
Obieg akceptacji 

kosztów  

w organizacji 
 

 automatyczne sterowanie obiegiem akceptacji 

 monitorowanie stanu obiegu faktur 

 podział kosztów z jednej faktury na centra kosztów 

 szybka rejestracja faktur 

 obsługa wielu projektów 

 monitorowanie lokalizacji oryginału 

 praca zdalna/w rozproszeniu 

 

 

 

  

 

 

 



Zarzadzanie fakturą kosztową, przepływem akceptacji kosztów, ich nadzorowaniem jest 

kluczowym elementem zarządzania każdej organizacji. Faktura kosztowa szczególnie w 

firmach realizujących projekty, przedsięwzięcia, inwestycje wymaga szczególnej uwagi. 

Dlatego wskazane jest, by efektywnie wspierać i nadzorować te procesy.  

Proces akceptacji kosztów w organizacji 

W wielu firmach   

w procesie akceptacji faktur kosztowych 

pojawia się problem związany  

z częściową akceptacją faktur lub ich pozycji 

przez różnych pracowników (np. kierowników). 

Proponowane przez nas rozwiązanie 

udostępnia mechanizm obiegu akceptacji 

faktury, który steruje i nadzoruje proces wg 

wymagań klienta. Kluczową jego zaletą,  

, jest możliwość rozpisania jednej faktury na 

wiele centrów kosztów / prowadzonych 

projektów.  

Poniżej przedstawiamy przykładowy scenariusz 

procesu obiegu faktury z uwzględnieniem operacji akceptacji pozycji kosztów faktury  

w prowadzonych projektach.1 

 

                                  
1 Schemat obiegu oraz podział na role jest jedynie wariantem rozwiązania, docelowo odzwierciedla 

schemat obiegu wymagany przez przedsiębiorstwo 

Często jest tak, że faktury za zakupiony towar lub 

materiały napływają od dostawców/kooperantów 

partiami i muszą być akceptowane przez wielu 

kierowników  różnych działów, (w przypadku firm 

budowlanych przez wielu kierowników budów np. w 

przypadku zakupu materiału, który  jest 

rozdysponowany na kilka lokalizacji). Powyższe 

zdarzenia znacząco utrudniają  precyzyjne rozpisanie 

kosztów. Z reguły systemy informatyczne klasy ERP 

wspierające nie radzą sobie z tym problemem. Nasz 

system umożliwia podłączenie faktury pod dany dział 

firmy (centrum kosztów) lub projekt oraz rozliczanie jej 

poszczególnych pozycji wartościowo 

 



Zamieszczony przykładowy schemat obiegu i akceptacji 

faktury kosztowej zawiera podział na poszczególne role w 

procesie. W omawianym schemacie ‘faktura kosztowa’ trafia 

do Sekretariatu, gdzie jest rejestrowana w systemie  w trybie 

kancelaryjnym tj. opisywana i automatycznie rejestrowana w 

‘dzienniku korespondencji’. System automatycznie dobiera 

adresata korespondencji dla rejestrowanej faktury 

(Księgowość). Po zarejestrowaniu kancelaryjnym faktury jest 

ona dostarczana do adresata i równolegle automatycznie 

kierowana przez System na ścieżkę obiegu. W pierwszej kolejności system Vario analizuje 

dane opisowe faktury i w przypadku ich niekompletności kieruje polecenie do 

‘Opisującego’. Po wymaganym opisie faktury wartościami [min. wystawca, termin 

płatności, wartość] przesyła dokument do Dyrektora < Rozdzielający>.  

 

Na tym etapie Dyrektor wskazuje osobę odpowiedzialną za akceptację kosztów. System 

przesyła polecenie do Kierownik <Akceptujący>. Kierownik wprowadza pozycje kosztowe 

faktury, kategorię kosztów, centrum kosztów danej pozycji <mpk/projekt> i potwierdza 

przyjęcie rozpisanych pozycji faktury. 



 

W przypadku niezbilansowania wartości pozycji z wartością faktury system Vario przesyła 

ponownie fakturę do Dyrektora w celu wskazania kolejnego Akceptującego pozostałą 

wartość faktury. Po zakończeniu obiegu system przekazuje fakturę do Działu Księgowości, 

informując tym samym o powstaniu i akceptacji jej pozycji kosztowych.  Poszczególne 

zaakceptowane pozycje kosztowe faktury odkładają się automatyczne w obrębie 

przypisanych kategorii kosztowych oraz centrów kosztów bezpośrednio po ich akceptacji, 

nawet w przypadku przebywania faktury jeszcze w aktywnym obiegu(np. akceptacji części 

kosztów z faktury). 

 

W każdym momencie osoby uczestniczące w obiegu, jak i subskrybenci <Księgowość> 

mają pełną informację o bieżącym stanie faktury w obiegu, ścieżce, jaką przebyła faktura 

oraz czynnościach jakie podejmowali uczestnicy procesu. System automatycznie tworzy 

‘pieczątkę faktury’. 



 

 

Na zakończenie procesu akceptacji faktury system może wysłać dokument do systemu ERP 

zgodnie z uzgodnionymi zasadami integracji. 

System umożliwia również wprowadzanie w obieg faktur otrzymywanych w postaci 

elektronicznej i za pomocą serwerów pocztowych. 

System może być dopasowywany w pełnym zakresie obejmującym strukturę faktury, 

zaangażowane w jej opis słowniki, rejestry faktur, słowniki projektów, procedury obiegu, 

zakresu i metod integracji z systemami ERP czy też systemami bankowymi oraz szeregu 

pozostałych obszarów wykorzystania. 
    

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia systemu: 

 

 identyfikacja kosztów w momencie pojawienia się faktury w sekretariacie/-

ach lub otrzymaniu jej pocztą elektroniczną, 

 automatyczne powiadamianie zainteresowanych o wpływie faktury, 

 szybki obieg faktur, identyfikacji opisów analitycznych w ramach procesu 

akceptacji faktury, 

 eliminacja ryzyka zagubienia faktury oraz jej nienadzorowanego 

przetrzymywania, 

 pilnowanie terminowości identyfikacji i akceptacji kosztów, 

 możliwość sprawdzenia przez wszystkich uprawnionych użytkowników, na 

jakim etapie akceptacji znajduje się faktura, 

 możliwość budowania pre-cashflow już w momencie rejestracji faktury 

kosztowej, 


