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Zakres dokumentu 
Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy 

zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. 

Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i 

powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych. 

Przepływy danych 
Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której 

przechowywane są dane kontrahentów, pracowników. Jako dane kontrahentów należy również 

rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. 

System może pracować w trybie modułowym w zależności od tego czy na jednej bazie danych jest 

jeden moduł magazynowo handlowy czy występuje w połączeniu np. z modułem kadrowo płacowym 

lub finansowo księgowym ilość tabel może być różna. Jako dane pracowników należy rozumieć 

informacje o pracownikach firmy pozwalające rejestrować dokumenty na danego pracownika. Dane 

wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików 

tekstowych oraz import z plików programu MS Excel. W wariancie PRESTIŻ Plus programu jest 

możliwość dodawania własnych tabel oraz formatek przeglądania i modyfikacji danych. Tabele te 

mogą być połączone ze zbiorami przechowującymi informacje o danych osobowych. Ponieważ 

struktura tych tabel może być dowolna, niniejsza dokumentacja nie zawiera ich opisu. Program 

umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firmy, kontrahentów i osób 

zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych 

wydruków, plików tekstowych, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Jeśli 

system został zintegrowany z zewnętrznymi narzędziami do raportowania lista zewnętrznych 

formatów może być szersza. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe dla 

różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych oraz systemów wymiany 

danych w postaci elektronicznej w formacie XML. 

Struktura zbiorów danych i ich powiązania 
Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z 

uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych 

oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych. 

Tablica URZEDY 
Tablica zawiera dane Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z pracodawcą i pracownikami 

Nazwa Opis 

ID_URZEDU Identyfikator urzędu (unikatowy) 

NAZWA Nazwa urzędu 

MIEJSCOWOSC Adres urzędu – miejscowość 

ULICA_LOKAL Adres urzędu – ulica i numer domu 

KOD_POCZTOWY Adres urzędu – kod pocztowy 

BANK_NAZWA Numer rachunku bankowego urzędu – nazwa 
banku 

BANK_KONTO Numer rachunku bankowego urzędu – numer 
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rachunku  

KONTO_WN Analityka strony winien konta księgowego 
rozliczeń z urzędem  

KONTO_MA Analityka strony ma konta księgowego rozliczeń 
z urzędem 

KOD_US Numer urzędu skarbowego nadany przez 
Ministerstwo Finansów 

TYP_URZEDU Typ urzędu. Dozwolone wartości US- urząd 
skarbowy, ZUS – oddział zus  

 

Tablica RACHUNEK_URZEDU 
Tablica zawiera rachunki Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z pracodawcą i 

pracownikami. 

Nazwa Opis 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku (unikatowy) 

ID_URZEDU Identyfikator urzędu danego rachunku 

NUMER_RACHUNKU Numer rachunku bankowego 

NAZWA Nazwa rachunku 

 

Tablica RACHUNEK_WIRTUALNY 
Tablica zawiera listę rachunków wirtualnych, które mogą być przypisane dla kontrahentów.  

Nazwa Opis 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku (unikatowy) 

ID_SCHEMATU Identyfikator schematu wirtualnego z tabeli 
RACHUNEK_WIRTUALNY_SCHEMAT 

NUMER_RACHUNKU Numer rachunku bankowego 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta przypisanego do 
rachunku 

ID_FIRMY Identyfikator firmy, do której kontrahent w 
systemie należy 

 

Tablica FIRMA 
Tablica zawiera listę pracodawców. Dla każdego pracodawcy przechowywany jest jeden zapis. 

Nazwa Opis 

ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy /firmy (unikatowy) 

NAZWA_PELNA Pełna nazwa pracodawcy 

NAZWA Nazwa skrócona pracodawcy 

NIP NIP pracodawcy 

REGON REGON pracodawcy 

EKD Europejski Kod Działalności pracodawcy 

NKP Numer Konta Płatnika w ZUS 

RODZAJ_PLATNIKA Klasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: 
Płatnik nie będący osobą fizyczną lub Osoba 
fizyczna 
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ID_US Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z 
tablicy URZEDY) 

ID_ZUS Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy 
URZEDY) 

UWAGI Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy 

 

Tablica ADRESY_FIRMY 
Tablica zawiera adresy pracodawcy związane z prowadzona działalnością. Dla danego pracodawcy 

może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu 

Nazwa Opis 

ID_ADRESY_FIRMY Identyfikator adresu (unikatowy) 

ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) 

DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują 

KRAJ Kraj 

WOJEWODZTWO Województwo 

POWIAT Powiat 

GMINA Gmina 

ULICA Ulica 

NR_DOMU Numer domu 

NR_LOKALU Numer lokalu 

MIEJSCOWOSC Miejscowość 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy 

POCZTA Poczta 

SKRYTKA Skrytka pocztowa  

TELEFON Numer telefonu 

TELEX Numer modemu w adresie do korespondencji 

FAKS Numer faksu 

E_MAIL Adres poczty elektronicznej 

TYP_ADRESU Identyfikator rodzaju adresu: 
S- adres siedziby 
D- adres prowadzenia działalności 
K- adres do korespondencji 

ZAKONCZENIE Znacznik. 1 oznacza, że adres jest nieaktualny, 0 
że jest obowiązujący. 

 

Tablica PRACOWNIK 
Tablica zwiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis. 

Nazwa Opis 

ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (unikatowy) 

ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) 

ID_STRUKTURY Identyfikator działu (z tablicy 
STRUKTURA_ORGANIZACYJNA) 

NR_EWIDENCYJNY Numer ewidencyjny osoby w firmie 

NAZWISKO Nazwisko osoby 
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IMIE_1 Pierwsze imię osoby 

IMIE_2 Drugie imię osoby 

NAZWISKO_RODOWE Nazwisko rodowe osoby 

IMIE_OJCA Imię ojca osoby 

IMIE_MATKI Imię matki osoby 

NAZWISKO_MATKI Nazwisko matki osoby 

MIEJSCE_URODZ Miejsce urodzenia osoby 

DATA_URODZENIA Data urodzenia osoby 

PESEL Numer PESEL osoby 

NIP Numer NIP osoby 

DOWOD Seria i numer dowodu osobistego osoby 

WYDANY Organ wydający dowód osobisty osoby 

DATA_WYDANIA Data wydania dowodu osobistego 

PASZPORT Seria i numer paszportu osoby 

TELEFON Numer telefonu osoby 

PLEC Płeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, 
Mężczyzna 

ID_SCHEMATU Identyfikator schematu księgowania przypisany 
osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA) 

ARCHIWUM Znacznik osoby w archiwum. 1 oznacza, że osoba 
jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 
oznacza, że jest w archiwum  

RODZAJ_PRACOWNIKA Znacznik statusu osoby. 1 oznacza Pracownika 
etatowego, 2 oznacza Osobę z zewnątrz. 

FUNDUSZ_BEZOSOBOWY Znacznik. 1 oznacza, że osoba pobiera 
wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 
oznacza, że nie pobiera 

NR_ANALITYKI Numer analityki osoby w systemie księgowym 

DATA_WPROWADZENIA_DANYCH Data wprowadzenia danych przez użytkownika 

DATA_MODYFIKACJI_DANYCH Ostatnia data modyfikacji danych przez 
użytkownika 

UZYTKOWNIK_WPROWADZ Nazwa użytkownika, który dane wprowadził (z 
tablicy G_UZYTKOWNIK) 

UZYTKOWNIK_MODYFIK Nazwa ostatniego użytkownika, który dane 
modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK) 

KOD_PRACOWNIKA Numer pracownika w systemie księgowym 

ZDJECIE Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej 

UWAGI Miejsce na dowolny opis osoby 

 

Tablica ADRESY_PRACOWNIKA 
Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących 

tego samego rodzaju adresu 

Nazwa Opis 

ID_ADRESY_PRAC Identyfikator adresu (unikatowy) 

ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) 

DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują 

KRAJ Kraj 
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WOJEWODZTWO Województwo 

POWIAT Powiat 

GMINA Gmina 

ULICA Ulica 

NR_DOMU Numer domu 

NR_LOKALU Numer lokalu 

MIEJSCOWOSC Miejscowość 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy 

POCZTA Poczta 

SKRYTKA Skrytka pocztowa  

TELEFON Numer telefonu 

TELEX Numer modemu w adresie do korespondencji 

FAKS Numer faksu 

E_MAIL Adres poczty elektronicznej 

TYP_ADRESU Identyfikator rodzaju adresu: 
M- adres zamieszkania 
Z- adres zameldowania 
K- adres do korespondencji 

Tablica RACHUNEK_PRACOWNIKA 
Tablica zawiera rachunki bankowe pracownika. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów  

Nazwa Opis 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku (unikatowy) 

ID_PRACOWNIKA Identyfikator pracownika w systemie 

NUMER_RACHUNKU Numer rachunku bankowego 

WLASCICIEL_RACHUNKU Właściciel danego rachunku bankowego 

ID_BANKU Identyfikator banku 

NAZWA Nazwa rachunku 

 

Tablica RACHUNEK_KONTRAHENTA 
Tablica zawiera rachunki bankowe kontrahenta. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów  

Nazwa Opis 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku (unikatowy) 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta w systemie 

NUMER_RACHUNKU Numer rachunku bankowego 

ID_BANKU Identyfikator banku 

NAZWA Nazwa rachunku 

 

Tablica RACHUNEK_FIRMY 
Tablica zawiera rachunki bankowe firmy. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów  

Nazwa Opis 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku (unikatowy) 

ID_FIRMY Identyfikator firmy w systemie 

NUMER_RACHUNKU Numer rachunku bankowego 
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ID_BANKU Identyfikator banku 

NAZWA Nazwa rachunku 

KONTO_FK Konto w systemie finansowo księgowym 

 

Tablica MIEJSCE_DOSTAWY 
Tablica zawiera miejsca dostawy możliwe do wyboru na dokument.  

Nazwa Opis 

ID_MIEJSCA_DOSTAWY Identyfikator miejsca dostawy 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta, którego miejsca 
dotyczą. Dla jednego kontrahenta może być 
wiele miejsc dostawy 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy miejscowości 

MIEJSCOWOSC Nazwa miejscowości 

ULICA_LOKAL Adres miejsca dostawy 

FIRMA Nazwa firmy 

ODBIORCA Nazwa odbiorcy 

TEL Numer telefonu odbiorcy 

OPIS Dodatkowy opis miejsca dostawy 

 

Tablica IMP_PRACOWNIK 
Tablica zawiera informacje o pracownikach w przypadku kiedy system WF-Mag współpracuje  

systemem finansowo księgowym na rozłącznych bazach danych. 

Nazwa Opis 

IMP_ID_PRACOWNIKA Identyfikator pracownika do importu (wartość 
unikatowa) 

ID_PRACOWNIKA Identyfikator pracownika 

NAZWISKO Nazwisko pracownika 

IMIE_1 Imię pracownika 

PLEC Płeć 

PESEL Numer PESEL pracownika 

KOD_PRACOWNIKA Kod pracownika w systemie 

DATA_URODZENIA Data urodzenia 

NR_EWIDENCYJNY Nr ewidencyjny nadany pracownikowi w 
systemie 

POLE1-POLE10 10 pól dowolnego zastosowania 

  

Tablica IMP_KONTRAHENT 
Tablica zawiera informacje o kontrahentach w przypadku kiedy system WF-Mag współpracuje  

systemem finansowo księgowym na rozłącznych bazach danych. 

Nazwa Opis 

IMP_ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta do importu (wartość 
unikatowa) 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta w systemie 

KOD_KONTRAHENTA Kod kontrahenta w systemie 
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KOD_PLATNIKA Kod kontrahenta, który jest płatnikiem 

NAZWA Nazwa skrócona kontrahenta 

NAZWA PEŁNA Pełna nazwa kontrahenta 

ADRES Adres kontrahenta 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy miejscowości 

MIEJSCOWOSC Nazwa miejscowości 

ULICA_LOKAL Ulica oraz numer lokalu 

NIP Numer NIP 

POLE1-POLE10 10 pól dowolnego zastosowania 

 

Tablica KONTRAHENT 
Tablica zawiera informacje o kontrahentach zapisanych w systemie 

Nazwa Opis 

ID_FIRMY Identyfikator firmy w systemie, w której 
kontrahent jest widoczny (kontrahenci 
przypisani są do firmy) 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta w systemie 

ID_RACHUNKU Identyfikator rachunku kontrahenta 

REGON Numer REGON kontrahenta 

ID_PLATNIKA Identyfikator kontrahenta, który jest płatnikiem 
dla tego kontrahenta 

NAZWA Nazwa skrócona kontrahenta 

NAZWA PEŁNA Pełna nazwa kontrahenta 

ADRES Adres kontrahenta 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy miejscowości 

MIEJSCOWOSC Nazwa miejscowości 

ULICA_LOKAL Ulica oraz numer lokalu 

NIP Numer NIP 

NIPL Numer NIP bez dodatkowych znaków 
rozdzielających 

KOD_KRESKOWY Kod kreskowy identyfikujący danego 
kontrahenta 

KOD_KONTRAHENTA Kod kontrahenta w systemie 

ADRES_WWW Adres www strony internetowej kontrahenta 

ZGODA_NA_PRZETWARZANIE Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  Wartość NULL – zgoda nie została 
określona, 1- wyrażono zgodę, 2-nie wyrażono 
zgody 

ZGODA_NA_FAKTURY_ELEKTRONICZNE Wyrażanie zgody na wystawianie faktury w 
formie elektronicznej. 0- brak zgody, 1-wyrażono 
zgodę 

KTO_WPISAL Informacje o użytkowniku, który dodał zapis w 
kartotece 

KTO_POPRAWIL Informacje o użytkowniku, który poprawił zapis 
w kartotece. 

ADRES_EMAIL Adres email kontrahenta 

POLE1-POLE10 10 pól dowolnego zastosowania 

DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWA Nazwa dokumentu tożsamości 
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DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMER Numer dokumentu tożsamości 

DOKUMENT_WYDANY_PRZEZ Nazwa organu wydającego dokument 

KOD_POCZTOWY_KOR Kod pocztowy do korespondencji 

MIEJSCOWOSC_KOR Nazwa miejscowości do korespondencji 

ULICA_LOKAL_KOR Nazwa ulicy i numer lokalu do korespondencji 

WOJEWODZTWO_KOR Nazwa województwa do korespondencji 

PESEL Numer PESEL kontrahenta 

WOJEWODZTWO Nazwa województwa w adresie kontrahenta 

 

Tablica ADRESY_KONTRAHENTA 
Tablica zawiera adresy kontrahenta związane z prowadzona działalnością. Dla danego kontrahenta 

może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu 

Nazwa Opis 

ID_ADRESY_FIRMY Identyfikator adresu (unikatowy) 

ID_KONTRAHENTA Identyfikator kontrahenta (z tablicy kontrahent) 

DATA_OD Data od kiedy dane obowiązują 

SYM_KRAJU Symbol kraju 

WOJEWODZTWO Województwo 

ULICA_LOKAL Ulica oraz numer lokalu 

MIEJSCOWOSC Miejscowość 

KOD_POCZTOWY Kod pocztowy 

 

Tablica UZYTKOWNIK 
Tablica zawiera informacje o użytkownikach zarejestrowanych w systemie. 

Nazwa Opis 

ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika (unikatowy) 

IDENTYFIKATOR Nazwa loginu w systemie 

NAZWA Nazwa opisowa użytkownika 

HASLO Hasło w postaci zaszyfrowanej 

ADRES_IP Adres IP lub nazwa komputera, z której nastąpiło 
logowanie 

LOG_DODAWANIE Flaga czy rejestrować zapisy o dodawaniu 
danych w kartotekach 1 = Tak, 0=Nie 

LOG_ZMIANA Flaga czy rejestrować zapisy o zmianie danych w 
kartotekach 1 = Tak, 0=Nie 

LOG_USUWANIE Flaga czy rejestrować zapisy o dodawaniu 
danych w kartotekach 1 = Tak, 0=Nie 

LOGIN_TIME Czas logowania 

HASLOS Hasło w postaci zaszyfrowanej 

Tablica OSOBA_POWIAZANA 
Tablica zawiera informacje o odbiorcach jakich można wybrać na dokument. 

Nazwa Opis 

ID_OSOPOW Identyfikator osoby powiązanej (unikatowy) 
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ID_KONTRAHENTA Nazwa loginu w systemie 

NAZWA Dane osoby odbierającej 

 

Tablica AKTYWNOSC_UZYTKOWNIKA 
Tablica zawiera informacje o aktywnościach użytkownika zarejestrowanych w systemie. 

Nazwa Opis 

ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika z tabeli uzytkownik 

ID_AKTYWNOSCI Identyfikator aktywności w systemie (unikatowy) 

ID_FIRMY Identyfikator firmy, której zapis dotyczy 

TYP_ZAPISU Skrótowy zapis tabeli, której zapis dotyczy 

KOD_OPERACJI Rodzaj operacji wykonywanej: 
1- Dodawanie 
2- Modyfikacja 
3- Kasowanie 

DATAICZAS Data i godzina wykonania operacji 

INDETYFIKATOR_OPISOWY Opisowy identyfikator wykonywanej operacji 

 

System w tabelach POZYCJA_DOKUMENTU_MAGAZYNOWEGO,POZYCJA_ZAMOWIENIA 

przechowuje identyfikatorów towarów z tabeli ARTYKUL, które są w powiązaniu z identyfikatorem 

konkretnego dokumentu. W tym przypadku należy również uwzględnić pola z tabeli artykuł opisujące 

dany towar. 

System zezwala również na wykonanie eksportu danych z programu do pliku zewnętrznego w postaci 

XLS, CSV lub plików TXT, XML. Eksport może być wykonany jako eksport kartoteki z aktualnie 

widoczną listą pól danej kartoteki lub jako eksport danych w określonym formacie w celu importu w 

innym systemie lub platformie elektronicznej wymiany danych. 


