady gminy) udzielonych przez 
gminę. 
 
Szablony i arch. wydruków 
Moduł Szablony umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, umów i pism w określonym zakresie z 
możliwością indywidualnego określenia przez użytkownika wzoru wydruku, czcionki i treści stałych. 
Przygotowane w ten sposób szablony mogą być wykorzystywane w modułach zintegrowanych z 
mechanizmem szablonów, pozwalając między innymi na rejestrowanie kopii wydruku wraz z informacją o 
użytkowniku i momencie wykonania operacji drukowania. 
 
Środki Trwałe 
Moduł Środki trwałe zawiera funkcje obsługi środków trwałych, 
obsługi grup środków trwałych, raportów i danych słownikowych 
dla środków trwałych. 
 



 
Urząd Stanu Cywilnego 
Moduł zawiera funkcje obsługi Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
Windykacja 
Moduł Windykacja obsługuje podatki: 
od osób fizycznych 
od osób prawnych 
za środków transportu 
za posiadanie psa 
i zawiera następujące funkcje: 
- Bilans otwarcia - migracja z plików dbf, obsługa ręczna 
- Kartoteka wybranego podatnika: 
należności, wpłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze  
- Dzienniki wpłat, zwrotów i przeksięgowań (łącznie z rapotami kasowymi) 
- Rejestry upomnień, dowodów przeksięgowań, tytułów wykonawczych i kwitariuszy (tylko podatek od 
osób fizycznych 
- Wydruki: kartoteki wybranego podatnika 
zaległości i nadpłat 
przypisów i odpisów 
- Obroty miesięczne  

 
WPF 
Moduł zawiera funkcje obsługi wieloletnich prognoz finansowych. 
 
Wyborcy 
Moduł zawiera funkcje obsługi wyborców dla modułu: Ewidencja Ludności -> Kontekst -> Rejestr 
mieszkańców i cudzoziemców. 
 
Zaświadczenia 
Moduł Zaświadczenia zawiera następujące funkcje:  
przeglądanie kartotek podatników podatku od osób fizycznych i prawnych  
wydruk zaświadczenia o:  
niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  
wielkości gospodarstwa  
ustalanie rocznych i miesięcznych stawek dochodu  
rejestr wydanych zaświadczeń  
wydruk rejestru zaświadczeń  
migrację danych  
zamknięcie roku  
 
Program PŁATNIK 
Celem programu jest zapewnienie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z 
ZUS. Program pozwala w szczególności wykonywać n/w zadania: 
– zakładanie kartotek ubezpieczonych (wpisywanie danych osobowych, przeglądanie , aktualizacje np. 
zmiana dowodu, adresu nazwiska), 
– tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych tj. zgłoszenie , wyrejestrowanie pracownika, członka 
rodziny, zleceniobiorcy odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
– tworzenie dokumentów rozliczeniowych tj. deklaracji i raportów imiennych zarówno bieżących jak i 
korygujących wraz z numerem wersji, 
– wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS ( pobranie i rejestrowanie potwierdzenia wysyłki), 
– uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, 
– automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego, 
– dwustronną wymianę informacji z ZUS, 
– import danych z systemu kadrowo-płacowego. 
 



System BeSTi@ i SJOBesti@ jest to program wskazany i bezpłatnie udostępniony przez Ministerstwo 
Finansów jednostkom samorządu terytorialnego. Służy do sporządzania sprawozdań z wykonania planu 
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, 
dokumentów planistycznych oraz przesyłania ich do Regionalnych Izb Obrachunkowych. 
 
 
 
Dodatkowe, szczegółowe, informacje na temat funkcjonowania systemów, procedur i funkcji, a także 
programowych zasad ochrony danych zawarte są w INSTRUKCJACH Użytkownika dołączanych do 
poszczególnych programów komputerowych. 
Wykaz szczegółowych programów określający, ich wersję zawiera Załącznik nr 1", który będzie 
aktualizowany i zatwierdzany. Aktualizacja załącznika nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
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