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MINISTERSTWO FINANSÓW 

Sekretarz Stanu 
ST2-4834-37/2006/534 

Warszawa, 2006-04-13 

 
 

 

Panie/Panowie 

Wójtowie, Burmistrzowie, 

Prezydenci, Starostowie, Marszałkowie 

wszyscy 

 
 

 

W zwi�zku z zako�czeniem realizacji projektu Phare 2002/000-580.01.09 „Zarz�dzanie 
finansami publicznymi”, komponent B - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, i� do 
regionalnych izb obrachunkowych zostały przekazane płyty CD-ROM zawieraj�ce nowy 
system informatyczny BeSTi@, który docelowo zast�pi system Bud�etST II. 

Wymiana systemów informatycznych do obsługi sprawozdawczo�ci bud�etowej 
nast�pi od II kwartału 2006 r. po opracowaniu i opublikowaniu nowego rozporz�dzenia w 
sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej uwzgl�dniaj�cego regulacje: 

- zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z pó�n. zm.), 

- wynikaj�ce z zało�e� przyj�tych przy opracowywaniu nowego systemu 
informatycznego do obsługi sprawozdawczo�ci elektronicznej, w szczególno�ci: 

- zmian w sposobie sporz�dzania sprawozdawczo�ci zbiorczej tj. z dokładno�ci� w 
jakiej prowadzone s� ksi�gi rachunkowe a nie jak dotychczas w zaokr�gleniu do 
pełnych złotych,  

- wprowadzaj�ce obowi�zek przekazywania przez JST danych sprawozdawczych 
wył�cznie przy u�yciu wskazanego przez MF systemu informatycznego, 

- zmiana formatu danych elektronicznych przekazywanych z jednostek samorz�du 
terytorialnego do Ministerstwa Finansów za po�rednictwem RIO z dotychczas 
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obowi�zuj�cego w systemie BudzetST II (dBase IV) na zastosowany w systemie 
BeSTi@ (XML). 

Ministerstwo Finansów widzi potrzeb� mo�liwie jak najszybszego (testowego) 
uruchomienia systemu BeSTi@ polegaj�cego na zebraniu danych ze sprawozda� 
bud�etowych jednostek samorz�du terytorialnego za I kwartał 2006 r.  

Uzyskane w ten sposób dane byłyby traktowane jako dane testowe i pozwoliłyby na 
zidentyfikowanie ewentualnych bł�dów systemu, których nie udało si� wyeliminowa� we 
wcze�niejszych  fazach testów. 

W zwi�zku z powy�szym: 

I. Jednostki samorz�du terytorialnego sporz�dz� i przeka�� do regionalnych izb 
obrachunkowych sprawozdania za I kwartał 2006 r. zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w rozporz�dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 
sprawozdawczo�ci bud�etowej przy wykorzystaniu systemu Bud�et ST II.  

II. Do ko�ca kwietnia regionalne izby obrachunkowe przeka�� wszystkim jednostkom 
samorz�dowym no�niki CD z oprogramowaniem BeSTi@, które najpó�niej do 10 maja 
br. nale�y zainstalowa� i skonfigurowa� zgodnie z instrukcjami w wersji elektronicznej 
zawartymi na płycie CD, w szczególno�ci poprzez zdefiniowanie u�ytkowników 
systemu oraz wprowadzenie do systemu wykazu jednostek organizacyjnych – 
jednostek bud�etowych, zakładów bud�etowych, gospodarstw pomocniczych, 
rachunków dochodów własnych oraz funduszy celowych nie posiadaj�cych 
osobowo�ci prawnej.  

Zgodnie z procedurami obowi�zuj�cymi w nowym systemie zarz�dzania bud�etami 
jednostek samorz�du terytorialnego BeSTi@ Ministerstwo Finansów 
udost�pni jednostkom samorz�du terytorialnego mo�liwo�� do wprowadzenia danych 
za I kwartał 2006 r.  

Aby ograniczy� pracochłonno�� wynikaj�c� z konieczno�ci ponownego sporz�dzenia 
sprawozda�, na stronie www.rio.gov.pl do 10 maja br. zostanie opublikowana 
instrukcja opisuj�ca sposób post�powania obejmuj�cy: 

a) import danych do systemu BeSTi@ z plików DBF zawieraj�cych sprawozdania za 
I kwartał 2006 r. wygenerowanych w systemie BudzetST II,  

b) sposób dokonania wysyłki danych w systemie BeSTi@ z JST do RIO.  

Dane sprawozdawcze wprowadzone do systemu BeSTi@ nale�y przekaza� do RIO 
wył�cznie w formie elektronicznej (bez wydruków) w terminie od 22 do 31 maja br. 

W przypadku zaistnienia problemów z przekazaniem danych w systemie BeSTi@, 
których nie uda si� rozwi�za� przez kontakt z serwisem wykonawcy systemu, 
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jednostka samorz�du terytorialnego powinna przesła� do wła�ciwej regionalnej izby 
obrachunkowej opis zaistniałych problemów. Ministerstwo Finansów pragnie 
podkre�li� �e dane przekazane w systemie BeSTi@ nale�y traktowa� jedynie jako 
dane testowe. 

Przekazuj�c powy�sze Ministerstwo Finansów  zwraca si� z  pro�b� o podj�cie 
stosownych działa� tak aby w terminach, o których mowa wy�ej były przekazane dane 
w nowym systemie. 

 

Do wiadomo�ci: 

Regionalne Izby Obrachunkowe 

wszystkie 

SEKRETARZ  STANU 

El�bieta Suchocka-Roguska 


