
ZARZĄDZENIE NR ¿ £ '1  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi 
budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1047) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289 z poźn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie 
przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego, 
zmienionym Zarządzeniem Nr 177 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2014r., 
Zarządzeniem Nr 362 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2014r. oraz 
Zarządzeniem Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2016r. dotychczasowy 
Załącznik nr 2 - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych, z  określeniem struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji 
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych otrzymuje 
brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Hreniak



Załącznik
do Zarządzenia Nr 263 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 6 października 2016 r.

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 24 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 27 stycznia 2014 r.

W ykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 
kom puterowych nośnikach danych, z określeniem  struktury, 

wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg 
rachunkowych i w procesach przetwarzania danych

Dokumentacja opisująca pizyjęte zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu 
komputera została opracowana z uwzględnieniem przepisów obowiązującej ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1047), 
w szczególności art. 10 cytowanej ustawy.

D okumentacj a obejmuj e:

I. Wykaz programów oraz daty przyjęcia ich do użytkowania
II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji 
w oiganizacji całości ksiąg rachunkowych i procesach pizetwarzania danych.

III. Opis programowych zasad ochrony danych, metod zabezpieczenia dostępu do danych 
i systemu ich przetwarzania

I. Wykaz programów z określeniem daty przyjecia do użytkowania

L.p. N azw a p ro g ra m u  (system u) Jed n o stk a  a u to rsk a Data
rozpoczęcia
ek^ łlo a tac ji

1 P rog ram  finansowo -  
księgowy TBD-FK „Finanse 
i Księgowość”

TBD SI Kielce. 01.01.2013

2 Program finansowo -  
k s i ę g o w y  Qrezus-QWANT

QNT Systemy 
Informatyczne Sp. z o. o.

0 1 .0 1 .2 0 1 1

3 System MK- Mandaty Karne TBD SI Kielce. 0 1 .1 2 .2 0 1 2

4. Internetowy System 
Ewidencji Mandatów 
„i-SEM”

TBD SI Kielce. 01.03.2013

5. Aplikacja Rb-BZl Biuro Informatyki 
i Obsługi Urzędu

01.06.2012

6 Internetowa aplikacja „e- TBD SI Kielce. 26.04.2016
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CRU” -  elektroniczny 
Centralny Rej estr Umów

7. Sprawozdawczość budżetowa 
-  sprawozdanie Rb-27zz, Rb- 
27 w części dotyczącej JTS;

Biuro Informatyki 
i Obsługi Urzędu

01.01.2007

8. Sprawozdawczość budżetowa 
-  sprawozdanie Rb-ZN,

Biuro Informatyki 
i Obsługi Urzędu

01.07.2010

II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich 
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i procesach przetwarzania 
danych wraz z opisem systemu informatycznego.

2.1 Program finansowo-księgowy TBD-FK „Finanse i Księgowość”

Komputerowy program finansowo -  księgowy TBD-FK „Finanse i Księgowość” został 
opracowany za pomocą pakietu obiektowych narzędzi ORACLE w technologii 
dwuwarstwowej klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych Oracle lOg.

L .p . Moduły 
zaiinpl em en to wane 

do programu

Funkcjonalność

1 Planowanie budżetu - ewidencjonowanie planu finansowego oraz wszystkich jego zmian na 
podstawie ustawy budżetowej i decyzji. Ponadto wprowadzane są zmiany 
planu wynikające z podziału środków przyznanych decyzjami Ministra 
Finansów. Decyzje wprowadzane w module „Planowanie”, są dekretowane i 
przenoszone do bufora, a następnie księgowane na konta.
- podgląd zaktualizowanego planu finansowego ze wskazaniem decyzji 
zmieniających plan w danej klasyfikacji budżetowej lub układzie zadaniowym 
(w przypadku dotacji),
- generowanie zestawień z planu budżetu

2 Realizacj a budżetu 
(Finanse)

- generowanie przelewów bankowych i zbiorówek, import do systemu z 
przekazywanych przez wydziały merytoryczne / jednostki budżetowe 
dyspozycji przekazania środków (podmoduł -  Przelewy),
-generowanie plików do sytemu bankowości elektronicznej NBP Video TEL 
celem ich realizacji (podmoduł -  Przelewy),
-przeglądanie zrealizowanych przelewów,
-rejestracja wyciągów bankowych, dekretowanie wpłat i przesyłanie do 
modułu Księga Główna, celem zaksięgowania na kontach (podmoduł -  Banki)

3 Sprawozdawczość - import sprawozdań jednostkowych do programu, celem wygenerowania 
sprawozdania łącznego,
- generowanie sprawozdań (obecnie generowane z programu sprawozdania Rb- 
27 i Rb-28),
- przeglądanie wygenerowanych sprawozdań

4. Księga główna -tworzenie Zakładowego Planu Kont,
- tworzenie reguł schematów księgowych do automatycznego budowania konta 
dekretu dokumentu
- generowanie dokumenty polecenia księgowania (podmoduł -  dokumenty 
otwarte)
-księgowanie operacji na kontach (podmoduł -  dokumenty otwarte)
-podgląd wszystkich zaksięgowanych dokumentów (podmoduł- dokumenty 
zamknięte)
- dziennik -  przeglądanie i wydruk zaksięgowanych operacji (podmoduł -  
dziennik)
-przeglądanie aktualnego stanu na kontach: kwot wynikających z bilansu
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otwarcia, obrotów rocznych narastających, bilansu otwarcia miesiąca, obrotów 
miesiąca bieżącego i sald (p odmo duł -  Przeglądanie ZPK),
- wgląd w stopień realizacji planu finansowego, ze wskazaniem jego 
procentowegowykonania (p odm oduł -  realizacja)

5. Rozrachunki Wykorzystywany do ewidencji umów na dotacje
6 . Magazyn Nie wykorzystywany
7. Administrator - wprowadzanie danych do słowników dotyczących klasyfikacji budżetowej, 

kontrahentów, rachunków bankowych (po dni oduł -  klasyfikacja budżetowa, 
dy sp on en ci kontrahenci, słowniki)
- zarządzanie użytkownikami poprzez nadawanie im nadawanie uprawnień, 
aktualizacj ę (podmoduł -  użytkownicy)
-eksport danych do Excel a (podmoduł -inne).

Dokumentacja i instrukcja obsługi stosowanego w Wydziale Finansów i Budżetu 
programu finansowo- księgowego firmy TBD SI Kielce jest dostępna i przechowywana 
w Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, natomiast dokumentacja techniczna w Biurze Administracji i Logistyki 
Uizędu.

2.2 Program finansowo -  księgowy Qrezus-QWANT
Instrukcja obsługi programu finansowo -  księgowego Qrezus-QWANT opisuje 
funkcjonalność programu. Ze względu na jej objętość nie została dołączona do 
niniejszego opracowania natomiast jest ona dostępna i przechowywana w Wydziale 
Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Od 2014r. 
program ma zastosowanie wyłącznie do podglądu danych archiwalnych zaksięgowanych 
w latach ubiegłych w zakresie ewidencji wydatków budżetowych dysponenta III stopnia 
związanych z uregulowaniem zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 
„Stawy Milickie” , ewidencji należności i dochodów z tytułu nakładanych mandatów 
karnych oraz ewidencji należności i zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa.
W programie Qrezus-QWANT prowadzona jest ewidencja środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych realizowanych w ramach programów objętych Narodowym 
Planem Rozwoju 2004-2006

2.3 System MK- Mandaty Karne
System MK jest aplikacją wielodostępną, pracującą w środowisku WINDOWS, 
wykorzystującąrelacyjną bazę danych ORACLE w technologii klient-serwer. Umożliwia 
prowadzenie gospodarki mandatami karnymi kredytowanymi i gotówkowymi oraz 
bloczkami mandatowymi.

L.p. M oduły 
zaim plem entow ane do 

p ro g ram u

Funkcj onaln ość

1 Przypisy mandatów - prowadzenie ewidencji przypisów mandatów karnych
- wprowadzanie paczek przypisów (wynikających ze złożonych przez organy 
uprawnione na nakładania mandatów karnych wykazów przekazanych do 
Wydziału Finansów i Budżetu odcinków D),
- generowanie zbiorczego dokumentu przypisów i przesyłanie go do Programu
FK,
- rejestrowanie decyzji dotyczących danego mandatu

2 Tytuły wykonawcze -rejestracja tytułów wykonawczych,,
-generowanie wycofań do tytułów wykonawczych,,
-ewidencja zawiadomień przysłanych przez urzędy skarbowe sądowych 
dotyczące kosztów egzekucji i opłat komorniczych i postanowień od 
komorników sądowych, na podstawie których generowane są polecenia 
przekazania środków,
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3 Wpłaty -importowanie zarejestrowanych i opisanych przelewów z wyciągu bankowego 
z Programu FK 
- ewidencjonowanie wpłat,
-automatyczne przesyłanie do Programu FK zaewidencjonowanych opłat 
komorniczych i prowizji bankowych do każdego wyciągu bankowego

4. Bloczki - prowadzenie ewidencji bloczków mandatowych, rejestrowanie faktu ich 
wydania i zdania,

5. Magazyn bloczków - ewidencjonowanie obrotów magazynowych i sprawowanie nad nimi kontroli
6. Przelewy - generowanie przelewów, 

-tworzenie zbiorówki przelewów
7. Zestawienia -generowanie szeregu zestawień z danymi
8. Przeglądanie -przeglądanie zarejestrowanych mandatów karnych wraz z dowiązanymi do 

nich wpłatami
9. Administrator - wprowadzanie danych do słowników dotyczących urzędów skarbowych, 

jednostek nakładających mandaty karne, komorników sądowych, dane 
adresowe i inne,
- zarządzanie użytkownikami poprzez nadawanie im nadawanie uprawnień, 
aktualizacj e,
-eksport danych do Excel a..

Dokumentacja i instrukcja obsługi stosowanego w Wydziale Finansów i Budżetu 
Systemu MK firmy TBD SI Kielce jest dostępna i przechowywana 
w Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, natomiast dokumentacja techniczna w Biurze Administracji i Logistyki 
Uizędu.

2.4 Internetowy System Ewidencji Mandatów „i-SEM
System „i-SEM” jest internetową aplikacją służącą do zarządzania mandatami 
w jednostce uprawnionej do wystawienia mandatów, które polega m. in. na 
wprowadzaniu, modyfikowaniu, wyszukiwaniu wprowadzonych mandatów. 
Wprowadzone przez daną jednostkę mandaty do systemu są po zatwierdzeniu 
importowane do systemu MK.
Dokumentacja i instrukcja obsługi stosowanego w Wydziale Finansów i Budżetu 
systemu „i-SEM” jest dostępna i pizechowywana w Wydziale Finansów i Budżetu 
Dolnośląskiego Uizędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, natomiast dokumentacja 
techniczna w Biurze Administracji i Logistyki Urzędu.

2.5 Aplikacja Rb-BZl
Narzędzie informatyczne służące do ewidencji planu finansowego i jego wszelkich zmian 
w układzie zadaniowym.

2.6 „e-CRU” -  elektroniczny Centralny Rejestr Umów
System „e-CRU” jest internetową aplikacją służącą do zarządzania umowami na dotacje. 
Obejmuje m.in.: wprowadzanie danych z projektów umów do systemu, ich weryfikację 
z planem finansowym, akceptowanie umów, sporządzanie aneksów do umów, 
generowanie dyspozycji przekazania środków. Aplikacja jest zintegrowana z TBD-FK 
„Finanse i Księgowość” . Koizysta ona z danych zawartych w TBD-FK (nazwy i numery 
kontrahentów, rachunki bankowe, klasyfikacja budżetowa) . Również dane z umowy po 
jej zaakceptowaniu jak i dane z wygenerowanej dyspozycji przekazania środków są 
automatycznie pizenoszone do TBD-FK.
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Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi stosowanego w Wydziale Finansów 
i Budżetu systemu „e-CRU” są dostępne i przechowywane w Wydziale Finansów 
i Budżetu Dolnośląskiego Uizędu Woj ewódzkiego we Wrocławiu.

2.7 System „Sprawozdawczość budżetowa” -  sprawozdania Rb27ZZ - wersja sieciowa
Program wykorzystywany do sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-27.
System uruchamiany jest w przeglądarce internetowej (IE, Firefox, Opera, itp.), 
Oprogramowanie:
Server -  system operacyjny Linux, Apache, MySQL,
Stacje klienckie -  Windows lub Linux
Baza danych - MySQL relacyjna -  nazwa: budżet

System został podzielony na moduły funkcjonalne: układ wykonawczy (plan finansowy), 
sprawozdania słowniki, obsługa.

a\ Moduł Układ wykonawczy (plan finansowy) jest główną częścią systemu. 
Program realizuje funkcje ewidencji ustawy budżetowej w zakresie dochodów 
budżetowych wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
i zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. Dane 
wprowadzane są z dokładnością: jednostka samorządu terytorialnego, dział, 
rozdział, paragraf, data i kwota wg ustawy. Uwzględnione są opcje 
przeglądania, analizy, korekty i wydruków planu finansowego.
Moduł układ wykonawczy (plan finansowy) pozostałe służy do 
wprowadzania i przeglądania planu dochodów, które nie są klasyfikowane w § 
235 i ewidencja ich jest prowadzona na pozostałych kontach, niepowiązanych 
w sposób bezpośredni, ze sprawozdawczościąRb-27ZZ.
Dane zawarte są w tabeli: układ w powiązaniu z tabelami słownikowymi: 
podzialjednostek, jednostki, działy, rozdziały, paragrafy.

b\ Moduł Sprawozdania uwzględnia wprowadzanie, aktualizację, wycofanie
błędnych danych dotyczących sprawozdań.
Moduł Sprawozdania zawiera również opcje przeglądania, analizy sprawozdań 
z dokładnością: okres sprawozdawczy, j ednostka, dział, rozdział, paragraf.
W module tym znajduję się również opcja wydruków sprawozdań.
Dane zawarte są w tabelach: wykonanie_miesiac, kwartal_fk,
kwartał Jednostki, kwartał uzupełnienie.

c\ Moduł Słowniki uwzględnia wszystkie stałe elementy systemu, takie jak:
podział jednostek, klasyfikacja budżetowa: działy, rozdziały, paragrafy 
dochodów, rozdziały w działach jak również podział procentowy w dochodach 
po stronie budżetu i j ednostki w zależności do paragrafu w rozdziale.
Założone w ten sposób słowniki stanowią pomoc i kontrolę przy 
wprowadzaniu planu finansowego i danych do sprawozdań. 
System uwzględnia z poziomu administratora modyfikację słowników: 
dopisywanie, poprawianie, kasowanie.

Wykaz tabel słownikowych: 
podzialjednostek -  słownik podziału jednostek 
jednostki -  słownik jednostek 
działy -  słownik działów
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rozdziały -  słownik rozdziałów 
paragrafy -  słownik paragrafów dochodów
rozpar -  słownik udziału procentowego po stronie budżetu i jednostki 
w zależności od paragrafu w rozdziale

d\ W module Obsługa zakłada się okres sprawozdawczy miesięczny lub
kwartalny. Dokonuje się również „zamknięcia” wszystkich jednostek po 
zakończeniu okresy sprawozdawczego. Zamknięcie wybranej jednostki, 
której sprawozdanie zostało pozytywnie zweryfikowane wcześniej, przed 
zakończeniem okresu sprawozdawczego, dokonuje się 
w module Słowniki - jednostki.

Wykaz tabel: 
okresy sprawozdawcze 
niekompletne dane 
zamykanie gmin 
statystyka 
zmiana hasła

2.8 System „Sprawozdawczość budżetowa” -  sprawozdania Rb ZN - w ersja siedowa
System uruchamiany jest w przeglądarce internetowej (IE, Firefox, Opera, itp.), 
Oprogramowanie:
Server -  system operacyjny Linux, Apache, MySQL,
Stacje klienckie -  Windows lub Linux 
Baza danych - MySQL relacyjna -  nazwa: rbzn

Program realizuje funkcje ewidencji danych niezbędnych do sporządzania kwartalnych 
sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
System został podzielony na moduły funkcjonalne: sprawozdania, słowniki, obsługa.

a\ Moduł Sprawozdania uwzględnia wprowadzanie, aktualizację, wycofanie 
błędnych danych dotyczących sprawozdań:
- kwartalnych RB-ZN Zobowiązania
- kwartalnych RB-ZN Należności
(na podstawie sprawozdań przekazanych przez jednostki)
Dane wprowadzane są z dokładnością: jednostka samorządu terytorialnego, 
zobowiązania: kredyty i pożyczki, wymagalne zobowiązania oraz należności: 
gotówka i depozyty, należności wymagalne i pozostałe należności.
Moduł Sprawozdania zawiera również opcje przeglądania, analizy wyżej 
wymienionych sprawozdań z dokładnością: okres sprawozdawczy, jednostka. 
W module tym znaj duj e się również opcja wydruków sprawozdań 
jednostkowych oraz sprawozdań łącznych RB-ZN zobowiązańi należności.

Dane zawarte są w tabelach: kwartał Jednostki, w powiązaniu z tabelami 
słownikowymi: podział Jednostek, jednostki.

b\ Moduł Słowniki uwzględnia wszystkie stałe elementy systemu, takie jak: 
podział jednostek.
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Założone w ten sposób słowniki stanowią pomoc i kontrolę przy 
wprowadzaniu danych do sprawozdań.
System uwzględnia z poziomu administratora modyfikację słowników: 
dopisywanie, poprawianie, kasowanie.

Wykaz tabel słownikowych:
podział jednostek -  słownik podziału jednostek
jednostki -  słownik jednostek

d\ W module Obsługa zakłada się okres sprawozdawczy kwartalny, co umożliwia
wprowadzanie danych do sprawozdań w zależności od wyboru okresu 
sprawozdawczego. Dokonuje się również „zamknięcia” wszystkich jednostek 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zamknięcie wybranej jednostki, 
której sprawozdanie zostało pozytywnie zweryfikowane wcześniej, przed 
zakończeniem okresu sprawozdawczego, dokonuje się w module Słowniki - 
jednostki.

Wykaz tabel:
okresy sprawozdawcze
zamykanie gmin
zmiana hasła
instrukcja
kontakt

III. Opis programowych zasad ochrony danych, metod zabezpieczenia dostępu do 
danych i systemu ich przetwarzania

Bezpieczeństwo użytkowania programów zapewniono m. in. poprzez:
• możliwość logowanie użytkownika do systemu informatycznego wyłącznie poprzez 

identyfikator (login) i hasło, które podlega okresowym zmianom,
•  określenie indywidualnego loginu i hasła dostępu do programów.

Szczegółowo zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych określone zostały 
w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Polityce 
Bezpieczeństwa Informacji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Opis programu finansowo — księgowego TBD-FK „ Finanse i Księgowość ” i systemu MK  
„ Mandaty karne

Dokonana została instalacja oprogramowania systemowego oraz bazy danych Oracle lOg na 
serwerze znajdującym się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu.
Zainstalowane oprogramowanie to:
•  system operacyjny: CentOS release 6.3 Final x86_64 GNU/Linux
•  baza danych: Oracle Server lOg Standard Edition ONE release 10.2.0.5 64-bit
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Zastosowano mechanizmy ochrony danych:
1. Mechanizm wykonywania i lokalizacja plików kopii bezpieczeństwa danych:

kopie bezpieczeństwa danych systemów TBD-FK „Finanse i Księgowość” oraz MK 
„Mandaty Karne” wykonywane są w sposób automatyczny po każdym dniu roboczym 
(eksporty dzienne). Eksporty dzienne wykonywane są przez system operacyjny serwera 
jako zaplanowane zadania przy pomocy demona cron.
Kopie danych tworzone są przy użyciu programu exp będącego narzędziem bazy danych 
Oracle lOg przeznaczonym do wykonywania kopii danych wraz z ich strukturą. Narzędzie 
exp uruchamiane jest automatycznie (bez konieczności ingerencji użytkownika lub 
administratora) za pomocą skryptów:
• /backup/oracle/dmp/dmp_dwbw - wykonuje kopie danych systemu TBD-FK 

(baza: Budżet Wojewody)
• /backup/oracle/drnp/dmp_dwmk - wykonuje kopie danych systemu MK (baza: 

Mandaty Karne)
Ww. skrypty wykonują pełne kopie danych systemów wraz z kompletną informacją 
o strukturze fizycznej danych, indeksach, pakietach oprogramowania, itp. pozwalające na 
odtworzenie pełnej funkcjonalności każdego z systemów po awarii. Odtworzenie danych 
możliwe jest także na innym serwerze bazy danych Oracle (niezależnie od środowiska) za 
pomocą standardowego narzędzia Oracle: imp.
Pliki eksportu są kompresowane i składowane w katalogach kopii zgodnie z poniższą 
strukturą nazw:
• /backup/oracle/dmp/bw/dwbw_bwadm_10g_RRMMDD.dmp.bz2- baza: „Budżet 

Wojewody”
•  /backup/oracle/dmp/mk/dwmk_tbdmk_10g_RRMMDD.dmp.bz2 - baza: „Mandaty 

Karne”
gdzie:
RRMMDD -  oznacza datę wykonania eksportu w formacie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ

2. Mechanizm wykonywania i lokalizacja plików kopii bezpieczeństwa systemu bazy 
danych Oracle:
system bazy danych Oracle zabezpieczany jest dodatkowo poprzez automatyczne 
wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich plików poszczególnych instancji bazy 
danych (kopie danych oraz systemu bazodanowego). Kopie bezpieczeństwa systemu bazy 
danych Oracle wykonywane są przez samą bazę danych jako zaplanowane zadania przy 
pomocy narzędzi dbms scheduler.
Kopie bezpieczeństwa danych tworzone są przy użyciu Oracle Recovery Manager nnrn 
będącego narzędziem bazy danych Oracle lOg.
Pliki bezpieczeństwa systemu baz danych składowane są w katalogach kopii:
•  /backup/rman/DWBW - baza: „Budżet Wojewody”
• /backup/rman/DWMK - baza: „Mandaty Karne”

Opis aplikacji internetowych wskazanych w pkt. I  „ Wykaz programów z określeniem daty 
przyjęcia do użytkowania” w wierszu numer od 7 do 8 zaprezentowanej tabeli.

Aplikacje internetowe są zainstalowane na serwerach w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu. Połączenie z serwerem, na którym został udostępniony 
system jest połączeniem szyfrowanym za pomocą protokołu SSL. Zapobiega to 
przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Dostęp do bazy danych możliwy jest
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tylko za pośrednictwem aplikacji. Bezpośredni dostęp za pomocą innych programów jest 
zabroniony (chroniony regularni bezpieczeństwa na urządzeniach FireWall sieci DUW). 
Dostęp do aplikacji wymaga autoryzacji, podania użytkownika i hasła. Po poprawnej 
autoryzacji dana jednostka uzyskuje dostęp tylko do własnych danych.
Codziennie jest uaktywniony backup bazy SQL-owej na inny dysk.

Ustalenia końcowe

Integralną częścią dokumentacji zasad przyjętych do prowadzenia ksiąg rachunkowych pizy 
użyciu komputera są instrukcje obsługi programów: finansowo -  księgowego TBD-FK 
„Finanse i Księgowość” , finansowo -  księgowego Qrezus-QWANT, systemu MK- Mandaty


