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1. WSTĘP 

 

Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku 

trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego 

majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są: 

❖ przechowywanie informacji o składnikach majątku, 

❖ dokonywanie operacji na składnikach majątku, 

❖ generowanie planów amortyzacji, 

❖ klasyfikowanie środków trwałych, 

❖ inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych, 

❖ ewidencjonowanie wydań i zwrotów. 
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2. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

2.1. Majątek (Środki trwałe, wyposażenie, narzędzia) 

Lista kart majątku: Zawiera definicje kart majątku trwałego z podziałem na środki trwałe, 

wyposażenie, niskocenne i niematerialne. W oknie tym jest również podgląd na dane 

podstawowe wybranej karty, na listę operacji związanej z daną kartą, czy też na jej listę 

amortyzacji w poszczególnym okresie. 

Lista operacji:  Okno z listą operacji na dokumentach tj. przyjęcie do używania, zmiana 

osoby czy miejsca użytkowania, amortyzacja, likwidacja karty itd. z opcją filtrowania po 

danej karcie majątku czy okresie. 

Inwentaryzacja: Funkcja służąca do przeprowadzania inwentaryzacji kart majątku 

trwałego. 

Zarządzanie majątkiem: Za pomocą opcji zarządzania majątkiem system oferuje usługę 

wypożyczania i zwrotów narzędzi oraz sprzętu wchodzących w skład majątku trwałego  

z wskazaniem braków czy uszkodzeń.  

Definicje obiektów:  W opcjach definicji obiektów majątku trwałego możliwa jest 

konfiguracja podstawowych danych związanych z funkcjonowaniem całego modułu, jak 

również definicja podstawowych rodzajów kart, typów dokumentów wraz ze sposobem 

numeracji. Można też wprowadzać formy własności czy przyjęcia jak i klasyfikację GUS.  
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3. MAJĄTEK (ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, NARZĘDZIA) 

 

Moduł Majątek umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych  

i wyposażenia. Dostęp do tego modułu znajduję się w głównym menu systemu. 

 

Rys. 1 Funkcje Majątku w głównym menu systemu 

3.1. Lista kart majątku 

 

Rys. 2 Lista kart majątku trwałego z zakładką Dane podstawowe 
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Rys. 3 Lista operacji karty majątku trwałego 

 

 

Rys. 4 Lista amortyzacji karty majątku trwałego 

 

 

Rys. 5 Składniki karty majątku trwałego z formatką dodania nowego 
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Rys. 6 Skorowidze karty majątku trwałego z opcją dodania nowego 

 

 

Rys. 7 Okno edycji karty majątku trwałego 
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Jest  możliwość wprowadzania wielu kont księgowych wraz z wartością udziału na 

karcie majątku.  

 

Umożliwia to rozksięgowanie operacji np. amortyzacji na wiele kont księgowych dla 

danej karty. 
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3.1.1. Raport wydruku: Lista kart 

 

3.1.2. Raport wydruku: Karta środka 

 

 

3.2. Lista operacji 

Na liście operacji znajdują się wszystkie dokumenty związane z kartami majątku 

trwałego. Za pomocą filtrów znajdujących się w górnej części okna można wyszukać 

konkretne dokumenty powiązane np. z daną kartą lub będące w danym okresie. 



  

Moduł: Majątek trwały  10 

 

Rys. 8 Lista operacji kart majątku trwałego 

 

 

Rys. 9 Okno edycji operacji przyjęcia karty do użytkowania 

Istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu przyjęcia do użytkowania (OT) dla 

kart środka z zerową stawką amortyzacji. Podczas wykonywania tej operacji system 



  

Moduł: Majątek trwały  11 

wyświetla komunikat o stawce, dokument jest tworzony, ale nie powstaje plan 

amortyzacji. 

 

Rys. 10 Dodanie karty środka trwałego z zerową stawką amortyzacji 

 

 

Rys. 11 Przyjęcie karty ze stosownym komunikatem 
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Rys. 12 Karta majątku bez naliczonego planu amortyzacji 

3.3. Inwentaryzacja 

Na liście inwentaryzacji można tworzyć dokumenty inwentaryzacji kart majątku 

trwałego. 

 

Rys. 13 Lista inwentaryzacji kart majątku trwałego 
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Rys. 14 Zakładka z danymi dodatkowymi dokumentu inwentaryzacji 

 

 

Rys. 15 Wprowadzanie nowego lub edycja nagłówka istniejącego dokumentu inwentaryzacji 
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Rys. 16 Okno edycji pozycji dokumentu inwentaryzacji 

 

3.4. Zarządzanie majątkiem 

Zarządzanie majątkiem służy do monitorowania wydań i zwrotów kart majątku 

trwałego. 

 

Rys. 17 Lista zarządzania kartami majątku trwałego 
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Tworząc nowe wypożyczenie środka trwałego podajemy takie parametry jak: 

❖ karta (wybieramy tą, która zostaje wypożyczana), 

❖ kontrahent (dla jakiego kontrahenta), 

❖ zamówienie (do jakiego zamówienia), 

❖ pracownik (dla jakiego pracownika), 

❖ data wydania, 

❖ data zwrotu, 

❖ ilość (ilość wypożyczana), 

❖ opis. 

 

 

Rys. 18 Okno edycji wydania środka trwałego 

W oknie zwrotów podajemy takie parametry jak: 

❖ data zwrotu lub uszkodzenia, 

❖ ilość zwrócona w stanie dobrym, 

❖ ilość braków lub uszkodzonych, 

❖ informacja dodatkowa. 

 

 

Rys. 19 Okno edycji zwrotu środka trwałego 
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3.5. Definicje obiektów 

W oknie definicje obiektów można edytować i przeglądać zdefiniowane rodzaje 

obiektów. Aby zacząć edytować wybrany typ obiektu należy prawym przyciskiem myszy 

nacisnąć na wybrany typ i wybrać edycje. 

 

Rys. 20 Główne rodzaje kart majątku trwałego 

Karty majątku trwałego można podzielić na cztery podstawowe rodzaje (Środki 

trwałe, Wyposażenie, Niskocenne i Niematerialne). Dla każdego rodzaju można 

zdefiniować inną maskę karty. W obrębie poszczególnych rodzajów istnieje również 

możliwość wprowadzania Grup rodzajowych (Samochody, Budynki itd.). Jeśli dana grupa 

rodzajowa ma posiadać swoją własną maskę karty to system również nam to umożliwia. 

 

Rys. 21 Edycja grupy rodzajowej z własną maską karty 

Wszelkiego rodzaju operacje dokonywane na kartach majątku trwałego odbywają 

się za pomocą typów dokumentów. Przykłady wprowadzonych typów dokumentów  

z maskami zostały przedstawione poniżej. 
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Rys. 22 Typy operacji na kartach majątku trwałego 

 

W zakładce ‘Słowniki’ wprowadza się niezbędne informację potrzebne np. przy 

przyjmowaniu karty do użytkowania. 

 

Rys. 23 Słowniki kart majątku trwałego 
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Zakładka klasyfikacje zawiera zdefiniowane klasyfikacje GUS. 

 

Rys. 24 Klasyfikacje GUS kart majątku trwałego 
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4. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl . 

 

5. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
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