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Załącznik nr 2
do Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta Krakowa,

według którego ewidencję księgową prowadzi Wydział Finansowy

WYKAZ APLIKACJI INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA 
W ZAKRESIE OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ FINANSOWY

Lp.
Nazwa 

aplikacji
Zbiory zapisów 

księgowych Opis działania aplikacji Powiązania między aplikacjami 
służącymi do ewidencji księgowej Powiązania z innymi aplikacjami

1. FK_JB – 
Obsługa 
finansowo-
księgowa 
jednostki 
budżetowej 

Dzienniki
Księga główna
Księgi 
pomocnicze
Zestawienia 
obrotów i sald

Aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji 
księgowej dochodów i wydatków Urzędu 
Miasta Krakowa jako jednostki budżetowej 
oraz wykonywanie sprawozdań budżetowych 
oraz z operacji finansowych jednostki. 
W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych 
jednostki aplikacja umożliwia m.in.:
1) bieżącą rejestrację operacji 

gospodarczych w zakresie dochodów 
i wydatków budżetowych;

2) prowadzenie rozrachunków;
3) prowadzenie ewidencji zaangażowania 

wydatków budżetowych;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych 

i z operacji finansowych;
5) bieżącą kontrolę realizacji planu w ujęciu 

klasyfikacji budżetowej, zadaniowej 
oraz kategorii zadań;

6) wykonanie wydruków przewidzianych 
w ustawie o rachunkowości, 
a w szczególności:
 dziennika,
 kont księgi głównej,
 zestawienia obrotów i sald kont 

syntetycznych,
 zestawienia obrotów i sald kont 

analitycznych
oraz wydruków analitycznych z realizacji 
budżetu w układzie klasyfikacji 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. PLAN – aplikacja przesyła 
do FK_JB plan finansowy dochodów 
i wydatków Urzędu Miasta 
Krakowa. Plan ten jest umieszczany 
na zestawieniach i sprawozdaniach 
wykonywanych w FK_JB. Plan 
finansowy udostępniany jest również 
do zaksięgowania na koncie 
pozabilansowym;

2. FK_ORG – aplikacja FK_JB 
wykonuje eksport sprawozdań 
z realizacji dochodów i wydatków 
jednostki do aplikacji FK_ORG;

3. KASA – zamknięte w kasie raporty 
kasowe są przesyłane do FK_JB 
w celu zaksięgowania;

4. WYBUD – zaakceptowany 
w WYBUD niepowiązany z umową 
dokument generuje zaangażowanie i 
przesyła je do FK_JB w celu 
zaksięgowania na kontach 
zaangażowania. Wszystkie 
zaakceptowane i wypłacone 
dokumenty przesyłane są do 
zaksięgowania na kontach 
zobowiązań. Zrealizowane przelewy 

Aplikacja jest zintegrowana 
z aplikacjami:

1. BUDŻET JB i JST PLUS – 
aplikacja FK_JB wykonuje 
eksport sprawozdań z realizacji 
dochodów i wydatków 
budżetowych do aplikacji 
BUDŻET JB;

2. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych
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Nazwa 

aplikacji
Zbiory zapisów 

księgowych Opis działania aplikacji Powiązania między aplikacjami 
służącymi do ewidencji księgowej Powiązania z innymi aplikacjami

budżetowej, zadaniowej, kategorii zadań, 
rozrachunków i kontrahentów;

7) wykonanie bilansu zamknięcia/otwarcia.

Przy wprowadzaniu operacji księgowych 
dowody księgowe grupowane są następująco:
 wyciągi bankowe,

 raporty kasowe,

 inne,

 sprawozdania,

 konta pozabilansowe.

Dla wymienionych grup dowodów 
księgowych drukowane są odrębne dzienniki 
oraz zestawienie dzienników.

W ramach podsystemu FK_JB prowadzona 
jest ewidencja księgowa w zakresie 
wszystkich rachunków bankowych 
funkcjonujących w Wydziale Finansowym i w 
Wydziale Podatków i Opłat.

przesyłane są do zaksięgowania 
w wyciągu bankowym;

5. WPBUD – w FK_JB księgowane są 
 kwoty zbiorcze, które są następnie 
przesyłane do poszczególnych 
aplikacji w celu rozksięgowania w 
analityce (na kartach kontowych). 
Po uzgodnieniu w analityce 
zwracane są do FK_JB 
z rozksięgowaniem kwot 
wprowadzonych wcześniej  
syntetycznie na poszczególne 
świadczenia analityczne;

6. DOCZ – do FK_JB przesyłane 
są automatycznie listy zobowiązań 
oraz wypłaconych świadczeń;

7. OFA – do FK_JB za pośrednictwem 
aplikacji SWR oraz  WYBUD 
przesyłane są automatycznie listy 
zobowiązań oraz wypłaconych 
świadczeń; do FK_JB przesyłane  
jest zaangażowanie roku bieżącego i 
lat przyszłych;

8. RODZINA+ – do FK_JB 
za pośrednictwem aplikacji SWR 
oraz  WYBUD przesyłane 
są automatycznie listy zobowiązań 
oraz wypłaconych świadczeń; 
do FK_JB przesyłane  jest 
zaangażowanie roku bieżącego i lat 
przyszłych;

9. SWR – do FK_JB za pośrednictwem 
aplikacji  WYBUD przesyłane 
są automatycznie listy zobowiązań 
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księgowych Opis działania aplikacji Powiązania między aplikacjami 
służącymi do ewidencji księgowej Powiązania z innymi aplikacjami

oraz wypłaconych świadczeń; 
do FK_JB przesyłane  jest 
zaangażowanie roku bieżącego i lat 
przyszłych;

10. GRU – zaakceptowana w GRU 
umowa generuje zaangażowanie 
wynikające z zawartych umów, 
które następnie jest przesyłane 
do FK_JB w celu zaksięgowania 
na kontach zaangażowania;

11. PŁACE – istnieje możliwość 
przesyłania do FK_JB list płac 
do zaksięgowania; 

12. GM i ST – do FK_JB przesyłanie są 
 dane syntetyczne/analityczne w celu 
zaksięgowania na kontach 
ewidencjonujących składniki 
majątku, materiały oraz towary.

2. PŁACE – 
Obsługa płac 
urzędników

Księgi 
pomocnicze – 
rozrachunki 
z pracownikami – 
imienna 
ewidencja 
wynagrodzeń 
pracowników

Aplikacja służy do prowadzenia spraw 
związanych z rozliczaniem wynagrodzeń osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Jej podstawowym zadaniem jest przetwarzanie 
danych osobowych zarejestrowanych 
w podsystemie KADRY wpływających 
na ostateczną wysokość wypłacanych 
wynagrodzeń, płaconych podatków, składek 
ZUS i innych świadczeń. Dane te pozwalają 
na automatyczne sporządzenie  dokumentów 
związanych z rozliczeniem pracowników. 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KADRY – w zakresie pobierania 
danych o pracownikach;

2. FK_JB – w zakresie przesyłania list 
płac do księgowania;

3. WYBUD – w zakresie realizacji 
przelewów i wypłat obcych 
składników wynagrodzenia;

4. KASA – w zakresie przesyłania 
za pośrednictwem aplikacji 
WYBUD list gotówkowych 
do wypłaty

Aplikacja jest zintegrowana 
z aplikacjami:

1. PŁATNIK – w zakresie obsługi 
dokumentów 
ubezpieczeniowych;

2. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych

3. EPUE – informacja on-line o 
wystawionych zwolnieniach 
lekarskich

3. ST – Środki 
Trwałe

Księgi 
pomocnicze – 

Aplikacja służy do prowadzenia ewidencji 
analitycznej oraz inwentaryzacji składników 

Aplikacja jest zintegrowana Aplikacja jest zintegrowana 
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środki trwałe, 
pozostałe środki 
trwałe, wartości 
niematerialne i 
prawne oraz 
dokonywane od 
nich odpisy 
amortyzacyjne i 
umorzeniowe, 
dobra kultury, 
mienie po 
zlikwidowanych 
jednostkach, obce 
składniki majątku 
użytkowane przez 
Urząd

majątkowych.

W skład aplikacji wchodzą:
1) moduł Ewidencja Analityczna Gruntów 

służący do prowadzenia ewidencji gruntów 
czyli działek ewidencyjnych, w odniesieniu 
do których prawo własności, 
współwłasności (z wyłączeniem gruntów 
oddanych w użytkowanie wieczyste 
na rzecz innych osób prawnych 
lub fizycznych) bądź użytkowania 
wieczystego przysługuje Gminie Miejskiej 
Kraków, Miastu Kraków – miastu 
na prawach powiatu oraz stanowiących 
własność bądź współwłasność Skarbu 
Państwa, należących do grupy 0 wg KŚT 
od momentu nabycia, aż do momentu 
zdjęcia z ewidencji;

2) moduł Migracja zintegrowany z aplikacją 
GEOD służącą do obsługi zasobu 
geodezyjnego, poprzez który i do którego 
pobierane są dane z aplikacji V-SYSTEM

z następującymi aplikacjami:

1. FK_JB  – w zakresie generowania 
danych syntetycznych/analitycznych 
do zaksięgowania;

z aplikacjami:

1. GEOD (V-SYSTEM) – 
w zakresie pobierania danych 
o działkach;

2. KOS – w zakresie bazy osób 
fizycznych i prawnych

4. GM – 
Gospodarka 
Magazynowa

Księgi 
pomocnicze – 
magazyn – 
materiały, towary

Aplikacja służy do prowadzenia gospodarki 
materiałami, obrotem towarów uzyskanych w 
wyniku spadkobrania w Urzędzie. Umożliwia 
prowadzenie wielu magazynów.

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. FK_JB – w zakresie pobierania 
danych słownikowych do 
przesyłania danych 
do zaksięgowania w FK_JB.

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych

5. KASA – 
Obsługa kasy 
wydatkowej 
i dochodowej

Księgi 
pomocnicze – 
operacje 
gotówkowe

Aplikacja służy do obsługi operacji 
gotówkowych. Obsługuje dwie formy 
płatności: gotówką i karta płatniczą. W 
zakresie obsługi kartami płatniczymi 
podsystem współpracuje z terminalami 
płatniczymi.
KASA wydatkowa realizuje wypłaty kwot 
na podstawie list wypłat przygotowanych w 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. WYBUD – w zakresie pobierania 
list wypłat;

2. FK_JB – w zakresie przesyłania 
raportów kasowych 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych
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aplikacji WYBUD.
Aplikacja po wprowadzeniu nazwiska lub 
nazwy firmy wyszukuje wszystkie 
zobowiązania pieniężne Urzędu wobec 
kontrahenta oraz należności kontrahenta 
wobec Urzędu.

KASA dochodowa obsługuje wpłaty 
dochodów w zakresie podatków oraz innych 
niepodatkowych należności budżetowych. 
W przypadku wpłat przypisanych podsystem 
działa w powiązaniu z aplikacjami 
windykacyjnymi (WNIER, WROL, WPBUD, 
WOGRU, PPW, WPOJ, GRU). Po 
wyszukaniu osoby w kartotece osób 
fizycznych lub prawnych aplikacja wyszukuje 
wszystkie zobowiązania pieniężne wybranej 
osoby. Po wybraniu i akceptacji przez kasjera 
określonego przypisu (raty) następuje 
wygenerowanie i drukowanie dowodu 
potwierdzenia wpłaty. Przyjęte wpłaty zostają 
przesłane do zaksięgowania bezpośrednio 
na kartach kontowych podatników.

W przypadku wpłat nieprzypisanych 
w podsystemach windykacyjnych po wybraniu 
osoby z kartoteki należy wybrać tytuł wpłaty. 
Przyjęte wpłaty zapisują się automatycznie na 
karcie kontowej w podsystemie WPBUD. 

do zaksięgowania;

3. WNIER_F, WNIER_P, WROL, 
WPBUD, WOGRU, PPW, WPOJ, 
GRU – aplikacje te przesyłają do 
aplikacji KASA przypisy należności 
dla poszczególnych podatników. 
KASA po przyjęciu wpłaty zapisuje 
ją automatycznie na karcie kontowej 
podatnika;

4. WPBUD – przesyłanie do wypłaty 
listy zwrotów

6. WPBUD – 
Obsługa 
wpływów 
budżetowych

Księgi 
pomocnicze – 
rozrachunki z 
kontrahentami w 
zakresie 
dochodów

Aplikacja służy do rejestrowania 
i kontrolowania wszelkich dokumentów 
dochodowych oraz prowadzenia ewidencji 
analitycznej i windykacji dla różnego rodzaju 
świadczeń dochodowych. Dokumenty mogą 
być rejestrowane przez poszczególne komórki 
Urzędu. Program pozwala na pełną obsługę 
dokumentów VAT-owskich. Automatycznie 
tworzy rejestr sprzedaży VAT. Integracja 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KASA – WPBUD wysyła 
do aplikacji KASA przypisy 
należności dla poszczególnych 
świadczeń. Wpłata przyjęta w 
KASA zostaje automatycznie 
rozksięgowana na karty kontowe 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. iPKO Biznes – automatyczne 
rozksięgowywanie wpłat, 
wczytywanie pliku z przelewami 
wystawionymi w WPBUD 
w zakresie zwrotu dochodów;

2. WIND – eksport z  tytułów 
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z programem windykującym pozwala 
na śledzenie zobowiązań dłużników
Aplikacja automatycznie rozksięgowuje (na 
podstawie plików przesłanych przez bank) 
wpłaty zrealizowane na indywidualne 
rachunki bankowe w ramach usługi IWM 
(Identyfikacja Wpłat Masowych).
Aplikacja umożliwia prowadzenie kartotek wg 
rodzajów wpływów, kontrahentów 
i dokumentów źródłowych oraz tworzenie 
zestawień, wydruków oraz bilansu.

 

wpłacających;

2. FK_JB – aplikacja przesyła kwotę 
syntetyczną do rozksięgowania 
na karty kontowe podatników. 
Po rozksięgowaniu następuje 
uzgodnienie wyciągu i  zwrot 
do FK_JB z rozksięgowaniem 
na świadczenia analityczne;

3. GRU – dla świadczeń 
prowadzonych w GRU i objętych 
podatkiem VAT aplikacja WPBUD 
wystawia faktury VAT i prowadzi 
rejestr VAT;

4. WYBUD – aplikacja udostępnia 
funkcję PRZELEWY podczas 
wykonywania zwrotów w aplikacji 
WPBUD

wykonawczych wystawionych 
w WPBUD;

3. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych

7. WYBUD – 
Obsługa 
wydatków 
budżetowych

Księgi 
pomocnicze – 
rozrachunki 
z kontrahentami 
w zakresie 
wydatków

Aplikacja służy do rejestrowania i kontroli 
wszelkich dokumentów wydatkowych, 
uruchomienia środków. 

Dzieli się na dwie podstawowe części: 
kartotekę rejestracji dokumentów oraz 
likwidaturę. Kartoteka dokumentów może być 
obsługiwana przez komórki merytoryczne 
Urzędu lub centralnie. W UMK rejestracja 
dokumentów odbywa się centralnie przez 
Wydział Budżetu Miasta i Wydział Finansowy 
oraz wydziały merytoryczne. Zarejestrowane i 
zatwierdzone dokumenty trafiają do kartoteki 
likwidatury, gdzie odbywa się przygotowanie 
do wypłaty. 

W aplikacji tworzone są rejestry VAT:
- wydatkowe zakupu,

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. FK_JB – pobieranie z WYBUD 
do FK_JB dokumentów 
do zaksięgowania na kontach 
zobowiązań oraz na kontach 
zaangażowania;

2. PLAN – pobieranie danych o planie 
wydatków  podczas realizacji 
dokumentu wydatkowego  
w WYBUD; 

3. GRU – pobieranie danych z umowy 
podczas rejestracji dokumentu 
wydatkowego. Przesyłanie 
z WYBUD do GRU danych 
dotyczących wypłat bezumownych;

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. iPKO Biznes – do aplikacji 
wczytywany jest plik 
z przelewami 
wygenerowanymi  
w WYBUD;

2. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych;

3. PŁATNIK – w zakresie 
składek od umów 
cywilnoprawnych i innych 
świadczeń, od których 
pobierane są składki społeczne
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- sprzedażowe (import usług, 
wewnętrzwspólnotowe nabycie 
towarów, odwrotne obciążenie)

4. PŁACE – wygenerowane listy 
wypłat oraz przelewy wynagrodzeń 
dla pracowników UMK 
są przesyłane do WYBUD w celu 
realizacji wypłaty. Dane dotyczące 
wypłat dla pracowników UMK 
realizowane w WYBUD (umowy 
zlecenie, o dzieło, inne świadczenia) 
przesyłane są do aplikacji PŁACE 
w celu rozliczenia składek ZUS, 
podatku oraz wystawienia PIT;

5. ZAK, DOCZ, OFA,  RODZINA+ 
(za pośrednictwem aplikacji SWR), 
SWR – przygotowane w tych 
aplikacjach listy wypłat świadczeń 
przesyłane są do WYBUD w celu 
realizacji wypłaty;

6. KASA – WYBUD generuje listę  
wypłat gotówkowych i przesyła  
do kasy

8. DOCZ – 
Obsługa dopłat 
czynszowych

Ewidencja 
szczegółowa 
do ksiąg 
pomocniczych 
w zakresie 
dodatków 
mieszkaniowych 
i energetycznych

Aplikacja ma na celu obsługę dodatków 
mieszkaniowych i energetycznych 
wypłacanych mieszkańcom gminy. Za pomocą 
podsystemu użytkownik prowadzi ewidencję 
składanych wniosków, danych 
o wnioskodawcach, a także o właścicielach, 
administratorach oraz zarządcach 
mieszkań/budynków, których lokatorzy mogą 
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy lub 
energetyczny. 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. WYBUD – w zakresie przesyłania 
przygotowanych do wypłaty list;

2. FK_JB – w zakresie przesyłania 
do księgowania list zobowiązań 
oraz wypłaconych świadczeń

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych

9. OFA – 
Fundusz 
Alimentacyjny

Ewidencja 
szczegółowa do 
ksiąg 
pomocniczych w 
zakresie 

Aplikacja ma na celu obsługę wypłaty 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
przysługującego osobie uprawnionej na 
podstawie wydanej decyzji przyznającej 
świadczenie na wniosek osoby uprawnionej 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. SWR – możliwość podpięcia do list 
stworzonych w SWR;

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych
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aplikacji
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służącymi do ewidencji księgowej Powiązania z innymi aplikacjami

wypłacanego 
świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego 
oraz należności 
dłużników 
alimentacyjnych

lub jej przedstawiciela ustawowego oraz 
rejestrację prowadzonych spraw dłużników 
alimentacyjnych.
Obsługa wniosków o świadczenie funduszu 
alimentacyjnego: rejestracja wniosków, 
wydawanie decyzji, naliczanie list wypłat, 
windykacja nienależnie pobranych świadczeń, 
sprawozdawczość, raportowanie, 
zaangażowanie, zbiór centralny.

2. WYBUD – automatyczne przesłanie 
za pośrednictwem aplikacji SWR 
przygotowanych do wypłaty list;

3. FK_JB – w zakresie automatycznego 
przesyłania za pośrednictwem 
aplikacji SWR i WYBUD list 
zobowiązań oraz wypłaconych 
świadczeń do księgowania oraz 
w zakresie udostępniania analityki 
wg kart kontowych;

4. RODZINA + – kopiowanie danych

10. SWR – 
Obsługa 
świadczeń 
rodzinnych i 
opiekuńczych

Ewidencja 
szczegółowa do 
ksiąg 
pomocniczych w 
zakresie 
świadczeń 
rodzinnych wraz 
z dodatkami, 
świadczeń 
opiekuńczych 
oraz zapomóg z 
tytułu urodzenia 
dziecka oraz 
należności z 
tytułu nienależnie 
pobranych 
świadczeń

Aplikacja ma na celu obsługę wypłaty 
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 
zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń 
pielęgnacyjnych oraz zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka przysługujących osobie 
uprawnionej na podstawie wydanej decyzji.
Obsługa wniosków o świadczenia: rejestracja 
wniosków, wydawanie decyzji, naliczanie list 
wypłat, windykacja nienależnie pobranych 
świadczeń, sprawozdawczość, raportowanie, 
zaangażowanie, zbiór centralny.

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. WYBUD – w zakresie 
automatycznego przesyłania 
przygotowanych do wypłaty list;

2. FK_JB – w zakresie 
automatycznego przesyłania 
do księgowania za pośrednictwem 
aplikacji WYBUD list zobowiązań 
oraz wypłaconych świadczeń oraz 
w zakresie udostępniania analityki 
wg kart kontowych;

3. OFA – możliwość podpięcia do list 
stworzonych w SWR;

4. RODZINA+ –  możliwość podpięcia 
do list stworzonych w SWR

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych;

2. PŁATNIK – w zakresie 
naliczania składek ZUS z list 
przesłanych z SWR oraz 
sporządzania deklaracji 
i przesyłu dokumentów 
do ZUS

11. RODZINA + Ewidencja 
szczegółowa do 
ksiąg 
pomocniczych w 
zakresie 
świadczeń 

Aplikacja ma na celu obsługę wypłaty 
świadczeń wychowawczych przysługujących 
osobie uprawnionej na podstawie wydanej 
decyzji przyznającej świadczenie oraz dodatek 
dla osób niepełnosprawnych

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. FK_JB – w zakresie automatycznego 
przesyłania za pośrednictwem 
aplikacji SWR i WYBUD list 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych,

2. CSIZIS – usługi 
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wychowawczych,
dodatków dla 
osób 
niepełnosprawnyc
h oraz należności 
z tytułu 
nienależnie 
pobranych 
świadczeń

Obsługa wniosków o świadczenie 
wychowawcze: rejestracja wniosków, 
wydawanie decyzji, naliczanie list wypłat, 
windykacja nienależnie pobranych świadczeń, 
sprawozdawczość, raportowanie, 
zaangażowanie, zbiór centralny.

zobowiązań oraz wypłaconych 
świadczeń do księgowania 
oraz w zakresie udostępniania 
analityki wg kart kontowych;

2. SWR – możliwość podpięcia do list 
stworzonych w SWR;

3. WYBUD – automatyczne przesłanie 
za pośrednictwem aplikacji SWR 
przygotowanych list do wypłaty;

4. OFA – kopiowanie danych

weryfikacyjne,

3. Emp@tia – wnioski 
elektroniczne

12. PLAN – Plan 
Budżetu

Ewidencja 
pozabilansowa 
planu 
finansowego 
wydatków

Aplikacja służy do rejestrowania planu 
dochodów i wydatków budżetowych oraz 
przychodów i rozchodów.

Rejestracja danych w podsystemie odbywa się 
na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz powiadomień o dokonanych 
zmianach w planie wydatków budżetowych na 
dany rok budżetowy. 

Zarejestrowany w podsystemie plan 
finansowy dochodów i wydatków 
budżetowych przekazywany jest dalej 
do podsystemów: FK_JB, GRU, WYBUD.

Rejestracja zmian w budżecie odbywa się 
bezpośrednio w podsystemie PLAN.

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. FK_JB  – w zakresie przekazywania 
planu dochodów i wydatków Urzędu 
Miasta Krakowa;

2. GRU – weryfikacji z planem 
budżetu podczas rejestracji umów 
i generowania zaangażowania;

3. WYBUD – w zakresie planu 
wydatków budżetowych Urzędu 
Miasta Krakowa

13. GRU – 
Generalny 
Rejestr Umów

Ewidencja 
pozabilansowa 
zaangażowania 
wydatków roku 
bieżącego i 
przyszłych lat

Aplikacja służy do ewidencjonowania 
i kontroli wszelkich umów, porozumień, 
aktów notarialnych itp. zawieranych przez 
wydziały, kancelarie, biura i rady dzielnic. 
Rejestr umów może być obsługiwany przez 
każdą komórkę Urzędu (każdy rejestruje tylko 
swoje umowy) lub centralnie przez jeden 
wydział. Zarejestrowane dane 
wykorzystywane są następnie do wystawiania 

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. PLAN – z aplikacji PLAN 
przekazywany jest do GRU plan 
finansowy dochodów i wydatków 
budżetowych w celu kontroli 
zaangażowania podczas rejestracji 
umowy;

Aplikacja jest zintegrowana 
z następującymi aplikacjami:

1. KOS – udostępnia bazę osób 
fizycznych i prawnych
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i kontroli innych dokumentów w 
podsystemach OTAGO. 
Funkcją aplikacji jest między innymi 
generowanie zaangażowania wynikającego 
z zawartych umów oraz przesyłanie 
zaangażowania do aplikacji FK_JB celem 
zaksięgowania.

2. FK_JB – księgowanie 
zaangażowania wynikającego 
z zawartych umów odbywa się 
na podstawie danych przesłanych 
automatycznie z aplikacji GRU;

3. KASA – zaakceptowana w GRU 
umowa dochodowa generuje 
przypisy i wysyła je automatycznie 
do aplikacji KASA. Przyjęta 
w KASIE wpłata zostaje 
automatycznie zaksięgowana 
na karty kontowe w windykacji 
GRU;

4. WYBUD – podczas rejestracji 
dokumentu do wypłaty wypłacanego 
na podstawie umowy następuje 
pobranie danych z umowy, 
po stronie GRU i WYBUD 
widoczny jest stan realizacji umowy 
oraz umożliwione jest jej 
rozliczenia;

5. WPBUD – dla świadczeń 
prowadzonych w GRU i objętych 
podatkiem VAT aplikacja WPBUD 
wystawia faktury VAT i prowadzi 
rejestr VAT


