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w sprawie nowego rodzaju dokumentu dla potrzeb księgowania not wewnętrznych

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie SAP uprzejmie informuję, że
utworzony został nowy rodzaj dokumentu dla potrzeb księgowania not wewnętrznych ,,MW --
nota wewnętrzna"

Zmiana zostanie wprowadzona do systemu z dniem l stycznia 2018.

Nota wewnętrzna oraz nota weW11ę111411ŁproUektowa po zatwierdzeniu przezjednostkę
obciążaną w transakcji ZFI.NOTY stanie zaksięgowana z rodzajem dokumentu

MW, a nie tak jak do tej pory MI. Zakres numeracŃny dokumentów MW rozpoczyna się od

307XXXXXXX np. numer dokumentu 3070000001, podobnie jak numeracja dzienników np.
Dziennik z rodzajem dokumentu MW dla Wydziału Filozofii i Socjologii to 1353070001,

135 numer działu gospodarczego,

307 -- rodzaj dokumentu: nota wewnętrzna,
0001 -- numer kolejny dziennika.

gdzie

Dla not wewnętrznych projektowych jednostka przyjmująca notę
dziennik projektowy z rodzajem dokumentu ,,51 - Inne (projekty)".

powinna utworzyć
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Natomiast dla pozostałych not wewnętrznych jednostka przyjmująca notę powinna utworzyć
dziennik z nowym rodzajem dokumentu ,,MW -- nota wewnętrzna" np.1353070001.

Dodawanie nowego numeru dziennika

[E- Rodzaj dok :u {'!) 5 e Wpisye

Jednostka gosp.

Dzhłgospod.

Rak obrotowy

Rydz. doku mentu

flumer dziennika

D13S

zot71 Okres

Ograniczeni

[glgllBJl@Jl®l@llEH l [g
Rodzala Oznaczenie
DP Faktura wewn. DPFI

FB Bezosabowy f. pbc
FW Faktura wewn. WNT

IU Faktura wewn. IU

KF Zal.na konferenqe

LI LkwHage śT
L2 Lkwidade WSIP

L3 Ukwdage pozostałe

M! Przeksięgowanie śT

lbt2 Przeksięgowanie WNIP

M3 Przeksięgowanie inne

N14 Przeksięgow.obce->ŚT

MG Zakupy pł. Gotówką

htl Inne (np.. PK)

MP Zakupy pł. Przelewem

P.IW Nota wewnętrzna

F

12

SQtus nr dziennika

Wprowadza

Ost. zm. przez

Fioiń©'
K.PQSNIK

UNiWenAqTev WARSZAWSKI
STAR

id.bM..\v.mg

Komunikat Kwestora nr 9/2017 z 21 grudnia 2017 roku str. 2


