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Wykaz zbiorów danych stanowiących rejestr operacji księgowych
Wykaz zawiera nazwy tablic danych (zbiorów danych zawartych w bazie ORACLE@) systemu
OTAGO @WIND.
Nazwa obiektu jednoznacznie charakteryzuje typ danych w nim przechowywanych.
Szczegółowy opis budowy wewnętrznej tablic dostępny jest w „Instrukcji Administratora
WIND” oraz w „Opis techniczny systemu WIND”.
Wszystkie obiekty znajdują się w schemie WIND.
WIN_BIL
WIN_BIL_ARCH
WIN_BIL_KOR_BO
WIN_BIL_KW
WIN_BIL_SKLEJONO
WIN_DEC_TEKSTY
WIN_DECYZJA
WIN_DECYZJA_TEKST
WIN_DO_PRZEKSIEGOWANIA
WIN_KARTA_KONTOWA
WIN_KOMENT
WIN_KONTO_WW
WIN_KORESPONDENCJA
WIN_LOGS
WIN_PAR_BIL
WIN_PAR_BIL_ARCH
WIN_PAR_BIL_ARCH_EWA
WIN_PAR_MIG
WIN_PAR_SPR
WIN_PAR_WYSYLKA_FK
WIN_PAR_ZEST_BIL
WIN_PAR_ZEST_SYNT
WIN_PARAMETRY
WIN_PISMA_SOE
WIN_SKLEJONO
WIN_SPRAW
WIN_TEKSTY
WIN_UPOMNIENIE
WIN_UZGODNIENIE
WIN_WPLATA
WIN_WSPOLNOTA
WIN_WYSLANE_ANAL_FK
WIN_WYSYLKA_FK
WIN_WYSYLKA_FK_ANAL
WIN_WYSYLKA_FK_SYNT
WIN_ZAPIS_ALL
WIN_ZAPIS_DO_FK
WIN_ZAPIS_TECH
WIN_ZDARZENIE_WPLATY
WIN_ZEST_BIL
WIN_ZEST_SYNT
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WIN_ZMIANY

Tablice zawierające dane słownikowe oraz parametry aplikacji:
PDNR_ZAOKRAGLENIE
UZYTKOWNIK
WIN_DNI_WOLNE
WIN_KOMORNIK
WIN_KOSZTY
WIN_ODS_WALOR_REDYSK
WIN_PROLONGATA
WIN_PRZEJSCIE_KOD_FK
WIN_ROK
WIN_ROK_RATA
WIND_CODE_CONTROLS
WIND_REF_CODES

Tablice pomocnicze oraz tymczasowe:
WIN_FKK_TMP
WIN_KARTA_TMP
WIN_KK_TMP
WIN_PISMA_TMP
WIN_TMP
WIN_ZAPIS_TEMP
WIN_ZESTAWWykaz programów systemu informatycznego WIND

•

Poniższy wykaz zawiera nazwy programów (modułów składowych) systemu
OTAGO WIND oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
• Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją ORACLESQL FORMS 3.0 lub
ORACLESQL REPORTS 1.5
•
•
Skrót nazwy
Opis
F0ODDZIALY
Uzupełnianie i modyfikacje słownika lokalizacji
F0TERM
Uzupełnianie i modyfikacje słownika terminów płatności
FWANDEC
Umożliwienie anulowania podjętej decyzji
FWANULPISM
Umożliwienie anulowania pism
FM2ANIL_PISM_WYM
Umożliwienie anulowania pism z systemów
wymiarowych
FWANZW
Umożliwienie anulowania zwrotów
FWBIL
Przygotowanie bilansu za okres
FWBIL_KK
Bilanse dla karty kontowej
FWBIL_ZEST
Przygotowanie zestawienia bilansowego za okres
FWBLEDYKK
Lista kart kontowych, na których wykryto
nieprawidłowości w zapisach operacji księgowych
FWBRAKEGZEK
Zestawienie rat bez TW
FWBRAKTERMIN
Lista kart kontowych, na których brak terminów płatności
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FWCBA
FM2CALC
FWDLUZ
FWDLUZSALDA
FM2DNISL

Wniosek o udostępnienie danych meldunkowych
Kalkulator odsetek
Lista kart z zaległościami, wystawianie upomnień
Wydruk potwierdzeń salda
Uzupełnianie i modyfikacje słownika dni wolnych/sobót
roboczych
FWDUPLIKATY
Zbiorczy wydruk duplikatów pism z egzekucji
FWFKK
Zbiorczy wydruk kart kontowych
FWFORMKSOD
Rejestracja wniosku o przyznanie ulgi dla podatnika
FWHIPOTEKI
Rejestrowanie informacji o zabezpieczeniach
hipotecznych
FWIWMKB
Konta bankowe IWM
FWKK_NOWA
Stan karty kontowej wg terminów płatności
FWKK_OPER
Stan karty kontowej wg dat wykonywania operacji
FWKKZ
Stan zaległości na karcie kontowej
FWKOMENT
Wpisywanie i modyfikacja komentarza do operacji
FWKOREKTADEC
Korekta decyzji uznaniowych
FWKOSZTYADWOKACKIE Rejestracja kosztów adwokackich
FWKSIEG
Zarachowanie przelewu / wpłaty gotówkowej z kasy /
wpłaty z konta do wyjaśnień / niezarachowanej wpłaty /
Przerachowanie wpływów
FWMELDUNEK
Wniosek o udostępnienie danych meldunkowych
FWNADP
Uzupełnienie nadpłat na karcie sprzed roku wdrożenia
FWNADPLATY
Przeglądanie nadpłat; zwrot gotówki lub przeksięgowanie
wpłaty
FWNAKAZZAPLATY
Wydruk nakazu zapłaty przy kierowaniu spawy do sądu
FWNAKAZZAPLATYEGZE Wniosek o wszczęcie egzekucji
K
FWNAKAZZAPLATYWYK Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi
zapłaty
FWNIEZALEGANIE
Zaświadczenie o niezaleganiu
FWNOTA
Wystawianie noty odsetkowej
FWNRKONT
Numeracja indywidualnych kont bankowych IWM
FWODRCZ
Odroczenie terminu płatności
FWODRCZDEKL
Odroczenie deklaracji podatkowej
FM2ODSSL
Uzupełnianie słownika odsetek
FWODWIESZENIETW
Odwieszenie postępowania egzekucyjnego
FWODWIESZENIEPOSTEP Odwieszenie postępowania podatkowego
FWOPGRUKART
Kartoteka kart kontowych dla opłat gruntowych
FWPARAMETRY
Uzupełnianie i modyfikacja parametrów podsystemu
FM2OPLATY
Uzupełnianie słownika opłaty prolongacyjnej
FWPDEC
Przeglądanie decyzji dotyczących danej karty kontowej
FWPISMAZBIOR
Zbiorcze wystawianie pism
FWPISMAZSOE
Pobieranie pism przesłanych z podsystemu SOE
FWPISMODOUS
Wystawianie pism do urzędu skarbowego
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FWPISMAZBIOR
FWPODS
FWPODZIALBO
FWPOPRNADP
FWPOSTAN
FWPOSTDOWODOWE
FWPPISM
FWPPW_KART
FWPPWVATDRUK
FWPPWVATZWPLAT
FWPRZESLIJTW
FWPZAL
FWRATY
FWRATYDOWYGASZ
FWRATYOSTRZECIE
FWREJ
FWREJ_ZW
FWREJKK
FWRESTRUKTKONIEC
FWRESTRUKTURYZACJA
FWROZL
FWSPADEK
FWSPRAW_PKD
FWSPRAWFK
FWSPRPOPR
FWSWIADCZWPBUD
FWSZCZEGKK
FWSZUKAJNR
FWTW
FWUCHYLDEC
FWUCHYLKU
FWUMORZENIETW
FM2TERM
FWUMPOST
FWUMRZO
FWUMRZP
FWUPDBO
FWUPOM
FWUZUPDATDOR
FWUZUPKOSZTY
FWVATDRUK
FWVATZWPLAT

Zbiorcze wystawianie pism
Uzgadnianie i zamykanie okresów księgowych
Podział bilansu otwarcia wprowadzonego saldem
Poprawa nadpłat z bilansu otwarcia systemu
Wystawianie decyzji określającej zaległości/odsetki
Wystawianie pism „Postanowienie dowodowe”
Przeglądanie pism i uzupełniania daty doręczenia
Kartoteka kart kontowych dla przekształcenia własności
Wydruk faktur i dokumentów wewnętrznych PPW
Wystawianie faktur i dokumentów wewnętrznych PPW
Przesyłanie TW, ograniczeń i wycofań do SOE
Poprawki wprowadzonych zaległości za lata poprzednie
Rozłożenie na raty nie spłaconych przypisów
Rejestr rat do wygaszenia
Wystawianie decyzja o odpowiedzialności podatkowej
osób trzecich
Rejestr pism i decyzji uznaniowych
Rejestr zwrotów
Rejestr kart kontowych
Zakończenie procesy restrukturyzacji
Rozpoczęcie procesy restrukturyzacji
Księgowanie wpływów na kartę kontową
Wydruk decyzji spadkowej
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorstw (PKD)
Dane o należnościach do sprawozdania Rb-N
Sprawdzenie poprawności karty kontowej
Wybór świadczenia dla słownika tekstów stałych
wydruków
Szczegóły karty kontowej
Wyszukiwanie podatnika po numerze pisma, decyzji
uznaniowej, nr konta
Wystawianie tytułów wykonawczych
Uchylanie decyzji uznaniowych
Wystawianie pism o uchyleniu kosztów upomnień
Wystawianie umorzenia postępowania egzekucyjnego
Słownik terminów płatności
Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Funkcja umorzenia odsetek od podatku
Umorzenie zaległości
Uzupełnianie wpłat z bilansu otwarcia
Wystawianie upomnień
Zbiorcze uzupełnianie daty doręczenia pism
Uzupełnienie kosztów upomnień dla TW z przeniesienia
Wydruk faktur i dokumentów wewnętrznych OPGRU
Wystawianie faktur i dokumentów wewnętrznych
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FWWEZWPODAT

FWWNIOSEKZWROT
FM2URZSL
FWWPLYW
FWWPOJKARTF
FWWPOJKARTP
FWWROL_KART
FWWSPOLMAL
FWWW
FWWYGASZDEC
FWWYKRHIPOT
FWZALEG
FWZALEGKK
FWZALNADP
FM2ZAOKR
FWZAWIESZENIETW
FWZEST_ANAL
FWZEST_SYNT
FWZILOSC
FWZMIANATW
FWZMIANATWZBIOR
FWZMIENSYGN
FWZNADPLATY
FWZW_KK
MKARTA
MKARTA_DECYZJE
MKARTA_EGZEKUCJA
MKARTA_
UZUPEŁNIENIE
MKARTA_WPŁYWY
MKARTA_

OPGRU
Umorzenie postępowania z urzędu / wystawianie wniosku
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji /
wystawianie wniosku o udzielenie informacji o toczącym
się postępowaniu spadkowym
Wystawianie wniosków o zwrot pieniędzy
Słownik obsługujący uzupełnianie / modyfikację danych o
użytkownikach
Zestawienie wszystkich wpływów na kartę
Kartoteka osób fizycznych WPOJ
Kartoteka osób prawnych WPOJ
Kartoteka kart kontowych dla podatku od nieruchomości
Uzupełnianie danych współmałżonków / wspólników
spółek
Stan konta do wyjaśnienia i wybór wpłat do wyjaśnienia
Wygaszenie decyzji o rozłożeniu na nowe raty
Wykreślenie hipoteki
Uzupełnienie zaległości na karcie sprzed roku wdrożenia
Zestawienie kart kontowych z zaległościami do
przedawnienia
Wprowadzanie zaległych nadpłat
Słownik obsługujący uzupełnianie / modyfikację danych o
zaokrągleniach
Zwieszenie postępowania egzekucyjnego
Funkcja generuje analityczny wydruk dzienny /
miesięczny zestawienia operacji księgowych
Funkcja generuje syntetyczny wydruk dzienny /
miesięczny zestawienia operacji księgowych
Zestawienie ilościowe operacji
Wystawianie ograniczeń i wycofań tytułów
wykonawczych
Zbiorcze wycofanie i ograniczenie tytułów
wykonawczych
Zbiorcza zmiana sygnatur
Zbiorcze wyznaczanie zawiadomień o wystąpieniu
nadpłaty
Zestawienie zwrotów na karcie kontowej
Menu funkcji i zestawień dla wybranej karty kontowej
Grupa funkcji związana z decyzjami o zmianie sposobu
płatności
Upomnienia, decyzje określające, tytuły dla jednej
wybranej karty
Uzupełnienie stanu początkowego wybranej karty
kontowej
Rejestracja wpływów na wybraną kartę kontową
Zestawienia ze stanu wybranej karty kontowej
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ZESTAWIENIA
MKARTA_ZMIANY
MWIND
MWIND_FUNKCJE
MWIND_KARTY
MWIND_SŁOWNIKI
MWIND_ZESTAWIENIA
RWBil
RWBil_Sum
RWBil_Zest
RWBLEDYKK
RWBledyTW
RWBRAKEGZEK
RWCBA
RWDANE_RBN

RWDecPrzedawNadpl
RWDecyzNadpl
RWDecyzOdrDekl
RWDecyzOdrTerm
RWDecyzOkr
RWDecyzOkrOds
RM2DecyzOkrZbior
RWDecyzPrzedawn
RWDecyzSpadek
RWDecyzUmorz
RWDecyzWygasz
RM2Dluz_Ods
RWDluzSalda
RWDOWWPL
RWDzNOper
RWDzObr
Rm2DzObr_Nar
RWDzOper
RWfkk
RWFKK_OP
RWHipoteki
RWIwmKB_Info
RWkk_zest
RWkkz

Zmiany operacji na jednej karcie kontowej
Menu funkcji i zestawień grupowych, słowników, wejście
do kartotek
Grupa FUNKCJE w menu operacji globalnych (dla wielu
kart)
Kartoteki kart kontowych dla podatku od środków
transportu
Słowniki aplikacji
Grupa ZESTAWIENIA w menu operacji globalnych
Wydruk bilansu
Wydruk sum bilansu
Wydruk zestawienia bilansowego
Wydruk listy błędów na kartach kontowych
Wydruk listy kart kontowych dla których nie udało się
wystawić tytułów wykonawczych zbiorczo
Zestawienie rat nieobjętych tytułem wykonawczym
Wydruk pisma do centralnej bazy adresowej
Wydruk zestawienia syntetycznego/analitycznego danych
dotyczących należności wymagalnych i pozostałych dla
RB-N
Wydruk decyzji o przedawnieniu nadpłat
Wydruk decyzji o nadpłacie
Wydruk odroczenia terminu złożenia deklaracji
Wydruk odroczenia terminu płatności raty
Wydruk decyzji określającej zaległości
Wydruk decyzji określającej wysokość odsetek
Zbiorczy wydruk decyzji określającej
Wydruk decyzji o przedawnieniu zaległości
Wydruk decyzji spadkowej
Wydruk decyzji umarzającej
Wydruk decyzji wygaszającej nowe raty
Wydruk listy dłużników
Zbiorczy wydruk potwierdzenia sald
Wydruk dowodu potwierdzenia wpłaty
Wydruk dziennika operacji narastająco
Wydruk dziennika obrotów
Wydruk dziennika obrotów narastająco
Wydruk dziennika operacji
Zbiorczy wydruk kart kontowych wg terminów płatności
Zbiorczy wydruk kart kontowych wg dat operacji
Wydruk wniosku o wpis do hipoteki
Wydruk pisma o nadaniu indywidualnego numeru konta
Wydruk zestawienia kart kontowych
Wydruk zestawienia do zapłaty dla karty kontowej
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RWKoment
RWKontoWW
RWKsiazka
RWListaRoznic
RWListaTWZmiana
RWListaWezw
RWNiezaleganie
RWOdwieszPostep
RWOdwieszTW
RwpismaZSoe
RWPodsOkr
RWPostan
RWPostanZbior
RWPostZarach
RWPrzeks
RWRatyDoWygasz
RWRej_kk
RWRej_zw
RWRejDecyzUchyl
RWRejDecyzUzn
RWRejHipot
RWRejIE
RWRejNakazZaplaty
RWRejNiezaleg
RWRejNW
RWRejPS
RWRejTW
RWRejUKU
RWRejUpom
RWRejWypow

RWRejZarach
RWRejZmianaTW

Wydruk komentarzy dla karty kontowej, wpłaty, decyzji,
zwrotu, operacji księgowej, pisma
Wydruk zestawienia analitycznego- konto do wyjaśnień
Wydruk książki nadawczej upomnień, decyzji
określającej, postanowień, do zapłaty
Wydruk listy różnic w bilansie
Wydruk listy tytułów wykonawczych do ograniczenia /
wycofania
Wydruk listy wybranych kart wezwań do zapłaty
Wydruk zaświadczenia o niezaleganiu
Wydruk pisma o odwieszeniu postępowania podatkowego
Wydruk pisma o odwieszeniu postępowania
egzekucyjnego
Zestawienie tytułów wykonawczych, ograniczeń,
wycofań, zwróconych z SOE
Wydruk podsumowania operacji księgowych za okres
Wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania
egzekucyjnego
Zbiorczy wydruk postanowienia o wszczęciu
postępowania egzekucyjnego
Wydruk postanowienia o zarachowaniu wpłaty
Wydruk przeksięgowań na kartach kontowych
Zestawienie rat do wygaszenia
Wydruk rejestru kart kontowych
Wydruk rejestru zwrotów
Wydruk ewidencji uchyleń decyzji uznaniowych
Wydruk rejestru decyzji uznaniowych
Wydruk rejestru hipotek
Wydruk ewidencji pism do urzędów skarbowych
Wydruk ewidencji wniosków o nadanie klauzuli
wykonalności
Wydruk rejestru zaświadczeń o niezaleganiu
Wydruk ewidencji pism o należnościach wątpliwych
Wydruk ewidencji potwierdzeń sald
Wydruk rejestru tytułów wykonawczych
Wydruk ewidencji pism uchylających kosztu upomnień
Wydruk rejestru upomnień
Wydruk ewidencji postanowień o 7-dniowym terminie
wypowiedzenia, not odsetkowych, decyzji umarzających
postępowanie podatkowe
Wydruk rejestru postanowień o zarachowaniu wpłaty
Wydruk ewidencji ograniczeń/wycofań TW, umorzeń
postępowań egzekucyjnych, zawieszeń postępowania
egzekucyjnego, pism o podjęciu postępowania
egzekucyjnego, wniosków o nadanie klauzuli
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RWRejZWS
RWRozniceSald
RWSaldoNZ
RWSpr_FK27
RWSpr_FK27_anal
RWSprawFK
RWUmorzenieTW
RWUmrzPostan
RWUpom
RWUpomZbior
RWUzupDatDor

RWWezwanie
RWWezwOstat
RWWniosekZwrot
RWWszczRestr
RWWW
RWWykrHipoteki
RWWypowiedzenie
RWZakonczRestr
RWZawiadNadpl
RWZawieszPostep
RWZawieszTW
RWZest_all
RWZest_bil
RWZest_bil_A4
RWZest_Bil_sum
RWZestaw
RWZestPodsOkr2

RWZestTW

wykonalności
Wydruk ewidencji zwróconych tytułów wykonawczych
Wydruk listy kart z różnicami sald nadpłat i zaległości w
bilansach
Wydruk salda zaległości i nadpłat
Zestawienie danych windykacyjnych do sprawozdania
RB27S
Zestawienie analityczne danych windykacyjnych do
sprawozdania RB27S
Wydruk zestawienia danych dotyczących należności
wymagalnych i pozostałych dla RB-N
Wydruk postanowienia o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego
Wydruk postanowienia o umorzeniu postępowania
podatkowego
Wydruk upomnienia
Zbiorczy wydruk upomnień
Wydruk zestawienia niedoręczonych/dat doręczeń
upomnień, decyzji określających, postanowień,decyzji
wymiarowych, korekt wymiaru
Wydruk wezwania do zapłaty
Wydruk wezwań ostatecznych
Wydruk wniosku o zwrot
Wydruk postanowienia o rozpoczęciu procesu
restrukturyzacji
Wydruk wpływów na koncie do wyjaśnienia
Wydruk wniosku o wykreślenie hipoteki
Wydruk postanowienia o 7 dniowym okresie na
wypowiedzenie się
Wydruk postanowienia o zakończeniu procesu
restrukturyzacji
Wydruk zawiadomienia o nadpłacie
Wydruk postanowienia o zawieszeniu postępowania
podatkowego
Wydruk postanowienia o zawieszeniu postępowania
egzekucyjnego
Wydruk sumaryczny danych z podsumowań okresu
Wydruk zestawienia bilansowego
Zestawienie szczegółowe zestawienia bilansowego
Wydruk sum zestawień bilansowego
Wydruk zestawienia operacji księgowych za okres
Wydruk podsumowania okresu /zestawienia operacji,
księgowych/pieniężnych i niepieniężnych, objętych
hipoteką/bez hipoteki
Wydruk zestawienia tytułów wykonawczych
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RWZilosc
RWZmianaTW
RWZnadplaty
RWDowWpl
RM2Spraw_PKD
RM2WindZmianaTWZbior
RM2WindZwrotka
RM2WindZwrotkaZbior
RM2Wplywy

Zestawienie ilościowe decyzji, pism, operacji
Wydruk ograniczenia / wycofania tytułu wykonawczego
Wydruk zestawienia nadpłat
Wydruk dowodu potwierdzenia wpłaty
Wydruk sprawozdania PKD
Zbiorczy wydruk ograniczenia / wycofania tytułu
wykonawczego
Wydruk zwrotki
Zbiorczy wydruk zwrotek
Wydruk zarachowanych wpływów na kartę kontową

Wykaz funkcji systemu informatycznego WIND
WIND 1.1 – Wpisanie przypisów do karty kontowej .
Opis: Funkcja umożliwia systemowi wymiarowemu wpisania do karty kontowej przypisów
wynikających z naliczenia wymiaru,/opłaty za określony rok.
Zakłada się, że lista obejmuje wszystkie aktualne kwoty i terminy przypisów za cały rok.
Jeżeli wymiar za ten rok był wcześniej naliczony (powtórne naliczenie korekcyjne),
sprawdzane jest, czy wcześniejsze przypisy:
1. nie zostały odroczone, umorzone, rozłożone na raty, wtedy konieczne jest
anulowanie
decyzji przed naliczeniem korekcyjnym
2. czy nie zostały dokonane wpłaty na wcześniejsze przypisy – wtedy wyznaczana jest
najwcześniejsza wpłata wymagająca przerachowania, a karta oznakowywana tak, aby
nie została wykonana żadna operacja powodująca powstanie zapisów na karcie do
chwili uporządkowania jej przez stronę windykacyjną
WIND 1.2 – Tworzenie nowej karty kontowej.
Opis: Przy pierwszym naliczaniu wymiaru dla podatnika/płatnika tworzona jest nowa karta
kontowa. Kolejne operacje wykonywane na danym koncie , tworzą kolejne przypisy lub odpisy

WIND 1.3 – Kartoteka kart kontowych.
Opis: WNIER
Kartoteka kart kontowych umożliwiająca wybór karty kontowej wg:
* numeru karty
* wg właściciela: wg imienia i nazwiska dla osób fizycznych lub wg nazwy pełnej lub
skróconej dla osób prawnych
* wg numeru decyzji wymiarowej
WOGRU
Kartoteka kart kontowych umożliwiająca wybór karty kontowej wg:
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* numeru karty
* wg właściciela: wg imienia i nazwiska dla osób fizycznych lub wg nazwy pełnej lub
skróconej dla osób prawnych
* wg działki: obrębu, jednostki rejestrowej, numeru działki
* wg udziałów
NWPOJ
W podsystemie windykacji od środków transportu podatnika można wyszukać wg
kryterium:
- według numeru karty kontowej
- według właścicieli (osób odpowiedzialnych za należności na danej karcie kontowej)
- według numeru rejestracyjnego pojazdu
Pierwsza z opcji umożliwia bezpośredni wybór żądanej karty.
W przypadku kartotek wyboru według właściciela bądź numeru rejestracyjnego,
znajdowanie karty kontowej odbywa się poprzez wyszukanie pojazdu rozliczanego na
danej karcie lub osoby będącej jej właścicielem.
Dla wybranej karty z kartoteki możliwe są dalsze operacje:
rejestracja wpływu, przeglądanie zestawień, uzupełnianie stanu początkowego, zmiany
zaksięgowań, wystawianie pism oraz wszczynanie postępowań egzekucyjnych.

WIND 2 - Rejestracja wpływów.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację wpływów na kartę kontową.
Docelowo przewiduje się: księgowanie przelewów na konto Urzędu oraz zgłaszanie
w kasie Urzędu wpłat, które mają być dokonane danego dnia. Do czasu wdrożenia
systemu KASA, integrującego systemy windykacyjne i księgowe z kasą Urzędu
przyjmującą wpłaty i dokonującą wypłat, proponowane jest rejestrowanie obydwu
rodzaju wpływów w ten sam sposób.
Rejestrowanej wpłacie nadawany jest (po jej zapisaniu) unikatowy numer dowodu wpłaty
oraz numer dowodu operacji księgowej – unikatowy w obrębie danego roku i rodzaju
podatku lub opłaty. Kolejne operacje księgowe wykonywane z daną wpłatą posiadają te
same numery wpłaty, ale unikatowe numery operacji księgowej; Taka numeracja ma
pozwolić prześledzić kolejne księgowania wpłaty (m.in. zestawienia WIND 3.3, 4.2).

WIND 2.1 - Wpłaty gotówkowe w kasie urzędu.
Opis: Docelowo rejestracja wpłaty gotówkowej powinna obejmować:
- obliczenie wysokości wpłaty na podstawie nie zapłaconych należności i odsetek
- wykazanie sumarycznej kwoty z zaksięgowanych wpłat
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- automatyczne potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie lub anulowanie
księgowania
- automatyczne zapisywanie wpłat we właściwych modułach windykacyjnych
- przesyłanie raportów kasowych do systemu księgowego
WIND 2.2 - Rejestracja przelewu.
Opis: Przy księgowaniu przelewu:
Rejestrowane są informacje o płatniku, dacie wpłaty i wpływu do UM, kwota przelewu oraz
kwota przeznaczona na wybraną kartę. Odszukiwane są nie spłacone należności oraz
obliczane są odsetki od zobowiązań, których minął termin płatności. (WIND 3.4)
Użytkownik może zadecydować zarachowanie wpłaconej kwoty od najstarszych
zaległości lub wskazać raty, na które ma być zarachowana wpłata.
* WOGRU
Niezależnie od sposobu zarachowania (automatyczny lub ze wskazaniem) wymagane jest
pierwszeństwo pokrycia wszystkich należności dopiero później odsetek.
* SYSTEMY PODATKOWE
Kwota wpłaty jest rozksięgowywana proporcjonalnie na zaległość podatkową i odsetki za
zwłokę.
Rozksięgowane wyciągi bankowe uzgadniane są z podsystemem księgowym, do którego
wysyłane są analitycznie lub syntetycznie zapisy zaksięgowanych wpłat.
WIND 2.3 – Księgowanie przelewów na indywidualne konta bankowe
Opis: Funkcja służy do automatycznego rozksięgowania wpłat dokonanych przez
płatników na indywidualne konta bankowe. Program proponuje sposób rozksięgowania
od najstarszych zaległości z możliwością jego poprawy na należności wskazane przez
płatnika.
Rozksięgowane wyciągi bankowe uzgadniane są z podsystemem księgowym , do którego
wysyłane są zapisy zaksięgowanych wpłat.

WIND 2.4 - Rejestracja przelewu od komornika
Opis: Funkcja analogiczna do WIND 2.1- rejestracji przelewu od podatnika.
Odszukiwane są tylko przypisy, na które został wystawiony tytuł wykonawczy i możliwe jest
zarachowanie wpłaty na wskazane przypisy. Możliwe jest wprowadzenie kwot
przeznaczonych na poszczególne raty i odsetki, w wysokościach podanych przez
komornika.
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WIND 2.5 - Anulowanie operacji przed jej uzgodnieniem.
Opis: Przed uzgodnieniem operacji księgowych w danym dniu możliwe jest anulowanie
zarejestrowanej wpłaty, co powoduje jej ukrycie i przywrócenie stanu sprzed jej
wykonania. Zapisy związane z anulowanymi operacjami zostają ukryte (choć nie
fizycznie usunięte).
WIND 2.6 - Wyksięgowanie wpłaty na nadpłatę.
Opis: W przypadku wpłaty uzgodnionej możliwe jest jej wyksięgowanie na nadpłatę. Tworzona
jest nota księgowa o nowym unikalnym numerze i dacie bieżącej.
WIND 2.7 - Obsługa nadpłat.
Opis: Obsługa nadpłat obejmuje:
- odszukanie wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych (funkcja
WIND 4.4)
- zarachowanie nadpłaty na nie zapłacone zobowiązania, o ile na karcie są jednocześnie
nie spłacone zobowiązania i nadpłata
- wysłanie pisma zawiadamiającego płatnika o wystąpieniu nadpłacie.
- zwrot kwoty płatnikowi (podobnie jak funkcja WIND 2.2 wymaga ustalenia sposobu
integracji z KASĄ)
- przeksięgowanie nadpłaty na inną kartę
Konieczność przeksięgowania lub zwrotu wpłaty może spowodować konieczność
wyksięgowania zarachowanej wpłaty na nadpłatę (WIND 6.2).

WIND 2.7 – Zwroty nadpłaty
Opis: Funkcja służy do rejestracji zwrotu. Zwrot może być wykonany podatnikowi, na inny
rachunek bankowy (w celu przeksięgowania wpłaty na inne należności podatnika, które
obsługiwane są przez inny rachunek bankowy niż rachunek na który zaksięgowany został
wpływ), na konto do wyjaśnienia , poza system. Przed wykonaniem zwrotu podatnikowi i na inny
rachunek bankowy należy wystawić pismo wniosek o zwrot, w którym zaznacza się typ zwrotu.
Nie zarachowana wpłata jest następnie przesyłana do aplikacji WPBUD, a następnie trafia do
podsystemu księgowego lub kasy. W przypadku zwrotów dokonanych przelewem, zwrotna
informacja trafia na kartę kontową w momencie zaksięgowania zwrotu w podsystemie
księgowym, w przypadku zwrotu gotówkowego, zwrotna informacja jest w momencie wypłaty
nadpłaty.
WIND 2.8 - Przerachowanie wpływów po zmianach ze strony Wymiaru.
Opis: Po wykonaniu przez stronę Wymiarową operacji tj. ponowne naliczenie wymiaru
(korekcyjne) lub anulowaniu decyzji o zmianie sposobu płatności, jeżeli były wpłaty na
anulowane raty, konieczne jest przerachowanie wpłat - uporządkowanie stanu spłat
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i obowiązujących odsetek, przed wykonaniem jakichkolwiek innych operacji..
Przerachowanie polega na odszukaniu najwcześniejszej raty, której dotyczyły zmiany,
odszukaniu najwcześniejszej wpłaty, wybraniu wszystkich wpłat począwszy od tej
znalezionej i zarachowaniu ich na nowo wg aktualnego stanu strony WINIEN.W
przypadku wpłat już uzgodnionych, tworzona jest nota księgowa o nowym numerze
operacji księgowej i dacie bieżącego dnia. Dla ułatwienia zidentyfikowania kart, które
wymagają przerachowania, dostępna jest lista kart w kontroli poprawności

WIND 3.1 – Stan karty kontowej na dzień.
Opis: Zestawienie stanu karty kontowej (na dzień dzisiejszy) obejmuje wszystkie zapisy na
karcie po stronie WINIEN i MA, oddzielnie należności i odsetki, koszty
upomnień/wezwań, opłaty prolongacyjne. Dla każdego zapisu podawana jest data jego
powstania oraz komentarz zawierający informację o pochodzeniu zapisu (np. okres
wymiaru; numer i datę decyzji o zmianie sposobu płatności; numer wpłaty, datę wpłaty i
wpływu, numer dowodu księgowego). Zapisy są grupowane i porządkowane wg
terminów płatności rat lub wg daty operacji. Obliczane są sumy zapisów WN i MA,
oddzielnie należności i odsetki; obliczane jest także bieżące saldo dla karty kontowej oraz
saldo odsetkowe.
Możliwe jest obliczenie sum kwot po stronie WINIEN i MA dla każdej raty oraz salda każdej
raty. Zestawienie stanu karty kontowej jest dostępne także w formie wydruku.
WIND 3.2 – Zestawienie zaległości wraz z odsetkami na dzień.
Opis: Zestawienie obejmuje nie zapłacone zaległości wraz wyliczonymi odsetkami . Należności
są grupowane i porządkowane wg terminów płatności. Od nie zapłaconych należności są
obliczane ewentualne odsetki za okres od terminu ich płatności do wskazanej daty.
Oprócz "wyliczanych" odsetek wyszczególniane są także odsetki "zapisane" powstałe
przy podejmowaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności czy rozłożeniu na raty.

WIND 3.3 - Zestawienia wpływów na kartę i operacji księgowych.
Opis:

System umożliwia utworzenie zestawienia dla wszystkich wpływów oraz operacji
księgowych (wpływy + noty +zwroty) zaksięgowanych na wybranej karcie kontowej.
Dla każdej operacji księgowej podawane są następujące informacje:
* numer dowodu wpłaty, numer dowodu operacji księgowej
* data wpłaty, data wykonania zaksięgowania lub przeksięgowania
* rodzaj operacji
* kwota wpływu
* kwota zarachowana na należności lub zaksięgowana jako nadpłata
* kwota zarachowana na odsetki
* informacja, czy wpłata jest uzgodniona
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Możliwe jest również obejrzenie szczegółów zaksięgowania każdej operacji (terminy rat,
na które wpłata została zarachowana i kwoty przeznaczone na poszczególne raty).
Udostępniane są wydruki dowodów księgowych dla wybranej wpłaty lub zestawienie
księgowania wszystkich wpływów na kartę.

WIND 3.4 - Wyliczenie odsetek za zwłokę.
Opis: * WOGRU
Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności obliczane są wg wzoru:
za_zwłokę = (należność * %_za_rok * dni_zawłoki) / ilość_dni_w_roku
gdzie: należność
%_za_rok
dni_zwłoki

- kwota nie zapłaconej należności
- wskaźnik odsetek w skali roku (WIND 7.3)
- liczba dni zwłoki

Otrzymana powyżej kwota odsetek jest zaokrąglana do wartości znajdującej się w
słowniku zaokrągleń (WIND 7.7). Przy obliczaniu dni_zwłoki sprawdzana jest sytuacja,
czy dzień, na który przypada termin spłacenia należności, nie jest dniem wolnym od
pracy (na podstawie słowników dni wolnych i sobót roboczych).
Jeżeli okres zwłoki obejmuje dni z więcej niż jednego roku, odsetki obliczane są
oddzielnie dla liczby dni zwłoki w poszczególnych latach wg wskaźnika odsetek dla tego
roku (może być różny - WIND 7.3), a następnie kwoty odsetek są sumowane.
NWPOJ, WNIER
Odsetki obliczane są według wzoru:
Odsetki = Należność * ilość_dni * wskaźnik_odsetek
gdzie: należność
wskaźnik_odsetek
ilość_dni

- kwota nie zapłaconej należności
- wskaźnik odsetek (WIND 7.3)
- liczba dni zwłoki

Otrzymana powyżej kwota odsetek jest zaokrąglana do wartości znajdującej się
w słowniku zaokrągleń (WIND 7.7). Przy obliczaniu ilości_dni sprawdzana jest sytuacja,
czy dzień, na który przypada termin spłacenia należności, nie jest dniem wolnym od pracy
(na podstawie słowników dni wolnych i sobót roboczych).
W przypadku księgowania wpłat na poczet podatku od środków transportu kwota wpłaty
dzielona jest proporcjonalnie na należność i odsetki, w przypadku gdy kwota wpłaty jest
mniejsza od sumy kwot należności i odsetek.
Kwota należności obliczana jest według następującego wzoru:
Należność = (kwota * 100%) / (100% + ilosc_dni * wskaźnik_odsetek);
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gdzie:
- ilosc_dni
-> ilosc dni zwłoki
- wskaźnik_odsetek -> wskaznik odsetek obowiązujący w danym przedziale czasu (podany w %)
Kwota należności jest zaokrąglana zgodnie z wartościami w słowniku
(WIND 7.7).

zaokrągleń

Kwota odsetek natomiast obliczana jest według wzoru:
Odsetki = Kwota - Należność
Wskaźnik odsetek obliczany jest na podstawie wartości umieszczonych w słowniku
odsetek.
Jeśli kwota przeznaczona na odsetki jest mniejsza niż wartość minimalnych odsetek w
słowniku, wtedy cała suma przeznaczona jest na należność a odsetki wynoszą 0. Może się
również zdarzyć sytuacja, że kwota na należność nie przekracza minimalnego podatku. Wtedy
cała część wpłaty zaksięgowana jest na odsetki.
Funkcja wykorzystywana jest w zestawieniach zaległości, stanu karty kontowej do
obliczenia odsetek od nie zapłaconych zobowiązań oraz przy księgowaniu wpłat
(podsystem WOGRU - do obliczenia wysokości odsetek, które obowiązują płatnika z
powodu spłacania należności po terminie jej płatności, do potrącenia odsetek z wpłaty na
przypis, którego termin płatności minął, w sposób "gotówkowy" lub "bezgotówkowy", a
także przy rejestrowaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na nowe
raty do obliczenia wysokości "przypisu odsetkowego" za okres od poprzedniego terminu
płatności do dnia podania o sposób zmiany sposobu płatności).

WIND 4.1 - Podsumowanie dnia lub innego okresu czasu.
Opis: Funkcja umożliwia podsumowanie wszystkich operacji księgowych wykonanych we
wskazanym okresie czasowym. Wyszczególnione są sumy kwot przeznaczone na
należności (bieżące i zaległe), odsetki, koszty upomnień/wezwań. Każdy typ operacji
(zarachowanie Przelewu, wpłaty do Wyjaśnienia, Nota zmieniająca przeznaczenie wpłaty,
wpłat Gotówkowych oraz Zwrotów) sumowany jest oddzielnie i oddzielnie dla każdego
Użytkownika (wg sygnatur nadawanych kartom kontowym).
Można uzyskać również łączną kwotę wszystkich operacji dla poszczególnych Użytkowników
oraz łączną kwotę wszystkich operacji dla wszystkich Użytkowników razem we
wskazanym okresie. Podsumowanie może być wykonane dla dowolnego okresu czasu.
Zestawienie może być zawężone do jednej sygnatury użytkownika lub jednej karty
kontowej. Na wydruku podsumowanie wpłat os. Fizycznych i prawnych – osobno.
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WIND 4.2 - Zestawienie wpłat i operacji księgowych.
Opis: Zestawienie wpłat i operacji księgowych. Dla każdej wpłaty podawane są informacje:
- data wpłaty i numer dowodu wpłaty
- data wykonywania poszczególnych operacji księgowych oraz numery dowodów tych
operacji
- dla każdej operacji numer karty kontowej
- kwota wpłaty, z wyszczególnieniem kwoty zaksięgowanej/przerachowanej na należność, na
odsetki oraz zaksięgowanej na nadpłatę.
- dane płatnika (osoby fizycznej lub prawnej)
- operator, który wykonał operację.
Możliwe jest wyszukanie wpłat wg: numerów wpłat i numerów dowodów księgowych, dat
wpłaty i wpływu (operacji), rodzaju operacji, numeru karty kontowej oraz operatora.
Dla każdej operacji możliwe jest obejrzenie szczegółów zarachowania analogicznie jak dla
zestawień indywidualnych (WIND 3.3). Zgrupowanie operacji związanych z jedną wpłatą
pozwala na śledzenie zarachowania pieniędzy wpłaconych do Urzędu.

WIND 4.3 – Wykaz kart kontowych z zaległościami.
Opis: Funkcja tworzy zestawienie kwot zaległości na poszczególnych kartach, tzn. należności,
których termin płatności już minął oraz odsetek od tych należności (sumy oddzielne i
łączne). Zestawienie może być tworzone dla podanego przez użytkownika dnia (uważany
za miniony, do którego liczone są odsetki) oraz możliwe jest wyznaczenie kwot
progowych - minimalnych zaległości i odsetek, których nie należy uwzględniać w
zestawieniu. Lista dłużników jest dostępna także w formie wydruku. Wydruk listy może
zawierać tylko część kart kontowych (progi zaległości i odsetek, typ płatnika,
nazwisko/nazwa płatnika) oraz może być uporządkowany wg dowolnego kryterium.

WIND 4.4 – Wykaz kart kontowych z nadpłatami.
Opis: Funkcja tworzy listę wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych
(wszystkich lub wg zadanego kryterium). Oprócz kwoty nadpłaty podawany jest numer i
data wpłaty, z której pochodzi oraz data zaksięgowania nadpłaty i numer operacji.
Zestawienie obejmuje tylko aktualne nadpłaty, tzn. pomijane są nadpłaty, które zostały
już zarachowane lub zwrócone.
Utworzone zestawienie ma być podstawą do obsługi nadpłat.

WIND 4.5 - Uzgodnienie operacji księgowych.
Opis: Funkcja opiera się o zestawienia WIND 4.1 - podsumowanie operacji księgowych w
zadanym okresie z podziałem na użytkowników, rodzaje operacji księgowych i
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przeznaczenie księgowanych kwot. Funkcja umożliwia uzgodnienie operacji księgowych
w zadanym okresie czasu. Uzgodnienie operacji księgowych oznacza, że wszystkie dni ze
wskazanego okresu będą zamknięte (nie będzie można wykonać żadnej więcej operacji w
tym dniu), a wszystkie operacje uznane za poprawne (nie będzie możliwe anulowanie
uzgodnionej wpłaty lub operacji). Funkcja uzgodnienia operacji księgowych jest dostępna
tylko dla użytkownika o specjalnych uprawnieniach (roli); użytkownicy dokonujący
operacji księgowych mają dostęp do podsumowania (WIND 4.1) bez możliwości
uzgodnienia poprawności dokonywanych operacji.

WIND 4.7 – Przygotowanie bilansu za wybrany okres.
Opis: Przygotowanie bilansu należności oraz dokonanych wpłat dla poszczególnych kart
kontowych (stron WINIEN i MA).

WIND 5 - Postępowanie egzekucyjne.
Opis: Postępowanie egzekucyjne w przypadku:
a) opłat gruntowych obejmuje:
- wystawianie wezwań do zapłaty zaległości
- drukowanie odpowiedniej korespondencji
- rejestrowanie daty doręczenia wezwań
- - rejestrowanie kosztów wezwań
- potrącenie kosztów wezwań w przypadku wpłaty na raty objęte pismem
b) podatku od środków transportu/ podatku od nieruchomości obejmuje:
wystawianie upomnień o obowiązku wpłacenia należności
drukowanie odpowiedniej korespondencji do podatnika
rejestrowanie daty doręczenia upomnień
rejestrowanie kosztów upomnienia
potrącanie kosztów upomnienia w przypadku wpłaty na raty objęte upomnieniem
(WIND 2.1.)
- wystawianie tytułów wykonawczych na należności, na które zostało wcześniej
wystawione upomnienie, a które nie zostały zapłacone w ciągu 7 dni od daty jego
doręczenia
- wydruk TW adresowanego do odpowiedniego dla podatnika Urzędu Skarbowego
- rejestrowanie należności ściągniętych przez komornika (WIND 2.3)
- ograniczanie i wycofanie TW, w przypadku, gdy podatnik sam dokona wpłaty na
należności objęte tytułem (WIND 2.1)
-
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WIND 5.1 – Wystawienie upomnienia.
Opis: Funkcja umożliwia wystawienie upomnienia na zaległości podatkowe. Wraz z
uzupełnieniem daty doręczenia pisma generują się na koncie podatnika koszty upomnień,
które są automatycznie potrącane przy zarachowaniu wpłaty.
Zakłada się, że na jedną ratę może być wystawione upomnienie tylko raz.
WIND 5.2 - Wydruk upomnienia.
Opis: Wystawienie upomnienia (WIND 5.1) powoduje wydruk odpowiednich pism
przypominających o obowiązku zapłacenia należności, z wyszczególnieniem rodzaju
zobowiązania, kwoty + ewentualnych odsetek, terminu płatności, kosztów upomnienia.
Pisma są automatycznie adresowane do osób odpowiedzialnych za należności z karty
kontowej.

WIND 5.3 – Uzupełnienie daty doręczenia upomnienia.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację faktu i daty doręczenia upomnienia do płatnika. Gdy
upomnienie nie jest doręczone lub wpłata jest wcześniejsza niż upomnienie, nie są
potrącane koszty upomnienia.
WIND 5.4 - Wystawienie tytułów wykonawczych.
Opis: --- tylko dla podatków ---Umożliwia wystawienie tytułów wykonawczych na zaległości, na które zostały wystawione
upomnienia, a obejmowane przez nie przypisy nie zostały spłacone przez okres 7 dni od
daty doręczenia upomnienia.
Wystawienie tytułu powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji.
WIND 5.5 - Wybór urzędu skarbowego.
Opis: --- tylko dla podatków --Funkcja dokonuje wyboru Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres
zamieszkania osoby odpowiedzialnej za należności z karty kontowej.
Funkcja wykorzystywana przy wysyłaniu tytułu wykonawczego.
WIND 5.5 - Ograniczenie lub cofnięcie postępowania egzekucyjnego.
Opis: ---- tylko dla podatków --W przypadku, gdy podatnik dobrowolnie pokryje należności objęte tytułem wykonawczym,
tworzone jest pismo do odpowiedniego Urzędu Skarbowego z prośbą o wycofanie (w
przypadku pokrycia wszystkich należności) lub ograniczenie TW, w związku z dokonaną
wpłatą.
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WIND 5.6 – Wystawianie wezwań do zapłaty
Opis : Funkcja umożliwia wystawianie wezwań do zapłaty na zaległości . Wraz z uzupełnieniem
daty doręczenia pisma generują się na karcie koszty do doręczonego wezwania.

WIND 5.6 – Wystawienie zawiadomienia / decyzji o nadpłacie
Opis: W przypadku, gdy na kacie kontowej podatnika znajduje się napłata funkcja
umożliwia wystawienie zawiadomienia (decyzji) o nadpłacie w celu ustalenia sposobu
zarachowania nadpłaty bądź zwrotu podatnikowi.

WIND 5.7 – Wystawienie decyzji określającej zaległość
Opis: W przypadku, gdy na kacie kontowej podatnika znajduje się zaległość funkcja
umożliwia wystawienie decyzji określającej zaległość.

WIND 5.8 – Wystawienie decyzji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego
Opis: W przypadku, gdy nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zamian za
przejęte mienie funkcja umożliwia wystawienia decyzji i zaksięgowania wpływu
niepieniężnego.
WIND 5.9 – Zawieszenia i odwieszenie postępowania podatkowego
Opis: W przypadku, gdy trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie wymiaru podatku, funkcja
pozwala wystawić pismo o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania. Za okres kiedy zawieszono
postępowanie system wstrzymuje naliczanie odsetek
WIND 5.9 – Zawieszenia i odwieszenie postępowania egzekucyjnego
Opis: W przypadku, gdy trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie egzekucji zaległości
funkcja umożliwia zarejestrowania takiego faktu celem przesłania pisma do Urzędu
Skarbowego.

WIND 5.11 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Opis: W przypadku, gdy Urząd Skarbowy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości,
funkcja pozwala umorzyć postępowanie egzekucyjne.
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WIND 5.12 – Wystawianie wniosków o wpis bądź wykreślenie hipoteki
Opis: Funkcja umożliwia wystawienie oraz wydrukowanie wniosku o wpis bądź wykreślenie
hipoteki celem wysłania do Sądu. Po uzupełnieniu w zwrotkach informacji o dacie wpisu
hipoteki, należności są oznaczone jako należności zahipotekowane.
Dla zaległości objętych hipoteką program umożliwia wykonanie odrębnych zestawień.
WIND 5.13 – Pismo o dokonaniu zastawu skarbowego
Opis: Funkcja umożliwia wystawienie pisma informującego o dokonaniu zastawu skarbowego na
zaległościach podatkowych.

WIND 6. - Uzupełnienie stanu początkowego.
Opis: Grupa funkcji mająca na celu rejestrację ostatniego bilansu zamknięcia wykonanego "na
papierze" przed wdrożeniem systemu. Zakłada się iż będą rejestrowane tylko zapisy o
saldzie niezerowym, tzn. nie spłacone zaległości lub nadpłaty.

WIND 6.1 - Uzupełnienie zaległości sprzed roku wdrożenia systemu.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację zaległości na wybranej karcie, pochodzących sprzed roku
wdrożenia systemu windykacyjnego. Jeśli kwota zaległości zostanie podana, funkcja
dokonuje automatycznego podziału zaległości na liczbę rat przypisaną do poszczególnych
podatków/opłat.

WIND 6.2 - Uzupełnienie nadpłat na kartach sprzed roku wdrożenia
Opis: Funkcja umożliwia uzupełnienie nadpłat znajdujących się na kartach przed 1 stycznia
roku wdrożenia.
Rejestrowane są następujące dane:
- osoby, na rzecz której powstała nadpłata
- daty wpłaty
- daty wpływu
- kwoty nadpłaty.

WIND 6.3 - Uzupełnienie numeru karty kontowej i sygnatury użytkownika
Opis: Celem funkcji jest nadanie karcie kontowej numeru.
(Uwaga: Karty kontowe są tworzone przy naliczaniu wymiaru bez numeru.)
Numer karty kontowej składa się z dwóch członów:
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- sygnatury użytkownika
- właściwego numeru
Sygnatury użytkowników znajdują się w słowniku WIND 7.6. Ich nadawanie ma
umożliwić podział odpowiedzialności za karty pomiędzy osoby. Dodatkowo funkcja
umożliwia uzupełnianie informacji, czy dla danej karty kontowej prowadzona ma być
korespondencja wielokrotna - tzn. czy wszystkie osoby odpowiedzialne za zobowiązania
będą otrzymywać korespondencję, czy tylko jedna osoba.

WIND 6.4 - Bilans otwarcia roku wdrożenia systemu do Urzędu.
Opis:
Obliczenie bilansu otwarcia roku wdrożenia systemu. W utworzonym bilansie saldo początkowe
powinno być równe, bilansowi zamknięcia obliczonemu "na papierze".

WIND 7 DECYZJE - Rejestracja decyzji o zmianie sposobu płatności.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację decyzji Urzędu o zmianie sposobu płatności na prośbę
(podatnika / płatnika)
Przewiduje się następujące rodzaje decyzji:
1. odroczenie terminu płatności
2. rozłożenie na raty
3. umorzenie należności (wraz z ewentualnymi odsetkami).
4. umorzenie samych odsetek
Anulowanie wystawionych decyzji.
Możliwe jest także przeglądanie wszystkich zarejestrowanych decyzji.
WIND 7.1 Odroczenie terminu płatności przypisów
Opis: Funkcja umożliwia odroczenie terminu płatności niespłaconych zobowiązań na wskazanej
karcie kontowej.
Funkcja obejmuje :
* wyszukanie wszystkich niespłaconych zobowiązań (z wybranej karty kontowej)
* wprowadzenie przez użytkownika danych dotyczących decyzji:
numeru decyzji, daty złożenia podania i wystawienia decyzji oraz edycja uzasadnienia
* obliczenie ewentualnych odsetek od niespłaconych zobowiązań za okres od terminu ich
płatności do daty złożenia podania przez płatnika
* obliczenie opłaty prolongacyjnej od niespłaconych zobowiązań za okres od daty
złożenia podania przez płatnika do nowego terminu płatności gdy termin jest
wcześniejszy od daty złożenia podania, bądź od terminu do nowego terminy płatności
jeżeli termin płatności jest późniejszy od daty złożenia podania
* podanie przez użytkownika nowych terminów płatności dla wybranych
zobowiązań. Z odsetek (za okres od terminu płatności do daty podania) powstają
przypisy odsetkowe.
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System przechowuje poprzednie terminy płatności i w przypadku przekroczenia
nowego terminu, wystawiana jest decyzja wygaszająca, która przywraca terminy
pierwotne
* zapisanie decyzji powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji.

WIND 7.2 Rozłożenie na nowe raty dotychczasowych należności
Opis: Funkcja umożliwia rozłożenie na nowe raty wybranych nie spłaconych
zobowiązań na wskazanej karcie kontowej.
Funkcja obejmuje:
* zapisanie danych dotyczących decyzji tj. nr decyzji, daty złożenia podania i daty
wystawienia decyzji, uzasadnienia
* obliczenie
opłaty prolongacyjnej od niespłaconych zobowiązań za okres od
daty złożenia podania przez płatnika do nowego terminu płatności gdy termin jest
wcześniejszy od daty złożenia podania, bądź od terminu do nowego terminy płatności
jeżeli termin płatności jest późniejszy od daty złożenia podania
* obliczenie ewentualnych odsetek od zaległości (za okres od terminu ich płatności do
daty złożenia podania przez płatnika)
* wskazanie zaległości, które mają być rozłożone na raty (wraz z odsetkami)
* z sumy wskazanych zaległości i sumy odsetek utworzenie listy nowych terminów
płatności i wysokości nowych rat.
System przechowuje pochodzenie (być może z kilku części rat poprzednich) każdej
nowej raty i w przypadku przekroczenia nowego terminu płatności, wystawiana jest
decyzja wygaszająca, która przywraca pierwotne terminy płatności.
* zapisanie decyzji powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji (DECYZJE 6)

WIND 7.3 Umorzenie należności (wraz z naliczonymi odsetkami)
Opis: Funkcja umożliwia umorzenie należności wraz z naliczonymi odsetkami.
Funkcja obejmuje:
* wprowadzenie przez użytkownika danych o decyzji: numeru decyzji, daty złożenia podania,
daty wystawienia decyzji oraz edycja uzasadnienia decyzji
* odszukanie wszystkich nie zapłaconych należności
* obliczenie odsetek od zaległości do dnia złożenia podania
* podanie przez użytkownika wysokości umorzenia wybranych zaległości. Umorzenie może
obejmować całą kwotę zaległości lub jej część.
* wydruk odpowiedniej korespondencji (DECYZJA 6)

WIND 7.4 Umorzenie odsetek.
Opis: Funkcja umożliwia umorzenie odsetek od zaleglości podatkowych. Decyzję o umorzeniu
odsetek można wystawić na datę podania- umarzana jest wówczas cała kwota odsetek lub
decyzję kwotową, która umożliwia umorzenie wskazanej kwoty odsetek.
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WIND 7.5 Wydruk decyzji.

Opis: Wydruk pisma informującego (podatników/wieczystych użytkowników) o podjętej
decyzji w sprawie zmiany sposobu płatności: odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na
raty, umorzeniu. Wydruk, oprócz danych dotyczących konkretnej decyzji, tj.:
- sprawy, której dotyczyło podanie
- rodzaju podjętej decyzji oraz wysokości kwoty objętej decyzją
- dat złożenia podania, wystawienia decyzji
- numeru decyzji
- uzasadnienia decyzji
- szczegółów zadecydowanego sposobu płatności (terminy, wysokości rat kwoty
umorzenia)
korzysta także z tekstów stałych decyzji. Należą do nich m.in. "pieczątka" Urzędu,
podstawa prawna decyzji, możliwości odwołania się, konsekwencje nie dotrzymania
terminów płatności. Teksty stałe decyzji są dostępne za pomocą słownika DECYZJE 9,
co pozwala na modyfikację wydruku decyzji.

WIND 7.6 - Przeglądanie wydanych decyzji.
Opis: Funkcja umożliwia przeglądanie zarejestrowanych decyzji dla wybranej karty kontowej.
Możliwe jest również wyszukiwanie decyzji wg zadanego kryterium:
- numer decyzji
- data wydania decyzji
- data złożenia podania
- typ_decyzji
(UMORZENIE,
ODROCZENIE,
NOWE
RATY,
ANULOWANIE)
a także przeglądanie szczegółów zadecydowanego sposobu płatności; w przypadku:
- odroczenia terminu płatności są nimi:
nowe terminy płatności, kwota należności, kwota odsetek oraz kwota sumaryczna do
zapłacenia w poszczególnych terminach
- rozłożenia na nowe raty: terminy płatności i wysokości rat (należności i odsetek)
- umorzenia należności (wyświetla kwotę umorzoną)
W przypadku decyzji anulującej możliwe jest również określenie decyzji anulowanej
poprzez jej numer.

WIND 7.7 Anulowanie decyzji o zmianie sposobu płatności.
Opis: Funkcja ta obejmuje wyszukanie zarejestrowanej decyzji dla danej karty kontowej,
a następnie jej anulowanie. Anulowanie decyzji o zmianie sposobu płatności polega na
przywróceniu stanu, jaki istniał przed wydaniem danej decyzji (co do terminów
i wysokości rat). Jeżeli zostały wniesione wpłaty zarachowane na raty wynikające
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z anulowanej decyzji, karta zostaje oznaczona do przeksięgowania, wymagane będzie
wykonanie funkcji przerachowania wpłat przed dokonaniem jakiejkolwiek innej operacji
na karcie. Funkcja umożliwia anulowanie jedynie ostatnio wydanej decyzji, tzn. jeśli
nastąpiło po sobie wiele decyzji dotyczących tych samych zobowiązań, a istnieje potrzeba
anulowania jakiejkolwiek z pierwszych, wymagane jest anulowanie decyzji począwszy od
ostatniej. Anulowanie decyzji, na której podstawie wydane zostały kolejne, jest
niemożliwe.

WIND 7.8 Słownik tekstów stałych pism.
Opis: Słownik umożliwia wpisywanie i modyfikację tekstów stałych pism używanych przez
funkcję wydruków pism . Do stałych tekstów wydawanych decyzji należą:
- adres urzędu
- informacja o kosztach egzekucyjnych
- informacja o prawie do odwołania się
- podstawa prawna decyzji
- uwaga na wypadek niedotrzymania terminu płatności itd.
WIND 6.1 - Słownik dni wolnych od pracy.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację dni wolnych od pracy. Są one uwzględniane przy
obliczaniu odsetek za zwłokę. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy,
w takim wypadku odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego po danym terminie
płatności.

WIND 6.2 - Słownik odsetek.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrowanie oraz modyfikację wskaźnika odsetek w skali roku wraz
z okresem jego obowiązywania, przez co rozumie się 1 stycznia - 31 grudnia danego roku.
Wskaźniki odsetek za poszczególne lata są wykorzystywane przy obliczaniu odsetek za
zwłokę (WIND 3.4).

WIND 6.3 - Słownik osób.
Opis: Rejestracja i modyfikacje danych płatników będących osobami fizycznymi.

WIND 6.4 - Słownik organizacji
Opis: Rejestracja i modyfikacja danych płatników będących osobami prawnymi.

WIND 6.5 – Słownik sygnatur użytkowników.
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Opis: Słownik pozwala na wybranie dla każdego użytkownika systemu skrótu literowego, za
pomocą którego "oznakowuje" karty kontowe, którymi się zajmuje (WIND 8.3).
Sygnatury te wykorzystywane są przy tworzeniu zestawień i uzgadnianiu operacji
księgowych (oddzielnie dla każdego użytkownika).

WIND 6.6 - Słownik zaokrągleń
Opis: Funkcja umożliwia zapis i aktualizację takich parametrów jak:
- zaokrąglenie odsetek
- zaokrąglenie wymiaru
- zaokrąglenie rat
a ponadto:
- minimalną kwotę wymiaru
- minimalną kwotę odsetek
- dodatkowo również okres obowiązywania powyższych parametrów.
Każdy z wyżej wymienionych parametrów obowiązuje w pewnym określonym
przedziale czasu.

WIND 6.7 - Słownik terminów płatności
Opis: Obsługuje dopisywanie, usuwanie oraz modyfikację ustawowej liczby rat i terminów
płatności dla (podatku / opłaty gruntowej) w poszczególnych latach. Dla wymiarów
bieżących słownik ten jest uzupełniany przez stronę Wymiarową; może jednak pojawić
się konieczność uzupełnienia terminów płatności w latach poprzednich (sprzed wdrożenie
systemu), przy rejestracji zaległości (WIND 8.1).
NWPOJ:
W przypadku podatku od środków transportu:
- jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 15 lutego, podatek płatny
jest w 2 ratach :
- 15 luty - pierwsza rata
- 15 wrzesień - druga rata
- jeśli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego a przed 15 września, to podatek płatny
jest w 2 ratach:
- 14 dni po powstaniu obowiązku podatkowego - pierwsza rata
- 15 września - druga rata
- jeśli obowiązek podatkowy powstał po 15 września, podatek płatny jest w jednej racie:
- 14 dni po powstaniu obowiązku płatniczego
Funkcja obsługuje terminy zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Ze względu
ruchomość rat (w przypadku NWPOJ), przechowywane są terminy bezwględne (15.02,
15.09), a także terminy względne (14 dni).
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WIND 6.8 – Słownik urzędów skarbowych.
Opis: --- tylko dla podatków --Słownik pozwala przechowywać informacje o rejonizacji Urzędów Skarbowych.

WIND 6.9 - Słownik kosztów upomnienia.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację wysokości kosztów upomnienia oraz okresu jej
obowiązywania. Wartości z tego słownika są wykorzystywane przy wystawianiu
upomnień (WIND 5.1).

WIND 7.8 Słownik tekstów stałych pism.
Opis: Słownik umożliwia wpisywanie i modyfikację tekstów stałych pism używanych przez
funkcję wydruków pism .

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
• Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator
odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i
nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
• Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGOWIND gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
• Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu(identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX.
Hasła te przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie OTAGO nie są
zmieniane przez użytkowników.
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator
jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby
administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się”
pod niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik natychmiast zauważyłby.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu WIND. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji WIND poprzez
dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji (list użytkowników o określonych rolą
uprawnieniach w aplikacji).
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych księgowych. Administrator (i tylko on) ustala
zakres “widzenia” danych w bazie dla poszczególnych użytkowników. Może on więc, np.
umożliwiać wskazanym użytkownikom dostęp do danych tylko z bieżącego roku, lub tylko z
wybranych kont, może też umożliwić tylko oglądanie danych, bez możliwości ich
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modyfikacji dla wskazanych użytkowników.
• Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla wybranych
użytkowników.
• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest
więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
•
• Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika
•
• Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system WIND zawiera wewnętrzne
mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym
programu
• W systemie WIND wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające
wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub
niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Wykaz modułów podsystemu Wpływy Budżetowe
System Wpływy Budżetowe składa się z następujących modułów.

Ewidencje: Dokumenty źródłowe, księgowe i nieprzypisane.
Moduł przeznaczony do bieżącej obsługi rejestrów dokumentów dotyczących wpływów
budżetowych. Możemy tu wykonać następujące operacje:
- dodanie nowego dokumentu,

-

anulowanie dokumentu,
poprawa dokumentu,
akceptacja dokumentu
wyświetlenie i wydruk list z likwidatury,
wyświetlenie kart kontowych,
zasady numeracji dokumentów księgowych,
przeglądanie szczegółów dokumentu,
wydrukowanie listy dokumentów,
wydrukowanie pojedynczego dokumentu.

Kartoteka zwrotów.
Moduł przeznaczony do tworzenia list zwrotów z systemów windykacyjnych oraz przelewów
między rachunkami wynikającymi z obsługi kart płatniczych i obsługi przelewów SOE. Można
też wprowadzić listy wypłat ręcznie. Możemy tu wykonać następujące operacje:
- dodanie listy
- anulowanie listy,
- poprawa listy,
- akceptacja listy,
- przeglądanie szczegółów listy,
- utworzenie płatności: przelewów, gotówki, przekazów.

Kartoteki: opłat skarbowych, opłat komunikacyjnych
Moduł przeznaczony do bieżącej obsługi dokumentów masowych: opłat komunikacyjnych
oraz skarbowych. Listy wpłat trafiają z podsystemów KASA_D (raporty kasowe) oraz
KASA_B (przelewy). Można też wprowadzić listy dłużników oraz listy z wpłatami
rejestrowanymi poza systemem lub w wyniku przeksięgowania. Możemy tu wykonać
następujące operacje:
- dodanie listy
- anulowanie listy,
- poprawa listy,
- akceptacja listy,
- przeglądanie szczegółów listy,
- przesłanie dokumentów do windykacji

Rejestr VAT
Moduł umożliwia:
- wyświetlenie listy dokumentów za wybrany okres wraz ze szczegółami,
- wydruk rejestru dokumentów lub pojedynczych dokumentów,
- zamknięcie rejestru za dany miesiąc,
- wyświetlenie i wydruk zbiorczych sum rejestru wg rodzajów dokumentów.

Zestawienia
a) Dłużnicy
- wyświetlenie listy dłużników

b)
-

wydruk listy dłużników
wydruk upomnień dla dłużników
przeglądanie pism wysłanych do dłużników.
Nadpłaty
przeglądanie kart kontowych na, których występuje nadpłata,
wydruk listy nadpłat wg kontrahentów.

Kartoteki
Przeglądanie windykacji (kwot należności, zapłat i sald) wg:
- rodzajów wpływów (świadczeń),
- kontrahentów,
- numerów dokumentów źródłowych.
Moduł daje możliwość przeglądania windykacji należności wg różnych układów i na różnych
poziomach szczegółowości. Moduł korzysta z formatek systemu Windykacja.

Słowniki
Obsługa słowników systemu WPBUD:
- Uprawnienia dla użytkowników
- Numeracja dokumentów księgowych
- Numeracja dokumentów źródłowych
- Jednostki miary
- Stawki VAT
- Klasyfikacja SWW i PKWIU, cenniki, szablony
- Rodzaje wpływów
- Świadczenia dla jednostki budżetowej
- Dokumenty źródłowe
- Dokumenty księgowe
- Słownik przychodów
- Lokalizacje
- Teksty wydruków
Kody zwarte w słownikach, są używane podczas rejestracji i dalszej obsługi dokumentów
systemu WPBUD.

Wykaz tablic
Tablice zawierające dane podsystemu WPBUD:
WP_DOKUMENT

Zawiera główne dane dokumentu takie jak: Nr, data
wystawienia, status, termin i forma płatności itp.

WP_PUNKT_DOKUMENTU

Zawiera dane z punktów dokumentów

WP_OSOBY

Wykaz kontrahentów powiązanych z wystawionymi
dokumentami
Wykaz kart kontowych z danymi kontrahenta i
świadczeniami
zawiera nagłówki list zwrotów, opłat
Zawiera dane list zwrotów, opłat

WPBUD_WIND
WPBUD_ZWROT
WPBUD_ZWROT_PUNKT

Tablice zawierające słowniki podsystemu WPBUD:
WPBUD_PODATKI

Podatki w powiązaniu z kontami bankowymi

WPBUD_KLASYFIKACJA

Klasyfikacja SWW i PKWIU, cenniki, szablony

WPBUD_CODE_CONTROL

Zbiór różnych słowników:
- Lokalizacja oddziałów
- Numeracja dokumentów księgowych
- Uprawnienia dla użytkowników

Tablice pomocnicze podsystemu WPBUD:
WPBUD_LOGS

Zapisy operacji wykonywanych przez operatorów
podsystemu

WPBUD_TMP

Tabela pomocnicza służąca do tymczasowego zebrania
danych potrzebnych do wydruk.

Wykaz programów i procedur podsystemu WPBUD
Poniższy wykaz zawiera nazwy programów i procedur podsystemu OTAGO WPBUD w
powiązaniu z modułami aplikacji oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją ORACLESQL FORMS 6.0 lub ORACLESQL
REPORT BUILDER 6.0.

Ewidencje: Dokumenty źródłowe, księgowe i nieprzypisane
Formatka
WPBUD_FAKTURY
WPBUD_KARTOTEKA

Opis
Formatka startowa, wybór zakładu i lokalizacji
Obsługa dokumentów źródłowych, księgowych i nieprzypisanych.
Dopisywanie, poprawianie, przeglądanie, akceptacja itp.

WPBUD_LIKWIDATURA
WPBUD_DOKUMENT
WPBUD_WINDYKACJA
WPBUD_WG_UMOWY

Listy dokumentów z Likwidatury.
Dopisywanie, poprawianie, akceptacja, wydruk.
Dopisywanie i poprawianie dokumentów księgowych, źródłowych i
nieprzypisanych
Przegląd kart kontowych dla kontrahenta, zobowiązania, zapłaty,
saldo.
Wystawianie dokumentów księgowych na podstawie umów
zapisanych w GRU.

Raport
FAKTURA_KOR

Opis
Wydruk dokumentu księgowego – Faktura korygująca

FAKTURA_VAT

Wydruk dokumentu księgowego – Faktura VAT

NOTA_KORYGUJACA

Wydruk dokumentu księgowego – Nota korygująca

EWIDENCJA

NOTA_KSIEGOWA

Wydruk zestawienia dokumentów źródłowych lub księgowych za
okres ..
w rozbiciu na netto, VAT i brutto
Wydruk zestawienia dokumentów źródłowych lub księgowych za
okres ..
tylko kwoty brutto
Wydruk dokumentu księgowego – Nota księgowa

ZATWIERDZ

Wydruk zatwierdzenia do wypłaty

EWIDENCJA_BEZ_VAT

Kartoteka zwrotów
Formatka
WPBUD_ZWROTY
WPBUD_ZWROT

Opis
Kartoteka list zwrotów, przeglądanie, drukowanie, informacje główne
Dopisywanie, poprawianie i uzupełniania pozycji listy zwrotów

Raport
WPBUD_ZWROT

Opis
Wydruk list zwrotów

Kartoteka opłat skarbowych i komunikacyjnych
Formatka
WPBUD_OPLATA_SKARBO
WA
WPBUD_ZWROT_BO
WPBUD_ZWROT_OSOBY

Opis
Lista opłat skarbowych
Podział opłaty syntetycznej dokonanej przez inkasenta
Dopisywanie dodatkowych osób

Raport
WPBUD_OPLATA

Opis
Wydruk zestawienia opłat komunikacyjnych

WPBUD_OPLATA_KOM

Wydruk zestawienia wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych

Formatka
WPBUD_REJESTR

Opis
Rejestr wybranych dokumentów, przeglądanie, drukowanie,
informacje szczegółowe, sumy rejestrów.

Raport
REJESTR

Opis
Wydruk rejestru sprzedaży VAT

REJESTR_SUMA

Wydruk sumaryczny rejestru sprzedaży VAT, wg rodzajów
dokumentów.

Zestawienia
Formatka
WPBUD_DLUZNICY

Opis
Wykaz zaległości kontrahentów w zapłatach, wraz z odsetkami.

WPBUD_NADPLATA

Wykaz kontrahentów, u których występuje nadpłata.

Raport
DLUZNICY

Opis
Wydruk listy dłużników

NADPLATA

Wydruk list nadpłat

Kartoteki
Formatka
WPBUD_WIND_WG_DOK

Opis
Windykacja wg dokumentów źródłowych.

WPBUD_WIND_WG_KLIENT Windykacja wg dokumentów kart kontrahentów.
WPBUD_WIND_WG_KODU

Windykacja wg świadczeń.

Słowniki
Formatka

Opis słownika

WPBUD_NUMERY

Słownik numeracji dokumentów księgowych, źródłowych

WPBUD_RODZDOK

Rodzaje dokumentów księgowych, źródłowych

WPBUD_KLASYFIKACJA

Klasyfikacja SWW i PKWIU, cenniki, szablony.

WPBUD_LOKALIZACJA

Lokalizacja oddziałów.

WPBUD_ZAMYKANIE_OKRESU Słownik zamykania okresów.
WPBUD_UPRAWNIENIA
WPBUD_ZWROT_PARAMETRY

Uprawnienia dla użytkownika do obsługi jednostek budżetowej,
realizujących, rachunków i świadczeń
Słownik parametrów domyślnych obsługi zwrotów

WPBUD_NUMER_KOD

Słownik ustawień jednostek realizujących, które mają być
numerowane zgodnie z wybranym świadczeniem

Wykaz funkcji podsystemu WPBUD
Poniższy wykaz zawiera listę funkcji realizowanych przez system OTAGO WPBUD.

1.

Funkcja
Obsługa dokumentów
źródłowych.

-

Opis funkcji
dodanie nowego dokumentu,
anulowanie dokumentu,
poprawa dokumentu,
akceptacja merytoryczna,
akceptacja dokumentu,
wyświetlenie i wydruk list z likwidatury,
wyświetlenie kart kontowych,
przeglądanie szczegółów dokumentu,
wydrukowanie listy dokumentów,
wydrukowanie pojedynczego dokumentu.

2.

Obsługa dokumentów
księgowych.

-

dodanie nowego dokumentu,
anulowanie dokumentu,
poprawa dokumentu,
modyfikacja rejestru,
wystawienie noty księgowej,
akceptacja merytoryczna,
akceptacja dokumentu,
wystawienie dokumentów wg umowy,
wyświetlenie i wydruk list z likwidatury,
zasady numeracji dokumentów,
przeglądanie szczegółów dokumentu,
wydrukowanie listy dokumentów,
wydrukowanie pojedynczego dokumentu.

3.

Obsługa dokumentów
nieprzypisanych

-

4.

Obsługa zwrotów

5.

Obsługa kartoteki opłat
skarbowych

wyświetlenie kart kontowych,
przeglądanie szczegółów dokumentu,
anulowanie dokumentu nieprzypisanego
wystawienie korekty do dokumentu nieprzypisanego
zatwierdzenie dokumentu
- Rejestracja listy
- Poprawa, uzupełnienie listy
- zatwierdzenie listy
- utworzenie list płatności: gotówka, przelew, przekaz
- utworzenie listy
- poprawa, uzupełnienie listy
- zatwierdzenie listy
- przesłanie wpłat do windykacji
- wycofanie przesłania z windykacji

- rejestracja płatności
- drukowanie listy
- drukowanie zestawień
- utworzenie listy
- poprawa, uzupełnienie listy
- zatwierdzenie listy
- przesłanie wpłat do windykacji
- wycofanie przesłania z windykacji
- rejestracja płatności
- drukowanie listy
- drukowanie zestawień
- wyświetlenie listy dokumentów za wybrany okres wraz
ze szczegółami,
- wydruk rejestru dokumentów lub pojedynczych
dokumentów,
- zamknięcie rejestru za dany miesiąc,

6.

Obsługa kartoteki opłat
komunikacyjnych

7.

Obsługa rejestrów
dokumentów.

8.

Przeglądanie sum
rejestrów dokumentów.

- wyświetlenie i wydruk zbiorczych sum rejestru wg
rodzajów dokumentów.

9.

Zaległości w opłatach

10.

Nadpłaty

11.

Windykacja

- przeglądanie listy zaległości wraz z odsetkami,
- wydruk zaległości
- wydruk wezwań do zapłaty
- przeglądanie pism wysłanych do kontrahenta
- przeglądanie listy nadpłat dla kontrahentów
- wydruk listy nadpłat
- przeglądanie i obsługa windykacji należności wg
różnych układów i na różnych poziomach szczegółowości

Opis algorytmów
Akceptacja merytoryczna dokumentów.
Akceptacja merytoryczna dotyczy dokumentów ze statusem A.
Możemy akceptować jeden lub klika wybranych dokumentów jednocześnie.
Akceptowanie merytoryczne przebiega w następujących etapach:
a) Sprawdzenie kompletności danych na dokumencie:
- czy są wypełnione stawki VAT, (o ile dokument tego wymaga),
- czy jest wypełnione świadczenie
- jednostka realizująca,
- klasyfikacja,
b) Akceptacja właściwa:
- kopia dokumentu,
- zapisanie przypisów do karty kontowej dla windykacji,
- zapisanie danych do przelewów elektronicznych (jeżeli wypełnione jest e-konto ).
- ustawienie statusu na B.

Akceptacja dokumentów
Akceptacja dotyczy dokumentów ze statusem A lub B.
Możemy akceptować jeden lub klika wybranych dokumentów jednocześnie.
Akceptowanie przebiega w następujących etapach:
c) Sprawdzenie kompletności danych na dokumencie:
- czy są wypełnione stawki VAT, (o ile dokument tego wymaga),
- czy jest wypełnione świadczenie
- jednostka realizująca,
- klasyfikacja,
- termin płatności.
d) Jeżeli status dokumentu jest A to uruchamiana jest najpierw akceptacja merytoryczna.
e) Akceptacja właściwa:
- kopia dokumentu,
- zapisanie dekretów do FK ( oprócz dokumentów typu Nota Korygująca oraz dokumentów
wystawionych na podstawie dokumentów nieprzypisanych ).
- zapisanie danych do przelewów elektronicznych (jeżeli wypełnione jest e-konto ).
- ustawienie statusu na C.

Generowanie dokumentu księgowego na podstawie dokumentu
źródłowego.
Generowanie dotyczy dokumentów ze statusem C lub D.
Możemy generować jeden lub klika wybranych dokumentów jednocześnie.

Generowanie dokumentu księgowego na podstawie umowy.
Po wybraniu umowy i przypisów (jednego lub kilku) tworzony jest dokument księgowy typu
Faktura VAT. Dokument tworzony jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych
do umowy w podsystemie ORU – umowy wydatkowe. Z umowy do faktury pobierane są
praktycznie wszystkie potrzebne informacje, o ile były w umowie.
Dokument po utworzeniu otrzymuje status A. Może on być poprawiany i uzupełniany a
następnie zaakceptowany.

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie administrowania
bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator odpowiada za tworzenie
kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i nadzorowanie mechanizmów
odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGO WPBUD gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu(identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX.
Hasła te przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie RATUSZ nie są
zmieniane przez użytkowników.
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator

jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby
administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się” pod
niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik natychmiast zauważyłby.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu WPBUD. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji WPBUD poprzez
dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych. Administrator (i tylko on) ustala zakres
“widzenia” danych w bazie dla poszczególnych użytkowników. Może on więc, np.
umożliwiać wskazanym użytkownikom dostęp do danych.
• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem daty i godziny modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe
jest więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika.
Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system WPBUD zawiera wewnętrzne
mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym
programu.
Należy do nich przetwarzanie transakcyjne. Każda operacja (rejestracja umowy,
zatwierdzenie, generowanie przypisów) zaprojektowana jest jako transakcja, czyli zestaw
kroków, które łącznie albo kończą się sukcesem (wtedy są zapisywane do bazy), albo nie
kończą się poprawnie i wtedy wspólnie są wycofywane (nie są rejestrowane w bazie).
W systemie WPBUD wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające
wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub niekompletnych.
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Wykaz modułów podsystemu Wydatki Budżetowe
System Wydatki Budżetowe składa się z następujących modułów.

I. MODUŁ KARTOTEKI
Moduł przeznaczony do bieżącej obsługi dokumentów księgowych i innych dokumentów
związanych z wydatkami. Możemy tu dopisywać, poprawiać, usuwać i przeglądać dokumenty.
Dokonujemy tu również wstępnej akceptacji dokumentów księgowych ze statusu A do B lub z A
na D (dokumenty zapłacone). Na podstawie danych wprowadzonych w tym module możemy
wykonać różne zestawienia.

II. MODUŁ LIKWIDATURA
Moduł przeznaczony jest do kolejnego etapu zatwierdzania dokumentów - ze statusu B na C.
Wykonujemy tu również funkcje związane z wypłatą dokumentów jak: listy wypłat
gotówkowych, przelewy, przekazy pocztowe, punkt kasowy oraz czeki. Z poziomu likwidatury
można również ręcznie przesłać dokumenty do podsystemu Płace.

III. MODUŁ SŁOWNIKI
Moduł przeznaczony jest do przeglądania i aktualizacji kodów używanych podczas rejestracji
dokumentów. Stosowanie kodów słownikowych ułatwia wprowadzanie dokumentów i umożliwia
ujednolicenie wprowadzonych danych.

IV. MODUŁ KOMPENSATA
W module wyświetlane są dokumenty wystawione dla wybranego kontrahenta oraz kwoty
windykacyjne - naliczonych należności, odsetek i kosztów.

Wykaz elementów menu głównego podsystemu Wydatki Budżetowe
Menu podsystemu Wydatki Budżetowe wywołuje następujące moduły i funkcje systemu:
Moduł – Funkcja
1. KARTOTEKI
- Dokumenty księgowe
- Dokumenty wg klasyfikacji
- Umowy
- Zaliczki
- Zapotrzebowania E-Portal
- Podatnicy
- Składki ZUS
- Przelewy
- Przekazy pocztowe
- Czeki

Wołana formatka
WYBUD_KARTOTEKI
WYBUD_KLASYFIKACJA
FD1PRZEGL - ORU
WYBUD_KARTOTEKI
WYBUD_KLASYFIKACJA
WYBUD_PODATNICY
WYBUD_SKŁADKI
WYBUD_PRZEKAZY
WYBUD_PRZEKAZY
WYBUD_PRZEKAZY

- Punkt kasowy
- Połączenie z umowami
2. LIKWIDATURA
3. KOMPENSATA
4. SŁOWNIKI
- Parametry podsystemu
- Rodzaje dokumentów księgowych
- Rodzaje świadczeń
- Uprawnienia do podsystemu WYBUD
- Numeracja dokumentów
- Stawki VAT
- Jednostki miar
- Formy płatności
- Pozycje delegacji
- Wskaźniki ZUS
- Plan wydatków budżetowych
- Teksty wydruków
- Obiekty podsystemu
- Zamykanie rejestru zakupu
- Lokalizacje

WYBUD_PRZEKAZY
WYBUD_UZUP_UM
WYBUD_KARTOTEKI
WYBUD_KOMPENSATA
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_RODZAJ_DOKUMENTU
FK_SLOWNIK - FK
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_SLOWNIKI
F0VAT - ORU
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_PLAN
F0RAPTXT -SYSTEM
WYBUD_SLOWNIKI
WYBUD_SLOWNIKI
WPBUD_LOKALIZACJA - WPBUD

Tablice zawierające dane podsystemu WYBUD:
Nazwa tabeli
WYBUD_DOKUMENT_ALL

Zawartość
nagłówki dokumentów

Używana przez
wybud_*_n (dok.)
wybud_dokument(dok.)
wybud_kartoteki
pozycje dokumentów
wybud_*_n (dok.)
WYBUD_DOKUMENT_POZ_ALL
wybud_dokument(dok.)
wybud_uzup_um
Dane dotyczące klasyfikacji
wybud_klasyfikacja
WYBUD_KLASYFIKACJA
dokumentów
f0uwaga
Dane dotyczące zapotrzebowań i wybud_klasyfikacja
WYBUD_PLATNOSC
harmonogramu E-portalu
E-portal
WYBUD_PLATNOSC_REALIZACJA Dane dotyczące realizacji
zapotrzebowań E-portalu
Dane dotyczące podatników
wybud_podatnicy
WYBUD_PODATNIK
wybud_podatnik
Szczegóły dotyczące podatników wybud_podatnik
WYBUD_PODATNIK_POZ
WYBUD_PRZELEW

Nagłówki przelewów

WYBUD_PRZELEW_DOKUMENT

Pozycje przelewów

WYBUD_PRZELEW_EXP

Dane eksportowanych
przelewów
Nagłówki rejestru

WYBUD_REJESTR

wybud_przekazy
wybud_przelew_place
wybud_kartoteki
wybud_podatnik
wybud_przelew
wybud_przelew_place
wybud_przekazy
wybud_przekazy
wybud_rejestr

WYBUD_REJESTR_POZ
WYBUD_SKLADKA

Pozycje rejestru
Nagłówki składek ZUS

wybud_rejestr
wybud_skladka

WYBUD_SKLADKA_POZ

Pozycje składek ZUS

wybud_skladka

WYBUD_WYSYLKA_ZUS

Wysyłki dokumentów ZUSowych do programu płatnik.

WYBUD_ WYSYLKA_ZUS_DOK

Lista dokumentów ZUS z
wysyłki

WYBUD_ WYSYLKA_ZUS_LINIA

Zawartość dokumentów ZUSowych – KEDU.

wybud_usun_zus
wybud_wysylka_zus
wybud_zus
wybud_usun_zus
wybud_wysylka_zus
wybud_zus
wybud_usun_zus
wybud_wysylka_zus
wybud_zus

Tablice zawierające słowniki podsystemu WYBUD:
Nazwa tabeli
WYBUD_NUMER

Zawartość
Używana przez
wykaz ostatnio użytych numerów wybud_*_n
dla poszczególnych rodzajów
wybud_slowniki
dokumentów

WYBUD_PARAMETRY

parametry podsystemu

WYBUD_REF_CODES

kody stałe podsystemu:
dokumenty ZUS,
formy płatności,
PIT-y,
specyfikacja, rodzaj dokumentu,
stawki VAT,
typ rozliczenia
słownik stały: nazwy i typy oraz
nazwy formatek używane do
wprowadzania dokumentów.

WYBUD_TYP

wybud_*_n
wybud_kartoteki
wybud_slowniki
wybud_*_n
wybud_podatnik
wybud_rodzaj_dokumen
tu
wybud_wysylka_zus
wybud_zus
Wybud_kartoteki
wybud_slowniki

WYBUD_UZYTKOWNIK

lista użytkowników podsystemu z wybud_*_n
uprawnieniami do dokumentów z wybud_slowniki
wybranych jednostek
realizujących.

WYBUD_WSKAZNIKI

składki stawek ZUS i podatku
dochodowego.
lista rejestrów zakupu na
poszczególne miesiące.

WYBUD_CODE_CONTROLS

wybud_*_n
wybud_slowniki
wybud_slowniki

Tablice pomocnicze podsystemu WYBUD:
Nazwa tabeli
WYBUD_DICTIONARY

Zawartość
Zapisy ustawień

Używana przez
wybud_kartoteki

WYBUD_LOGS
WYBUD_PLATNOSC_RAP_PLAN
WYBUD_TEMP
WYBUD_USTAWIENIA

kolumn
wyświetlanych w
kartotece
zapisy operacji wykonywanych
na bazie.
Pomocnicza tablica dla e-portalu- E-portal
dane do tworzenia raportów
tabela pomocnicza do tworzenia
wydruków.
Zapisy ustawień pól
wybud_dokument
wyświetlanych na formatce dla
poszczególnych typów list

Perspektywy (views) podsystemu WYBUD:
Nazwa perspektywy
-wybud_dokument

Używane tabele
wybud_dokument_all

-wybud_dokument_poz

wybud_dokument_poz_all

-wybud_v_dokumenty

wybud_dokument
rodzaj_dokumentu

-wybud_v_export

wybud_v_skladki
plc_dokument_platnika
slownik
FKPLAN_PLAN
FKPLAN_KOLEJNOSC_UCHWAL

-wybud_v_plan

-wybud_v_podatnicy

-wybud_v_poz

-wybud_v_przelewy

-wybud_v_zaliczki

os_osoba_dp_v
wybud_podatnik_poz
wybud_podatnik
wybud_dokument
wybud_dokument_poz
oru_rodzaj_dokumentu
os_konto
os_dane_v
wybud_przelew
wybud_dokument
oru_rodzaj_dokumentu
podmiot
os_osoba_dp_v
wybud_dokument_poz

Użyta przez
wybud_dokument
wybud_*_n
wybud_kartoteki
wybud_dokument
wybud_*_n
wybud_kartoteki
wybud_kartoteki
wybud_uzup_nom
wybud_kart_ks
wybud_export

wybud_plan

wybud_podatnicy
wybud_skladki
pakiet

wybud_kartoteki
wybud_przekazy
wybud_kartoteki

Wykaz formatek podsystemu WYBUD
Poniższy wykaz zawiera nazwy programów i procedur podsystemu OTAGO WYBUD w powiązaniu z
modułami aplikacji oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją ORACLE SQL FORMS 6.0 lub ORACLE SQL REPORT
BUILDER 6.0.

Moduł: Kartoteki
Funkcje wprowadzania, poprawiania i przeglądania dokumentów
Używane tablice: WYBUD_DOKUMENT , WYBUD_DOKUMENT_POZ.
Używane menu: DOKUMENT_KS, DOKUMENT_LK
Uruchamiane formatki:
0OsobowHw1
0umowa
0adres
nrdok
Wołane przez: WYBUD_KARTOTEKI , WYBUD.PLL
Inne funkcje modułu kartoteki
Formatka
Używane tabele Używane menu
i perspektywy
f0umowa
oru_umowa
kartoteka.
oru_punkt_umow szczeg_k
y
oru_przypis
f0uwaga
--wybud_kartoteki

---

wybud_v_dokum kartoteka_ks
enty
kartoteka_zalicze
k
kartoteka_likw
kartoteka_przele
wow

wybud_uzup_um wybud_v_dokum Kartoteka_uu
enty
wybud_dokumen
t_poz
oru_przypis
wybud_skladki

wybud_v_skladki kartoteka_zus

wybud_skladka

wybud_skladka
wybud_skladka_
poz

skladka_zus

Uruchamiane
formatki
---

---

Wołane
przez
WYBUD_*_N
(dok.)

Opis

WYBUD.PLL
( WYBUD_*_N
)

Sprawdzenie
wprowadzonych
dokumentów z
planem
Rejestr
wprowadzonych
dokumentów

F0adres
MG
Gnrdok
wybud_przelew_
place
wybud_przelew
F0osobHw1
WYBUD_*_N
(dok.)
Gnrdok
MG
F0adres
F0osobHw1
F0osobHw
WYBUD_*_N
(dok.)
wybud_przelew MG
F0osobHw1
wybud_skladka
wybud_skladki

Tworzenie
dokumentów na
podstawie umów

Łączenie starych
dokumentów z
umowami.

Składki ZUS, dla
wybranego
oddziału ZUS
Składki ZUS, dla
podatnika

wybud_podatnic
y

wybud_podatnik

wybud_podatnik

wybud_podatnik
wybud_podatnik
_poz
wybud_przekazy wybud_przekaz
wybud_przekaz_
dok
wybud_przelewy wybud_v_przele
wy

kartoteka_podatn wybud_przelew
ikow
F0osobHw1
wybud_podatnik
Gnrdok
F0adres
Podatnik
F0osobHw1
Gnrdok
F0adres
kartoteka_przeka F0osobHw1
zów
kartoteka
_przelewow

wybud_przelew

wybud_przelew

Przelew

wybud_
przelew_place

wybud_przelew

przelew_place

MG

wybud_podatnic
y
MG

Wykaz
podatników,
przychody,
zaliczki na
podatek
Wykaz
dokumentów dla
płatnika.
Wykaz
przekazów dla
kontrahentów.
Lista przelewów,
wydruk.

wybud_przelew_
place
wybud_przelew
F0osobHw1

menu
kartoteki__menu
- przelewy_new
wybud_kartoteki Przygotowanie
wybud_skladki
przelewów
wybud_przelewy
wybud_kartoteki Przygotowanie
przelewów

Uruchamiane
formatki
F0osobHw1
WYBUD_*_N

Wołane
przez
MG

Moduł: Kontrola
Formatka
wybud_kontrola

Używane tabele
i perspektywy
wybud_v_poz2
wybud_v_klas

Używane menu
Kontrola

Opis
Kontrola
realizacji dla
kontrahenta i
klasyfikacji

Moduł: Słowniki
Formatka

Używane tabele
i perspektywy
wybud_v_plan

Używane menu

Urucham. formatki

slownik_przegl

wybud_rodzaj
_dokumentu

rodzaj_dokumentu ORU

Słownik

wybud_slowniki

wybud_code_control
słownik
wybud_wskazniki
slownik_przegl
wybud_rodzaj_zakupu
wybud_rodzaj_rozchowu
wybud_rodzaj_wydatku
wybud_rodzaj_v_wydatku
wybud_parametry
wybud_numer
wybud_uzytkownik
sys_all_object
bud_slow (ORU)
wybud_v_tytul
slownik_przegl

wybud_plan

wybud_tytul

Opis

---

Wołane
przez
MG

---

MG

---

MG

Rodzaje
dokumentó
w: skrót,
nazwa, ty,
kod ...
Różna
słowniki

---

MG

Typy i
tytuły dla
jednostek
budżetowyc
h

Powiązane z płacami i ZUS-em
Formatka
wybud_usun
_zus

wybud_wysylk
a
_zus
wybud_zus

wybud_export

Używane tabele
Używane menu Urucham. formatki
i perspektywy
wybud_wysylka_zus
wybud_wysylka_zus_dok
wybud_wysylka_zus_linia
wybud_skladka
wybud_wysylka_zus
wybud_usun_zus
wybud_wysylka_zus_dok
wybud_wysylka_zus_linia
wybud_skladka
wybud_wysylka_zus
wybud_wysylka_zus_dok
wybud_wysylka_zus_linia
wybud_skladka
plc_wysylka
eksport_zus
plc_linia_dokum
--wybud_v_eksport

Wołane
Opis
przez
wybud_wysylka_zus

menu
kartoteka_us
- export
brak

Dokumenty
dla ZUS,
wysylka

menu
funkcje_menu
- rejestracja
- export

Eksport
danych do
płac, płatnika

WYKAZ RAPORTÓW
Raport

Opis

wybud_dokumenty
wybud_dokumenty_klas
wybud_rejestr
wybud_rej_sprzed
wybud_ewid_zakupu
wybud_ryczalty
wybud_dok_jr
wybud_jr_dok
wybud_real_budzetu
wybud_rb_bez_umow
wybud_zaangazowanie
wybud_zaang_anal
wybud_kontrola

Wybrane dokumenty księgowe.
Wybrane dokumenty księgowe, ze szczegółami.
Rejestr zakupów.
Rejestr sprzedaży.
Ewidencja zakupów.
Zestawienie ryczałtów.
Klasyfikacja na dokumenty i jednostki realizujące.
Klasyfikacja na jednostki realizujące i dokumenty.
Realizacja budżetu na dysponentów i jednostki realizujące.
Realizacja budżetu bez umów.
Zaangażowanie na dysponentów i jednostki realizujące.
Zaangażowanie na dysponentów i jednostki realizujące –
analitycznie.
Zestawienie realizacji wydatków

wybud_lista

Wydruk dokumentu typu lista

wybud_lista_rycz

Wydruk dokumentu typu lista ryczałtów

wybud_listy

Wydruk dokumentu typu lista dotacji

wybud_przekazy

Zestawienie wybranych przekazów

wybud_przelew

Wydruk przelewu

wybud_przelew_lista

Lista przelewów
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wybud_zatwierdz

Zatwierdzenie do wypłaty.

wybud_pit8b2

Wydruk PIT-8B

wybud_polecenie_zb

Polecenie zbiorcze przelewu

wybud_przelewy

Zestawienie przelewów dla dłużnika

wybud_rej_zakupu

Rejestr zakupu VAT

wybud_zatw_rycz

Zbiorcze zestawienie ryczałtów do wypłaty.

drukuje wg
szablonu
worda

Wykaz funkcji podsystemu WYBUD
Poniższy wykaz zawiera listę funkcji realizowanych przez system OTAGOã WYBUD.

I. MODUŁ KARTOTEKI

1. Kartoteka dokumentów księgowych
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

przeglądanie listy dokumentów wybranych wg zadanych parametrów zapytania
dopisanie nowego dokumentu, możemy dopisać nowy dokument bezpośrednio z klawiatury, lub pobrać
dane z umowy.
zmiana dokumentu nie zatwierdzonego
przeglądanie szczegółów dokumentu
zatwierdzenie dokumentu
wycofanie zatwierdzenia
zaangażowanie
wycofanie zaangażowania
korekta zaangażowania
wydruk wybranych dokumentów
wydruk zatwierdzenia do wypłaty.

2. Wydruki zestawień dokumentów księgowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wybrane dokumenty księgowe.
Wybrane dokumenty księgowe, ze szczegółami.
Rejestr zakupów.
Rejestr sprzedaży.
Ewidencja zakupów.
Zestawienie ryczałtów.
Klasyfikacja na dokumenty i jednostki realizujące.
Klasyfikacja na jednostki realizujące i dokumenty.
Realizacja budżetu na dysponentów i jednostki realizujące.
Realizacja budżetu bez umów.
Zaangażowanie na dysponentów i jednostki realizujące.
Zaangażowanie na dysponentów i jednostki realizujące – analitycznie.
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3. Słowniki
Funkcja umożliwia bezpośrednie przejście do modułu słowniki, przeglądanie i aktualizację kodów zawartych w
słownikach. Dostępne są tu wszystkie kody z modułu SŁOWNIKI oraz:
• osoby fizyczne
• osoby prawne
• teksty wydruków

II. Kartoteka umów
Przeglądanie umów wydatkowych wprowadzonych w podsystemie GRU – Generalny rejestr umów. Mamy tu
następujące możliwości:
• wyświetlenie umów wybranych wg zadanych kryteriów,
• wyświetlenie dokumentów wystawionych do umowy
• szczegóły umowy
•
tan końcowy
•
ista punktów umowy
•
ista kolejnych zmian w umowie (historia umowy)
•
ygenerowane przypisy do umowy.
• zmiany: zakończenie i wypowiedzenie umowy
• wydruki:
•
estawienie analityczne zawartych umów
•
estawienie zaangażowania
•
etryczka do umowy

III. Kartoteka zaliczek
Wykaz pobranych zaliczek zawierający m.in. nazwisko, imię kwotę Wn (pobranej zaliczki), kwotę Ma
(rozliczenie), datę status, rodzaj i numer dokumentu rozliczającego.
Można tu przeglądać szczegóły dokumentu rozliczeniowego.

IV. Kartoteka podatników
Zawiera: nazwisko i imię podatnika, kwotę przychodu, kwotę zaliczki na podatek dochodowy, kwotę
odprowadzonego podatku, nazwę urzędu skarbowego, jednostkę budżetową.
Dostępne funkcje:
• kartoteka przelewów,
• szczegóły podatnika: lista dokumentów wystawionych dla wybranego podatnika,
• wydruk PIT-8B i PIT-R
• drukowanie przelewów.

V. Kartoteka składek ZUS
Lista podatników, potrąconych składek ZUS, nazwa urzędu skarbowego i jednostki realizującej.
Dostępne funkcje:
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•
•
•

kartoteka przelewów,
kartoteka składek ZUS – analityczne rozpisanie składek ZUS potrąconych wybranemu kontrahentowi,
eksport do ZUS – eksport danych z umów zleceń do programu płatnik.

VI. Kartoteka przelewów.
Zestawienie przygotowanych przelewów.
Dostępne funkcje:
• zmiana – możliwość poprawienia przelewu,
• dodanie nowego przelewu,
• przeglądanie,
• eksport przelewów do systemu Home Banking,
• wejście do systemu Home Banking,
• anulowanie, usunięcie i wycofanie przelewu,
• wydruki:
•
estawienie wybranych przelewów
•
biorcze zestawienie przelewów
•
ydrukowanie przelewu
• słowniki.

VII. Kartoteka przekazów pocztowych.
Lista przygotowanych przekazów pocztowych: status, nazwisko, imię i adres kontrahenta, data, typ i kwota
przekazu, jednostka budżetowa i realizująca.
Dostępne funkcje:
• przeglądanie szczegółów,
• kasowanie,
• akceptacja,
• wycofanie akceptacji,
• przesłanie do historii,
• anulowanie,
• wydruki: Zestawienie wybranych przekazów, Wydruk przekazu,
• słowniki.

VIII. Połączenie z umowami.
Funkcja przeznaczona do łączenia z umowami dokumentów wystawionych „dawniej”. Chodzi o dokumenty,
które były wystawione do umowy bez podania konkretnego przypisu.
Dostępne funkcje:
• przeglądanie szczegółów wybranego dokumentu
• połączenie wybranej pozycji dokumentu z przypisem do umowy.

II. MODUŁ LIKWIDATURA
Moduł przeznaczony jest do zatwierdzania dokumentów, ze statusu B na C.
Dostępne funkcje:
• zatwierdzenie dokumentu,
• wycofanie zatwierdzenia
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•
•
•
•
•

utworzenie i przeglądanie listy wypłat gotówkowych,
wystawienie przelewu
wystawienie przekazu pocztowego,
wyświetlenie szczegółów dokumentu,
przeglądanie i aktualizacja słowników.

III. MODUŁ SŁOWNIKI
Moduł przeznaczony jest do przeglądania i aktualizacji kodów używanych podczas rejestracji dokumentów.
Podsystem korzysta z następujących słowników:
• Parametry podsystemu
• Rodzaje dokumentów księgowych
• Rodzaje wydatków
• Rodzaje rozchodów
• Rodzaje dokumentów źródłowych
• Uprawnienia do podsystemu WYBUD
• Uprawnienia do podsystemu ORU
• Numeracja dokumentów
• Stawki VAT
• Jednostki miary
• Formy płatności
• Pozycje delegacji
• Wskaźniki ZUS
• Plan wydatków budżetowych
• Tytuł dla jednostek budżetowych
• Obiekty podsystemu
• Zamykanie rejestru zakupu

IV. MODUŁ KONTROLA REALIZACJI
Dla kontrahenta.
Funkcja wyświetla dokumenty wystawione dla wybranego kontrahenta, dysponenta, jednostki realizującej,
rachunku. Wykaz zawiera:
• typ, rodzaj dokumentu i numer,
• datę wystawienia,
• termin płatności,
• kwotę do wypłaty,
• kwotę wypłaconą,
• odsetki,
• opis dokumentu,
• symbol operatora,
• status dokumentu,
• paragraf.
Możemy wykonać wydruki Zestawienie realizacji wydatku: analitycznie i syntetycznie.
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Dla klasyfikacji.
Funkcja wyświetla dokumenty dla wybranej klasyfikacji np. dla: rodzaju wydatku, działu, rozdziału, paragrafu,
sposobu finansowania, rodzaju zadania, zadania, dysponenta, jednostki realizującej, rachunku. Zakres
wyświetlanych informacji jest taki jak w funkcji „Kontrola realizacji dla kontrahenta”.

Opis algorytmów
I. Moduł KARTOTEKI
Opisane poniżej algorytmy dotyczą funkcji wywoływanych w module Kartoteki – Dokumenty księgowe. Funkcje
wywoływane są z menu Operacje i dotyczą wybranych (zaznaczonych) dokumentów.
1. Zatwierdzenie dokumentu
Zatwierdzenie merytoryczne (ze statusu A na B) odbywa się przez wybranie z menu Operacje funkcji
zatwierdzenie z wydrukiem lub bez. Operacja zatwierdzenia rozpoczyna się od porównania dokumentu z planem.
W przypadku przekroczenia planu pojawia się na ekranie stosowna informacja i pytanie czy kontynuować
zatwierdzanie dokumentu. Jeśli dokument został zapłacony gotówką odbywa się automatyczne zatwierdzenie na
status D (przesłanie danych do innych podsystemów – PLACE, FKJB – wysłanie dokumentów i zaangażowania)
lub na B.
Jeżeli wybrano Zatwierdzanie z wydrukiem to powstanie raport „Zatwierdzenie do wypłaty”

2. Wycofanie zatwierdzenia merytorycznego dokumentu.
Operacja służy do wycofania zatwierdzenia merytorycznego. Dla dokumentów zapłaconych gotówką zmienia
status z D na A (wycofanie danych z innych podsystemów – PLACE, FKJB), dla pozostałych z B na A.
3. Zaangażowanie
Operacja dotyczy dokumentów ze statusem innym niż A lub B.
Funkcja wysyła zaangażowanie do FKJB z wybranych dokumentów, o ile nie było już przesyłane.

4. Wycofanie zaangażowania.
Funkcja sprawdza, czy było już wysyłane zaangażowanie z dokumentu. Jeżeli tak to przekazywane jest do FKJB
polecenie anulowania tego zaangażowania.

5. Korekta zaangażowania.
Operacja dotyczy dokumentów ze statusem innym niż A lub B.
Funkcja sprawdza, czy było już wysyłane zaangażowanie z dokumentu. Jeżeli tak, to wysyłana jest do FKJB
korekta zaangażowania.
6. Przesyłanie zaangażowania
Funkcja wywoływana we wszystkich wyżej opisanych algorytmach.
Przebieg funkcji:
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•
•

•
•
•
•

Sprawdzenie parametru CZY_ZAANG, dalsze operacje wykonywane są tylko jeżeli parametr ustawiony
jest na TAK.
Sprawdzany jest typ przesłania zaangażowania:
•
oznacza nowe zaangażowanie, jest wysyłane tylko jeżeli nie było wcześniej,
•
oznacza anulowanie, jest dokonywane tylko jeżeli było wcześniej,
•
oznacza korektę, jest dokonywana tylko jeżeli było wcześniej,
W słowniku Rodzaj dokumentu, podsystemu GRU, sprawdzane jest, czy dokument podlega
zaangażowaniu do FKJB, jeżeli nie to funkcja kończy działanie.
Sprawdzenie daty dokumentu: jeżeli data dotyczy miesiąca lub roku zamkniętego, to zaangażowanie nie
jest wysyłane.
Jeżeli typ przesłania jest równy A (anulowanie) to program sprawdza, czy można jeszcze wycofać
zaangażowanie (czy nie były w FKJB podwiązywane dokumenty). Jeżeli tak, to jest ono anulowane, a
jeżeli nie to dokonywana jest korekta zaangażowania ze znakiem minus.
Na koniec, o ile zostały spełnione wszystkie poprzednie warunki, wywoływana jest z podsystemu FKJB
właściwa funkcja zapisu do zaangażowania.

II. Moduł LIKWIDATURA
Opisane poniżej algorytmy dotyczą funkcji wywoływanych w module Likwidatura. Funkcje wywoływane są z
menu Operacje i dotyczą wybranych (zaznaczonych) dokumentów.

7. Zatwierdzenie do wypłaty (księgowe)
Funkcja dotyczy dokumentów ze statusem B. Zatwierdzenie zmienia status na C.
Do FKJB jest wysyłane zaangażowanie, o ile nie było już przesłane.
Jeżeli wybrano zatwierdzenie z wydrukiem, to emitowany jest raport Zatwierdzenie do wypłaty.

8. Zatwierdzenie zbiorcze ryczałtów
Dokładnie to samo co zatwierdzenie do wypłaty z wydrukiem.

9. Wycofanie zatwierdzenia księgowego
Funkcja dotyczy dokumentów ze statusem C.
Przebieg funkcji:
• Jeżeli istnieją dokumenty kasowe o statusie A,B lub C dowiązane do tego dokumentu, to jest wysyłany
odpowiedni komunikat na ekran i operacja wycofania zatwierdzenia nie jest wykonywana.
• Jeżeli istnieją dokumenty kasowe o statusie X, to są one usuwane.
• Jeżeli istnieją przelewy dowiązane do tego dokumentu, to jest wysyłany odpowiedni komunikat na ekran i
operacja wycofania zatwierdzenia nie jest wykonywana.
• Status dokumentu jest ustawiany na B.
• Funkcja sprawdza, czy są wystawione wypłaty do pozycji dokumentu. Jeżeli tak, to na ekran wysyłany
jest komunikat z prośbą o ich wycofanie.
• Jeżeli dokument jest typu RU lub UD (Umowa zlecenie lub o dzieł), to jest on wycofywany z podsystemu
Płace.
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N
A
K

•

10.

Do FKJB wysyłane jest polecenie anulowania zaangażowania.

Wycofanie zatwierdzenia do wypłaty

Funkcja dotyczy dokumentów ze statusem D.
Przebieg funkcji:
• Jeżeli istnieją dokumenty kasowe o statusie A,B lub C dowiązane do tego dokumentu, to jest wysyłany
odpowiedni komunikat na ekran i operacja wycofania zatwierdzenia nie jest wykonywana.
• Jeżeli istnieją dokumenty kasowe o statusie X, to są one usuwane.
• Jeżeli istnieją przelewy lub przekazy dowiązane do tego dokumentu, to jest wysyłany odpowiedni
komunikat na ekran i operacja wycofania zatwierdzenia nie jest wykonywana.
• Status dokumentu jest ustawiany na C.

11.

Zmiana statusu ( D,C )

Funkcja dotyczy dokumentów ze statusem C lub D (w przypadku, gdy nie będą tworzone listy gotówkowe,
przelewy ani przekazy).
Za pomocą tej funkcji możemy przestawić status dokumentu z C na D i odwrotnie
Przebieg funkcji:
• ustawienie statusu dokumentu na C lub D,
• ustawienie daty i nazwy zatwierdzającego,
• ustawienie flagi (zaznaczenia), że zmiana była wykonywana.

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie administrowania bazą danych
ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa,
odpowiednie ich przechowywanie i nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich
uszkodzenia.
Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGO WYBUD gwarantują nienaruszalność danych i
zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu(identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX. Hasła te
przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie OTAGO nie są zmieniane przez
użytkowników.
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator jest przydzielany
przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez administratora i mogą być
zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby administrator chciał skorzystać z
identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się” pod niego) musiałby zmienić mu hasło co
użytkownik natychmiast zauważyłby.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu WYBUD. Administrator (i tylko on) przydziela
poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji WYBUD poprzez dopisanie ich do
odpowiednich ról aplikacji.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych. Administrator (i tylko on) ustala zakres “widzenia” danych w
bazie dla poszczególnych użytkowników. Może on więc, np. umożliwiać wskazanym użytkownikom dostęp
do danych.
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• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie z uwzględnieniem daty i
godziny modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest więc odtworzenie historii zmian w
systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu administrowania aplikacją,
bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika.
Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system WYBUD zawiera wewnętrzne mechanizmy kontroli
spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym programu.
Należy do nich przetwarzanie transakcyjne. Każda operacja (rejestracja umowy, zatwierdzenie, generowanie
przypisów) zaprojektowana jest jako transakcja, czyli zestaw kroków, które łącznie albo kończą się sukcesem
(wtedy są zapisywane do bazy), albo nie kończą się poprawnie i wtedy wspólnie są wycofywane (nie są
rejestrowane w bazie).
W systemie WYBUD wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające wprowadzanie i
przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Załącznik Nr 13a do Zarządzenia
Nr SP.0050.1.44.2016
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dokumentacja systemu
Naliczanie opłat za przekształcenie prawa
własności

OTAGOPPW

Kwiecień 2015 r.

Uwaga:
Niniejsza dokumentacja jest zgodna z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U.2013.330 j.t. z późn. zm.)
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Wykaz zbiorów danych
Wykaz zawiera nazwy tablic danych (zbiorów danych zawartych w bazie ORACLE@) systemu
OTAGO@PPW.
Nazwa obiektu jednoznacznie charakteryzuje typ danych w nim przechowywanych.
Szczegółowy opis budowy wewnętrznej tablic dostępny jest w „Instrukcji Administratora PPW”
oraz w „Opis techniczny systemu PPW”.
Wszystkie obiekty znajdują się w schemie PPW.

Tablice zawierające naliczony podatek oraz dodatkowe dane potrzebne do
naliczenia opłaty:
PPW_DANE_PISM – zapisy identyfikatorów rekordów aktualnych w momencie wystawienia pisma
PPW_DANE_WNIOSKOW – dane wniosków (kwoty, daty)
PPW_FAKTURY – faktury wystawione na przypisy/opłaty związane z wnioskami
PPW_GRUPY_WNIOSKOW – szczegóły grupy
PPW_OBIEKTY_WNIOSKOW – działki przypisane do wniosku
PPW_OSOBY_WNIOSKOW – osoby przypisane do wniosku
PPW_PISMA – pisma wystawione dla wniosków
PPW_PLANY_RAT – plany rat dla wniosków płatnych w ratach
PPW_TEKSTY_WNIOSKOW – dane tekstowe zapamiętane do wydruku wniosków
PPW_WNIOSKI – wprowadzone wnioski/decyzje (bez danych, zawiera powiązanie wniosku z grupą)
PPW_WYMIARY – wymiary naliczone dla wniosków
PPW_ZMIANY_WNIOSKOW – historia zmian wniosków

Tablice zawierające dane słownikowe oraz parametry aplikacji:
PPW_CODE_CONTROLS – numeracja kolejna obiektów
PPW_SLOWNIKI – słowniki np. teksty uzasadnienia, opisy i wartości bonifikat, wartości waloryzacji,
typów zabudowy działek
PPW_REF_CODES – teksty stałe (opisy znaczeń skrótów i symboli)

Tablice pomocnicze oraz tymczasowe:
PPW_ERROR_REP – błędy i ostrzeżenia występujące podczas naliczenia
PPW_LOGS – historia zmian danych w pozostałych tablicach aplikacji
PPW_TMP – tablica do zapisów tymczasowych (powinna być okresowo czyszczona w celu zapewnienia
większej wydajności)
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Wykaz modułów systemu informatycznego PPW
• Poniższy wykaz zawiera nazwy programów (modułów składowych) systemu
OTAGOPPW oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
• Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją ORACLESQL FORMS 6.0 lub
ORACLESQL REPORTS 6.0
Skrót nazwy
ppw_Menu
ppw_Pisma
ppw_Wn_Dec
ppw_Pola
ppw_Wniosek
ppw_Podst

ppw_PlanR
ppw_GrupaWn
ppw_Bledy
ppw_Rap01
ppw_Slw
ppw_Rok
ppw_Teksty
ppw
ppwsts01w
ppwzst01w
ppwzst03w
ppwzst04w

Opis
Menu aplikacji
Rejestr pism (przeglądanie i wydruk pism)
Kartoteka wniosków, decyzji i naliczeń (kart kontowych)
Obsługa korekty ręcznej i uprawomocnienia grupy
wniosków.
Umożliwienie rejestracji, zmian i poprawek wniosków
Wprowadzanie podstawy wprowadzania / zmiany /
anulowania / doręczenia / wydania decyzji w sprawie
wniosku
Wprowadzanie planu rat
Kartoteka grup wniosków
Umożliwienie przeglądania błędów i ostrzeżeń
powstałych podczas naliczenia
Ustalanie parametrów do wydruku zestawień
Słowniki
Wprowadzanie roku podatkowego do naliczeń
Wprowadzanie tekstów uzasadnienia i komentarza
związanego z wnioskiem
Funkcje wewnętrzne wykorzystywane przez pozostałe
moduły do kontaktu z bazą oraz wyświetlania menu
Wydruk statystyk
Wydruk zestawienia decyzji
Wydruk zestawienia przypisów/odpisów
Wydruk zestawienia rat

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
• Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE. Administrator odpowiada za tworzenie kopii
bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i nadzorowanie mechanizmów
odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
• Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGOPPW gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
• Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu(identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego. Hasła te
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•

•
•
•
•
•
•

•

przydzielane są przez administratora i w systemie OTAGO nie są zmieniane przez
użytkowników.
Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator
jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby
administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się”
pod niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik natychmiast zauważyłby.
Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu PPW. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji PPW poprzez
dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji.
Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla wybranych
użytkowników.
Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest
więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
Zapisywanie dodatkowego śladu operacji. Wszystkie operacje bazowe (wstawianie
rekordów, usuwanie i modyfikacje) są zapisywane zapisywane w tablicy PPW_LOGS z datą
wykonania i loginem użytkownika wykonującego operację.
Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika.
Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system PPW zawiera wewnętrzne
mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym
programu.
W systemie PPW wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające
wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub
niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Wstęp
Kadry
Podsystem KADRY służy do definiowania i przechowywania szczegółowych danych
o pracownikach, ich absencji, stażach i harmonogramach pracy. Definiować możemy różne
wzory pism kadrowych i dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.
Podstawowym elementem modułu KADRY jest kartoteka osobowa, która służy
do wprowadzania, przeglądania i aktualizacji danych o osobach zarejestrowanych w systemie.
Na podstawie danych zgromadzonych w systemie można tworzyć różne zestawienia i raporty,
umożliwiające analizę stanu potencjału kadrowego urzędu.
Dane zarejestrowane w systemie KADRY są wykorzystywane w systemie PLACE, bez
potrzeby ponownego ich wprowadzania.

Płace
System PLACE obsługuje zagadnienia związane z rozliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń.
Na podstawie informacji o czasie pracy , należnych płatnościach oraz wbudowanych
algorytmach do poszczególnych składników oblicza się wartość wynagrodzenia, wysokość
składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wysokość zaliczki na podatek
dochodowy. Zdefiniowane algorytmy zawierają standardowe schematy obliczania płac.
System ułatwia wykonanie operacji, związanych z przelewami dla pracowników oraz
w ramach rozliczeń podatkowych. Przelewy mogą być wysyłane zbiorowo lub indywidualnie.
Program przygotowuje przelewy w standardowej formie papierowej lub we współpracy
z systemem bankowym., w formie elektronicznej.
Na

podstawie

danych

kadrowo-płacowych

system

potrafi

generować

dokumenty

zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS i urzędów skarbowych.

Wykaz zbiorów danych, w systemie KADRY-PŁACE
Wykaz zbiorów danych w systemie KADRY
Tablice zawierające aktualne i archiwalne dane urzędników :
URZEDNIK
ARCH_URZEDNIK
URZEDNIK_DOK_TOZSAM
ARCH_URZEDNIK_DOK_TOZSAM
ADRES_URZEDNIKA
ARCH_ADRES_URZEDNIKA
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Tablice zawierające dane kadrowe(angaże, absencje)
ANGAZE
ARCH_ANGAZE
ARCH_SKLAD_PLAC
KADRY_ABSENCJE
BADANIA_OKRESOWE
PRZEBIEG_PRACY
PRZEBIEG_URLOPOW
RODZINA
STAZ_PRACY
STAZ_URLOP
DANE_PRAC
UPRAW_URLOP
WYROZNIENIA
Tablice zawierające słowniki
DNI_WOLNE
ETAT
FORMA_ZWOLNIENIA
KADRY_UPRAWNIENIA
KARY
KOMORKA
KWALIFIKACJE
ODMIANA_UM
POKOJ
RODZ_ABSENCJI
SLOW_KADR
STANOWISKO
TEKST_DOK
TEKST_LINIA
TYP_WYROZNIENIA
ZAWOD
ZNAJOM_JEZYK
Tablice pomocnicze i tymczasowe
KADRY_PAR
KADRY_TMP
POMOC_KADRY
POM_PLACE
PAR_KADRY
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Wykaz zbiorów danych, w systemie PŁACE

Tablice zawierające zarejestrowane przez użytkownika dane płacowe, potrzebne do
naliczenia płac (składniki płacowe, konta bankowe, dane podatkowe).
DODATKOWE_PRZYCHODY
DODATKOWE_PRZYCHODY
PLATNOSCI
FUNDUSZE
FUN_POM
GODZINY
KONTA_BANKOWE
OSWIADCZENIA_PODATKOWE
ULGI_PODATKOWE
KWOTY_PODSTAW
Tablice zawierające dane związane z naliczonymi płacami
WYPLATY
BANK_PODATEK
LISTY
LISTY_PLAC
NOMINAL
PL_BLEDY
PRZELEWY
REJESTR_PLAC
TMP_PIT
WYDZ_ROK
Tablice zawierające słowniki
ABS_TYP_SKLAD
TYP_SKLAD_PLAC
PODSTAWY_NALICZEN
RODZ_FUNDUSZY
SLOWNIK
SLOW_PLAC
RACHUNKI
Tablice pomocnicze i tymczasowe
PARAMETRY_KPL
PLC_KARTA_TMP
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Wykaz funkcji systemu informatycznego KADRY-PŁACE
Wykaz funkcji systemu informatycznego KADRY
Wykaz zawiera listę funkcji, ich opis oraz moduły realizujące opisane funkcje
LP.

Nazwa funkcji

1.

Rejestracja i
Rejestracja danych
F6pracow3, f6kwalif
aktualizacja danych o nowozatrudnionego i aktualizacja
pracownikach Urzędu bieżąca danych
pracownika w zakresie informacji
osobowych i kadrowych.
Rejestracja danych
Funkcja umożliwia zarejestrowanie
f6kwalif ,f0osobhw1
osobowych
danych osobowych pracownika wraz
pracownika
z danymi adresowymi i dokumentami
lub przepisanie tych danych
z podsystemu "Ewidencja ludności"
(gdy ten podsystem jest wcześniej
zainstalowany).

1.1

1.2

Rejestracja
pozostałych danych

1.3

Rejestracja danych
dotyczących
zwolnienia

2.

Rejestracja angażu
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Opis funkcji

Nazwy modułów
realizujących funkcje

Rejestracja danych dotyczących
zatrudnienia: data zatrudnienia,
nr akt osobowych, komórka
zatrudnienia, wykształcenie, zawód.
Ponadto
można zarejestrować:
- posiadane kwalifikacje
- przebieg pracy zawodowej
- urlopy bezpłatne i wychowawcze w
poprzednich zakładach pracy
- odznaczenia
- kary
- uprawnienia urlopowe
- znajomość języków obcych
- stan rodzinny pracownika
- parametry ZUS ( do programu
Płatnik)
- badania okresowe
Wykonanie tej funkcji (należy podać
datę i formę zwolnienia)
spowoduje, że zwolniony pracownik
będzie widoczny w kartotece
(do czasu przeniesienia do kartoteki
osób zwolnionych) bez możliwości
wprowadzania
jakichkolwiek zmian i poprawek.

f0osobhw1,
ADD_KWALIFIKACJE
ADD_KARY,
ADD_ODZNACZENIA,
ADD_jezyki,
ADD_PRZEBIEG,
ADD_RODZINA,
ADD_UPRAW,
ADD_URLOP_B,
ADD_BAD_OKR,
ADD_ODZNACZENIA,
Ratp_kadry_upraw.sql

Funkcja wymaga wprowadzenia

ADD_ANGAZ

ADD_parZUS
F6_bad_okr

f6zwoln
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LP.

Nazwa funkcji

Opis funkcji

pracownika

następujących danych: stanowisko,
forma
zatrudnienia, wymiar czasu pracy,
forma stosunku pracy, charakter
pracy, kategoria i wysokość płacy
zasadniczej oraz wysokości
dodatków.
Funkcja wymaga wprowadzenia
kodu absencji (ze słownika) oraz
podania
okresu nieobecności w pracy. Liczba
dni zostanie wyliczona
automatycznie (z uwzględnieniem
niedziel i świąt wprowadzonych
do słownika "Dni wolne" w
przypadku np. urlopu
wypoczynkowego).
Sporządzanie wydruków dla
pracownika.
Wydruk umowy o pracę dla
nowozatrudnionego pracownika.

3.

Rejestracja absencji
pracownika

4.

Wydruk dokumentów
dot. pracownika
Wydruk umowy o
pracę

4.1

4.2
4.3

Wydruk aktu
mianowania
Wydruk aktualnego
angażu

ADD_ABSENCJA,
Ratp_kadry_absencje.sql

Różne raporty w zależności od
rodzaju wydruku
r6_umowa.rdf

Wydruk aktu mianowania

R6akt.rdf

Funkcja umożliwia przygotowanie i
wydruk (na podstawie wcześniej
wprowadzonych danych) angażu dla
wskazanego pracownika.

r6_angal.rdf

4.4

Wydruk świadectwa
pracy

5.

Naliczanie i
aktualizacja stażu
pracy

5.1

Naliczanie stażu pracy Funkcja nalicza w dniach staż pracy
przed zatrudnieniem w przed zatrudnieniem w Urzędzie,
Urzędzie
z uwzględnieniem urlopów
bezpłatnych i wychowawczych.
Wyliczony staż
służy do sporządzania wydruku dot.
uprawnień do dodatku za wysługę
lat oraz automatycznie dopisuje ten
dodatek do angażu pracownika.
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Nazwy modułów
realizujących funkcje

Wydruk świadectwa pracy na
R6_swiad_gd.rdf,
podstawie aktualnych i archiwalnych r6_swiad_okres.rdf
danych dla zwolnionego pracownika.
Naliczanie stażu pracy dla
pracownika na podstawie
dotychczasowego
przebiegu pracy oraz aktualizacja
bieżąca.
f6staz_przed, f6staz_pop,
f6staz_urzed
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LP.

Nazwa funkcji

Opis funkcji

Nazwy modułów
realizujących funkcje

Można ją wykonać dla wybranej
grupy lub wszystkich pracowników.
5.2

Aktualizacja stażu
pracy w Urzędzie.

Funkcja nalicza staż pracy w
f6staz_urzad
Urzędzie w dniach z uwzględnieniem
absencji typu urlop bezpłatny i
wychowawczy. Powinna być
wykonywana
co miesiąc, po naliczeniu listy płac.
Wykonanie funkcji spowoduje
bieżącą aktualizację wysokości
dodatku za wysługę lat (od 5 do
20%).

6.

Dopisanie uprawnień
urlopowych

Na podstawie danych o wysokości
ADD_UPRAW
uprawnień urlopowych w roku
poprzednim
funkcja rejestruje w roku bieżącym
aktualną liczbę dni przysługującego
pracownikowi urlopu
wypoczynkowego. Dla pracowników,
dla których
liczba dni urlopu w roku bieżącym
uległa zmianie w stosunku do roku
poprzedniego, należy zaktualizować
dane.

7.

Tworzenie i wydruk
zestawień i raportów

7.1

Sporządzanie zestawień, raportów i
sprawozdań na podstawie danych
kadrowych w różnych przekrojach
(wydruki lub wyświetlenie na ekran
monitora).
Wykazy pracowników Wykazy pracowników Urzędu wg
wg różnych kryteriów różnych kryteriów, między innymi:
- wykorzystanie uprawnień
urlopowych
- stan wykorzystania urlopów
- dot. wysługi
- pracownicy kwalifikujący się do
nagrody jubileuszowej
- podział na wydziały
- podział wg stanowisk
- podział wg wykształcenia
- podział wg zawodów
- zatrudnieni na czas określony
- wykaz pracowników przyjętych
do pracy w zadanym okresie
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r6_upraw
r6_urlopy2
r6_wysl5, r6_staz
r6_jubil
r6_wydz
r6_stanow
r6_wykszt
r6_zawody
r6_okres,
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LP.

Nazwa funkcji

Opis funkcji

Nazwy modułów
realizujących funkcje

- podział pracowników ze wzg. na
wiek (osobno dla kobiet i
mężczyzn)
- pracownicy podnoszący
kwalifikacje
- osoby nie obecne
- pracownicy przebywający na
chorobowym powyżej zadanej
liczby dni
- pracownicy przebywający na
urlopach: macierzyńskich,
wychowawczych,
bezpłatnych
- pracownicy posiadający zaległe
urlopy
- dzieci pracowników
- lista emerytów i rencistów
zatrudnionych w Urzędzie
- dane osobowe
- zatrudnieni w podanym okresie
czasu
- zwolnieni w podanym okresie
- przeszli na emeryturę
- badania okresowe

r6_wiek,

r6_kwalif
r6_absen
r6_chor

r6_wych

r6_zalegle
r6_dzieci
r6_emeryci
r6_prac
r6_nowi
r6_zwol
r6_renta
r6_bad_okr

7.2

Wydruki angaży

Funkcja umożliwia (po uprzednim
R6_angal
wprowadzeniu danych dla każdego
pracownika) przygotowanie i wydruk
angaży dla wybranej komórki lub
wszystkich zatrudnionych
pracowników.

7.3

Zbiorcze zestawienia
danych

Sporządzanie następujących
zestawień i sprawozdań:
-Wykaz pracowników wraz ze
składnikami wyn.+uwagi
- fundusz płac dla wybranej komórki
lub całego Urzędu
- fundusz płac dla wybranych
stanowisk
- stan zatrudnienia na podany dzień
-miesięczne zestawienie absencji wg
rodzajów
- fluktuacja kadr w podanym okresie
(liczba osób nowozatrudnionych
wg wykształcenia, z podziałem na
absolwentów szkół i pozostałych,
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Nazwa funkcji

Opis funkcji
liczba zwolnionych wg formy
zwolnienia).
-Prac. wg zawodów-stan na
dzień(zał. do spr z-01)
-Wydruk dodatków wydziałowych
-Propozycje nagród
-Propozycje zaszeregowania
-Angażowe składniki płacy
-Spis pracowników

7.4

Zestawienia absencji

7.5

Wydruki z generatora
raportów

7.6

Wydruki płacowe

8.

Zbiorcza rejestracja
absencji

9.

Zestawienie
zatrudnienia wg
wydziałów
Zbiorcze dopisanie
uprawnień
urlopowych
Lista premii
regulaminowej
Lista ‘13’-stek

10.

11
12
13

Rejestracja dodatków
ruchomych
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Nazwy modułów
realizujących funkcje

R6_zaw_gus
F6_16c
R6_nagrody
R6_szeregowanie
Plc_444
R6_lisuwag

-Ewidencja absencji w tym
karta obecności w pracy za wybrany
okres dla wybranej komórki w
dniach, zbiorcze zestawienie
nieobecności w dniach dla wybranej
komórki, karta obecności w pracy za
wybrany okres dla wybranej komórki
w godzinach
-Miesięczne zestawienie absencji dla
wydziału

f6_ewabs, f6_zbzestabs,
f6_absgodz
r6_abmies,

Funkcja pozwala na dowolnie
określony przez użytkownika
wydruk, dla którego szablon jest
ułożony w programie Word, a dane
dla pracownika są pobierane z
systemu
-Wykaz osób otrzymujących premię
uznaniową
-Wykaz osób uprawnionych do
"trzynastki"
Funkcja pozwala na grupową
rejestrację absencji oraz na
odświetlenie zestawień
sumarycznych
Na wybrany dzień

F6gnr

R6_abmies

F6rap_pu
f6rap_13
f6wran

f6analiza

f6dop_upr

Możliwość grupowej rejestracji
premii na wybrany miesiąc i rok
Możliwość grupowej rejestracji
nagrody rocznej
Zbiorcza rejestracja dla wybranego
wydziału

f6prem_uzn
f6nagr13
f6dod_ruch
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14

Ustawienie
parametrów Zus
Obsługa Programu
Płatnik
Eksport
zaangażowania do FK

Zbiorcza rejestracja parametrów ZUS f6Zus_Multi

15
16

Rejestracja, tworzenie dokumentów
ZUS dla programu Płatnik
Naliczanie i wysyłka zaangażowania
wydatków budżetowych związanych
z płacami pracowników urzędu

Nazwy modułów
realizujących funkcje

plc_6d_ak
F6zaa, kadry_fk.sql

Wykaz funkcji systemu informatycznego PLACE
Wykaz zawiera listę funkcji oraz moduły realizujące opisane funkcje
LP.

Nazwa funkcji i opis funkcji

1

Rejestracja i aktualizacja danych do naliczania składników
listy płac
1. Rejestracja składników płacowych
2. Rejestracja oświadczeń pracowników w sprawie
rozliczania podatku dochodowego
3. Rejestracja danych o kontach bankowych pracowników
4. Rejestracja godzin nadliczbowych
5. Rejestracja reklamacji poszczególnych składników listy
za bieżące i poprzednie okresy rozliczeniowe
6. Rejestracja podstaw naliczeń do zasiłków zusowskich
7. Rejestracja zleceń i przychodów dodatkowych

2

3
4
5

Modyfikacja współczynników potrzebnych w algorytmach
naliczania składników płac.
Zmiany w parametrach naliczeń (progi podatkowe, procent
składek zusowych, podstawy naliczeń itp.) dla składników
zdefiniowanych w podsystemie, itp.
Przenumerowanie wydziałów
Definiowanie list plac, zamykanie list płac
Tworzenie listy płac. Naliczanie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatków z angażu oraz premii,
ekwiwalentów i odpraw dla każdego pracownika
1. Naliczanie wynagrodzenia zasadniczego (z angażu) dla
każdego pracownika
2. Naliczanie dodatków określonych w angażu:
funkcyjnego, służbowego, specjalnego i stażowego.
3. Naliczanie premii regulaminowej
4. Naliczanie premii uznaniowej
5. Naliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za
godziny nocne
6. Naliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
7. Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
8. Naliczanie odprawy wojskowej
9. Naliczanie odprawy pośmiertnej
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Nazwy modułów
realizujących funkcje

PLC_131, PLC_131POPR
PLC_OSW_POD
PLC_KONTA_BANKOWE.
PLC_NADG
PLC_131, PLC_131POPR
PLC_PDST_NAL
PLC_UM_ZLEC,
PLC_DODATKOWE_PRZYC
HODY
PLC_SLOW_JBD,
PLC_SLOW_ROZN,
PLC_SLOW_RO PLC_TSP,
PLC_ORG_PLACE
PLC_5F
PLC_NUMERY_WYDZ
PLC_LP, PLC_WLP
PLC_KARTOTEKA,
PLC_BL_NAL
PlC_NALICZ2, PLC_POJED2,
PLC_ROZLICZ, PLC_GLOB,
PLC_
PLC_LISTY, PLC_BUDZET,
PLC_FUNKCJE,
PLC_ABSEN, PLC_GODZ
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7

8

9

10

Nazwa funkcji i opis funkcji
10. Naliczanie odprawy emerytalnej
Naliczanie świadczeń ZUS wypłacanych pracownikom
1. Naliczanie zasiłku chorobowego
2. Naliczanie zasiłku macierzyńskiego
3. Naliczanie zasiłku opiekuńczego na dziecko
4. Naliczanie zasiłku opiekuńczego na członka rodziny
5. Naliczanie świadczenia rehabilitacyjnego
6. Naliczanie zasiłku wychowawczego
7. Naliczanie zasiłku pielęgnacyjnego
8. Naliczanie zasiłku wyrównawczego
9. Naliczanie zasiłku pogrzebowego
10. Naliczanie zasiłku rodzinnego
Naliczanie potrąceń
1. Naliczanie miesięcznych zaliczek na pod. dochodowy.
poszczególnych pracowników (obsługa deklaracji
podatkowych)
2. Naliczanie składki na NFOZ, PZU
1. Naliczanie potrąceń sądowych
2. Spłata raty Funduszu Mieszkaniowego
3. Obsługa potrąceń związanych z KZP

Nazwy modułów
realizujących funkcje
PLC_KARTOTEKA,
PLC_BL_NAL
PlC_NALICZ2, PLC_POJED2,
PLC_ROZLICZ, PLC_GLOB,
PLC_
PLC_LISTY, PLC_BUDZET,
PLC_FUNKCJE,
PLC_ABSEN, PLC_GODZ

PLC_KARTOTEKA,
PLC_BL_NAL
PlC_NALICZ2, PLC_POJED2,
PLC_ROZLICZ, PLC_GLOB,
PLC_
PLC_LISTY, PLC_BUDZET,
PLC_FUNKCJE,
PLC_ABSEN, PLC_GODZ
PLC_KARTOTEKA

Obsługa nagród
1. Naliczanie nagród z Zakładowego Funduszu Nagród - '13'
2. Naliczanie nagrody jubileuszowej
PlC_NALICZ2, PLC_POJED2,
3. Obsługa pozostałych nagród obliczanych według
PLC_ROZLICZ, PLC_GLOB,
dostępnych w systemie algorytmów
PLC_
PLC_LISTY, PLC_BUDZET,
PLC_FUNKCJE,
PLC_ABSEN, PLC_GODZ
Obsługa Funduszy Pożyczkowych
1. Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (składka,
PLC_KZP_OG, PLC_KZP_SZ
spłata raty, spłata 'chwilówki', ewidencja kwot
wpłacanych poza systemem)
PLC_FUNDUSZE
2. Obsługa Funduszu Mieszkaniowego (rozpisanie na raty,
kontrola stanu spłaty pożyczki)
PLC_449, PLC_442,
• Wydruk stanu rozliczeń pracownika z FM i PKZP
PLC_RFP3
PLC_WYDRUK_OG1
Wydruki płatności pracowniczych:
PLC_411, PLC_411A,
1. Wydruk listy płac dla wszystkich pracowników wg
PLC_411B, PLC_411K,
wydziałów, wydziałów/ rozdziałów, rozdziałów,
wyróżników, wydziałami wpłaty do banków, wydziałami PLC_411R, PLC_412,
PLC_448,
wypłaty w kasie
2. Wydruk składników płacy dla indywidualnego
pracownika wydziałami lub pojedynczo
PLC_448, PLC_153
3. Wydruk karty płac dla zadanego okresu (dla jednego
pracownika) wydziałami lub pojedynczo
PLC_151_152
4. Wydruk zaświadczenia o zarobkach
5. Wydruk karty podatkowej
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Nazwa funkcji i opis funkcji
6. Zasiłki wychowawcze, pielęgnacyjne rodzinne

11

Wydruki – zestawienia:
1. Gotówki do podjęcia
2. Zasiłków wydziałami, rozdziałami, wyróżnikami
3. Wypłacone zasiłki
4. Składki zus miesięcznie
5. Składki budżetowe

12

Wydruk zestawień dla list płac
1. Wydruk zbiorówki listy płac wg wydziałów, wydziałów/
rozdziałów, rozdziałów, wyróżników
2. Wydruk zbiorówki dla całego urzędu

13

Wydruki przelewów bankowych (płatności pracownicze) :
1. Przelewy zbiorcze
2. Przelewy indywidualne
3. Przelewy zobowiązań miesięcznych (NFOZ, PZU,
związki zawodowe itp.)
Wydruki dodatkowe
1. Rozliczane absencje
2. Naliczony składnik
3. Przyznany składnik
4. Zestawienie do FK

14

15

16

Obsługa dokumentów rozliczeniowych dla urzędu
skarbowego (US)
1. Powielanie oświadczeń dla urzędu skarbowego
2. Wydruk deklaracji na zaliczkę miesięczną pod. doch.
PIT-4
3. Wydruk rocznego rozliczenia pod. doch. pracowników
PIT-11 (indywidualnie/wydziałami)
4. Wydruk rocznego rozliczenia pod. doch. pracowników
PIT-40
5. Zaniechania podatku
6. Przekroczenia progów podatkowych
Obsługa zleceń / dodatkowych przychodów--Rejestracja
danych
Dla zleceń:
Okres trwania umowy, daty powstania przychodu i daty
zliczenia do dochodu, kolejne wypłaty z tej samej umowy
Koszty
Składki zusowskie pracownika i pracodawcy
Zaliczka na podatek
Funkcja umożliwia wydruk danych na potrzeby deklaracji
PIT oraz odpowiednie naliczenie składek w korespondencji
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realizujących funkcje
PLC_155
PLC_159
PLC_156
PLC_WYDRUK_OG1
PLC_ZESTAW_GOT,
PLC_415, PLC_415R,
PLC_416
PLC_423
ZUS_MIES, PLC_ZUS3,
PLC_ZUS4
PLC_100
PLC_WYDRUK_OG1
PLC_413, PLC_413A,
PLC_414, PLC_411pods
PLC_418
PLC_WYDRUK_OG1
PLC_431
PLC_PRZELEWY_IND
PLC_PRZELEW_D
PLC_WYDRUK_OG1
PLC_447
PLC_444
PLC_44A
PLC_447
PLC_ZEST_FK

PLC_POWIEL_OSW
PLC_WYDRUK_OG1
PLC_WYDRUK_OG1

PLC_WYDRUK_OG1
PLC_99
PLC_446
PLC_UM_ZLEC,
PLC_DODATKOWE_PRZYC
HODY
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Nazwa funkcji i opis funkcji

Nazwy modułów
realizujących funkcje

ze składkami pochodzącym z wynagrodzeń pracownika.
Obsługa PŁATNIKA
1. Definiowanie i ewidencjonowanie ‘paczek’ dokumentów PLC_6D_AK, PLC_RZUS1, ,
w formie plików importowanych przez program
PLC_RZUS2, PLC_RZUS3,
PŁATNIKA
PLC_RZUS4, PLC_RZUS5,
2. Tworzenie poszczególnych dokumentów rozliczeniowych
i zgłoszeniowych.

Algorytmy w systemie kadrowo-płacowym
W podsystemie kadrowym odbywa się naliczanie stażu pracy na podstawie poprzednich
przebiegów pracy oraz przebiegu pracy w urzędzie z uwzględnieniem urlopów bezpłatnych
oraz nakładania się tych przebiegów. System przechowuje informacje dotyczące stażu pracy
przed rozpoczęciem pracy w urzędzie oraz w urzędzie. Comiesięczna aktualizacja stażu
kontroluje wysokość wysługi, która w postaci płatności jest naliczana w płacach.
Naliczanie składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy zgodne są z przepisami ZUS
oraz Urzędu Skarbowego.
Składniki płacowe dotyczące
• urlopów i zasiłków,
• wynagrodzenia rocznego,
• świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i
macierzyństwa
• zasiłków, płatnych z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
wychowawcze)
naliczane są zgodnie z kodeksem pracy i opisane są w dokumentacji eksploatacyjnej.

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator
odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie
i nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGO gwarantują nienaruszalność danych i
zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła
do bazy danych ORACLE. Unikalny
identyfikator jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła
przydzielane są przez administratora i mogą być zmienione przez użytkownika
w dowolnym momencie. Gdyby administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś
z użytkowników (“podszyć się” pod niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik
natychmiast zauważyłby.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programów KADRY i PLACE. Administrator
(i tylko on) przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji
FKJB poprzez dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji (list użytkowników
o określonych rolą uprawnieniach w aplikacji).
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• Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla
wybranych użytkowników. Administrator lub inne uprawnione osoby (gospodarze
KADR i PŁAC) mogą dla wskazanych użytkowników udostępnić tylko niektóre funkcje
aplikacji KADRY i PŁACE
• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe
jest więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła
zapisów.
Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika
Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system KADRY i PŁACE zawiera
wewnętrzne mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne
i monitorujące działanie systemu. Należy do nich przetwarzanie transakcyjne. Każda
operacja np. rejestrowanie angażu lub pojedynczego składnika płacowego zaprojektowana
jest jako transakcja, czyli zestaw kroków, które łącznie albo kończą się sukcesem (wtedy są
zapisywane do bazy), albo nie kończą się poprawnie i wtedy wspólnie są wycofywane (nie są
rejestrowane w bazie).
W systemie KADRY i PŁACE wbudowane są także procedury sprawdzające
i uniemożliwiające wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych
lub niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Wykaz zbiorów danych
Wykaz zawiera nazwy tablic danych (zbiorów danych zawartych w bazie ORACLE@) systemu
OTAGO @KOALA.
Nazwa obiektu jednoznacznie charakteryzuje typ danych w nim przechowywanych.
Szczegółowy opis budowy wewnętrznej tablic dostępny jest w „Instrukcji Administratora
KOALA” oraz w „Opis techniczny systemu KOALA”.
Wszystkie obiekty znajdują się w schemie KOALA.
KON_DANE_OB
KON_LIMIT_PUNKT
KON_OBIEKT
KON_OBIEKT_OBUL
KON_RATA
KON_WYMIAR
KON_ZEZNANIE

Tablice zawierające dane słownikowe oraz parametry aplikacji:
KOALA_CODE_CONTROLS
KONCESJE_REF_CODES
KON_SL_DANE
KON_OBC_ULGA
KON_OKRES_OBUL

Tablice pomocnicze oraz tymczasowe:
KON_LOGS
KON_TMP
KON_ZDARZENIE

Wykaz programów systemu informatycznego koala
•

Poniższy wykaz zawiera nazwy programów (modułów składowych) systemu
OTAGO KOALA oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
• Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją ORACLESQL FORMS 3.0 lub ORACLE
SQL REPORTS 1.5

Skrót nazwy
KON_KARTOTEKA
KON_010
KON_020
KON_030
KON_040
KON_050

Opis
Kartoteka aktualnych zezwoleń
Słownik definicji danych
Słownik nazw zezwoleń
Słownik definicji okresów i kwot
Słownik parametrów modułu
Losty wartości dla definicji danych

KON_060
KON_070
KON_080
KON_110
KON_120
KON_130
KON_140
KON_150
KON_160
KON_180
KON_210
KON_220
KON_230
KON_240
KON_250
KON_260
KON_280
KON_235
KON_255
KON_301
KON_410
KON_500
KON_KARTOTEKA.rdf
KON_NADPLATY.rdf
KON_ZEZNANIA.rdf
KON_NRKONT.rdf

Słownik typów zezwoleń
Słownik tekstów do wydruku
Słownik typów wygaszeń / cofnięć
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
podmiotów
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
lokalizacji
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
zezwoleń
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie opłat
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
właścicieli
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
wniosków
Rejestracja, szczegóły, poprawki, zmiany, usuwanie
magazynów
kartoteka podmiotów
kartoteka lokalizacji
kartoteka zezwoleń
kartoteka właścicieli
kartoteka wniosków
kartoteka opłat
kartoteka magazynów
Kartoteka historycznych zezwoleń
Kartoteka wniosków dla lokalizacji
Formatka do wydruków
Rejestracja zeznań
Kartoteka punktów limitowych
Raport – wydruk danych kartoteki zezwoleń
Raport – wydruk zestawienia niezarachowanych wpłat w
systemie KOALA
Raport – wydruk lokalizacji i zezwoleń, dla których nie
złożono zeznań
Raport – wydruk informacji o numerze konta bankowego
IWM dla lokalizacji

Wykaz funkcji systemu informatycznego KOALA
KOALA 1.1 – Wpisanie podmiotu.
KOALA 1.2 – Wpisanie lokalizacji punktu sprzedaży alkoholi.
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KOALA 1.3 – Wpisanie Zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla lokalizacji.
KOALA 1.4 – Rejestracja właścicieli podmiotów.

KOALA 1.5 – Rejestracja wniosków o wydanie zezwolenia.

KOALA 1.6 – Rejestracja lokalizacji punktów magazynowania alkoholu.

KOALA 1.7 – Rejestracja zeznania o wielkości sprzedaży za miniony okres.

KOALA 2.1 - Słownik wygaszeń/cofnięć zezwoleń.

KOALA 2.2 - Słownik typów zezwoleń

KOALA 2.3 - Słownik rodzajów koncesji.

KOALA 2.4 - Słownik rodzajów koncesji do limitowania.

KOALA 2.5 - Słownik typów pism
KOALA 2.6 – Słownik szablonów wydruków.

KOALA 2.7 - Słownik definicji okresów i opłat

Wykaz funkcji Windykacyjnych dostępnych w systemie KOALA
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KOALA 3.1 – Stan karty kontowej na dzień.
Opis: Zestawienie stanu karty kontowej (na dzień dzisiejszy) obejmuje wszystkie zapisy na
karcie po stronie WINIEN i MA. Dla każdego zapisu podawana jest data jego powstania
oraz komentarz zawierający informację o pochodzeniu zapisu (np. okres wymiaru; numer
i datę decyzji o zmianie sposobu płatności; numer wpłaty, datę wpłaty i wpływu, numer
dowodu księgowego). Zapisy są grupowane i porządkowane wg terminów płatności rat.
Obliczane są sumy zapisów WN i MA oraz bieżące saldo dla karty kontowej. Możliwe
jest obliczenie sum kwot po stronie WINIEN i MA dla każdej raty oraz salda każdej raty.
Zestawienie stanu karty kontowej jest dostępne także w formie wydruku.

KOALA 3.2 - Zestawienia wpływów na kartę i operacji księgowych.
Opis:

System udostępnia zestawienie wszystkich wpływów na wybraną kartę kontową oraz
zestawienie wszystkich operacji księgowych (wpływy oraz noty + zwroty).
Dla każdej operacji księgowej podawane są następujące informacje:
* numer dowodu wpłaty, numer dowodu operacji księgowej
* data wpłaty, data wykonania za/przeksięgowania
* rodzaj operacji
* kwota wpływu
* kwota zarachowana na należności lub zaksięgowana jako nadpłata
* informacja, czy wpłata jest uzgodniona
Możliwe jest również obejrzenie szczegółów zaksięgowania każdej operacji (terminy rat,
na które wpłata została zarachowana i kwoty przeznaczone na poszczególne raty).
Udostępniane są wydruki dowodów księgowych dla wybranej wpłaty lub zestawienie
księgowania wszystkich wpływów na kartę.

KOALA 3.3 - Przeglądanie wydanych decyzji.
Opis: Funkcja umożliwia przeglądanie zarejestrowanych decyzji dla wybranej karty kontowej.
Możliwe jest również wyszukiwanie decyzji wg zadanego kryterium:
- numer decyzji
- data wydania decyzji
- data złożenia podania
- typ_decyzji (UMORZENIE, ODROCZENIE, NOWE RATY, ZANIECHANIE,
ANULOWANIE)
a także przeglądanie szczegółów zadecydowanego sposobu płatności; w przypadku:
- odroczenia terminu płatności są nimi: nowe terminy płatności, kwota należności, kwota
sumaryczna do zapłacenia w poszczególnych terminach
- rozłożenia na nowe raty: terminy płatności i wysokości rat
- umorzenia należności lub zaniechania poboru należności okres, za który obowiązywała
należność, termin płatności, umarzana bądź zaniechana kwota (całość lub część
należności).
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W przypadku decyzji anulującej możliwe jest również określenie decyzji anulowanej
poprzez jej numer.

KOALA 4.1 - Podsumowanie dnia lub innego okresu czasu.
Opis: Podsumowanie wszystkich operacji księgowych we wskazanym okresie czasu.
Wyszczególnione są sumy kwot przeznaczone na należności (bieżące i zaległe). Każdy
typ operacji (zarachowanie Przelewu, wpłaty do Wyjaśnienia, Nota zmieniająca
przeznaczenie wpłaty, wpłat Gotówkowych oraz Zwrotów) sumowany jest oddzielnie i
oddzielnie dla każdego Użytkownika (wg sygnatur nadawanych kartom kontowym).
Można uzyskać również łączną kwotę wszystkich operacji dla poszczególnych
Użytkowników oraz łączną kwotę wszystkich operacji dla wszystkich Użytkowników
razem we wskazanym okresie. Podsumowanie może być wykonane dla dowolnego okresu
czasu. Zestawienie może być zawężone do jednej sygnatury użytkownika lub jednej karty
kontowej. Na wydruku podsumowanie wpłat os. Fizycznych i prawnych – osobno.

KOALA 4.2 - Zestawienie wpłat i operacji księgowych.
Opis: Zestawienie wpłat i operacji księgowych. Dla każdej wpłaty podawane są informacje:
- data wpłaty i numer dowodu wpłaty
- data wykonywania poszczególnych operacji księgowych oraz numery dowodów tych
operacji
- dla każdej operacji numer karty kontowej
- kwota wpłaty, z wyszczególnieniem kwoty za/przerachowanej na należność, oraz
zaksięgowanej na nadpłatę.
- dane płatnika (osoby fizycznej lub prawnej)
- operator, który wykonał operację.
Możliwe jest wyszukanie wpłat wg: numerów wpłat i numerów dowodów księgowych,
dat wpłaty i wpływu (operacji), rodzaju operacji, numeru karty kontowej oraz operatora.
Dla każdej operacji możliwe jest obejrzenie szczegółów zarachowania analogicznie jak dla
zestawień indywidualnych (KOALA 3.3). Zgrupowamie operacji związanych z jedną
wpłatą pozwala na śledzenie zarachowania pieniędzy wpłaconych do Urzędu.

KOALA 4.3 – Wykaz kart kontowych z zaległościami.
Opis: Funkcja tworzy zestawienie kwot zaległości na poszczególnych kartach, tzn. należności,
których termin płatności już minął oraz odsetek od tych należności (sumy oddzielne i
łączne). Zestawienie może być tworzone dla podanego przez użytkownika dnia oraz
możliwe jest wyznaczenie kwot progowych - minimalnych zaległości, których nie należy
uwzględniać w zestawieniu. Lista dłużników jest dostępna także w formie wydruku.

KOALA 4.4 – Wykaz kart kontowych z nadpłatami.
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Opis: Funkcja tworzy listę wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych
(wszystkich lub wg zadanego kryterium). Oprócz kwoty nadpłaty podawany jest numer i
data wpłaty, z której pochodzi oraz data zaksięgowania nadpłaty i numer operacji.
Zestawienie obejmuje tylko aktualne nadpłaty, tzn. pomijane są nadpłaty, które zostały
już zarachowane lub zwrócone.

KOALA 4.5 – Zestawienie wpłat znajdujących się na koncie do Wyjaśnienia
Opis: Zestawienie wszystkich wpłat znajdujących się aktualnie na <koncie do Wyjaśnienia>.
Wyszczególniane są kwoty do wyjaśnienia, a dla każdej kwoty: data wpłaty do Urzędu,
dane płatnika, numer wpłaty, z której pochodzi kwota, data zapisania jej na koncie,
urzędnik dokonujący zapisu. Z każdą wpłatą związana jest notatka, która może zawierać
komentarz o przeznaczeniu wpłaty. Notatkę można edytować przy przeglądaniu
zestawienia KOALA 4.5, a także przy przekazywaniu części kwoty przelewu do
Wyjaśnienia lub przy zarachowaniu tej kwoty/jej części na wybraną kartę.

KOALA 4.6 - Uzgodnienie operacji księgowych.
Opis: Funkcja opiera się o zestawienia KOALA 4.1 - podsumowanie operacji księgowych w
zadanym okresie z podziałem na użytkowników, rodzaje operacji księgowych i
przeznaczenie księgowanych kwot. Oprócz samego zestawienia umożliwia uzgodnienie
operacji księgowych w zadanym okresie czasu. Uzgodnienie operacji księgowych
oznacza, że wszystkie dni ze wskazanego okresu będą zamknięte (nie będzie można
wykonać żadnej więcej operacji w tym dniu), a wszystkie operacje uznane za poprawne
(nie będzie możliwe anulowanie uzgodnionej wpłaty lub operacji). Funkcja uzgodnienia
operacji księgowych jest dostępna tylko dla użytkownika o specjalnych uprawnieniach
(roli); użytkownicy dokonujący operacji księgowych mają dostęp do podsumowania
(KOALA 4.1) bez możliwości uzgodnienia poprawności dokonywanych operacji.

KOALA 4.7 – Lista kart kontowych wymagających przerachowania.
Opis: Zestawienie wszystkich kart kontowych (lub wszystkich dla danego użytkownika)
wymagających przerachowania po zmianach ze strony Wymiaru

KOALA 4.8 – Przygotowanie bilansu za wybrany okres.
Opis: Przygotowanie bilansu należności oraz dokonanych wpłat dla poszczególnych kart
kontowych (stron WINIEN i MA).

KOALA 5.1 - Anulowanie operacji przed jej uzgodnieniem.
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Opis: Przed uzgodnieniem operacji księgowych w danym dniu możliwe jest anulowanie
zarejestrowanej wpłaty, co powoduje jej ukrycie i przywrócenie stanu sprzed jej
wykonania. Zapisy związane z anulowanymi operacjami zostają ukryte (choć nie
fizycznie usunięte).

KOALA 5.2 - Wyksięgowanie wpłaty na nadpłatę.
Opis: W przypadku wpłaty uzgodnionej możliwe jest jej wyksięgowanie na nadpłatę. Wszystkie
zapisy wynikające z aktualnego zarachowania są stornowane - wykreślane "na czerwono"
ze znakiem przeciwnym. A cała wpłata jest zapisywana jako nadpłata. Tworzona jest
nota księgowa o nowym unikalnym numerze i dacie bieżącej.

KOALA 5.3 - Obsługa nadpłat.
Opis: Obsługa nadpłat obejmuje:
- odszukanie wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych (funkcja
KOALA 4.4)
- zarachowanie nadpłaty na nie zapłacone zobowiązania, o ile na karcie są jednocześnie
nie spłacone zobowiązania i nadpłata
- wysłanie pisma zawiadamiającego płatnika o wystąpieniu nadpłacie.
- przeksięgowanie nadpłaty na inną kartę
Konieczność przeksięgowania lub zwrotu wpłaty może spowodować konieczność
wyksięgowania zarachowanej wpłaty na nadpłatę (KOALA 5.2).

KOALA 5.4 - Przerachowanie wpływów po zmianach ze strony Wymiaru.
Opis: Po wykonaniu przez stronę Wymiarową operacji tj. ponowne naliczenie wymiaru
(korekcyjne) lub anulowaniu decyzji o zmianie sposobu płatności, jeżeli były wpłaty na
anulowane raty, konieczne jest przerachowanie wpłat - uporządkowanie stanu spłat
przed wykonaniem jakichkolwiek innych operacji. Przerachowywanie wpłat wykonywane
jest automatycznie, po wywołaniu funkcji. Przerachowanie polega na odszukaniu
najwcześniejszej raty, której dotyczyły zmiany, odszukaniu najwcześniejszej wpłaty na tę
ratę lub na późniejsze od niej, wybraniu wszystkich wpłat począwszy od tej znalezionej; a
następnie stornowaniu wszystkich wpłat - zapisaniu "na czerwono" ze znakiem ujemnym
- i zarachowaniu ich na nowo wg aktualnego stanu strony WINIEN. Nie są
wyksięgowywane wpłaty dedykowane na raty, których nie dotyczyły zmiany. W
przypadku wpłat już uzgodnionych, tworzona jest nota księgowa o nowym numerze
operacji księgowej i dacie bieżącego dnia.

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
• Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator
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odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i
nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGOKOALA gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
Sprawdzenie prawa dostępu(identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX.
Hasła te przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie OTAGO nie są
zmieniane przez użytkowników.
Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator
jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby
administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się”
pod niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik natychmiast zauważyłby.
Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu KOALA. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji KOALA poprzez
dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji (list użytkowników o określonych rolą
uprawnieniach w aplikacji).
Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych księgowych. Administrator (i tylko on) ustala
zakres “widzenia” danych w bazie dla poszczególnych użytkowników. Może on więc, np.
umożliwiać wskazanym użytkownikom dostęp do danych tylko z bieżącego roku, lub tylko z
wybranych kont, może też umożliwić tylko oglądanie danych, bez możliwości ich
modyfikacji dla wskazanych użytkowników.
Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla wybranych
użytkowników.
Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest
więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika
Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system KOALA zawiera wewnętrzne
mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym
programu
W systemie KOALA wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające
wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub
niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Wykaz zbiorów
księgowych

danych

stanowiących

rejestr

operacji

Wykaz zawiera nazwy tablic danych (zbiorów danych zawartych w bazie ORACLE@) systemu
OTAGO @KAKSON.
Nazwa obiektu jednoznacznie charakteryzuje typ danych w nim przechowywanych.
Szczegółowy opis budowy wewnętrznej tablic dostępny jest w „Instrukcji Administratora
KAKSON” oraz w „Opis techniczny systemu KAKSON”.
Wszystkie obiekty znajdują się w schemie WIND.
WIN_BIL
WIN_DECYZJA
WIN_DO_PRZEKSIEGOWANIA
WIN_KARTA_KONTOWA
WIN_KOMENT
WIN_KORESPONDENCJA
WIN_PAR_BIL
WIN_PARAMETRY
WIN_SKLEJONO
WIN_UPOMNIENIE
WIN_UZGODNIENIE
WIN_WPLATA
WIN_WSPOLNOTA
WIN_ZAPIS
WIN_ZAPIS_TECH
WIN_ZDARZENIE_WPLATY

Tablice zawierające dane słownikowe oraz parametry aplikacji:
UZYTKOWNIK
WIN_DNI_WOLNE
WIN_KOMORNIK
WIN_KOSZTY
WIN_ODSETKI
WIN_PROLONGATA
WIN_ROK
WIN_ROK_RATA
WIND_CODE_CONTROLS
WIND_REF_CODES

Tablice pomocnicze oraz tymczasowe:
WIN_KK_TMP
WIN_KARTA_TMP
WIN_PISMA_TMP
WIN_TMP
WIN_ZESTAW

Wykaz modułów i programów systemu informatycznego
KAKSON
Poniższy wykaz zawiera nazwy programów (modułów składowych) systemu
OTAGO KAKSON oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją JAVA EE (Seam Framework, EJB 3.x) +
Richfaces 3.x oraz jQuery
MODUŁY:
KOMPONENTY WINDYKACYJNE (STARE)
- Zestawienie syntetyczne
- Zestawienie analityczne
- Zestawienie dłużników
- Przeglądanie decyzji
- Anulowanie decyzji
- Rozłożenie na nowe raty
- Uchylenie
- Uchylenie częściowe
- Wygaśnięcie decyzji ratalnych
- Zestawienie do zapłaty
- Zestawienie pism
- Uzupełnianie zwrotek
- Anulowanie pism
- Słowniki windykacyjne
- Rejestry pism
WIND DECYZJE UZNANIOWE (NOWE)
- Umorzenie należności
- Umorzenie należności z urzędu
- Umorzenie odsetek na datę podania
- Umorzenie kwoty odsetek
- Decyzja o nadpłacie
KASA
- Księgowanie wyciągów
- Analityka wyciągów
- Wpłaty masowe IWM
WIND EGZEKUCJA (NOWE)
- Wystawianie zbiorcze upomnień
- Wystawianie zbiorcze wezwań
- Wystawianie zbiorcze wezwań ostatecznych
- Wystawianie zbiorcze tytułów

WIND FUNKCJE ZBIORCZE (NOWE)
- Duplikaty pism
- Kontrola poprawności
WIND GLOBALE
- Globale do wywołania komponentów WIND
WIND KARTA KONTOWA
- Karta kontowa według terminów
WIND KARTOTEKA
- Kartoteka właścicieli kart
- Informacje o obiektach na karcie (Deklaracje, Nieruchomości)
WIND KONTA IWM
- Nadawanie numeru IWM
WIND NADPLATY
- Zestawienie nadpłat dla karty
- Zbiorcze zestawienie nadpłat
- Obsługa zwrotów zwykłych/automatycznych
- Wniosek o zwrot
- Konto do wyjaśnień
WIND PISMA
- Upomnienia
- Wezwania
- Wezwania ostateczne
- Tytuły wykonawcze
- Ograniczenia wycofania TW
- Przedawnienie nadpłat
- Zawiadomienie o niezarachowanych wpłatach
- Zawieszenie postępowania podatkowego
- Zawieszenie postępowania podatkowego bez zawieszania odsetek
- Zawieszenie odsetek bez zawieszania postępowania podatkowego
- Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
- Podjęcie postępowania egzekucyjnego
WIND PRZERACHOWANIE
- Zarachowanie nadpłaty
- Przerachowanie wpłaty
WIND SŁOWNIKI
- Słownik tekstów wydruku
WIND UZGODNIENIE OKRESU
- Funkcja uzgodnienia okresu
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- Podgląd uzgadnianych danych
- Kalendarz uzgodnionych okresów
WIND UZYTKOWNICY
- Słownik sygnatur
WIND WPŁYWY
- Zestawienie wpływów
- Zmiana daty noty
- Uzgadnianie / oduzgadnianie wpłaty
WIND ZESTAWIENIA
- Dane do RBN
- Bilanse
KASA
- Księgowanie wyciągów
- Analityka wyciągów
- Wpłaty masowe (IWM)
PLIKI
• kakson-ds.xml
• kaskon-ear.ear:
- wind-zestawienia-0.0.1.jar
- windykacja-10.0.97.jar
- wind-wplywy-0.0.1.jar
- wind-uzytkownicy-0.0.1.jar
- wind-uzgodnienie-okresu-0.0.1.jar
- wind-rest-dto-0.0.50.jar
- wind-przerachowanie-0.0.1.jar
- wind-pisma-0.0.1.jar
- wind-nadplaty-0.0.1.jar
- wind-konta-iwm-0.0.3.jar
- wind-kartoteka-0.0.9.jar
- wind-karta-kontowa-0.0.2.jar
- wind-globale-0.0.15.jar
- wind-egzekucje-0.0.1.jar
- wind-decyzje-0.0.1.jar
- kasa_komponenty-10.0.37.jar
• windykacja-0.0.9.war
WYDRUKI WIND:
- Zestawienie syntetyczne - podsumowanie okresu
- Zestawienie syntetyczne - podsumowanie okresu 2
- Pismo o nadaniu IWM
- Zestawienie do zapłaty
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- Wydruk sum bilansu
- Salda bilansu - raport realizuje drukowanie sald otwarcia lub sald zamknięcia
- Lista różnic bilansu
- RB27 syntetyka - dane do sprawozdania RB27S w ujęciu syntetycznym
- RB27 analityka -dane do sprawozdania RB27S w ujęciu analitycznym
- Raport do wydruku analityki bilansu.
- Wydruk decyzji o nadpłacie
- Wydruk pisma wniosek o zwrot
- Wydruk przedawnienia nadpłat
- Wydruk decyzji o nadpłacie
- Wydruk postanowienia o niezarachowanych wpłatach
- Wydruk postanowienia o zarachowaniu wpłaty
- Wydruk rejestru upomnień
- Wydruk rejestru wezwań
- Wydruk rejestru wezwań ostatecznych
- Wydruk rejestru tytułów wykonawczych
- Zestawienia niezarachowanych wpłat
- Zestawienie danych do RBN
- Wydruk TW 1-pozycyjnego
- Wydruk TW 4-pozycyjnego
- Wydruk karty kontowej
PLIKI:
- wind_kk_nr_iwm.jrxml
- RWJ_LISTAROZNIC.jrxml
- wind_zwrotka_ostrowiec.jrxml
- raportWDZN.jrxml
- report1.jrxml
- ewidencja_tyt_wyk_subreport1.jasper
- WYDRUK_DECYZJI_O_NADPLACIE_subreport1.jasper
- RWJ_SPRRB27syntetyka.jrxml
- WYDRUK_REJ_UPO_WEZ_DO_ZAP.jrxml
- wind_RJDzOper.jrxml
- WYDRUK_POSTAN_O_NIEZAR_WPL_subreport1.jasper
- wind_zwrotka.jrxml
- wind_zest_do_zapl.jrxml
- wind_bilans.jrxml
- raportWDZN_subreport1.jasper
- RWJ_SPRRB27_anal_subreport1.jasper
- KAKSON_wydruk_kk.jrxml
- wind_lista_dluznikow.jrxml
- wind_RJPodsOkr.jrxml
- KAKSON_wydruk_kk_subreport1.jasper
- RWJTyt4.jasper
- wind_RJDzObr.jrxml
- wind_bilans_analityki.jrxml
- RWJ_SPRRB27_syntetyka_subreport1.jasper
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- wind_bilans_analityki_subreport1.jasper
- RWJ_SPRRB27_anal.jrxml
- RWJ_SPRRB27syntetyka_subreport1.jasper
- RWJTyt4.jrxml
- wind_kk_nr_iwm_subreport1.jasper
- wind_RJPodsOkr2.jrxml0
- Wyd_pos_o_zarach_wplaty_tabela.jasper
- wind_sald_bilans_subreport1.jasper
- RWJ_LISTAROZNIC_subreport1.jasper
- WYDRUK_POSTAN_O_NIEZAR_WPL.jrxml
- wind_RJDzObrA.jrxml
- Wyd_pos_o_zarach_wplaty_subreport.jasper
- src.jar
- RWJRejTW.jrxml
- WYDRUK_PRZEDAWNIENIA_NADPLAT_subreport1.jasper
- RWJTyt1.jasper
- WYDRUK_PRZEDAWNIENIA_NADPLAT.jrxml
- RwRbN.jrxml
- RWJTyt1.jrxml
- WYDRUK_DECYZJI_O_NADP?ACIE.jrxml
- WYDRUK_DECYZJI_O_NADP?ACIE_subreport1.jasper
- Wyd_pos_o_zarach_wplaty.jrxml
- RWJUpom.jrxml
- WYDRUK_DECYZJI_O_NADPLACIE.jrxml
- wind_bilans_subreport1.jasper
- RWJTyt4start.jrxml
- RWJ_SPRRB27_syntetyka.jrxml
- RWJTyt1start.jrxml
- WYDRUK_REJ_UPO_WEZ_DO_ZAP_subreport1.jasper
- wydr_zest_niezarach_wplat.jrxml
- wind_sald_bilans.jrxml
- barbecue-1.5-beta1.jar

Wykaz funkcji systemu informatycznego KAKSON
WIND 1.1 – Wpisanie do karty kontowej przypisów wymiarowych.
Opis: Umożliwienie systemowi wymiarowemu wpisania do karty kontowej listy
przypisów wynikających z naliczenia wymiaru za określony rok.
Zakłada się, że lista obejmuje wszystkie aktualne kwoty i terminy przypisów za cały rok.
Jeżeli wymiar za ten rok był wcześniej naliczony (powtórne naliczenie korekcyjne),
sprawdzane jest, czy wcześniejsze przypisy:
1. nie zostały odroczone, umorzone, zaniechane, rozłożone na raty, wtedy konieczne jest
anulowanie decyzji przed naliczeniem korekcyjnym
2. czy nie zostały dokonane wpłaty na wcześniejsze przypisy – wtedy wyznaczana jest
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najwcześniejsza wpłata wymagająca przerachowania, a karta oznakowywana tak, aby
nie została wykonana żadna operacja powodująca powstanie zapisów na karcie do
chwili uporządkowania jej przez stronę windykacyjną (funkcja WIND 6.4)

WIND 1.2 – Stworzenie nowej karty kontowej.
Opis: Gdy wymiar naliczany jest po raz pierwszy, tworzona jest nowa karta kontowa.
Uwaga: Utworzona karta kontowa nie ma numeru. Na kartę można dokonać przepisania
rat także przed uzupełnieniem numeru karty.

WIND 1.3 – Kartoteka kart kontowych.
Opis:
Kartoteka kart kontowych umożliwiająca wybór karty kontowej wg:
* numeru karty
* wg właściciela: wg imienia i nazwiska dla osób fizycznych lub wg nazwy pełnej lub
skróconej dla osób prawnych
Dla wybranej karty z kartoteki możliwe są dalsze operacje:
obsługa wpływów, przeglądanie zestawień, uzupełnianie dat doręczeń, zmiany
zaksięgowań.

WIND 1.4 – Lista osób odpowiedzialnych za należności z karty kontowej.
Opis: Funkcja udostępnia listę osób współodpowiedzialnych za zobowiązania na karcie
kontowej. Funkcja jest wykorzystywana przy wysyłaniu korespondencji do właścicieli:
- decyzji o zmianie sposobu płatności (rozłożenie na nowe raty, umorzenie należności,
umorzenie odsetek, odroczenie terminów płatności, zaniechanie poboru należności)
- informacji o nadpłacie
- upomnień
Dostęp do pełnej listy osób współodpowiedzialnych jest konieczny tylko w przypadku,
gdy dla danej karty określony jest parametr korespondencji wielokrotnej.

WIND 2 - Rejestracja wpływów.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację wpływów na kartę kontową.
Księgowanie przelewów na konto Urzędu oraz zgłaszanie w kasie Urzędu wpłat, które
mają być dokonane danego dnia. Do czasu wdrożenia systemu KASA, integrującego
systemy windykacyjne i księgowe z kasą Urzędu przyjmującą wpłaty i dokonującą
wypłat, proponowane jest rejestrowanie obydwu rodzaju wpływów w ten sam sposób.
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WIND 2.1 - Rejestracja przelewu.
Opis:

Przy księgowaniu przelewu:
Rejestrowane są informacje o płatniku, daty wpłaty i wpływu do UM, kwota przelewu
oraz kwota przeznaczona na wybraną kartę. Odszukiwane są nie spłacone należności
oraz obliczane są odsetki od zobowiązań, których minął termin płatności. (WIND 3.4)
Użytkownik może zadecydować zarachowanie wpłaconej kwoty od najstarszych
zaległości lub wskazać raty, na które ma być zarachowana wpłata.
Możliwe jest przekazanie części kwoty przelewu przeznaczonej na inne karty kontowe
(docelowo także na inne podatki lub opłaty) na "uniwersalne konto do Wyjaśnienia".
Inni użytkownicy mogą kwotę tę pobrać z "konta do Wyjaśnienia" i zaksięgować na
inne karty. Rejestrowanej wpłacie nadawany jest (po jej zapisaniu) unikatowy numer
dowodu wpłaty oraz numer dowodu operacji księgowej – unikatowy w obrębie danego
roku i rodzaju podatku lub opłaty. Kolejne operacje księgowe wykonywane z daną
wpłatą posiadają te same numery wpłaty, ale unikatowe numery operacji księgowej;
Taka numeracja ma pozwolić prześledzić kolejne księgowania wpłaty (m.in. zestawienia
WIND 3.3, 4.2).

WIND 2.2 - Wpłaty gotówkowe w kasie urzędu.
Opis: Docelowo rejestracja wpłaty gotówkowej powinna obejmować:
- obliczenie wysokości wpłaty na podstawie nie zapłaconych należności i odsetek
- zgłoszenie sumarycznej kwoty wpłaty do kasy
- automatyczne potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie lub anulowanie
księgowania
Do czasu integracji z KASĄ użytkownik musi sam dokonać anulowania (WIND 6.1) nie
dokonanych wpłat, wszystkie zarejestrowane wpłaty są uważane za potwierdzone.

WIND 2.3 - Rejestracja przelewu od komornika
Opis: Funkcja analogiczna do WIND 2.1- rejestracji przelewu od podatnika.
Odszukiwane są tylko przypisy, na które został wystawiony tytuł wykonawczy i możliwe
jest zarachowanie wpłaty tylko na te przypisy. Możliwe jest wprowadzenie kwot
przeznaczonych na poszczególne raty i odsetki, w wysokościach podanych przez
komornika.

WIND 3.1 – Stan karty kontowej na dzień.
Opis: Zestawienie stanu karty kontowej (na dzień dzisiejszy) obejmuje wszystkie zapisy na
karcie po stronie WINIEN i MA, oddzielnie należności i odsetki. Dla każdego zapisu
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podawana jest data jego powstania oraz komentarz zawierający informację o pochodzeniu
zapisu (np. okres wymiaru; numer i datę decyzji o zmianie sposobu płatności; numer
wpłaty, datę wpłaty i wpływu, numer dowodu księgowego; okres odsetek). Zapisy są
grupowane i porządkowane wg terminów płatności rat. Obliczane są sumy zapisów WN i
MA, oddzielnie należności i odsetki; obliczane jest także bieżące saldo dla karty kontowej
oraz saldo odsetkowe.
Możliwe jest obliczenie sum kwot po stronie WINIEN i MA dla każdej raty oraz salda
każdej raty. Zestawienie stanu karty kontowej jest dostępne także w formie wydruku.

WIND 3.2 – Zestawienie zaległości wraz z odsetkami na dzień.
Opis: Zestawienie obejmuje nie zapłacone należności ze wskazanej karty, odsetki od tych
należności oraz wszystkie nie zapłacone odsetki. Należności są grupowane i
porządkowane wg terminów płatności. Od nie zapłaconych należności są obliczane
ewentualne odsetki za okres od terminu ich płatności do wskazanej daty. Oprócz
"wyliczanych" odsetek wyszczególniane są także odsetki "zapisane" powstałe przy
podejmowaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności czy rozłożeniu na raty

WIND 3.3 - Zestawienia wpływów na kartę i operacji księgowych.
Opis:

System udostępnia zestawienie wszystkich wpływów na wybraną kartę kontową oraz
zestawienie wszystkich operacji księgowych (wpływy oraz noty + zwroty).
Dla każdej operacji księgowej podawane są następujące informacje:
* numer dowodu wpłaty, numer dowodu operacji księgowej
* data wpłaty, data wykonania za/przeksięgowania
* rodzaj operacji
* kwota wpływu
* kwota zarachowana na należności lub zaksięgowana jako nadpłata
* kwota zarachowana na odsetki
* informacja, czy wpłata jest uzgodniona
Możliwe jest również obejrzenie szczegółów zaksięgowania każdej operacji (terminy rat,
na które wpłata została zarachowana i kwoty przeznaczone na poszczególne raty).
Udostępniane są wydruki dowodów księgowych dla wybranej wpłaty lub zestawienie
księgowania wszystkich wpływów na kartę.

WIND 3.4 - Wyliczenie odsetek za zwłokę.
Opis:
Odsetki obliczane są według wzoru:
Odsetki = Należność * ilość_dni * wskaźnik_odsetek
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gdzie: należność
wskaźnik_odsetek
ilość_dni

- kwota nie zapłaconej należności
- wskaźnik odsetek (WIND 7.3)
- liczba dni zwłoki

Otrzymana powyżej kwota odsetek jest zaokrąglana do wartości znajdującej się
w słowniku zaokrągleń (WIND 7.7). Przy obliczaniu ilości_dni sprawdzana jest sytuacja,
czy dzień, na który przypada termin spłacenia należności, nie jest dniem wolnym od pracy
(na podstawie słowników dni wolnych i sobót roboczych).
W przypadku księgowania wpłat na poczet podatku od środków transportu kwota wpłaty
dzielona jest proporcjonalnie na należność i odsetki, w przypadku gdy kwota wpłaty jest
mniejsza od sumy kwot należności i odsetek.
Kwota należności obliczana jest według następującego wzoru:
Należność = (kwota * 100%) / (100% + ilosc_dni * wskaźnik_odsetek);
gdzie:
- ilosc_dni
-> ilosc dni zwłoki
- wskaźnik_odsetek -> wskaznik odsetek obowiązujący w danym przedziale czasu (podany w %)
Kwota należności jest zaokrąglana zgodnie z wartościami w słowniku
(WIND 7.7).

zaokrągleń

Kwota odsetek natomiast obliczana jest według wzoru:
Odsetki = Kwota - Należność
Wskaźnik odsetek obliczany jest na podstawie wartości umieszczonych w słowniku
odsetek.
W przypadku podatku od środków transportu wskaźnik ten określany jest w skali
dziennej.
Jeśli kwota przeznaczona na odsetki jest mniejsza niż wartość minimalnych odsetek w
słowniku, wtedy cała suma przeznaczona jest na należność a odsetki wynoszą 0. Może się
również zdarzyć sytuacja, że kwota na należność nie przekracza minimalnego podatku.
Wtedy cała część wpłaty zaksięgowana jest na odsetki.
Funkcja wykorzystywana jest w zestawieniach zaległości, stanu karty kontowej do
obliczenia odsetek od nie zapłaconych zobowiązań oraz przy księgowaniu wpłat
(podsystem WOGRU - do obliczenia wysokości odsetek, które obowiązują płatnika z
powodu spłacania należności po terminie jej płatności, do potrącenia odsetek z wpłaty na
przypis, którego termin płatności minął, w sposób "gotówkowy" lub "bezgotówkowy", a
także przy rejestrowaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na nowe
raty do obliczenia wysokości "przypisu odsetkowego" za okres od poprzedniego terminu
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płatności do dnia podania o sposób zmiany sposobu płatności).

WIND 3.5 - Przeglądanie wydanych decyzji.
Opis: Funkcja umożliwia przeglądanie zarejestrowanych decyzji dla wybranej karty kontowej.
Możliwe jest również wyszukiwanie decyzji wg zadanego kryterium:
- numer decyzji
- data wydania decyzji
- data złożenia podania
- typ_decyzji (UMORZENIE, ODROCZENIE, NOWE RATY, ZANIECHANIE,
ANULOWANIE)
a także przeglądanie szczegółów zadecydowanego sposobu płatności; w przypadku:
- odroczenia terminu płatności są nimi: nowe terminy płatności, kwota należności, kwota
odsetek oraz kwota sumaryczna do zapłacenia w poszczególnych terminach
- rozłożenia na nowe raty: terminy płatności i wysokości rat (należności i odsetek)
- umorzenia należności lub zaniechania poboru należności okres, za który obowiązywała
należność, termin płatności, umarzana bądź zaniechana kwota (całość lub część
należności).
W przypadku decyzji anulującej możliwe jest również określenie decyzji anulowanej
poprzez jej numer.

WIND 4.1 - Podsumowanie dnia lub innego okresu czasu.
Opis: Podsumowanie wszystkich operacji księgowych we wskazanym okresie czasu.
Wyszczególnione są sumy kwot przeznaczone na należności (bieżące i zaległe), odsetki.
Każdy typ operacji (zarachowanie Przelewu, wpłaty do Wyjaśnienia, Nota zmieniająca
przeznaczenie wpłaty, wpłat Gotówkowych oraz Zwrotów) sumowany jest oddzielnie i
oddzielnie dla każdego Użytkownika (wg sygnatur nadawanych kartom kontowym).
Można uzyskać również łączną kwotę wszystkich operacji dla poszczególnych
Użytkowników oraz łączną kwotę wszystkich operacji dla wszystkich Użytkowników
razem we wskazanym okresie. Podsumowanie może być wykonane dla dowolnego okresu
czasu. Zestawienie może być zawężone do jednej sygnatury użytkownika lub jednej karty
kontowej. Na wydruku podsumowanie wpłat os. Fizycznych i prawnych – osobno.

WIND 4.2 - Zestawienie wpłat i operacji księgowych.
Opis: Zestawienie wpłat i operacji księgowych. Dla każdej wpłaty podawane są informacje:
- data wpłaty i numer dowodu wpłaty
- data wykonywania poszczególnych operacji księgowych oraz numery dowodów tych
operacji
- dla każdej operacji numer karty kontowej
- kwota wpłaty, z wyszczególnieniem kwoty za/przerachowanej na należność, na odsetki
oraz zaksięgowanej na nadpłatę.
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- dane płatnika (osoby fizycznej lub prawnej)
- operator, który wykonał operację.
Możliwe jest wyszukanie wpłat wg: numerów wpłat i numerów dowodów księgowych, dat
wpłaty i wpływu (operacji), rodzaju operacji, numeru karty kontowej oraz operatora.
Dla każdej operacji możliwe jest obejrzenie szczegółów zarachowania analogicznie jak dla
zestawień indywidualnych (WIND 3.3). Zgrupowamie operacji związanych z jedną wpłatą
pozwala na śledzenie zarachowania pieniędzy wpłaconych do Urzędu.

WIND 4.3 – Wykaz kart kontowych z zaległościami.
Opis: Funkcja tworzy zestawienie kwot zaległości na poszczególnych kartach, tzn. należności,
których termin płatności już minął oraz odsetek od tych należności (sumy oddzielne i
łączne). Zestawienie może być tworzone dla podanego przez użytkownika dnia (uważany
za miniony, do którego liczone są odsetki) oraz możliwe jest wyznaczenie kwot
progowych - minimalnych zaległości i odsetek, których nie należy uwzględniać w
zestawieniu. Lista dłużników jest dostępna także w formie wydruku. Wydruk listy może
zawierać tylko część kart kontowych (progi zaległości i odsetek, typ płatnika,
nazwisko/nazwa płatnika) oraz może być uporządkowany wg dowolnego kryterium.

WIND 4.4 – Wykaz kart kontowych z nadpłatami.
Opis: Funkcja tworzy listę wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych
(wszystkich lub wg zadanego kryterium). Oprócz kwoty nadpłaty podawany jest numer i
data wpłaty, z której pochodzi oraz data zaksięgowania nadpłaty i numer operacji.
Zestawienie obejmuje tylko aktualne nadpłaty, tzn. pomijane są nadpłaty, które zostały
już zarachowane lub zwrócone.
Utworzone zestawienie ma być podstawą do obsługi nadpłat -WIND 6.3.

WIND 4.5 – Zestawienie wpłat znajdujących się na koncie do Wyjaśnienia
Opis: Zestawienie wszystkich wpłat znajdujących się aktualnie na <koncie do Wyjaśnienia>.
Wyszczególniane są kwoty do wyjaśnienia, a dla każdej kwoty: data wpłaty do Urzędu,
dane płatnika, numer wpłaty, z której pochodzi kwota, data zapisania jej na koncie,
urzędnik dokonujący zapisu. Z każdą wpłatą związana jest notatka, która może zawierać
komentarz o przeznaczeniu wpłaty. Notatkę można edytować przy przeglądaniu
zestawienia WIND 4.5, a także przy przekazywaniu części kwoty przelewu do
Wyjaśnienia lub przy zarachowaniu tej kwoty/jej części na wybraną kartę - funkcja
WIND 2.1.

WIND 4.6 - Uzgodnienie operacji księgowych.
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Opis: Funkcja opiera się o zestawienia WIND 4.1 - podsumowanie operacji księgowych w
zadanym okresie z podziałem na użytkowników, rodzaje operacji księgowych i
przeznaczenie księgowanych kwot. Oprócz samego zestawienia umożliwia uzgodnienie
operacji księgowych w zadanym okresie czasu. Uzgodnienie operacji księgowych
oznacza, że wszystkie dni ze wskazanego okresu będą zamknięte (nie będzie można
wykonać żadnej więcej operacji w tym dniu), a wszystkie operacje uznane za poprawne
(nie będzie możliwe anulowanie uzgodnionej wpłaty lub operacji). Funkcja uzgodnienia
operacji księgowych jest dostępna tylko dla użytkownika o specjalnych uprawnieniach
(roli); użytkownicy dokonujący operacji księgowych mają dostęp do podsumowania
(WIND 4.1) bez możliwości uzgodnienia poprawności dokonywanych operacji.

WIND 4.7 – Lista kart kontowych wymagających przerachowania.
Opis: Zestawienie wszystkich kart kontowych (lub wszystkich dla danego użytkownika)
wymagających przerachowania po zmianach ze strony Wymiaru -> WIND 6.4.

WIND 4.8 – Przygotowanie bilansu za wybrany okres.
Opis: Przygotowanie bilansu należności oraz dokonanych wpłat dla poszczególnych kart
kontowych (stron WINIEN i MA).

WIND 5 - Postępowanie egzekucyjne.
Opis: Postępowanie egzekucyjne w przypadku:
a) opłat gruntowych obejmuje:
- wystawianie upomnień o obowiązku wpłacenia należności
- drukowanie odpowiedniej korespondencji
- rejestrowanie daty doręczenia upomnień
- rejestrowanie kosztów upomnienia
- potrącenie kosztów upomnienia w przypadku wpłaty na raty objęte
upomnieniem
b) podatku od środków transportu obejmuje:
- wystawianie upomnień o obowiązku wpłacenia należności
- drukowanie odpowiedniej korespondencji do podatnika
- rejestrowanie daty doręczenia upomnień
- rejestrowanie kosztów upomnienia
- potrącanie kosztów upomnienia w przypadku wpłaty na raty objęte upomnieniem
(WIND 2.1.)
- wystawianie tytułów wykonawczych na należności, na które zostało wcześniej
wystawione upomnienie, a które nie zostały zapłacone w ciągu 7 dni od daty jego
doręczenia
- wydruk TW adresowanego do odpowiedniego dla podatnika Urzędu Skarbowego
- rejestrowanie należności ściągniętych przez komornika (WIND 2.3)
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- ograniczanie i wycofanie TW, w przypadku, gdy podatnik sam dokona wpłaty na
należności objęte tytułem (WIND 2.1)

WIND 5.0 - Wybór urzędu skarbowego.
Opis: --- tylko dla podatków
Funkcja dokonuje wyboru Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres
zamieszkania osoby odpowiedzialnej za należności z karty kontowej.
Funkcja wykorzystywana przy wysyłaniu tytułu wykonawczego.

WIND 5.1 – Wystawienie upomnienia.
Opis: Wystawienie upomnienia powoduje zarejestrowanie faktu powstania pisma do płatnika
(WIND 5.2), rat objętych upomnieniem oraz konieczności potrącenia kosztów
upomnienia przy zarachowaniu wpłaty na którąś z nich.
Zakłada się, że na jedną ratę może być wystawione upomnienie tylko raz.

WIND 5.2 - Wydruk upomnienia.
Opis: Wystawienie upomnienia (WIND 5.1) powoduje wydruk odpowiednich pism
przypominających o obowiązku zapłacenia należności, z wyszczególnieniem rodzaju
zobowiązania, kwoty + ewentualnych odsetek, terminu płatności, kosztów upomnienia.
Pisma są automatycznie adresowane do osób odpowiedzialnych za należności z karty
kontowej.

WIND 5.3 – Uzupełnienie daty doręczenia upomnienia.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację faktu i daty doręczenia upomnienia do płatnika. Gdy
upomnienie nie jest doręczone lub wpłata jest wcześniejsza niż upomnienie, nie są
potrącane koszty upomnienia (WIND 2.1)

WIND 5.4 - Wystawienie tytułów wykonawczych.
Opis: --- tylko dla podatków
Umożliwia wystawienie tytułów wykonawczych na należności, na które zostały
wystawione upomnienia, a obejmowane przez nie przypisy nie zostały spłacone przez okres
7 dni od daty doręczenia upomnienia.
Wystawienie tytułu powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji.
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WIND 5.5 - Ograniczenie lub cofnięcie postępowania egzekucyjnego.
Opis: ---- tylko dla podatków --W przypadku, gdy podatnik dobrowolnie pokryje należności objęte tytułem
wykonawczym, tworzone jest pismo do odpowiedniego Urzędu Skarbowego z prośbą o
wycofanie (w przypadku pokrycia wszystkich należności) lub ograniczenie TW, w
związku z dokonaną wpłatą.

WIND 5.6 – Wystawienie zawiadomienia / decyzji o nadpłacie
Opis: W przypadku, gdy na kacie kontowej podatnika znajduje się napłata funkcja
umożliwia wystawienie zawiadomienia (decyzji) o nadpłacie w celu ustalenia sposobu
zarachowania nadpłaty bądź zwrotu podatnikowi.

WIND 5.7 – Wystawienie
postanowienia
egzekucyjnego

o

wszczęciu

postępowania

Opis: W przypadku, gdy na kacie kontowej podatnika znajduje się zaległość funkcja
umożliwia wystawienie postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

WIND 5.8 – Wystawienie decyzji określającej zaległość
Opis: W przypadku, gdy na kacie kontowej podatnika znajduje się zaległość funkcja
umożliwia wystawienie decyzji określającej zaległość.

WIND 5.9 – Wystawienie decyzji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego
Opis: W przypadku, gdy nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zamian za
przejęte mienie funkcja umożliwia wystawienia decyzji i zaksięgowania wpływu
niepieniężnego.

WIND 5.10 – Zawieszenia i odwieszenie postępowania egzekucyjnego
Opis: W przypadku, gdy trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie egzekucji zaległości
funkcja umożliwia zarejestrowania takiego faktu celem przesłania pisma do Urzędu
Skarbowego.
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WIND 5.11 – Zawieszenia i odwieszenie postępowania podatkowego
Opis: W przypadku, gdy trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie wymiaru podatku funkcja
pozwala wystawić pismo o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania. Za okres kiedy
zawieszono postępowanie system wstrzymuje naliczanie odsetek.

WIND 5.12 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Opis: W przypadku, gdy Urząd Skarbowy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości,
funkcja pozwala umorzyć postępowanie egzekucyjne.

WIND 5.13 – Wystawianie wniosków o wpis bądź wykreślenie hipoteki
Opis: Funkcja umożliwia wydrukowanie wniosku o wpis bądź wykreślenie hipoteki celem
wysłania do Sądu.

WIND 6.1 - Anulowanie operacji przed jej uzgodnieniem.
Opis: Przed uzgodnieniem operacji księgowych w danym dniu możliwe jest anulowanie
zarejestrowanej wpłaty, co powoduje jej ukrycie i przywrócenie stanu sprzed jej
wykonania. Zapisy związane z anulowanymi operacjami zostają ukryte (choć nie
fizycznie usunięte).

WIND 6.2 - Wyksięgowanie wpłaty na nadpłatę.
Opis: W przypadku wpłaty uzgodnionej możliwe jest jej wyksięgowanie na nadpłatę. Wszystkie
zapisy wynikające z aktualnego zarachowania są stornowane - wykreślane "na czerwono"
ze znakiem przeciwnym. A cała wpłata jest zapisywana jako nadpłata. Tworzona jest
nota księgowa o nowym unikalnym numerze i dacie bieżącej.

WIND 6.3 - Obsługa nadpłat.
Opis: Obsługa nadpłat obejmuje:
- odszukanie wszystkich nadpłat znajdujących się na kartach kontowych (funkcja
WIND 4.4)
- zarachowanie nadpłaty na nie zapłacone zobowiązania, o ile na karcie są jednocześnie
nie spłacone zobowiązania i nadpłata
- wysłanie pisma zawiadamiającego płatnika o wystąpieniu nadpłacie.
- zwrot kwoty płatnikowi (podobnie jak funkcja WIND 2.2 wymaga ustalenia sposobu
integracji z KASĄ)
- przeksięgowanie nadpłaty na inną kartę
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Konieczność przeksięgowania lub zwrotu wpłaty może spowodować konieczność
wyksięgowania zarachowanej wpłaty na nadpłatę (WIND 6.2).

WIND 6.4 - Przerachowanie wpływów po zmianach ze strony Wymiaru.
Opis: Po wykonaniu przez stronę Wymiarową operacji tj. ponowne naliczenie wymiaru
(korekcyjne) lub anulowaniu decyzji o zmianie sposobu płatności, jeżeli były wpłaty na
anulowane raty, konieczne jest przerachowanie wpłat - uporządkowanie stanu spłat
i obowiązujących odsetek, przed wykonaniem jakichkolwiek innych operacji.
Przerachowywanie wpłat wykonywane jest automatycznie, po wywołaniu funkcji.
Przerachowanie polega na odszukaniu najwcześniejszej raty, której dotyczyły zmiany,
odszukaniu najwcześniejszej wpłaty na tę ratę lub na późniejsze od niej, wybraniu
wszystkich wpłat począwszy od tej znalezionej; a następnie stornowaniu wszystkich wpłat
- zapisaniu "na czerwono" ze znakiem ujemnym - i zarachowaniu ich na nowo wg
aktualnego stanu strony WINIEN. Nie są wyksięgowywane wpłaty dedykowane na raty,
których nie dotyczyły zmiany. W przypadku wpłat już uzgodnionych, tworzona jest nota
księgowa o nowym numerze operacji księgowej i dacie bieżącego dnia. Dla ułatwienia
zidentyfikowania kart, które wymagają przerachowania, dostępna jest lista ostatnio
dokonanych przez stronę Wymiarową zmian.

WIND 7.1 - Słownik dni wolnych od pracy.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację dni wolnych od pracy. Są one uwzględniane przy
obliczaniu odsetek za zwłokę. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy,
w takim wypadku odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego po danym terminie
płatności.

WIND 7.2 - Słownik sobót roboczych
Opis: Funkcja pozwala na dopisywanie, kasowanie oraz modyfikację sobót roboczych.
Wszystkie soboty, które nie zostały umieszczone w słowniku, będą traktowane jako
wolne. Określenie sobót roboczych (bezpośrednio), a przez to sobót wolnych (pośrednio),
ma istotne znaczenie przy obliczaniu odsetek za zwłokę. Jeśli termin płatności przypada
na wolną sobotę lub na dzień wolny od pracy, termin płatności ulega przesunięciu na
pierwszy w kolejności dzień roboczy.

WIND 7.3 - Słownik odsetek.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrowanie oraz modyfikację wskaźnika odsetek w skali roku wraz
z okresem jego obowiązywania, przez co rozumie się 1 stycznia - 31 grudnia danego roku.
Wskaźniki odsetek za poszczególne lata są wykorzystywane przy obliczaniu odsetek za
zwłokę (WIND 3.4).

19

WIND 7.4 - Słownik osób.
Opis: Rejestracja i modyfikacje danych płatników będących osobami fizycznymi.

WIND 7.5 - Słownik organizacji
Opis: Rejestracja i modyfikacja danych płatników będących osobami prawnymi.

WIND 7.6 – Słownik sygnatur użytkowników.
Opis: Słownik pozwala na wybranie dla każdego użytkownika systemu skrótu literowego, za
pomocą którego "oznakowuje" karty kontowe, którymi się zajmuje. Sygnatury te
wykorzystywane są przy tworzeniu zestawień i uzgadnianiu operacji księgowych
(oddzielnie dla każdego użytkownika).

WIND 7.7 - Słownik zaokrągleń
Opis: Funkcja umożliwia zapis i aktualizację takich parametrów jak:
- zaokrąglenie odsetek
- zaokrąglenie wymiaru
- zaokrąglenie rat
a ponadto:
- minimalną kwotę wymiaru
- minimalną kwotę odsetek
- dodatkowo również okres obowiązywania powyższych parametrów.
Każdy z wyżej wymienionych parametrów obowiązuje w pewnym określonym
przedziale czasu.

WIND 7.8 - Słownik terminów płatności
Opis: Obsługuje dopisywanie, usuwanie oraz modyfikację ustawowej liczby rat i terminów
płatności dla (podatku / opłaty gruntowej) w poszczególnych latach. Dla wymiarów
bieżących słownik ten jest uzupełniany przez stronę Wymiarową; może jednak pojawić
się konieczność uzupełnienia terminów płatności w latach poprzednich (sprzed wdrożenie
systemu).
NWPOJ:
W przypadku podatku od środków transportu:
- jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 15 lutego, podatek płatny
jest w 2 ratach :
- 15 luty - pierwsza rata
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- 15 wrzesień - druga rata
- jeśli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego a przed 15 września, to podatek płatny
jest w 2 ratach:
- 14 dni po powstaniu obowiązku podatkowego - pierwsza rata
- 15 września - druga rata
- jeśli obowiązek podatkowy powstał po 15 września, podatek płatny jest w jednej racie:
- 14 dni po powstaniu obowiązku płatniczego
Funkcja obsługuje terminy zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Ze względu
ruchomość rat (w przypadku NWPOJ), przechowywane są terminy bezwględne (15.02,
15.09), a także terminy względne (14 dni).

WIND 7.9 – Słownik urzędów skarbowych.
Opis: --- tylko dla podatków --Słownik pozwala przechowywać informacje o rejonizacji Urzędów Skarbowych.

WIND 7.10 - Słownik kosztów upomnienia.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację wysokości kosztów upomnienia oraz okresu jej
obowiązywania. Wartości z tego słownika są wykorzystywane przy wystawianiu
upomnień (WIND 5.1).

DECYZJE - Rejestracja decyzji o zmianie sposobu płatności.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację decyzji Urzędu o zmianie sposobu płatności na prośbę
(podatnika / płatnika)
Przewiduje się następujące rodzaje decyzji:
1. odroczenie terminu płatności
2. rozłożenie na raty
3. umorzenie należności (wraz z ewentualnymi odsetkami).
4. umorzenie samych odsetek
5. zaniechanie poboru należności.
Podjętą decyzję można anulować.
Możliwe jest także przeglądanie wszystkich zarejestrowanych decyzji.

DECYZJE 1 - Odroczenie terminu płatności przypisów
Opis: Funkcja umożliwia odroczenie terminu płatności niespłaconych zobowiązań na wskazanej
karcie kontowej.
Funkcja obejmuje :
* wyszukanie wszystkich niespłaconych zobowiązań (z wybranej karty kontowej)
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* wprowadzenie przez użytkownika danych dotyczących decyzji:
numeru decyzji, daty złożenia podania i wystawienia decyzji oraz edycja uzasadnienia
* obliczenie ewentualnych odsetek od niespłaconych zobowiązań za okres od terminu ich
płatności do daty złożenia podania przez płatnika
* obliczenie opłaty prolongacyjnej od niespłaconych zobowiązań za okres od daty
złożenia podania przez płatnika do nowego terminu płatności gdy termin jest
wcześniejszy od daty złożenia podania, bądź od terminu do nowego terminy płatności
jeżeli termin płatności jest późniejszy od daty złożenia podania
* podanie przez użytkownika nowych terminów płatności dla wybranych
zobowiązań. Z odsetek (za okres od terminu płatności do daty podania) powstają
przypisy odsetkowe.
System przechowuje poprzednie terminy płatności i w przypadku przekroczenia
nowego terminu, odsetki liczone są od daty pierwotnej lub od daty podania w
przypadku istnienia przypisu odsetkowego za okres do dnia złożenia podania.
* zapisanie decyzji powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji.

DECYZJE 2 - Rozłożenie na nowe raty dotychczasowych należności.
Opis: Funkcja umożliwia rozłożenie na nowe raty wybranych nie spłaconych
zobowiązań na wskazanej karcie kontowej.
Funkcja obejmuje:
* zapisanie danych dotyczących decyzji tj. nr decyzji, daty złożenia podania i daty
wystawienia decyzji, uzasadnienia
* obliczenie
opłaty prolongacyjnej od niespłaconych zobowiązań za okres od
daty złożenia podania przez płatnika do nowego terminu płatności gdy termin jest
wcześniejszy od daty złożenia podania, bądź od terminu do nowego terminy płatności
jeżeli termin płatności jest późniejszy od daty złożenia podania
* obliczenie ewentualnych odsetek od zaległości (za okres od terminu ich płatności do
daty złożenia podania przez płatnika)
* wskazanie zaległości, które mają być rozłożone na raty (wraz z odsetkami)
* z sumy wskazanych zaległości i sumy odsetek utworzenie listy nowych terminów
płatności i wysokości nowych rat.
System przechowuje pochodzenie (być może z kilku części rat poprzednich) każdej
nowej raty i w przypadku przekroczenia nowego terminu płatności, odsetki liczone są
od pierwotnego terminu płatności.
* zapisanie decyzji powoduje wydruk odpowiedniej korespondencji (DECYZJE 6)

DECYZJE 3 - Umorzenie należności (wraz z ewentualnymi odsetkami)
Opis: Funkcja umożliwia umorzenie należności ze wskazanej karty kontowej. Umarzane mogą
być tylko przypisy/raty, których termin płatności minął przed dniem złożenia przez
płatnika podania z prośbą o umorzenie.
Funkcja obejmuje:
* wprowadzenie przez użytkownika danych o decyzji: numeru decyzji, daty złożenia
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podania, daty wystawienia decyzji oraz edycja uzasadnienia decyzji
* odszukanie wszystkich nie zapłaconych zaległości na wskazanej karcie o terminie
płatności wcześniejszym od daty złożenia podania
* obliczenie odsetek od zaległości do dnia złożenia podania
* podanie przez użytkownika wysokości umorzenia wybranych zaległości. Umorzenie
może pokrywać całą kwotę zaległości lub jej część.
* wydruk odpowiedniej korespondencji (DECYZJA 6)

DECYZJE 4 - Umorzenie odsetek.
Opis: Rejestracja decyzji umorzenia samych nie spłaconych odsetek od należności ze wskazanej
karty kontowej.

DECYZJE 5 - Zaniechanie poboru należności.
Opis: Funkcja umożliwia rejestrację decyzji o zaniechaniu poboru należności bieżącej.
Zaniechanie poboru jest możliwe tylko dla należności, których termin płatności jest
późniejszy niż data złożenia przez płatnika podania o zaniechanie.
Funkcja umożliwia:
* wprowadzenie przez użytkownika danych o decyzji: numeru decyzji, daty złożenia
podania, daty wystawienia decyzji oraz edycja uzasadnienia decyzji
* odszukanie wszystkich nie zapłaconych należności na karcie, których termin płatności
jest późniejszy lub równy dacie złożenia podania
* podanie przez użytkownika wysokości kwoty, której pobór ma być zaniechany, od
wybranych rat
* wydruk odpowiedniej korespondencji (DECYZJE 6)

DECYZJE 6 - Wydruk decyzji.
Opis: Wydruk pisma informującego (podatników/wieczystych użytkowników) o podjętej
decyzji w sprawie zmiany sposobu płatności: odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na
raty, umorzeniu, zaniechaniu poboru należności podatkowej. Wydruk, oprócz danych
dotyczących konkretnej decyzji, tj.:
- sprawy, której dotyczyło podanie
- rodzaju podjętej decyzji oraz wysokości kwoty objętej decyzją
- dat złożenia podania, wystawienia decyzji
- numeru decyzji
- uzasadnienia decyzji
- szczegółów zadecydowanego sposobu płatności (terminy, wysokości rat kwoty
umorzenia)
korzysta także z tekstów stałych decyzji. Należą do nich m.in. "pieczątka" Urzędu,
podstawa prawna decyzji, możliwości odwołania się, konsekwencje nie dotrzymania
terminów płatności. Teksty stałe decyzji są dostępne za pomocą słownika DECYZJE 9,
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co pozwala na modyfikację wydruku decyzji.

DECYZJE 7 - Przeglądanie wydanych decyzji.
Opis: Funkcja umożliwia przeglądanie zarejestrowanych decyzji dla wybranej karty kontowej.
Możliwe jest również wyszukiwanie decyzji wg zadanego kryterium:
- numer decyzji
- data wydania decyzji
- data złożenia podania
- typ_decyzji (UMORZENIE, ODROCZENIE, NOWE RATY, ZANIECHANIE,
ANULOWANIE)
a także przeglądanie szczegółów zadecydowanego sposobu płatności; w przypadku:
- odroczenia terminu płatności są nimi:
nowe terminy płatności, kwota należności, kwota odsetek oraz kwota sumaryczna do
zapłacenia w poszczególnych terminach
- rozłożenia na nowe raty: terminy płatności i wysokości rat (należności i odsetek)
- umorzenia należności lub zaniechania poboru należności okres, za który obowiązywała
należność, termin płatności, umarzana bądź zaniechana kwota (całość lub część
należności).
W przypadku decyzji anulującej możliwe jest również określenie decyzji anulowanej
poprzez jej numer.

DECYZJE 8 - Anulowanie decyzji o zmianie sposobu płatności.
Opis: Funkcja ta obejmuje wyszukanie zarejestrowanej decyzji dla danej karty kontowej,
a następnie jej anulowanie. Anulowanie decyzji o zmianie sposobu płatności polega na
przywróceniu stanu, jaki istniał przed wydaniem danej decyzji (co do terminów
i wysokości rat). Jeżeli zostały wniesione wpłaty zarachowane na raty wynikające
z anulowanej decyzji, karta zostaje oznakowana do przeksięgowania, wymagane będzie
wykonanie funkcji przerachowania wpłat (WIND 6.4) przed dokonaniem jakiejkolwiek
innej operacji na karcie. Funkcja umożliwia anulowanie jedynie ostatnio wydanej decyzji,
tzn. jeśli nastąpiło po sobie wiele decyzji dotyczących tych samych zobowiązań, a istnieje
potrzeba anulowania jakiejkolwiek z pierwszych, wymagane jest anulowanie decyzji
począwszy od ostatniej. Anulowanie decyzji, na której podstawie wydane zostały kolejne,
jest niemożliwe.

DECYZJE 9 - Słownik tekstów stałych pism.
Opis: Słownik umożliwia wpisywanie i modyfikację tekstów stałych pism używanych przez
funkcję wydruków pism - DECYZJE 6. Do stałych tekstów wydawanych decyzji należą:
- adres urzędu
- informacja o kosztach egzekucyjnych
- informacja o prawie do odwołania się
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- podstawa prawna decyzji
- uwaga na wypadek niedotrzymania terminu płatności itd.

Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
• Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator
odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i
nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
• Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGOKAKSON gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
• Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu (identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX.
Hasła te przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie OTAGO nie są
zmieniane przez użytkowników.
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator
jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie. Gdyby
administrator chciał skorzystać z identyfikatora któregoś z użytkowników (“podszyć się”
pod niego) musiałby zmienić mu hasło co użytkownik natychmiast zauważyłby.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu KAKSON. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji KAKSON
poprzez dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji (list użytkowników o określonych rolą
uprawnieniach w aplikacji).
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do danych księgowych. Administrator (i tylko on) ustala
zakres “widzenia” danych w bazie dla poszczególnych użytkowników. Może on więc, np.
umożliwiać wskazanym użytkownikom dostęp do danych tylko z bieżącego roku, lub tylko z
wybranych kont, może też umożliwić tylko oglądanie danych, bez możliwości ich
modyfikacji dla wskazanych użytkowników.
• Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla wybranych
użytkowników.
• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie
z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest
więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
• Skuteczność działania tych mechanizmów jest w dużym stopniu zależna od sposobu
administrowania aplikacją, bazą danych i systemem operacyjnym u użytkownika
• Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system KAKSON zawiera wewnętrzne
mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące
działanie systemu. Ich opis został zamieszczony w części poświęconej modułom składowym
programu
• W systemie KAKSON wbudowane są także procedury sprawdzające i uniemożliwiające
wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub
niekompletnych.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Wykaz zbiorów
księgowych

danych

stanowiących

rejestr

operacji

Wykaz zawiera nazwy tablic danych (zbiorów danych zawartych w bazie ORACLE@) systemu
OTAGO @KSON.
Nazwa obiektu jednoznacznie charakteryzuje typ danych w nim przechowywanych.
Wszystkie obiekty znajdują się w schemie EON.
EONJ_ADRES
EONJ_ADRES_PUNKT
EONJ_BAZA_REFERENCYJNA
EONJ_DEKL_DOKUMENT
EONJ_DEKL_DOKUMENT_KRYTERIUM
EONJ_DEKL_DOKUMENT_POJEMNIK
EONJ_DEKL_NIERUCHOMOSC
EONJ_DEKL_PODMIOT
EONJ_DOKUMENT
EONJ_DOKUMENT_DEKL_REJ
EONJ_DOKUMENT_KOD_BLEDU
EONJ_DOKUMENT_KRYTERIUM
EONJ_DOKUMENT_POJEMNIK
EONJ_DOKUMENT_PRZEDSIEBIORCA
EONJ_DOKUMENT_RATA
EONJ_DZIALKA_POWIAZANA
EONJ_EXPORT
EONJ_FIRMA_WYWOZOWA
EONJ_GRUPA
EONJ_GRUPA_WYWOZU
EONJ_IMPORT_BAZ_REF
EONJ_IMPORT_BAZ_REF_POZ
EONJ_IMPORT_PUNKTOW
EONJ_IMPORT_UMOW
EONJ_IMPORT_UMOW_POZYCJA
EONJ_KALENDARZ_WYWOZ
EONJ_KARTOTEKA
EONJ_KONTO
EONJ_KONTO_NUMER
EONJ_KONTROLA
EONJ_NALEZNOSC
EONJ_NALICZENIE
EONJ_NIERUCHOMOSC
EONJ_NIERUCHOMOSC_DOKUMENTU
EONJ_NIERUCHOMOSC_PKT_WYWOZU
EONJ_NORMATYW_PUNKTU
EONJ_ODPAD
EONJ_PISMO
EONJ_PODMIOT
EONJ_POJEMNIK_DOKUMENTU
EONJ_POJEMNIK_PUNKTU

EONJ_POZYCJA_NALICZENIA
EONJ_PROGNOZA
EONJ_PROGNOZA_POZYCJA
EONJ_PRZYCZYNA_KONTROLI
EONJ_PUNKT_DOKUMENTU
EONJ_PUNKT_GRUPY_WYWOZU
EONJ_PUNKT_UMOWY
EONJ_PUNKT_WYWOZU
EONJ_SKLADNIK_BLOKU
EONJ_SPRAWOZDANIE
EONJ_UCZESTNICY_KONTROLI
EONJ_UMOWA
EONJ_WYWOZ
EONJ_ZADANIE
EONJ_ZAGOSPODAROWANIE_ODPADOW
EONJ_ZAKLAD_FIRMA
EONJ_ZALACZNIK
EONJ_ZDARZENIE
EONJ_ZEZWOLENIE

Tablice zawierające dane słownikowe oraz parametry aplikacji:
EONJ_DOKUMENT_POWOD
EONJ_CHARAKTER_ZABUDOWY
EONJ_FIRMA_TYP
EONJ_EXPORT_KONFIGURACJA
EONJ_EXPORT_KONF_COLUMNS
EONJ_EXPORT_KONF_PARAMS
EONJ_EXP_XML
EONJ_FUNKCJA_UZYTKOWA
EONJ_JEDNOSTKA_MIARY
EONJ_KALENDARZ_KONF
EONJ_KALENDARZ_KONF_ODPADY
EONJ_KALENDARZ_KONF_ULICE
EONJ_KOD_BLEDU
EONJ_KONCESJE_REF_CODES
EONJ_KONF_SPR
EONJ_KONF_SPR_BLOK
EONJ_KONF_SPR_SKLADNIK
EONJ_KONW
EONJ_KRYTERIUM
EONJ_MENU
EONJ_METODA_ODZYSKU
EONJ_NORMATYW
EONJ_PARAMETR
EONJ_PARAMETR_WARTOSC
EONJ_PISMO_KOD
EONJ_PISMO_KOD_BOOKMARK
EONJ_PISMO_KOD_CEIDG
EONJ_PISMO_NUMER
EONJ_PISMO_NUMER_SEKTOR
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EONJ_RATA
EONJ_REGULY_PRZEKODOWAN
EONJ_RODZAJ_KOMPOSTOWANIA
EONJ_RODZAJ_ODPADU
EONJ_RODZAJ_POJEMNIKA
EONJ_RODZAJ_ZALACZNIKA
EONJ_SEKTOR
EONJ_SEKTOR_POZYCJA
EONJ_STATUS
EONJ_STAWKA
EONJ_STAWKA_PROGNOZA
EONJ_STAWKA_WARTOSC
EONJ_TYP_WLASNOSCI
EONJ_UCZESTNIK_KONTROLI
EONJ_UPRAWNIENIA
EONJ_UPRAWNIENIA_KLUCZE
EONJ_UZYTKOWNIK
EONJ_WYNIK_KONTROLI

Tablice pomocnicze oraz tymczasowe:
EONJ_DOKUMENT_KONTO_POZYCJA_T
EONJ_DOKUMENT_KONTO_T
EONJ_DOKUMENT_POJEMNIK_ARCH
EONJ_ERROR
EONJ_DOKUMENT_LICZ
EONJ_DOKUMENT_LICZ_D
EONJ_DOKUMENT_TEMP
EONJ_LOG
EONJ_LOGS
EONJ_NALEZNOSC_LICZ
EONJ_TMP

Wykaz modułów i programów systemu informatycznego KSON
Poniższy wykaz zawiera nazwy programów (modułów składowych) systemu OTAGO KSON
oraz krótki opis funkcji, jakie realizują.
Moduły napisane są zgodnie ze specyfikacją JAVA EE (Seam Framework, EJB 3.x) +
Richfaces 3.x oraz jQuery
MODUŁY:
KARTOTEKI EWIDENCYJNE
- Konta właścicieli
- Nieruchomości
- Podmioty
- Przedsiębiorcy
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- Kontrole
DEKLARACJE
- Deklaracje
- e-Deklaracje
- Kontrole
- Korespondencja
- Generowanie pism
- Generowanie dokumentów
UMOWY WŁASNE
- Umowy własne
- Import umów
USŁUGI
- Usługi
NALEŻNOŚCI
- Należności
- Grupowe naliczanie należności
- Lista zadań wsadowych
FIRMY WYWOZOWE
- Kartoteka firm
- Umowy gminy
- Korespondencja
- Zezwolenia
- Kontrole
PUNKTY WYWOZOWE
- Punkty wywozowe
- Import punktów wywozowych
- Wyposażenie ogólne
WYWOZY
- Wywozy
- Niezgodności
SPRAWOZDANIA
- Konfiguracja sprawozdań
- Sprawozdanie
RAPORTY
- Wszystkie wydruki
EKSPORT
- Konfiguracja eksportu
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USTAWIENIA
- Parametry
- Grupy
- Sektory
- Typy firm
- KARTOTEKI
- Kartoteki
- Stawki
- Kryteria
- Terminy rat
- DOKUMENTY
- Kody pism
- Statusy pism
- Przyczyny złożenia
- Kody błędu
- Kody CEIDG
- NIERUCHOMOŚCI
- Funkcja użytkowa
- Charakter zabudowy
- Typ własności
- ODPADY
- Rodzaje odpadów
- Zagospodarowanie
- Metody odzysku
- Normatywy
- POJEMNIKI
- Jednostki miar
- Rodzaje pojemników
- Rodzaje kompostowania
- Kalendarze wywozów
- KONTROLE
- Przyczyny kontroli
- Wyniki kontroli
- Uczestnicy kontroli
- IMPORTY
- Reguły przekodowań
- Baza referencyjna

PLIKI
• eon-ds.xml
• eon-ear.ear:
- commons-beanutils-1.7.0.jar
- commons-collections-3.2.jar
- commons-digester-1.8.jar
- componentsPack-1.1.4.jar
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-

dirlist.txt
ehcache-1.2.3.jar
gson-2.0.jar
itext-2.1.2.jar
itext-rtf-2.1.2.jar
jboss-seam-debug-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-excel-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-ioc-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-mail-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-pdf-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-remoting-2.2.2.Final.jar
jboss-seam-ui-2.2.2.Final.jar
jsf-facelets-1.1.15.B1.jar
jstl-1.2.jar
jxl-2.6.12.jar
log4j-1.2.14.jar
otago-utils-rest-client-0.0.2.jar
richfaces-impl-3.3.3.Final.jar
richfaces-ui-3.3.3.Final.jar
sealight-1.1.2.jar
wind-karta-kontowa-0.0.2.jar
wind-rest-dto-0.0.50.jar

WYDRUKI KSON:
- Wydruk nieruchomości bez deklaracji
- Wyszukuje po stronie KSON wszystkie nieruchomości nie mające swojego
odpowiednika w postaci adresu działki w GEOD
- Zestawienie informacji o pojemnikach: dane pojemnika
- Zestawienie informacji o nieruchomościach: dane nieruchomości, podmioty,
pojemniki, punkty wywozu
- Zestawienie informacji o punktach wywozowych: dane punktu wywozowego,
pojemnika, firmy, nieruchomości, normatywu
- Porównuje ilość osób zgłoszonych w KSON na deklaracji z ilością osób
zameldowanych na danej nieruchomości w e-Lud
- Porównuje osoby zameldowanych na danej nieruchomości w e-Lud z osobami
posiadającymi deklaracje KSON
- Zestawienie pokazuje nieruchomości, które nie są przypisane ani do umowy ani do
deklaracji
- Nieruchomości, o których jest informacja, że nie prowadzą selektywnej zbiórki,
pomimo iż taką zadeklarowały.
- Blankiety wpłat
- Rejestr deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
- Zestawienie firm wywozowych
- Porównanie nieruchomości Geod - Zestawienie pokazujące nieruchomości które są w
GEOD a nie ma ich w KSON lub są między nimi nieścisłości
- Porównanie nieruchomości w Pnier - Zestawienie pokazuje nieruchomości które są w
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PNIER a nie ma ich w KSON lub są między nimi nieścisłośći
- Lista należności wygenerowanych/przesłanych do KAKSON dla wybranych kont
- Różnice pomiędzy KSON i KAKSON
- Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych,
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania oraz ocena potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi
PLIKI:
- eonj_nieruchomosci_bez_deklaracji.jrxml
- eon_blankiet_wplat.jrxml
- eon_deklaracje_lista.jrxml
- eon_firmy_wywozowe.jrxml
- eon_mozliwosci_przetw_odp.jrxml
- eon_naleznosc.jrxml
- eon_nieruchomosci_bez_deklaracji.jrxml
- eon_nieruchomosci_bez_umowy_dekl.jrxml
- eon_nieruchomosci_geod.jrxml
- eon_nieruchomosci_niezgodnosci.jrxml
- eon_nieruchomosci_szczegoly.jrxml
- eon_nieruch_brak_geod.jrxml
- eon_nieruch_brak_pnierE.jrxml
- eon_pojemnik_szczegoly.jrxml
- eon_potwierdzenie.jrxml
- eon_punkty_wywozowe_szczegoly.jrxml
- eon_roznica_zameldowanych.jrxml
- eon_roznica_zameld_elud.jrxml
- eon_roznice_kson_kakson.jrxml

Wykaz funkcji systemu informatycznego KSON
KSON 1.1 – Tworzenie kont właścicieli.
Opis: Umożliwienie użytkownikowi zdefiniowania konta właściciela wraz z nieruchomościami
w których jest władaniu. Na poziomie konta istnieje możliwość także określenia typu
konta oraz jego statusu. Podmioty definiowane w ramach konta są pobierane z globalnego
słownika KOS, w którym przechowywane są wszystkie informacje ewidencyjne
dotyczące zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Utworzenie konta właścicieli wiąże
się jednoczenie z utworzeniem karty kontowej po stronie KAKSONA.

KSON 1.2 – Kreator deklaracji.
Opis: Umożliwienie użytkownikowi wprowadzenia deklaracji w kilku krokach: określenie
informacji związanych z dokumentem, informacji dotyczących właścicieli nieruchomości,
informacji stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty.za wywóz śmieci.
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KSON 1.3 – Tworzenie kartoteki nieruchomości.
Opis: Umożliwienie zdefiniowania nieruchomości w systemie. Nieruchomości są
nieruchomości mieszkalne, niemieszkalne i mieszane, dodatkowo można określić dla
każdej z nieruchomości funkcję użytkową i typ zabudowy. W systemie zapisywana jest
tylko jedna nieruchomości w danej miejscowości, na danej ulicy i z danym numerem
domu i lokalu. Funkcja zapisywania nieruchomości dodatkowo sprawdza w jakim
sektorze dana nieruchomość się znajduje i przypisuje jej odpowiedni sektor. W przypadku
gdy system nie jest w stanie wybrać sektora dla danej nieruchomości, nieruchomość nie
jest zapisywana w systemie.

KSON 1.4 –Kartoteka podmiotów.
Opis: Kartoteka podmiotów umożliwiająca przegląd osób (fizycznych i prawnych) w których
władaniu są nieruchomości i którzy zostali ujęci w deklaracjach. Dodatkowa
funkcjonalność umożliwia wyszukanie podmiotów, dla których zmieniły się dane w
głównej kartotece osobowej KOS.

KSON 1.5 –Kartoteka przedsiębiorców.
Opis: Kartoteka przedsiębiorców umożliwiająca przegląd osób którzy zostali ujęci w
deklaracjach jako osoby, które nie są odpowiedzialne za składanie deklaracji, ale są
podmiotami użytkującymi daną nieruchomość.

KSON 1.6 –Kontrole konta lub deklaracji.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie kontroli związanej z daną deklaracją lub z
danym kontem właściela. Użytkownik ma możliwość określenia czasu w którym kontrola
miała miejsce, deklaracji które były kontrolowane i wyniku kontroli

KSON 1.7 –Kartoteka deklaracji.
Opis: Kartoteka deklaracji umożliwiająca przegląd deklaracji wprowadzonych do systemu, lista
umożliwia zawężenie deklaracji do deklaracji aktualnych na datę systemową jak lub
wszystkich deklaracji wprowadzonych do systemu.

KSON 1.7 –Korespondencja.
Opis: Kartoteka pism wprowadzonych w systemie, umożliwia przegląd pism innych niż
deklaracja wprowadzonych do systemu, są to zarówno pisma przychodzące jak i
wychodzące.

KSON 1.8 –Generowanie pism.
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Opis: Funkcjonalność umożliwiająca grupowe wystawianie pism w systemie. Pisma
wystawiane są na podstawie zdefiniowanej w systemie konfiguracji eksportu, która
wybiera pulę kont i ewentualnie deklaracji dla których wystawione zostaną pisma. W
wyniku użytkownik otrzymuje pulę pism w formacie xls, które zostały wpisane do tabel
systemu.

KSON 1.9 –Generowanie dokumentów.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca grupowe wystawianie dokumentów (np. decyzji
określających) w systemie. Dokumenty wystawiane są na podstawie zdefiniowanej w
systemie konfiguracji eksportu, która wybiera pulę kont i deklaracji dla których
wystawione zostaną dokumenty. W wyniku użytkownik otrzymuje pulę dokumentów w
formacie xls, które zostały wpisane do tabel systemu.

KSON 1.10 –Lista e-deklaracji.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca przegląd deklaracji złożonych drogą elektroniczną. Tabele
pośrednie przechowują deklaracje złożone za pomocą zewnętrznych systemów i
umożliwia weryfikacje deklaracji przez użytkownika i zarejestrowanie ich po stronie
systemu merytorycznego.

KSON 1.11 –Umowy własne.
Opis: Kartoteka umów zawartych pomiędzy podmiotami prawnymi i firmami wywozowymi
zarejestrowanych w systemie. Funkcja umożliwiająca przegląd umów i ich weryfikacje.
Dodatkowa funkcjonalność umożliwia zaimportowanie i weryfikacje umów z pliku
dostarczanego przez firmy wywozowe. Zweryfikowane umowy zapisywane są do
docelowych tabel przechowujących dane o umowach własnych firm wywozowych.

KSON 1.12 –Kartoteka usługi.
Opis: Kartoteka usług, umożliwiająca zarejestrowanie dodatkowych usług związanych z
wywozem nieczystości (usługi okresowe lub jednorazowe). Kartoteka daje możliwość
wyszukania i przeglądu zarejestrowanych usług.

KSON 2.1 –Kartoteka należności.
Opis: Kartoteka wyświetlająca wygenerowane w systemie należności. Kartoteka umożliwia
wyszukanie należności i ich weryfikacje, umożliwia także przesłanie należności do
modułu KAKSON. Istnieją dwa sposoby przesyłania należności, można przesłać
pojedynczą należność, poprzez zaznaczenie jej i wybór z menu opcji „Prześlij należność
do KAKSON” lub przesłać należności wystawione na dany termin (opcja menu „Prześlij
należność do KAKSON na termin (grupowo)” .
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KSON 2.2 –Grupowe naliczanie należności (tworzenie list deklaracji do
przeliczenia).
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca naliczenie należności dla grupy deklaracji za dany termin.
Użytkownik musi określić kartotekę i okres za który ma być naliczona należność: Do listy
deklaracji zaczytywane są deklaracje, które spełniają warunki:
• Deklaracja jest aktualna w podanym okresie naliczenia należności (tzn. nie została
skorygowana)
• Deklaracja na status umożliwiający naliczenie należności (KSON 5.9)
• Kwota z deklaracji jest różna od zera lub w przypadku gdy kwota deklaracji jest
równa zero sprawdzany jest warunek czy dla nieruchomości ujętych w tej
nieruchomości zostały wcześniej naliczone należności za ten okres (tzn. czy
mamy do czynienia z deklaracją zerującą należności z poprzedniej deklaracji).
• Okres obowiązywania deklaracji zawiera się w podanym okresie naliczenia
• Nie istnieje należność naliczona dla danego dokumentu za podany okres naliczenia
• Deklaracja nie istnieje w innej liście naliczenia za dany okres, która jest
nieobliczona
Algorytm naliczania należności:
• Określony w naliczeniu okres naliczania dzielony jest na miesiące (należność
wyliczana jest dla każdego miesiąca, a następnie jest sumowana)
• Dla nieruchomości określonych w danej deklaracji wyliczana jest kwota naliczona
do tej pory za dany miesiąc, wyliczona kwota jest wpisywana jako do tabeli
należności ze znakiem minus (należności, które zostały wyliczone zostają
wyzerowane)
• Dla danej deklaracji wpisywane są należności dla danej nieruchomości z nową
kwotą za dany miesiąc
• Należności wyliczane są dla każdej nieruchomości oddzielnie
• Należności z poszczególnych miesięcy grupowane są w raty określone w słowniku
rat dla danej kartoteki i zapisywane z terminem płatności określonym dla tej raty.

KSON 2.3 –Lista zadań wsadowych.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie jobów na bazie danych, które danego dnia o
wskazanej godzinie uruchomią predefiniowane funkcje:
• Naliczenie należności zbiorczo dla wcześniej zdefiniowanej listy naliczeń
(eon.eonj_naliczenie_naleznosci.utworz_naleznosc_zbiorczo_job)
• Zbiorcze przesyłanie należności do KAKSON na dany termin
(eon.eonj_naliczenie_naleznosci.ksieguj_zbiorczo_ks_job)

KSON 3.1 –Kartoteka firm wywozowych.
Opis: Kartoteka firm umożliwia wprowadzenie i przegląd firm wcześniej wprowadzonych.
System umożliwia zdefiniowanie różnych typów firm, dzięki czemu w systemie można
zarejestrować nie tylko firmy wywozowe, ale także inne obiekty, jak np. instalacje
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(oczyszczalnie, sortownie, spalarnie itp.). W kartotece firm zaimplementowana została
także funkcjonalność rejestrowania firm, zmiana statusu firmy powoduje nadanie jej
numeru w rejestrze, co daje podstawę do wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru.

KSON 3.2 –Kartoteka umów gminy.
Opis: Kartoteka umów umożliwia wprowadzenie i przegląd umów zawartych pomiędzy gminą a
firmami wywozowymi, na obsługę wywozu nieczystości z terenu gminy.

KSON 3.2 –Korespondencja.
Opis: Kartoteka pism wprowadzonych w systemie, umożliwia przegląd pism związanych z
firmą wywozową wprowadzonych do systemu, są to zarówno pisma przychodzące jak i
wychodzące.

KSON 3.3 –Zezwolenia.
Opis: Lista zezwoleń wystawionych w systemie. Umożliwia wprowadzenie i wyszukanie
zezwolenia wystawionego dla danej firmy.

KSON 3.4 –Kontrole firm.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie kontroli związanej z daną firmą
wywozową. Użytkownik ma możliwość określenia czasu w którym kontrola miała
miejsce, firmy która była kontrolowana i wyniku kontroli

KSON 3.5 –Punkty wywozowe.
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie punktów wywozów odpadów. Z punktem
wywozowym związane jest:
• wyposażenie (ilość i wielkość pojemników, które znajdują się w danym punkcie
wywozowym),
• nieruchomość (do jakiej nieruchomości dany punkt jest przynależny),
• normatyw punktu (jaka powinna być szacowana wielkość odpadów z danego punktu
wywozu)
• kalendarz wywozów (lista terminów w których z danego punktu odbierane są
odpady)
Dodatkową funkcjonalnością jest import punktów wywozowych, których lista
dostarczana jest w formie pliku przez firmy wywozowe. Import daje możliwość
zaczytania danych i ich weryfikacji, po czym zapisania zweryfikowanych danych do
tabel docelowych systemu.

KSON 3.4 –Wywozy
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Opis: Funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie wywozów jakie miały miejsce, a także
ilości i jakości wywiezionych odpadów. Dodatkowa funkcjonalność niezgodności daje
możliwość zarejestrowania niezgodnych z przeznaczeniem.

KSON 4.1 –Sprawozdania
Opis: Konfiguracja sprawozdania daje możliwość zdefiniowania dowolnego sprawozdania
określonego w ustawie, zarówno dla sprawozdań gminy jak i firm wywozowych. W
systemie została zaimplementowana funkcjonalność generowania sprawozdań na
postawie zarejestrowanych wywozów nieczystości. Dodatkowo można zaimportować
sprawozdania składane przez firmy wywozowe do gminy.

KSON 4.2 –Raporty
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie raportów zdefiniowanych z podsystemie
SOR.

KSON 4.3 –Eksporty
Opis: Funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie dowolnej paczki danych z bazy danych na
podstawie zapytania. Konfiguracja może być dodatkowo uszczegółowiona poprzez
parametry co daje możliwość wykorzystywania jednej konfiguracji na kilka sposobów.

KSON 5.1 –Słownik grup
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie grup kont właścicieli.

KSON 5.2 –Słownik sektorów
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie sektorów i pozycji sektorów do których
przypisywana jest dana nieruchomość.

KSON 5.3 –Słownik typów firm
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie typów firm, dotyczy firm wywozowych oraz
instalacji związanych z odbiorem odpadów.

KSON 5.4 –Słownik kartotek
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kartotek, daje możliwość pogrupowania kont
właścicieli wg określonej przynależności. Składową definicji kartoteki także jest także jej
typ, gdyż do umowy i usługi też są definiowane w ramach oddzielnej kartoteki.

KSON 5.5 –Słownik stawek
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Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie stawek opłaty za wywóz odpadów. Stawki określane
są dla odpowiedniej kartoteki, typu nieruchomości, typu odpadu, mogą też być dodatkowo
zawężone do danego pojemnika, kryterium lub sektora. Kwota opłaty definiowana jest w
ramach określonego okresu, może zatem obowiązywać przez określony przedział
czasowy. Można także zawęzić obowiązywanie danej kwoty opłaty do dany złożenia
deklaracji (oznacza to że dana kwota opłaty będzie obowiązywała tylko dla deklaracji
złożonych w danym przedziale czasowym).
Wybór stawki odbywa się przy rejestrowaniu deklaracji:
• wybierana jest stawka wg: kartoteki, typu nieruchomości, typu odpadu, danego
pojemnika, kryterium lub sektora
• wybierana jest kwota opłaty wg okresu jej obowiązywania – data od kiedy
obowiązuje dana deklaracja musi być w przedziale określonym w definicji stawki,
dodatkowo jeśli w definicji stawki określone są daty (data złożenia od i data
złożenia do) to data złożenia deklaracji musi się zawierać w tym przedziale

KSON 5.6 –Słownik kryteriów
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kryteriów, które uszczegółowiają określenie kwoty
opłaty dla nieruchomości mieszkalnych (dzięki kryteriom można określić więcej niż jedną
stawkę opłaty dla nieruchomości mieszkalnych).

KSON 5.7 –Słownik terminów rat
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie terminów rat na które będą naliczane należności,
można zdefiniować oddzielne terminy rat dla kont fizycznych i prawnych.

KSON 5.8 –Słownik kodów pism
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie pism i dokumentów jakie będzie można
zarejestrować w systemie. Dodatkowo dla każdego pisma można zdefiniować maskę
numeru, znakami specjalnymi w masce pisma jest znak „#” jest on zastępowany kolejnym
numerem dokumentu. Ostatni wykorzystany numer dokumentu jest przechowywany w
tabeli numerów i może być zdefiniowany początkowo przez użytkownika, jeśli numeracji
dokumentów powinna rozpocząć się od numeru innego niż 1. Numeracja dokumentów
może także odbywać się w ramach sektora, wówczas konieczne jest zdefiniowanie
numeracji sektorów w bloku „Numer w sektorze”, dodatkowo aby numer sektora ujęty
został w numerze dokumentu należy w masce zawrzeć instrukcje „@sektor”.

KSON 5.9 –Słownik statusów pism
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie statusów pism. Dodatkowe znaczniki:
• status początkowy – jeśli użytkownik nie wskazał statusu przy generowaniu pisma, ten
status zostanie przypisany automatycznie przy tworzeniu rekordu
• generuj numer – dotyczy rejestrowania firm wywozowych, zmiana statusu firmy
wywozowej na dany status, spowoduje wygenerowanie numeru w rejestrze firm dla tej
firmy
15

• należność – znacznik ten określa że dla deklaracji o danym statusie może zostać
wygenerowana należność
• storno – zmiana deklaracji na dany status spowoduje odpisanie należności, które zostały
naliczone wg tej deklaracji

KSON 5.10 –Słownik przyczyn złożenia
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie przyczyn złożenia deklaracji.

KSON 5.11 –Słownik kodów błędów
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kodów błędów deklaracji.

KSON 5.12 –Słownik kodów CEIDG
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kodów CEIDG, wykorzystywane do eksportu
danych o firmach wywozowych.

KSON 5.13 –Słownik funkcji użytkowych
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie funkcji użytkowych dla nieruchomości.

KSON 5.14 –Słownik charakterów zabudowy
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie charakterów zabudowy nieruchomości.

KSON 5.15 –Słownik typów własności
Opis: Funkcja umożliwiająca
nieruchomościami).

definiowanie

typów

własności

(charakterów

władania

KSON 5.16 –Słownik rodzajów odpadów
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie rodzajów odpadów.

KSON 5.17 –Słownik sposobów zagospodarowań
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie sposobów zagospodarowań.

KSON 5.18 –Słownik metod odzysku
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie metod odzysku.

KSON 5.19 –Słownik normatywów

16

Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kategorii normatywów.

KSON 5.20 –Słownik jednostek miar
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie jednostek miar.

KSON 5.21 –Słownik rodzaje pojemników
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie rodzajów pojemników.

KSON 5.22 –Słownik rodzaje kompostowania
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie rodzajów kompostowania.

KSON 5.23 –Słownik rodzaje kompostowania
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie rodzajów kompostowania.

KSON 5.24 –Słownik kalendarzy wywozów
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie kalendarza wywozów wykorzystywane przy
definiowaniu punktów wywozowych i przy generowani wywozów.

KSON 5.25 –Słownik przyczyn kontroli
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie przyczyn kontroli.

KSON 5.26 –Słownik wyników kontroli
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie wyników kontroli.

KSON 5.27 –Słownik uczestników kontroli
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie uczestników kontroli.

KSON 5.28 –Słownik reguł przekodowań
Opis: Funkcja umożliwiająca definiowanie reguł przekodowań wykorzystywany przy imporcie
plików dostarczanych przez firmy wywozowe. Przekodowania dotyczą danych adresowy
takich taj adres i ulica oraz danych wyposażenia (kod pojemnika).
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Opis mechanizmów ochrony i kontroli spójności danych
• Mechanizmy zabezpieczenia danych przed utratą realizowane są na poziomie
administrowania bazą danych ORACLE i systemem operacyjnym UNIX. Administrator
odpowiada za tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiednie ich przechowywanie i
nadzorowanie mechanizmów odtwarzania danych w wypadku ich uszkodzenia.
• Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGOKSON gwarantują nienaruszalność
danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą.
• Osoba próbująca nielegalnie wykorzystywać dane systemu napotka na następujące bariery
ochronne:
• Sprawdzenie prawa dostępu (identyfikatora) i hasła do systemu operacyjnego UNIX.
Hasła te przydzielane są przez administratora i w zasadzie w systemie OTAGO nie są
zmieniane przez użytkowników.
• Sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych ORACLE. Unikalny identyfikator
jest przydzielany przez administratora każdemu użytkownikowi. Hasła przydzielane są przez
administratora i mogą być zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie.
• Sprawdzenie uprawnień dostępu do programu KSON. Administrator (i tylko on)
przydziela poszczególnym użytkownikom prawo do korzystania z aplikacji KSON poprzez
dopisanie ich do odpowiednich ról aplikacji (list użytkowników o określonych rolą
uprawnieniach w aplikacji).
• Ograniczenie możliwości wykonywania niektórych funkcji programu dla wybranych
użytkowników jest realizowane za pomocą ról określanych dla danego użytkownika
• Znakowanie informacji. Wszelkie zmiany w danych są rejestrowanie w systemie z
uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest
więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
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WYKAZ AKTUALNYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA

Obsługa Koncesji KOALA 6.0.5
Obsługa Finansowo-Księgowa Jednostek Budżetowych FK_JB 6.1.0
Obsługa Finansowo-Księgowa Organu FK_ORG 6.1.0
Obsługa Kasy dochodowej i wydatkowej KASA 6.0.5
Generalny Rejestr Umów GRU 6.0.4
Płace Urzędu PŁACE N 6.0.0
Środki Trwałe ST 6.0.0
System obsługi Egzekucji SOE 6.0.0
Windykacja Opłat za Wieczyste Użytkowanie Gruntów WOGRU 6.0.3
Windykacja Podatku od Nieruchomości i Leśnego WNIER 6.0.3
Windykacja Podatku od Środków Transportu WPOJ 6.0.3
Windykacja Przekształcenia Prawa Własności WPPW 6.0.3
Obsługa Wpływów Budżetowych WPBUD 6.0.6
Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości - ver. 10.60.5
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