
Zarządzenie N r  ........

Wojewody Dolnośląskiego

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale 
Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 
1464) zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie 
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, załączniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie określone 
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2020 r.





Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. O 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia ¿¡.¿¡ij.Cj'f/i&L S-'

I. Opis systemu przetwarzania i ochrony danych.

Dane wynikające z dokumentów księgowych przetwarzane są w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu za pomocą następujących programów komputerowych:

1. System finansowo-księgowy firmy QNT Quorum z aktualizacjami -  data rozpoczęcia 
stosowania: 2006 r.;

2. System ewidencji środków trwałych firmy QNT Quorum z aktualizacjami — data 
rozpoczęcia stosowania: 2006 r.;

3. System Bankowości Elektroniczne! enbepe - NBE - data rozpoczęcia stosowania: 
01.10.2015 r.;

4. Płatnik z aktualizacjami -  data rozpoczęcia stosowania: 1999 r.;

5. System ENOVA do naliczania płac -  data rozpoczęcia stosowania: 2011 r.;

6. System AZF -  Asystent Zarządzania Finansami (moduł do planowania wydatków) -  
autorstwa firmy QNT -  data rozpoczęcia stosowania: 2013 r.

7. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) -  data rozpoczęcia stosowania: 
18 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy opis systemów informatycznego przetwarzania danych wykorzystywanych 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajduje się w instrukcjach obsługi, 
dokumentacjach eksploatacyjnych bądź opisach poszczególnych programów komputerowych. 
Opisane są tam procedury i funkcje, struktury zbiorów tworzących księgi rachunkowe oraz 
metody ochrony i zabezpieczania dostępu do danych.
Ponadto, w celu zabezpieczenia danych księgowych, aplikacje zawierające dane z systemu 
Quorum FK, ST i AZF zostały umieszczone na serwerze Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W zakresie dostępu do tych danych stosowane są szczegółowe procedury. Wyznaczeni zostali 
pracownicy Biura Administracji i Logistyki, którzy mają bezpośredni dostęp do serwera jako 
administrator systemów.
Stacje klienckie umieszczone są w pokojach, do których mają dostęp pracownicy wykonujący 
poszczególne zadania.

II. Opis systemu ochrony danych.

W zakresie ochrony danych stosowana jest podwójna procedura archiwizacji polegająca na:
- objęciu całego systemu Quorum F-K centralnym systemem kopii zapasowych Symantec 
Backup Exec. Kopie w centralnym systemie Symantec BE są wykonywane codziennie na 
macierzy backupowej, a następnie kopiowane na taśmy.
- kopiowaniu tylko bazy danych do katalogu na serwerze F-K a następnie kopiowaniu na 
dyski serwera backupowego. Kopie bazy danych są wykonywane codziennie 
i przechowywane na dyskach serwera backupowego, a następnie kopiowane na taśmy.



Kopie zapasowe na dyskach są przechowywane przez 7 dni, a dane tygodniowe na taśmach 
zewnętrznych są przechowywane w szafie pancernej przez 30 dni.

Oba systemy zabezpieczania danych są zlokalizowane w budynku DUW, ale w różnych 
miejscach: centralny system Symantec BE znajduje się w serwerowni, macierz backupowa 
w punkcie dystrybucyjnym na pierwszym piętrze, a sejf jest na drugim piętrze w budynku 
DUW.
Dodatkowo wykonywana jest roczna kopia danych na płytach DVD (po zakończeniu I 
kwartału każdego roku, aby objęły wszystkie dokumenty ujęte w sprawozdaniu finansowym 
za rok poprzedni)
Archiwizacja danych z Platformy Elektronicznego Fakturowania wykonywana jest poprzez 
każdorazowy zapis na zasobach wspólnych DUW wydrukowanej, odebranej faktury. 
Natomiast dane z zasobów wspólnych archiwizowane są za rok budżetowy (po zakończeniu I 
kwartału roku następnego) na nośniku zewnętrznym (pendrive lub DVD).
Ponadto do programów księgowych i obsługujących środki trwałe ustalone zostały hasła 
dostępu dla poszczególnych pracowników chroniące zawartość programu przed dostępem 
osób niepowołanych.
Szczególną ochroną objęty jest program bankowości elektronicznej, gdzie uprawnieni 
użytkownicy posiadają indywidualne hasła dostępu oraz karty elektroniczne umożliwiające 
składanie podpisu pod dyspozycjami.
Dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach umieszczonych w szafach 
chroniących przed bezpośrednim dostępem osób niepowołanych. Do ww. dokumentacji stały 
dostęp mają poszczególni pracownicy w ramach wykonywanych czynności, dyrektorzy, 
kierownik jednostki. Dokumenty zostają oddane co roku do archiwum Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.



Załącznik nr 2, 
do Zarządzenia U. z dnia j/Jl-fC

I. Wykaz Rejestrów Księgi Głównej
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu obejmują zbiory zapisów księgowych, obroty i salda. Składają się 
na nie poszczególne rejestry. W systemie księgowym Qrezus-Qwant wyodrębniono następujące 
rejestry księgi głównej, dla których tworzy się odrębne dzienniki:

BO D - BO Dochody 
BO DEP - BO Depozyt 
BO FP - BO Fundusz Pracy 
BO_S_Z -  BO Sumy na zlecenie 
BO ŚT - BO Środki Trwałe 
BO_W - BO Wydatki 
BO ZFŚ -BOZFŚS 
BZ_D -  BZ Dochody 
BZ DEP -  BZ Depozyt 
B ZFP -  BZ Fundusz Pracy 
BZ_S_Z -  BZ -  Sumy na zlecenie 
BZ ŚT -  BZ- Środki Trwałe 
BZJW -BZ Wydatki 
BZ ZFŚ -  BZ ZFŚS
D_PK - Dochody - polecenie księgowania
D_RKP1 - Dochody - raport kasowy -  Kasjer 1
D_WB - Dochody - wyciąg bankowy - 42
D WB MPP -  Dochody -  wyciąg bankowy -  05 VAT MPP
DEPKR -  Korekta raportu kasowego BO_DEP
DEP_PK - Depozyt - polecenie księgowania
DHP RK - Depozyt - raport kasowy
DEP WB - Depozyt - wyciąg bankowy -31
KRB -  Korekty do RB28
NWJPK -  Wydatki niewygasające polecenie księgowania 
NW_WB - Wydatki niewygasające - wyciąg bankowy - 07 
PL_W_S -  Plan wynagrodzeń wg statusów 
PL_WUE -  Plan wydatków środków europejskich 
PLAN_W - Plan wydatków budżetowych 
S_Z_PK -  Sumy na zlecenie -  polecenie księgowania 
S_Z_WB -  Sumy na zlecenie - wyciąg bankowy -  79 
ST - Środki trwałe
W_BUZA -  Przeksięgowania-Budżet zadaniowy 
W_DELG-Wydatki - Delegacje gotówkowe 
W_DELP -  Wydatki -  Delegacje bezgotówkowe 
W_DN -  Dyspozycje US i Komornicy i noty wew.
W_EFAP -  Wydatki -  Faktury, Rachunki, Noty otrzymane elektronicznie
W_FAPF -  Wydatki -  Faktury, Rachunki, Noty bezgotówkowe realizowane na podstawie
formularzy i wniosków
W_FAPU -  Wydatki -  Faktury, Rachunki, Noty bezgotówkowe realizowane na podstawie umów
W JFSREF -  Wydatki -  Faktury Sprzedaży -  Refundacje
W_NK_REF -  Wydatki -  Noty Księgowe - Refundacje
W_PK - Wydatki - polecenie księgowania
W_PL - Wydatki - księgowanie wynagrodzeń
W_RK1 -  KASA-Pogotowie kasowe



W R K2 -  Kasa dewizowa 
W_RK3 -  Kasa - wynagrodzenia
W_UZ -  Wydatki -  księgowanie umów zleceń i o dzieło
W_WB 1 Wydatki - wyciąg bankowy 92
W_WB2 Wydatki - wyciąg bankowy 89
W_WB4 Wydatki FP - wyciąg bankowy 02
WUE_PK -  Środki europejskie -  polecenie księgowania
WTJE_WB- Środki europejskie -  wyciąg bankowy
ZA_WUE- Zaangażowanie wydatków środków europejskich
ZAAN -  Zaangażowanie wydatków
ZF_PK - Fundusz socjalny - polecenie księgowania
ZF_RK - Fundusz socjalny - raport kasowy
ZF_WB - Fundusz socjalny - wyciąg bankowy -  62


