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Instrukcja do programu Paszporty UE 
 

 
Aby program prawidłowo funkcjonował należy po instalacji modułu:  
w opcji Administracja - Parametry 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Dane Podmiotu w zakładce „Rejestracja” w polu „Opis prowadzonej działalności” wpisać 
własny Nr rejestracyjny podmiotu w PIORiN poprzedzony symbolem Państwa np. PL-  i 
zatwierdzić klawiszem OK. 
Uwaga! Proszę nie przepisywać numeru z obrazka !  
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Kolejną czynnością jest wprowadzenie zmian w numeracji dokumentów przychodowych. 
Zmiany te wprowadzamy w opcji Administracja - Parametry - Numeracja dokumentów, dla 
dokumentów „przychód wewnętrzny” i „przychód zewnętrzny” 
 

 
 

Zmiany wprowadzamy poprzez zaznaczenie opcji zgodnie z poniższym ekranem. 
 

 
 

Mają one na celu czytelniejsze wyświetlanie numeru partii, co spowoduje łatwiejszą 
identyfikację. 
 

W tej chwili wszystkie czynności konfiguracyjne dla pracy z automatycznym nadawaniem 
numeru partii są zakończone. 
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Paszporty są generowane do dokumentów sprzedaży oraz do dokumentów typu PZ i PW. 
Generowanie paszportów do dokumentów przychodowych ma na celu wcześniejsze 
oznakowanie roślin niż w samym momencie sprzedaży. 
 
Po zapisaniu dokumentu  na liście pod prawym klawiszem myszy mamy dostępną opcję 
„Drukuj naklejki z towarami” 
 

 
 
Po jej wyborze pokaże się okno, w którym użytkownik ma do wyboru szablony naklejek ( są 
to opcje generowania własnych szblonów naklejek na podstawie dostraczonych przez nas 
wzorców). 
 

 
 
Polecamy pomoc dla programu SubiektGT celem zapoznania się z działaniem modułu 
naklejek : 
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https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2439,jak-wydrukowac-naklejki-
dla-towarow-widniejacych-na-dokumencie-handlowym-np-na-fakturze-zakupu.html 
 

Naklejki mogą być drukowane na dowolnym urządzeniu posiadającym sterowniki dla 
systemu windows. Po kliknięciu „drukuj” może być konieczny wybór drukarki i ewentualnie 
we właściwościach drukarki zmiana orientacji z pionowej na poziomą w zależności od typu 
szablonu naklejki. 
 

 
 
Moduł Paszporty UE standardowo posiada wzorce wydruku na papier formatu A4, 
pojedyncze naklejki , jak również na pętelki, w opcjach: kolor, negatyw i pozytyw. 
 

 

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2439,jak-wydrukowac-naklejki-dla-towarow-widniejacych-na-dokumencie-handlowym-np-na-fakturze-zakupu.html
https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2439,jak-wydrukowac-naklejki-dla-towarow-widniejacych-na-dokumencie-handlowym-np-na-fakturze-zakupu.html
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Każdy użytkownik na podstawie podstawowych wzorców może zbudować sobie własne 
szablony naklejek dla wybranych urządzeń. 
 
 
 
W opcji „Zestawienia” znajduje się  raport wydanych paszportów, który można 
wydrukować. 
 

 
 

Jak Państwo zauważyli, w opcji  automatycznego generowania paszportów poza wydrukiem 
nie jest konieczna żadna dodatkowa akcja użytkownika. Numeracja powstaje automatycznie 
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na podstawie numerów dokumentów dostaw, czy to własnych , czy obcych i jest ona 
wystarczajaca do 100% identyfikacji. 
Koszt modułu 650 zł netto. 
 

Moduł wymaga aktywnego abonamentu  do programu SubiektGT.  Na dzień 04.12.2019 jest 
to wersja 1.59 .Użytkownikom Subiekta GT beż aktualnego abonamentu możemy 
zaproponować go w cenie 283 zł netto. 
 

Jeżeli abonent chce mieć wpływ na numery partii drukowanych na paszportach konieczne 
jest dokupienie dodatkowego programu producenta w cenie 693 zł netto. 
Poniżej przedstawiamy w skrócie alternatywy jakie niesie za sobą to rozszerzenie. 
 

W każdym dokumencie przychodowym, w którym wprowadzamy stany magazynowe 
danych roślin mamy możliwość wprowadzenia numeru partii roślin czy paszportu. Dla 
zakupu będzie to dokument typu faktura zakupu bądź przyjęcie zewnętrzne, dla produkcji 
własnej będzie to przychód wewnętrzny. Skąd ten numer partii roślin się bierze ? Przy 
zakupie można wprowadzić numer paszportu roślin, który narzucił inny podmiot 
profesjonalny. Będzie to dla użytkownika bardzo wygodne bo będzie miał cały ciąg zdarzeń 
powiązany z tą numeracją, a z samej numeracji nie będzie znany podmiot profesjonalny 
(dostawca). Dla przychodów wewnętrznych sugerujemy wpisywanie numeru dokumentu 
przychodowego bądź nadanie własnego numeru. Nie ma co do tego żadnych szczegółowych 
przepisów. Zwracamy jednak uwagę, że posiadając moduł Paszporty UE użytkownik ma 
możliwość albo wprowadzenia numeru ręcznie albo nasz moduł będzie nad tym czuwał i 
nadawał numerację partii i paszportów  automatycznie. 
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W przykładzie posłużyliśmy się fakturą zakupu, ale producenci materiału szkółkarskiego 
przeważnie będą używać dokumentu PW. To, czy dla każdej dostawy do magazynu 
właściciele będą chcieli wprowadzać ręcznie numer Partii Roślin zależy od modelu pracy 
przyjętego w szkółce. 
 

 
 

Numer partii w takim wypadku wpisywany jest w kolumnę ręcznie lub za pomocą czytnika. 
Mając przypisane numery partii możemy przystąpić do wydawania roślin. 
W Subiekcie GT numer Partii można wskazać ręcznie lub wykorzystać mechanizm, który go 
nada automatycznie. 
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Reasumując, różnica przy pracy z nadawaniem numerów automatycznie lub ręcznie polega 
na tym, że przy pracy ręcznej mamy możliwość zmiany numeru partii podczas przyjęcia 
roślin, jak również mamy możliwość wskazania numeru partii przy wydaniu roślin. Przy 
pracy ręcznej możemy pracować w trybie mieszanym, czyli części odmian nadawać ręcznie 
numery partii , a reszcie nadawać automatycznie. 
Przy pracy automatycznej nie mamy wpływu na generowany numer paszportu. 


