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1. WSTĘP 

 

Program finansowo-księgowy (FK) sprawdza się jako doskonałe narzędzie do 

zarządzania finansami. Jest intuicyjny oraz prosty w obsłudze a jednocześnie nowoczesny 

technologicznie oraz innowacyjny.  

Oprócz podstawowych raportów finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, CIT) 

można definiować i tworzyć dowolne raporty według własnych kryteriów. Funkcjonalność 

programu umożliwia definiowanie dekretów, które umożliwiają automatyczne tworzenie 

zapisów księgowych praktycznie z każdego obszaru biznesu. 

Funkcje systemu ERP umożliwiają prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, 

porównywanie transakcji, definiowanie wielu planów kont, prowadzenie rozliczeń 

walutowych oraz sporządzanie dowolnych raportów finansowych. To tylko nieliczne 

przykłady bogatej i szerokiej funkcjonalności nowoczesnego systemu ERP.  

Dodatkowe opisy powiązane z programem finansowym na: Opisy uzupełniające. 

Opisy programów powiązanych z modułem FK: JPK_V7, e-Sprawozdania do KRS i KAS, 

Funkcje do Excela. 

 

  

https://sbiznes.pl/ksiegowosc/
https://sbiznes.pl/blog/
https://sbiznes.pl/dodatkowe-opisy/
https://sbiznes.pl/zmiany-w-sbiznes-jpkv7/
https://sbiznes.pl/opis-funkcjonalnosci-esprawozdania/
https://sbiznes.pl/funkcje-do-excela-fex/
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2. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

2.1. Finanse-Księgowość (Księga Handlowa) 

Dowody księgowe: Możliwość wprowadzania ręcznego wszelkich zapisów księgowych. 

Zapisy automatycznie można zdefiniować w dekretach z modułów Sprzedaży, Zakupu, 

Magazynów, Personelu oraz Banku i Kasy. Każda transakcja może być jako robocza, 

zatwierdzona i zaksięgowana. 

Lista zapisów księgowych: Możliwość przeglądania wszystkich zapisów księgowych. 

Dostępne dane możemy sortować oraz filtrować wg dostępnych kryteriów. 

Obroty i salda: W tym miejscu jest wgląd do wartości zapisów na poszczególnych 

kontach. Raport w tym miejscu podsumowuje wszystkie zapisy księgowe. 

Obsługa Rozrachunków: System pozwala prowadzić ręczne oraz automatyczne 

rozrachunki z kontrahentami. Można porównać transakcje. 

Plan kont: Można zdefiniować konta firmy i ustalić ich hierarchię, jak również zdefiniować 

kilka planów kont np. Plan kont podstawowy i pomocniczy lub budżetowy. W tym miejscu 

możliwa jest definicja również skorowidzów, które następnie można podpinać do planu 

kont. 

2.1.1. Podstawowe raporty finansowe:  

Rachunek zysków i strat: Sprawozdanie to przedstawia przychody i wydatki w sposób 

stosowany w księgowości. Jak każde inne sprawozdanie, także Rachunek zysków i strat 

można wykorzystać do porównania danych finansowych w poszczególnych okresach 

rozrachunkowych. 

Bilans: Sprawozdanie to przedstawia aktywa trwałe i zobowiązania w sposób typowy dla 

księgowości. 

Raporty porównawcze: Wszystkie wyżej wymienione raporty można przedstawić w 

układzie porównawczym (miesięcznym, kwartalnym, rocznym lub innym). Dodatkowo w 

systemie jest możliwość zdefiniowania i utworzenia dowolnego raportu wg określonych 

kryteriów. 

Definicje dekretów: W tym miejscu można definiować dekrety, które pozwolą nam na 

automatyczne tworzenie zapisów księgowych podczas zatwierdzania dokumentów we 

wszystkich obszarach pracy systemu.  

Definicje obiektów księgowych: Ta opcja pozwala na zdefiniowanie folderów 

księgowych, typów dokumentów i dzienników księgowych oraz określić zakresy dla 

struktury wiekowej. 
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3. FINANSE – KSIĘGOWOŚĆ 

 

Moduł Finanse-Księgowość umożliwia prowadzenie księgowań i rozliczeń 

finansowych.  

 

Rys. 1 Menu główne Finanse-Księgowość 

 

3.1. Dowody Księgowe 

3.1.1. Lista dowodów księgowych 

Okno dowodów księgowych przedstawiające nagłówki dekretów i ich pozycję 

księgowe posegregowane według odpowiednich grup, tj. Sprzedaż, Zakupy itp. 
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Rys. 2 Okno dowodów księgowych 

 

3.1.2. Dodawanie dowodów księgowych 

System umożliwia ręczne wprowadzanie dowodów księgowych z pominięciem 

opcji pobrania dekretów z ‘Ewidencji sprzedaży’ czy ‘Ewidencji zakupów’. 

Rys. 3 Funkcja ręcznego dodawania dekretu księgowego 
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Rys. 4 Okno nagłówka nowego dowodu księgowego 

 

Rys. 5 Okno pozycji nowego dowodu księgowego 

Przy zapisach księgowych w dolnej części ekranu wpisuje się odpowiednio: konto 

strony „WN”, konto strony „MA” a następnie kwotę oraz dane dodatkowe (identyfikator, 

daty, itd.) 

System umożliwia zarówno księgowanie obustronne jak i jednostronne. Przy 

kontach bilansowych suma zapisów po stronie WN i MA musi się być taka sama. 

System umożliwia również pobieranie dowodów księgowych w sposób 

automatyczny. Można tego dokonać poprzez opcję ‘Pobierz dekrety’. 
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3.1.3. Pobieranie dowodów księgowych 

Rys. 6 Funkcja automatycznego pobierania dowodów księgowych 

Po wyborze opcji ‘Pobierz dekrety’ należy wskazać konkretny okres i zaznaczyć dla 

których obiektów mają być automatycznie pobierane dowody księgowe. 

 

Rys. 7 Opcje dla pobierania automatycznego dekretów księgowych 

3.1.4. Informacja o dokumentach roboczych lub niezaksięgowanych 

Za pomocą opcji  znajdującej się w górnej części okna dokonujemy wywołania 

formularza z informacją o dokumentach roboczych lub niezaksięgowanych z podanego 

okresu. 
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Rys. 8 Informacja o roboczych lub niezaksięgowanych dokumentach 

3.1.5. Przenumerowanie dowodów księgowych 

Kolejną dostępną opcją jest przenumerowanie dowodów i odbudowa symboli 

dokumentów. Opcja ta dostępna jest przy przenumerowywaniu dowodów księgowych 

albo w obrębie dziennika, albo w całej księdze począwszy od zadanej daty. 

 

Rys. 9 Przenumerowanie symboli dowodów księgowych 
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Rys. 10 Wybór opcji podczas przenumerowania 

 

3.2. Stornowanie dowodów księgowych 

Za pomocą opcji ‘Storno’ można dany dowód księgowy wystornować. 

 

Rys. 11 Opcja storna dowodu księgowego 
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3.3. Generowanie Bilansu Otwarcia 

Przygotowanie systemu do pracy w nowym roku obrotowym należy rozpocząć od 

zdefiniowana nowego planu kont na dany okres poprzez skopiowanie bieżącego planu  

i dokonania ewentualnych modyfikacji, tj. zmiana jego nazwy jak i okresu z zaznaczeniem 

opcji czy nowo utworzony plan kont będzie planem podstawowym.  

 

 

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do skopiowania definicji dekretów. 

Kopiowanie wykonujemy pomiędzy istniejącymi planami kont. Funkcja ta dostępna jest w: 

Finanse-Księgowość / Definicje dekretów – „Kopiuj dekretację z innego planu kont”. 
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Po wykonaniu powyższych czynności system FK jest gotowy do pracy na przełomie 

roku. 

Bilans otwarcia (BO) można wygenerować po zakończeniu zapisów w poprzednim 

okresie. Jest to operacja powtarzalna, tak więc po sprawdzeniu zapisów BO i stwierdzeniu 

błędów można usunąć dokument BO i po zmianie zapisów w poprzednim roku ponownie 

wygenerować ten dokument. 
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Po wykonaniu powyższych czynność system FK jest gotowy do pracy zarówno  

w bieżącym jak i innych okresie, np. na przełomie roku. 

Wszelkie przeksięgowania, w tym te zamykające prace w poprzednim okresie   

można wykonać korzystając z automatów księgowych lub wykonać to ręcznie. 
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3.4. Lista zapisów księgowych 

Zapisy księgowe można znaleźć w opcji lista zapisów księgowych. 

 

Rys. 12 Lista zapisów księgowych 

Zestaw filtrów pozwoli wyszukać dowolny zapis wg własnych kryteriów. 

W górnym menu systemu za pomocą opcji ‘Lista kolumn’ jest możliwość ukrywania 

lub przesuwania widocznych kolumn okna ‘Zapisów księgowych’. 
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3.5. Obroty i salda 

Funkcja ‘Obroty i salda’ dostępna jest z głównego menu systemu. 

 

Rys. 13 Finanse-Księgowość i funkcja Obroty i salda 

Rys. 14 Okno obrotów i sald 
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Za pomocą opcji znajdujących się w nagłówku okna można wybrać plan kont na 

konkretny rok, wyfiltrować względem np. poziomu analityki (jej szczegółowości) bądź  

z uwzględnieniem dokumentów roboczych czy też BO. 

 

Rys. 15 Filtr okna obrotów i sald 

Wyświetlanie okresów księgowych uzależnione jest od wcześniej zdefiniowanej 

długości planu kont (np. 15 miesięcy dla planu kont 2015). 

 

Rys. 16 Okno z okresami planu kont 

 

3.5.1. Podgląd zapisów księgowych 

Będąc w oknie ‘Obroty i salda’ system oferuje funkcjonalność otwarcia okna 

zapisów księgowych poprzez dwuklik w pole "Obroty okresu" lub "Obroty narastająco" 

uwzględniając odpowiednie filtry. 
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Rys. 17 Okno z podglądem zapisów księgowych 

Okno zapisów księgowych przedstawia podsumowanie kwot w PLN oraz dla walut. 

Podsumowanie walutowe w tym przypadku nie zależy od waluty, więc aby poprawnie 

wyświetlić takie podsumowanie należy wyfiltrować na liście odpowiednią walutę. 

 

3.5.2. Raport wydruku: Obroty i salda 

Będąc w oknie ‘Obroty i salda’ za pomocą głównego menu systemu i opcji ‘Raporty 

wydruku’ można wykonać raport Obrotów i sald na podstawie odpowiednich wyborów  

i ustawień (parametrów), które pojawiają się bezpośrednio przed wydrukiem. 

 

Rys. 18 Opcja Raportów wydruku 
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Rys. 19 Parametry wydruku Obrotów i sald 

 

 

 

3.6. Obsługa rozrachunków 

Obsługa rozrachunków umożliwia kojarzenie i rozliczanie należności oraz 

zobowiązań, a funkcja ta dostępna jest z głównego menu systemu. 
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Rys. 20 Finanse-Księgowość i funkcja Obsługa rozrachunków 

Okno rozrachunków można przełączać pomiędzy dwiema głównymi zakładkami: 

Konta księgowe i Kontrahenci. 

 

Rys. 21 Obsługa rozrachunków z przedstawieniem Kont księgowych kontrahentów 
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Rys. 22 Obsługa rozrachunków z przedstawieniem danych kontrahentów 

W celu dokonania rozliczenia danego kontrahenta należy zaznaczyć pozycję (lub 

kilka pozycji) znajdujące się po stronie WN jak i odpowiednie po stronie MA. Okno 

rozliczeń wywołuje się poprzez przycisk ‘Rozlicz’ lub poprzez zaznaczenie rozliczanej 

pozycji za pomocą prawego klawisza myszki i wybranie opcji ‘Rozlicz’. 

 

Rys. 23 Funkcja rozliczeń kontrahenta 
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Rys. 24 Opcja rozliczeń pod funkcją prawego klawisza myszki 

 

 

Rys. 25 Okno potwierdzenia rozliczenia 

 

 

Rys. 26 Okno z przedstawieniem rozliczonych pozycji 

Anulowanie rozliczenia dokonuje się poprzez funkcję znajdującą się pod prawym 

klawiszem myszki. 

 

Rys. 27 Opcja anulowania rozliczenia 
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3.7. Dowody zewnętrzne 

Funkcja importu dowodów zewnętrznych. Umożliwiono import dowodów w formie 

tekstowej i po weryfikacji zapis do dowodów księgowych. 
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Za pomocą przycisku  wczytujemy pozycję dowodu z 

zewnętrznego pliku. Pobieranie dowodów zewnętrznych dostępne jest w ‘Dowodach 

księgowych’ za pomocą opcji ‘Pobierz dekrety’. 
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3.8. Plan kont 

3.8.1. Lista kont księgowych 

Okno planu konto z listą kont księgowych w danym roku obrotowym. 

 

Rys. 28 Okno planu kont 

Parametry każdego konta syntetycznego określają sposób zapisów księgowych. 

Znaczek  wskazuje, że dane konto np. syntetyczne posiada konta podrzędne – 

tzw. analityczne. 

Klikając w powyższy znak „rozwija się” dane konto przez co widoczne stają się konta 

na niższych poziomach. 

 

Rys. 29 Konta księgowe i ich analityka 



  

Moduł: Finanse-Księgowość  25 

3.8.2. Edycja konta księgowego 

Poniższe okno przedstawia edycję konta księgowego. 

 

Rys. 30 Okno edycji konta księgowego 

Wypełniając (zaznaczając) odpowiednie pola dla każdego konta określa się sposób 

zapisów księgowych (księgowania). 

Analitykę danego konta można budować ręcznie poprzez dodanie jej za pomocą 

dostępnej opcji ‘Dodaj analitykę’ lub automatycznie poprzez ‘Skorowidze’. 

 

Rys. 31 Konto księgowe z analityką ręczną 
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Rys. 32 Funkcja edycji konta księgowego 

 

 

Rys. 33 Konto księgowe budowane za pomocą skorowidza 
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Rys. 34 Zakładka z definicją skorowidzy 

 

3.8.3. Definicja kręgu kosztowego 

Lista kont księgowych wchodzących w skład kręgu kosztowego znajduję się  

w zakładce ‘Krąg kosztowy’ w oknie ‘Planu kont’. 
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Rys. 35 Konta księgowe wchodzące w skład kręgu kosztowego 

Dodawanie kont księgowych do kręgu kosztowego odbywa się na liście kont 

poprzez opcję ‘Dodaj do kręgu kosztów’. 

 

Rys. 36 Opcja dodawania kont księgowych do kręgu kosztów 
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3.8.4. Sprawdzanie kręgu kosztowego 

Sprawdzanie kręgu kosztowego odbywa się podczas zatwierdzania danego 

dowodu księgowego. W nagłówku takiego dowodu znajduje się parametr, za pomocą 

którego możemy to kontrolować (odznaczenie tego parametru wyklucza konkretny 

dowód ze sprawdzania). 

 

Rys. 37 Dowód księgowy z parametrem do kontroli kręgu kosztów 

Procedurę sprawdzania kręgu możemy dokonywać będąc również na liście 

dowodów księgowych za pomocą opcji dostępnej pod prawym klawiszem myszki. 

 

Rys. 38 Lista dowodów księgowych z opcją sprawdzania kręgu kosztów 
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3.9. Raporty finansowe 

Raporty finansowe dostępne są z głównego menu systemu. 

 

Rys. 39 Finanse-Księgowość i funkcja Raporty finansowe 

Bilans za wybrany okres oraz Rachunek Zysków i Strat to raporty, które można 

wykonywać na własne potrzeby korzystając z wprowadzonych danych do systemu 

sBiznes.  

Można także zdefiniować wg własnych potrzeb – dowolny raport, który będzie 

generowany z zapisów w systemie finansowym. 



  

Moduł: Finanse-Księgowość  31 

 

Rys. 40 Okno z przykładową listą raportów finansowych 

Nowy raport finansowy można wprowadzić ręcznie poprzez dostępną opcję ‘Dodaj’ 

lub poprzez ‘Kopiuj’ z zachowaniem wszystkich pozycji danego raportu. 

 

Rys. 41 Opcja dodawania nowego lub kopiowania istniejącego raportu finansowego 
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Rys. 42 Okno wprowadzania lub edycji raportu finansowego 

Pozycje i podpozycje danego raportu finansowego dodajemy lub edytujemy  

w podobny sposób jak przy wprowadzaniu nagłówka raportu. 

 

Rys. 43 Dostępne opcje dla pozycji czy podpozycji danego raportu finansowego 
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Rys. 44 Okno z wprowadzaniem nowej pozycji raportu finansowego 

Dla poszczególnych pozycji raportu za pomocą funkcji ‘Definicje’ znajdującą się  

u dołu okna przypisujemy konkretne konta księgowe, z których będą pobierane wartości 

do danego raportu. 

 

Rys. 45 Funkcja ‘Definicje’ z opcją przypisywania kont księgowych do danych pozycji raportu 

Pod prawym klawiszem myszki mamy dostęp do opcji związanych z modyfikacją 

kont księgowych przypisanych do pozycji raportu. 

 

Rys. 46 Dostępne opcje modyfikacji kont księgowych 
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Podczas wskazywania kont księgowych, oprócz możliwości wyboru strony WN lub 

MA danego konta mamy do dyspozycji kilka grup dotyczących pobierania wartości. Istnieje 

również możliwość dodatkowej operacji do wyniku względem wybranego operatora  

i stałej. 

 

Rys. 47 Edycja wskazanego konta księgowego 

Dodano możliwość zaokrąglania obliczania pozycji w raporcie. 

 

Rys. 48 Opcja zaokrąglania pozycji w raporcie 

Poprzez dostępną opcję ‘Kopiuj definicję’ można w szybki sposób przenieść dane 

definicję pomiędzy konkretnymi pozycjami. 
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Rys. 49 Opcja kopiowania definicji pozycji raportów finansowych 

Dostępna jest również opcja sortowania pozycji raportu w górę lub w dół. Pozwala 

to na ułożenie kolejności pozycji zgodnie z wymaganiami bez konieczności jej usuwania  

w przypadku, gdy podczas definicji źle została dodana pozycja. Nowe pozycje dodawane 

są zawsze pod zaznaczoną pozycją. 
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Przeliczenie całego raportu dla konkretnego okresu dokonujemy poprzez opcję 

znajdującą się w jego nagłówku. 

 

Rys. 50 Przeliczenie całego raportu finansowego 

Opcja ‘Eksportuj’ służy do wyeksportowania całego raportu finansowego celem 

przeniesienia go, np. do innej bazy danej. 

 

Za pomocą opcji ‘Drukuj’ znajdującą się w górnym menu systemu można wykonać 

wydruk konkretnego raportu finansowego. 

 

Rys. 51 Opcja wydruku raportu finansowego 
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3.10. Definicje dekretów 

Bardzo istotnym elementem są ‘Definicje dekretów’ za pomocą których  

w różnych obszarach systemu dokonuje się księgowań na odpowiednie konta księgowe. 

 

Rys. 52 Okno z listą dostępnych definicji dekretów 

Definicje dekretów są tworzone ręcznie lub mogą zostać skopiowane z planu kont 

z poprzednich lat. Funkcja służąca do automatycznego kopiowania definicji dekretów 

znajduję się w nagłówku okna. 

 

Rys. 53 Okno edycji pozycji szablonu dekretu 
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Dekrety można kopiować pomiędzy zakładkami metodą „przeciągnij i upuść”. 

 

Rys. 54 Funkcja kopiowania definicji dekretacji pomiędzy planami kont 

Aby przekopiować definicje dekretacji (dokumenty sprzedaży, zakupów, bankowe 

itp.) pomiędzy różnymi planami kont należy w poszczególnych zakładkach definicji 

dekretów uruchomić funkcję „Kopiuj dekretację z innego planu kont” a następnie wskazać 

plan kont docelowy i źródłowy.   

 

3.11. Definicje obiektów 

Opcję dla ‘Definicji obiektów’ dostępne są z głównego menu systemu. 

 

Rys. 55 Finanse-Księgowość i funkcja Definicje obiektów 
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Rys. 56 Okno definicji folderów księgowych 

 

 

Rys. 57 Podmenu funkcyjne folderów księgowych 

 

 

Rys. 58 Okno edycji folderu księgowego 
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Rys. 59 Okno definicji typów dokumentów 

 

 

Rys. 60 Podmenu funkcyjne typów dokumentów 
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Rys. 61 Okno edycji typu dokumentu 

 

 

Rys. 62 Okno definicji dzienników księgowań 
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Rys. 63 Okno definicji struktury wiekowej 

Można definiować dowolne zakresy dni dla Struktury wiekowej Należności. 

W powyższej tabelce przykład stosowanych zakresów. 

  



  

Moduł: Finanse-Księgowość  43 

3.11.1. Parametry syntetyki kont dla struktury wiekowej 

 

Określenie kont należności i zobowiązań dla struktury wiekowej. 

 

Podanie syntetyki kont w strukturze wiekowej ma na celu jednoznaczne określenie 

konta należności i zobowiązań. 
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3.11.2. Wybór kontrahentów pomijanych w strukturze wiekowej 

 

 

Poprzez dodanie konkretnego kontrahenta do listy w strukturze wiekowej, 

pomijamy go później w wykazie podczas wykonywania raportów struktury wiekowej 

należności jak i zobowiązań. 

 

 

3.12. Wykaz zbiorów danych 

Poniżej wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 

nośnikach danych wraz z określeniem ich struktury i wzajemnych powiązań. 
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3.13. Opis zabezpieczeń danych w programie 

Opis algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych 

stosowanych w programie sBiznes. 

Program posiada zabezpieczenia, które użytkownik może wdrożyć aby zapewnić 

bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz danych archiwalnych. 

 

 

1. Baza danych systemu sBiznes to MS SQL i może być dodatkowo zabezpieczona 

przez użytkownika  

2. Administrator systemu może ustawić konieczność używania tzw. silnego hasła dla 

wszystkich osób mających dostęp do programu. Dokładny opis na obrazku 

powyżej. 

3. Administrator systemu może wymusić okresową zmianę hasła dla każdej osoby 

pracującej z programem sBiznes. 

4. Administrator systemu może również ustawić zapisywanie każdego logowania się 

do systemu. 

5. Dla Administratora systemu dostępna jest również szczegółowa lista czynności 

(głównie krytycznych) wykonywanych w systemie ze wskazaniem osoby, czasu 

oraz miejsca wykonania czynności (obraz poniżej). 



  

Moduł: Finanse-Księgowość  47 

6. Administrator w porozumieniu z producentem programu może dodać do listy 

dodatkowo inne czynności, które uzna za krytyczne. 

 

7. Wszystkie dane mogę być archiwizowane na nośnikach zewnętrznych, 

szyfrowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Kopie bezpieczeństwa 

mogą być wykonywane „na życzenie” lub automatycznie zgodnie z ustawieniami 

odpowiednich parametrów. 

8. W temacie innych, dodatkowych zabezpieczeń zalecany jest kontakt  

z producentem oprogramowania lub zlecenie audytu wyspecjalizowanej firmie. 
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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/
mailto:info@sbiznes.pl
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