
Zarządzenie Dyrektora nr 6 / 2015 

z dnia 02.11.2015r. 
w sprawie: ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 4              

w Rybniku. 

Działając na podstawie:  

− art. 10 i art. 13 z uwzględnieniem art. 4 ust. 4, art. 5 i 8 ustawy o rachunkowości z dnia      29 

września 1994 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz 

szczególnych ustaleń zawartych w: 

− art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r.    Nr 157, 

poz.1240 z późn. zm.), 

− § 14, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku 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 Rzeczpospolitej Polskiej”                    (Dz. U . z 2010 r. Nr 128 

poz. 861), 

− Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: ,,Sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” (Dz. 

U z 2010 r. Nr 241 poz. 1616). 

 

 zarządzam, co następuje:  

w zał. Nr 7  Zasady polityki rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 

pt.„ Wykaz stosowanych programów komputerowych, technika prowadzenia ksiąg rachunkowych” 

 dodaje się program: System ATMS Kids Firmy Allan Systems. 

Opis programu:  

System ATMS Kids składa się z serwerów znajdujących się w siedzibie firmy ALAN Systems, urządzeń 
rejestrujących zdarzenia wejścia i wyjścia dziecka z placówki, urządzeń pośredniczących w transmisji 
danych (szyfrowana transmisja), zasilacza buforowego zapewniającego ciągłość zbierania zdarzeń 
nawet w przypadku zaniku zasilania, oraz kart zbliżeniowych , za pośrednictwem których 
identyfikowane jest dziecko. 

Dane, zebrane przez urządzenia przekazywane są łączem internetowym do serwerów 
przetwarzających ; transmisja jest szyfrowana. 

Dostęp do zebranych danych jest możliwy z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Do tego 
celu sugerowana jest przeglądarka internetowa Firefox w wersji przynajmniej 19.0.2. Dane 
przesyłane pomiędzy serwerem a przeglądarką są szyfrowane( protokół SSL). 

W przypadku gdy na placówkach  przestaje funkcjonować program Opłaty OPTIVUM VULCAN należy  
dokonać zmian w załączniku nr 7 zarządzenia  i zastąpić go nowym programem ATMS Kids firmy Allan 
System. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 


