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Wstęp 

Witamy na szkoleniu Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych sa-
morządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, jak: 

• poruszać się po aplikacji Finanse VULCAN,  

• zdefiniować słowniki potrzebne do pracy, 

• wprowadzać różne rodzaje dokumentów, m.in. bilans otwarcia, plan finansowy, dokumenty sprze-
daży i zakupu, wyciąg bankowy, noty odsetkowe, dokumenty kasowe, 

• sporządzać PK dokumentów, 

• księgować dokumenty, 

• tworzyć różne rodzaje sprawozdań, raportów budżetowych oraz zestawień z dokumentów źródło-
wych, 

• prowadzić dokumenty w rejestrze sprzedaży i zakupu, 

• sporządzać deklarację VAT-7. 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Dostęp do aplikacji  

Ćwiczenie 1. Logowanie 

Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN  i wła-
ściwym zalogowaniu się użytkownika.  

 

Po zalogowaniu pokazuje się strona rozprowadzająca, zawierająca kafle z aplikacją Finanse VULCAN (ikona 

), dla poszczególnych grup jednostek, w ramach których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnie-
nia.  
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Użytkownik ma możliwość przełączania się między jednostkami, do których ma uprawnienia w ramach danej 
grupy jednostek.  

Aplikacja jest uruchamiana zawsze w kontekście grupy jednostek. 

Wybór jednostki jest możliwy na pasku zadań za pomocą listy rozwijalnej.  
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Akcje wykonywane w systemie oraz podgląd danych dotyczą tej jednej, wybranej w danym momencie jed-

nostki. 

Ćwiczenie 2. Role uprawniające do korzystania z aplikacji 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Finanse zależy od przydzielonej użytkownikowi roli, z której wynika 
zakres uprawnień do czynności wykonywanych w programie (Załącznik - Zestawienie ról i przypisanych do 
nich uprawnień – str. 69). 

Wszystkie dane przykładowe podawane w podręczniku (widoczne na rysunkach i zapisane w przykładach) są 
fikcyjne i powstały wyłącznie dla potrzeb szkoleniowych, nie dotyczą żadnych rzeczywistych jednostek ani pod-
miotów gospodarczych. 
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Wprowadzanie planu finansowego oraz jego zmian 

Ćwiczenie 1. Jak dodać nowy plan finansowy? 

Aby dodać nowy plan finansowy należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany budżetowe/Plany budżetowe. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. W wyświetlonym oknie uzupełnić dane, i jeśli są poprawne kliknąć przycisk Dalej. 

 

4. Kliknąć przycisk Dodaj. 

5. Korzystając z list rozwijalnych uzupełnić wiersze tabeli o pozycje planu finansowego. 

 

Czerwony minus usuwa cały wiersz z tabelki.  

Pozycje pobrane z wcześniejszych planów nie mogą zostać usunięte - minus wyszarzony. 

6. Kliknąć przycisk Zapisz. Utworzony plan będzie miał status W trakcie opracowania. 

Dodawanie nowego planu jest możliwe, gdy poprzedni plan ma status Gotowy.  
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Edycja planu budżetowego możliwa jest tylko wtedy, gdy jest on planem bieżącym i nie posiada wygenerowa-
nego PK. 

Aby wydrukować plan finansowy należy kliknąć przycisk Wydruk, ustawić typ wydruku, format pliku i kliknąć 

przycisk OK.  

Ćwiczenie 2. W jaki sposób zmienić status? 

Użytkownik musi pamiętać o zmianie statusów w dokumentach i zmieniać je zgodnie z przyjętą w jednostce 
polityką rachunkowości. 

Dokument księgowy może mieć przypisany jeden z następujących statusów: 

• W trakcie opracowywania –dokumenty oznaczone są żółtym kołem . Domyślnie przypisywany do do-
kumentu. Oznacza, że wprowadzanie danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożli-
wia edycję w zakresie opisanym dla dokumentu i usunięcie dokumentu. 

• Gotowy –dokumenty oznaczone są zielonym kołem . Status ten oznacza, że dane zawarte w doku-
mencie księgowym są skończone i kompletne – nie można go edytować. Status ten z reguły nadaje 
osoba wprowadzająca dane. Cofnięcie statusu może wykonać osoba do tego uprawniona.  

• Gotowy z wygenerowanym PK – dokumenty oznaczone są zielonym kołem z literami PK . Status ten 
oznacza, że dla danego dokumentu został utworzony dokument księgowy.  

• Gotowy – zaksięgowany – dokumenty oznaczone są zielonym kołem z literą Z . Status ten oznacza, że 
dany dokument został zaksięgowany.  

Ćwiczenie 3. Zmiana statusu planu finansowego 

Aby zmienić status pojedynczego dokumentu należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany budżetowe/Plany budżetowe. 

2. W roboczym panelu kliknąć przycisk  przy odpowiednim planie finansowym. 

3. Na zakładce Plan budżetowy w sekcji Informacje ogólne kliknąć przycisk Zmień.  

 

4. Wybrać status i kliknąć przycisk Zapisz.  
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Aby wydrukować dokument, należy zaznaczyć go w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  

otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  

Ćwiczenie 4. Jak wyszukiwać dokumenty? 

Aby szybko wyszukać wprowadzone dokumenty można skorzystać z dostępnych filtrów. W zależności od po-

trzeb można wyszukać dokumenty, np. dotyczące konkretnego kontrahenta.  

Kliknięcie przycisku Filtruj uruchamia okno, w którym można ustawić filtry wyszukiwania. Zatwierdzenie przy-
ciskiem OK spowoduje wyszukanie dokumentów, uwzględniając ustawione filtry.  

W polu tekstowym Wpisz, by wyszukać, należy wpisać ciąg znaków – zostaną wyświetlone tylko takie doku-
menty, które spełniają podane warunki.  

Wybranie jednego ze statusów, spowoduje wyświetlenie dokumentów o danym statusie.   

Ćwiczenie 5. W jaki sposób wprowadzić zmiany w planie finansowym? 

W momencie wprowadzania zmian w istniejącym planie finansowym bądź podczas wprowadzania kolejnego 

planu danego rodzaju, w danym roku dla danej jednostki, będą widoczne pozycje dotychczas wprowadzone. 

Kwoty, które zostały wprowadzone w pierwszym (poprzednim) dokumencie planu, nie mogą zostać usunięte. 

Zmiany dokonywane mogą w kolumnie Zmiana i Kwota po zmianie - powoduje to automatyczne wzajemne 

przeliczanie się kolumn. 

Ćwiczenie 6. Jak zaimportować plan finansowy? 

Program umożliwia import dokumentów planu z Sigmy. Należy wybrać menu Dokumenty źródłowe/ Plany bu-

dżetowe/Import z systemu zewnętrznego. Podczas importowania planów z systemu zewnętrznego, wyświetli się 

tabela z planami gotowymi do importu (po stronie Sigmy będą to plany ze statusem Plany zatwierdzone). Żą-

dany plan należy zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Importuj. Plan zostanie usunięty z tabeli i dodany jako 

najnowszy w odpowiedniej grupie rodzajów planu i w odpowiedniej kolejności (najświeższe plany znajdują 

się na górze drzewa planów). 

Ćwiczenie 7. Jak utworzyć przewidywaną strukturę planu? 

W sytuacji, gdy jest potrzebna klasyfikacja budżetowa, a w danym roku nie ma jeszcze obowiązującego, za-
twierdzonego planu (np. plan może być w lutym, a od stycznia są wprowadzane dokumenty) można utworzyć 
przewidywaną strukturę planu.  
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Aby utworzyć przewidywaną strukturę planu, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany finansowe. 

2. W lewym panelu wybrać pozycję Przewidywana struktura planu. 

3. Kliknąć przycisk Dodaj bądź Dodaj grupowo.  

4. Określić strukturę planu, czyli wybrać Rodzaj planu, Zadanie, Klasyfikację budżetową i kliknąć przycisk 
Zapisz.
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Naliczanie wynagrodzeń 

Ogólne zasady wprowadzania dokumentów księgowych? 

Wprowadzenie dokumentu księgowego zawsze przebiega w dwóch etapach. Najpierw dokument zostaje za-
dekretowany, czyli zarejestrowany w Dziennikach bieżących, a dopiero później zostaje wykonywana operacja 
księgowania. 

Każdy dokument, zanim zostanie zaksięgowany, czyli zarejestrowany w dzienniku zaksięgowanym, musi zo-
stać wprowadzony do dziennika bieżącego. Wprowadzony tu dokument jest traktowany jako tzw. dokument 
roboczy. Może być dowolnie modyfikowany – uzupełniany, poprawiany. Bez żadnych przeszkód może też 
zostać usunięty przez osobę posiadającą do tego prawo. 

Dokument, który został sprawdzony pod względem merytorycznym, powinien mieć nadany status – gotowy. 

Główny księgowy decyduje o ostatecznym zaksięgowaniu dokumentu i wprowadzeniu zapisu do dziennika. 

Dzienniki zaksięgowane udostępnia rejestr zaksięgowanych dokumentów (mówiąc językiem ustawy o rachun-
kowości – jest to chronologiczny rejestr dokumentów księgowych o ciągłej numeracji, zobacz: Księgowanie 
dokumentów). 

Korzystanie z wprowadzania dokumentów do dzienników bieżących wymaga znajomości kilku ważnych pojęć 
i zasad obowiązujących podczas pracy z programem. Zostaną one zasygnalizowane na przykładzie dekretacji 
listy płac.  

Ćwiczenie 1. Jak wprowadzić listę płac? 

Aby wprowadzić listę płac, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dokumenty bieżące. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj.  

3. Uzupełnić dane nagłówkowe:  

 Wybrać typ dokumentu – w przypadku listy płac typ PK.  

 Ustalić daty. 

  

4. Kliknąć przycisk Dalej. Pojawi się okno do wprowadzania dekretów. 
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5. Uaktywnić tabelę dekretów (klikając w odpowiedni wiersz). 

6. Ustalić, na jakie konto wprowadzany jest zapis. W tabeli, w kolumnie Strona Dt trzeba albo wpisać numer 
właściwego konta nacisnąć klawisz Enter, albo skorzystać z dostępnej listy rozwijalnej i wybrać z niej od-
powiednie konto. 

Pomiędzy polami w jednej stronie można przechodzić naciskając klawisz Tab. 

7. Nacisnąć klawisz Tab i przejść do pola w wierszu Kwota (Kolumna Strona Dt).  

8. Wpisać kwotę wprowadzaną na konto.  

9. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wy-
datkiem strukturalnym. 

Podczas dekretacji trzeba tylko wybrać z listy właściwą pozycję, np. kontrahenta, którego dotyczy dekret. To 
wystarczy, by program połączył wprowadzany zapis z konkretnym elementem ze słownika. 

10. W kolumnie Strona Ct, w wierszu Konto należy albo wpisać numer właściwego konta i nacisnąć klawisz Enter, 
albo skorzystać z dostępnej listy rozwijalnej i wybrać z niej odpowiednie konto. 

11. W kolumnie Strona Ct, w wierszu Kwota wpisać kwotę wprowadzaną na konto przeciwstawne. 

12. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wy-
datkiem strukturalnym. 

 

Jeżeli kwota Dt jest równa Ct, można ją automatycznie przekopiować. Klikając przycisk  można automa-

tycznie przekopiować kwotę Dt, przycisk  kwotę Ct.  
Wraz z kwotą przepisywane są również budżetowe elementy słownikowe uzupełnione wcześniej. 

13. Uzupełnić pole Typ. 
Pole to służy do określenia danego typu rozrachunkowego dla danego dekretu. Typ N – oznacza należność, 
Z – zobowiązanie, RN – rozliczenie należności, RZ – rozliczenie zobowiązania. Jeśli podczas wprowadzania po-
zycji w dokumencie PK, nie zostanie wybrany żaden typ z danej pozycji dokumentu PK nie zostanie utworzony 
rozrachunek. 

Podczas ręcznej dekretacji listy płac, należy pamiętać, aby uzupełnić pole Typ. 
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14. Wybrać opcję Tak lub Nie w polu 4990. 

Pole 4990 służy do oznaczenia kwoty, która wynika z niewłaściwego uznania bądź obciążenia budżetu.  

W ten sposób wprowadza się dokument księgowy zawierający jedną pozycję – dwa bilansujące się de-
krety. Jest to najprostsza i najbardziej typowa sytuacja. Kolejne dekrety wprowadza się po kliknięciu przy-
cisku Dodaj poniżej/ Dodaj powyżej. 

Do nawigowania pomiędzy dekretami służą przyciski: 

 Przejdź do pierwszego 

 Przejdź do poprzedniego 

 Przejdź do następnego 

 Przejdź do ostatniego  

Do usunięcia wpisu służy przycisk  (Usuń).  

15. Po wprowadzeniu dokumentu zatwierdzić zmiany.  

Wprowadzony wcześniej dokument można edytować. Aby wprowadzić zmiany, należy znaleźć żądany 
dokument (w lewym panelu okna wybrać miesiąc wprowadzenia dokumentu i wybrać z listy konkretny 
dokument) oraz kliknąć przycisk Zmień. 

Przycisk Pokaż szczegóły umożliwia podgląd do słowników przypisanych do każdej pozycji dokumentu. 

Przycisk Ukryj szczegóły cofa podgląd przypisanych słowników we wszystkich pozycjach dokumentu, poka-
zuje tylko podstawowe informacje.  

Użytkownik musi pamiętać o zmianie statusów w dokumentach i zmieniać je zgodnie z przyjętą w jednostce 
polityką rachunkowości. 

Wydruk  

Możliwy jest wydruk dokumentu w szablonie Polecenie księgowania lub Dekretacja. Aby wydrukować doku-

ment, należy zaznaczyć go w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk 

 umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  

Wydruk grupowy jest dostępny z poziomu listy dokumentów bieżących (pozycja Dokumenty bieżące, pozycja 
miesiąca). Należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wydrukowane. Następnie kliknąć przycisk Wydruk.  

Ćwiczenie 2. W jaki sposób zaimportować listę płac? 

Comiesięczne księgowanie listy płac może zostać uproszczone, jeżeli w jednostce używany jest program Płace 
VULCAN, Płace Optivum. W takiej sytuacji wystarczy pobrać elektroniczne listy płac, a następnie określić spo-
sób księgowania poszczególnych składników wynagrodzeń oraz potrąceń. Operację tę wykonuje się tylko raz 
– podczas pierwszego importu. Program pamięta wprowadzone ustalenia, więc kolejne importy będą wyko-
nywane o wiele szybciej. 

Import danych z list płac umożliwia funkcja Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac. Przystępując do im-
portu informacji o płacach, trzeba mieć przygotowany odpowiedni plik wyeksportowany wcześniej z program 
u płacowego.  

Operacja importu list płac przebiega w kilku etapach: 

• wybór pliku z danymi, 
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• ustalenie parametrów importu, 

• uzgodnienie zadań, 

• wybór składników do importu i kontrahenta do składnika, 

• uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla składników kosztów i potrąceń, 

• weryfikacja uzgodnień, 

• przygotowanie dokumentu księgowego. 

Aby zaimportować listę płac, należy wykonać następujące czynności: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac.  

2. Kliknąć przycisk Wybierz plik. 

3. Odszukać plik XML z listą płac i kliknąć przycisk Otwórz. 

4. Pojawi się lista z domyślnie zaznaczonymi dokumentami do importu. Odznacz na liście dokumenty, które 
nie mają być importowane. 

 

5. Kliknąć przycisk Importuj zaznaczone.  

6. W oknie Parametry podstawowe importu: 

 Przypisać jednostkę, rodzaj planu, dziennik i źródło finansowania. 

 Ustalić parametry dotyczące kont i terminów. 

Wybór kont zależy od przyjętego w jednostce planu kont. Dane zaprezentowane na rysunku należy traktować 
jako przykładowe.  
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Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę.  

Zastosowanie schematu znacznie przyspiesza wykonanie uzgodnień podczas importu.  
Aby uniknąć przypadkowej modyfikacji schematu przez innego użytkownika, zaleca się, aby każda księgowa 
obsługująca grupę jednostek miała swój schemat. 
Schematy importu można kopiować poprzez zapisanie pod inną nazwą. 

7. Kliknąć przycisk Dalej.  

8. W oknie Uzgadnianie zadań uzgodnić zadania i kliknąć przycisk Dalej.  

 

W przypadku importu listy płac z programu Płace VULCAN lub listy socjalnej krok jest pomijany.  

9. W oknie Uzgadnianie kont i składników przypisać kontrahenta (według typu grupowy lub indywidualny), 
konta, typ księgowania do poszczególnych składników i kliknąć przycisk Dalej. 
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Można skorzystać z operacji wypełniania grupowego, np. aby w kolumnie Kontrahent grupowy wprowadzić 

identyczną wartość w wybranych pozycjach, należy wykonać czynności: 

• Zaznaczyć pozycje, które powinny być wypełnione taką samą wartością, poprzez wstawienie znaczni-
ków w kolumnie z polami wyboru.  

• Aby zaznaczyć wszystkie można skorzystać z polecenia Zaznacz wszystkie, które pojawi się po kliknięciu 

przycisku  znajdującego się w nagłówku kolumny. 

• Kliknąć przycisk Wypełnij grupowo.  

• W otwartym oknie dla zaznaczonych elementów wybrać wartości do wprowadzenia. 

• Kliknąć przycisk Uzupełnij.  

10. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla kosztów przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych 
pozycji kosztów.  

Można skorzystać z operacji wypełniania grupowego. 



20 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

 

W przypadku importu listy socjalnej krok jest pomijany.  

11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń przypisać klasyfikację budżetową dla poszczegól-
nych pozycji potrąceń i kliknąć przycisk Dalej.  

Można skorzystać z możliwości wypełniania grupowego.  

W przypadku importu listy socjalnej krok jest pomijany.  

12. W otwartym oknie sprawdzić uzgodnienia. Jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich modyfikacji. 

13. Kliknąć przycisk Utwórz PK. 

14. Aplikacja wyświetli numery utworzonych dokumentów (w podziale na jednostkę i sygnaturę listy płac).
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Wprowadzanie bilansu otwarcia 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób dodać bilans otwarcia? 

Bilans otwarcia jest dokumentem specjalnym o odrębnej numeracji ze skrótem BO. 

Aby dodać bilans otwarcia, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dokumenty bieżące. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj.  

3. Uzupełnić dane nagłówkowe. 

 

4. Kliknąć przycisk Dalej.  

5. Uzupełnić puste pola po stronie Dt i Ct.  

Pomiędzy polami w jednej stronie można przechodzić naciskając klawisz Tab. 

Klikając przycisk  można automatycznie przekopiować kwotę Dt, przycisk  kwotę Ct.  

 

Aby dodać kolejną pozycję bilansu należy kliknąć przycisk Dodaj poniżej i postępować analogicznie jak w punk-
tach powyżej. Aby skopiować wprowadzoną pozycję dokumentu należy kliknąć przycisk Powiel wiersz. Aby 
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zmienić kolejność wprowadzonych wierszy dokumentu, należy ustawić się z lewej strony na odpowiedniej 
kwocie i użyć przycisków (strzałek) umieszczonych pośrodku okna. 

6. Po wprowadzeniu dokumentu bilansu zatwierdzić zmiany.  
Dodatkowa modyfikacja jest możliwa za pomocą przycisku Zmień.  

• Przycisk Pokaż szczegóły umożliwia podgląd do słowników przypisanych do każdej pozycji doku-

mentu. 

• Przycisk Ukryj szczegóły cofa podgląd przypisanych słowników we wszystkich pozycjach dokumentu, 

pokazuje tylko podstawowe informacje.  

Użytkownik musi pamiętać o zmianie statusów w dokumentach i zmieniać je zgodnie z przyjętą w jednostce 
polityką rachunkowości. 



Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu 23 

 

 

 

Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób powielać dokumenty źródłowe? 

W księgowości istnieją dokumenty, które powtarzają się co miesiąc, np. faktury za energię, gaz czy telefon, 
są to tak zwane dokumenty cykliczne, których dekretacja nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, zmienia się 
kwota, data i terminy płatności. W taki przypadku warto skorzystać z funkcji powielania.  

Aby powielić dokument źródłowy, należy: 

1. Kliknąć przycisk Powiel dokument, dostępny na zakładce Ogólne z poziomu dokumentu źródłowego.  

2. Wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 2. Jak utworzyć dokument sprzedaży? 

Aby wprowadzić dokument sprzedaży, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty sprzedaży. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. W otwartym oknie uzupełnić dane dokumentu sprzedaży. 

 Korzystając z list rozwijalnych wybrać odpowiednie pozycje (można również zacząć wpisywać wła-
ściwą nazwę – program podpowie pozycje do wyboru).  

Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowego kontrahenta można go dodać z poziomu tego dokumentu.  
Aby dodać kontrahenta wystarczy wpisać numer NIP. Jeżeli dany kontrahent został dodany w ramach grupy 
jednostek, to zostanie pobrany ze słownika grupy jednostek. Jeżeli nie był dodany, to jego dane zostaną po-
brane z GUS.  

 Wpisać daty oraz termin płatności lub kliknąć przycisk  i skorzystać z kalendarza. 

 Wybrać z listy rozwijalnej formę płatności. W przypadku przelewu uzupełnić wiersz z numerem konta 
bankowego. 

 Wpisać treść dokumentu.  

 Jeśli dokument sprzedaży ma być podstawą do naliczenia odsetek oraz ma być uwzględniony w reje-
strze VAT, to w kolejnych polach z listy rozwijalnej należy wybrać Tak. 
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4. Kliknąć przycisk Dalej. 

5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierać sposób przeliczania podatku VAT, np. wybierając 
od netto, podczas wpisywania ceny towaru\ usługi, pogram sam wyliczy cenę brutto i kwotę podatku VAT 
na postawie wpisanej stawki VAT. 

6. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.  

Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą klawisza Tab. 

 



Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu 25 

 

 

 

Aby dodać kolejną pozycję należy kliknąć przycisk Dodaj.  

Przy dodawaniu kolejnej pozycji system kopiuje wartości z wiersza poprzedniego w kolumnach Rodzaj planu, 

Zadanie, Klasyfikacja budżetowa, Środek trwały, Typ księgowania. 

Aby usunąć, np. błędnie wprowadzoną pozycję należy kliknąć znajdujący się przy niej czerwony myślnik.  

Aby powrócić do okna z danymi nagłówka – należy kliknąć przycisk Wstecz, wprowadzone dane nie zostaną 
utracone.  
Aby zapisać dokument i zakończyć pracę nad nim – należy kliknąć przycisk Zapisz. 
Aby anulować wprowadzanie dokumentu – należy kliknąć przycisk Anuluj. 

7. Kliknąć przycisk Zapisz.  

 Dokument sprzedaży domyślnie będzie miał status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowadzanie 
danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisanym dla do-
kumentu i usunięcie dokumentu. 

 Aby wprowadzić zmiany w dokumencie sprzedaży w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, należy 
kliknąć przycisk Zmień na zakładce Ogólne w odpowiednej sekcji.  

Edycja dokumentu sprzedaży możliwa jest TYLKO wtedy, kiedy dokument nie posiada PK. 
W celu edycji należy zmienić status dokumentu na W trakcie opracowywania. 

Aby zmienić status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy, należy na zakładce Ogólne kliknąć przycisk 

Zmień, następnie zaznaczyć opcję Gotowy i kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Jak sporządzić korektę dokumentu sprzedaży 

Aby utworzyć dokument korekty sprzedaży – należy kliknąć przycisk Koryguj, dostępny z poziomu dokumentu 

sprzedaży o statusie innym niż W trakcie opracowywania. 

W dokumencie korekty należy wprowadzać zmiany w wierszu Po korekcie. 
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Ćwiczenie 4. Jak utworzyć dokument zakupu? 

Aby wprowadzić dokument zakupu, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty zakupu. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. W otwartym oknie uzupełnić dane dokumentu zakupu. 

 Uzupełnić numer dokumentu źródłowego. 

 W polu Kontrahent wpisać NIP kontrahenta, jeśli jego dane znajdują się w bazie wybrać go z listy roz-
wijalnej.  

Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowego kontrahenta można go dodać z poziomu tego dokumentu.  
Aby dodać kontrahenta wystarczy wpisać numer NIP. Jeżeli dany kontrahent został dodany w ramach grupy 
jednostek, to zostanie pobrany ze słownika grupy jednostek. Jeżeli nie był dodany, to jego dane zostaną po-
brane z GUS.  

 Uzupełnić pola Data wystawienia, Data zakończenia dostawy, Data wpływu. 

 Uzupełnić numer zamówienia, wybierając go z listy rozwijalnej.  

 Wybrać odpowiednią formę płatności. W przypadku wybrania formy płatności przelew należy w polu 
Konto bankowe kontrahenta wybrać rachunek bankowy kontrahenta. W sytuacji, gdy nie ma go w bazie, 
należy kliknąć przycisk Dodaj. Po zapisaniu numeru rachunku zostanie on automatycznie uzupełniony 
w formularzu faktury zakupu. 

 W polu Konto bankowe jednostki wybrać odpowiedni rachunek.  

 Uzupełnić opis dokumentu. 

 W polu Dziennik wybrać odpowiedni dziennik księgowy. 

 W polu Uwzględnij w rejestrze VAT system prezentuje domyślną wartość TAK. W przypadku, gdy doku-
ment ma nie być ujęty w rejestrze VAT, należy z listy rozwijalnej wybrać NIE. 

 

4. Kliknąć przycisk Dalej. 
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5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierać sposób przeliczania podatku VAT, np. wybierając 
od netto, podczas wpisywania ceny towaru\ usługi, pogram sam wyliczy cenę brutto i kwotę podatku VAT 
na postawie wpisanej stawki VAT. 

6. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.  
Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą klawisza Tab. 

 

7. Aby dodać kolejną pozycję należy kliknąć przycisk Dodaj.  

Przy dodawaniu kolejnej pozycji system kopiuje wartości z wiersza poprzedniego w kolumnach Rodzaj planu, 

Zadanie, Klasyfikacja budżetowa, Środek trwały, Typ księgowania. 

Aby usunąć, np. błędnie wprowadzoną pozycję należy kliknąć znajdujący się przy niej czerwony myślnik.  

Aby powrócić do okna z danymi nagłówka – należy kliknąć przycisk Wstecz, wprowadzone dane nie zostaną 
utracone.  
Aby zapisać dokument i zakończyć pracę nad nim – należy kliknąć przycisk Zapisz. 
Aby anulować wprowadzanie dokumentu – należy kliknąć przycisk Anuluj. 

8. Kliknąć przycisk Zapisz.  

9. Dokument zakupu domyślnie będzie miał status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowadzanie da-
nych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisanym dla doku-
mentu i usunięcie dokumentu. 

10. Aby wprowadzić zmiany w dokumencie w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, należy kliknąć przy-
cisk Zmień na zakładce Ogólne w odpowiednej sekcji.  

Edycja dokumentu sprzedaży możliwa jest TYLKO wtedy, kiedy dokument nie posiada PK. 

W celu edycji należy zmienić status dokumentu na W trakcie opracowywania. 
Aby zmienić status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy, należy na zakładce Ogólne kliknąć przycisk 

Zmień, następnie zaznaczyć opcję Gotowy i kliknąć przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 5. W jaki sposób powielać dokumenty źródłowe?  

W księgowości istnieją dokumenty, które powtarzają się co miesiąc, np. faktury za energię, gaz czy telefon, 
są to tak zwane dokumenty cykliczne, których dekretacja nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, zmienia się 
kwota, data i terminy płatności. W taki przypadku warto skorzystać z funkcji powielania.  

Aby powielić dokument źródłowy, należy kliknąć przycisk Powiel dokument, dostępny na zakładce Ogólne z po-
ziomu dokumentu źródłowego. Wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Zapisz.  

Ćwiczenie 6. W jaki sposób uregulować rozrachunki? 

Aby uregulować dokument sprzedaży lub zakupu, należy upewnić się, że dany dokument ma status Gotowy. 

Zakładka Rozrachunki umożliwia wprowadzenie regulacji danego dokumentu, np. dokument sprzedaży może 
zostać uregulowany na podstawie wprowadzonego wcześniej dokumentu w raporcie kasowym lub wyciągu 
bankowym. 

 

Regulacje rozrachunku można wprowadzić również na zakładce Rozrachunki w raporcie kasowym (zobacz: W 

jaki sposób uregulować rozrachunek dokumentami kasowymi?) lub w wyciągu bankowym (zobacz: Jak dodać 

dekretację i regulację w wyciągu bankowym?). 

Ćwiczenie 7. W jaki sposób kontrolować wykonanie planu finansowego? 

Na zakładce Realizacja planu użytkownik może skontrolować stopień realizacji planu we wprowadzonym do-

kumencie. Informacje w tym oknie pojawią się, gdy w dokumencie zakupu została użyta klasyfikacja budże-

towa. Porównanie z planem nastąpi, gdy dla danej jednostki został wcześniej wprowadzony plan finansowy 

na tę pozycję klasyfikacji budżetowej. 
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Generowanie not odsetkowych 

Ćwiczenie 1. Jak wygenerować noty odsetkowe? 

Aby wygenerować noty odsetkowe należy wybrać Dokumenty źródłowe/Noty odsetkowe. Przycisk Generuj noty 

uruchamia kreator not odsetkowych. 

1. Ustawić odpowiednie parametry wyliczania odsetek: 

 Wybrać datę naliczenia odsetek. 

 Sposób naliczania odsetek: 

- Od kwot zapłaconych - kwota odsetek jest wyliczona na dany dzień, ale tylko od kwot zapłaconych 
po terminie. 

- Od kwot niezapłaconych - kwota odsetek jest wyliczona na dany dzień od kwoty niezapłaconej. 

- Dla całego dokumentu - kwota odsetek jest wyliczona na dany dzień od całej kwoty dokumentu nie-
uregulowanej w terminie, czyli zarówno od kwot zapłaconych po terminie, jak i od kwoty nieza-
płaconej. Jest to stan należnej kwoty odsetek z danego dokumentu na dany dzień. 

 Określić typ naliczenia: 

- Od początku. 

- Od daty - kiedy odsetki mają być liczone od innej daty niż ta wynikająca z powyższych ustawień. 

 Wybrać typ wpłaty. 

 Wybrać kontrahenta i wskazać dziennik.  

 Określić termin płatności - określenie terminu spowoduje wyświetlenie dokumentów z terminem 
płatności zawierającym się w przedziale wyznaczonym przez ten parametr. 

 Zaznaczyć lub nie opcje: 

- Tylko uregulowane – zaznaczona opcja spowoduje wyświetlenie dokumentów, które zostały w cało-
ści uregulowane na dzień naliczenia bieżących danych do noty. 

- Z notą ostateczną – zaznaczona opcja spowoduje dodatkowo wyświetlenie dokumentów dla których 
została już wystawiona nota ostateczna. 

 

 Kliknąć przycisk Dalej, aby pobrać dokumenty dla ustawionych parametrów. 

2. Zaznaczyć dokumenty sprzedaży, dla których należy wyliczyć odsetki. 

3. Wybrać rodzaj oprocentowania. 
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4. Wybrać sposób naliczenia odsetek: Na dokument lub Na kontrahenta.  

 

5. Kliknąć przycisk Dalej. System wyświetli okno do weryfikacji uzgodnień. Każdy wiersz stanowi informację 
o nocie odsetkowej, która zostanie utworzona. 

6. Kliknąć przycisk Dalej.  

7. Określić dane dla not odsetkowych i parametry dekretacji. 

W polu Adnotacje można wpisać informacje dla klienta (będzie ona widoczna na wydruku noty odsetkowej). 

 

8. Kliknąć przycisk Utwórz noty.  
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Podgląd i edycja noty 

Aby zapoznać się z danymi szczegółowymi dotyczącymi noty, należy w lewym panelu zaznaczyć konkretną 
notę. Przycisk Zmień umożliwia modyfikację danych noty odsetkowej.  

 

Aby zmienić status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy, należy na zakładce Ogólne kliknąć przycisk 

Zmień, następnie zaznaczyć opcję Gotowy i kliknąć przycisk Zapisz (zobacz: W jaki sposób zmienić status?) 

Wydruk not odsetkowych 

Aby wydrukować, należy zaznaczyć wybraną notę w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. 

Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
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Dekretacja wyciągu bankowego 

Ćwiczenie 1. Jak dodać wyciąg bankowy? 

Aby dodać wyciąg bankowy, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Wyciągi bankowe. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj.  

3. Uzupełnić aktywne pola. 

4. Kliknąć przycisk Zapisz.  

5. Kliknąć przycisk Dodaj, aby uzupełnić wyciąg bankowy o pozycje. 

Numer pozycji jest domyślnie podpowiadany i możliwy do zmiany. 

6. Wybierać z listy rozwijalnej pozycję Uznanie lub Obciążenie. 

7. Uzupełnić pozostałe pola, wpisując dane lub korzystając z wyboru za pomocą list rozwijalnych. 

Pole Pozostałe do zadekretowania pozostało informuje o kwocie, która nie została zadekretowana dla danej pozy-
cji. Jest to różnica pomiędzy kwotą dla pozycji WB, a sumaryczną kwotą wszystkich dekretacji dla danej pozycji 
WB. 

8. Kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnij pola. 

Pole Zwrot służy do oznaczenia operacji, która jest zwrotem.  
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Dekretacje dla pozycji WB mogą być dodawane na dwa sposoby: 
- ręcznie za pomocą przycisku Dodaj, 
- za pomocą opcji dostępnej pod przyciskiem Dodaj i reguluj (zobacz: Jak dodać dekretację i regulację w wyciągu 
bankowym?). 

Ćwiczenie 2. Jak dodać dekretację i regulację w wyciągu bankowym? 

1. W przypadku, gdy operacja na wyciągu dotyczy rozrachunku, np. zapłaty za fakturę zakupu należy w oknie 
dodawania dekretacji w wyciągu bankowym należy kliknąć przycisk Dodaj i reguluj. 

2. W oknie Regulacja rozrachunku w sekcji Rozrachunki do uregulowania rozwinąć pozycje dekretów, aby zwery-
fikować słowniki. 

 

Okno Regulacja rozrachunku składa się z trzech sekcji: 
- Rozrachunek regulowany – zawiera dane dotyczące rozrachunku regulowanego, 
- Rozrachunki do uregulowania – zawiera dane dotyczące potencjalnych rozrachunków do uregulowania, 
- Regulacje rozrachunku – zawiera dane dotyczące regulacji danego rozrachunku regulowanego.  

3. Zaznaczyć rozrachunki, które reguluje dana pozycja WB i kliknąć przycisk Dodaj regulacje. 

4. Kliknąć przycisk Dodaj.  

5. Pole Opis uzupełnia się automatycznie, tj. Zapł. Nr dok źródłowego. 

6. W przypadku, gdy w polu Pozostało do zadekretowania widnieje kwota > od 0,00 - oznacza to, że kwota re-
gulacji (operacja na wyciągu) jest większa od rozrachunku regulowanego (faktury) i należy dokonać ręcz-
nej dekretacji pozostałej kwoty za pomocą przycisku Dodaj.  

7. Kliknąć przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną, aby wprowadzić kolejną operację wyciągu. 

Aby zmienić status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy, należy na zakładce Ogólne kliknąć przycisk 
Zmień, następnie zaznaczyć opcję Gotowy i kliknąć przycisk Zapisz. 
Wydruk 

Po utworzeniu PK wyciągu bankowego dostępne są dwa wydruki Polecenie księgowania i Dekretacja. Aby wy-

drukować dokument, należy zaznaczyć go w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera 

dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 
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Wprowadzanie dokumentów kasowych 

Ćwiczenie 1. Jak dodać dokument kasowy? 

Aby dodać dokument kasowy, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Raporty kasowe. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić puste pola i zatwierdzić zmiany.  

4. W utworzonym raporcie kasowym kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać pozycje raportu. 

5. Wybrać typ dokumentu, wpisać datę, wybrać kontrahenta. 

6. Jeżeli dany dokument jest zwrotem – w polu Zwrot wybrać Tak.  

7. Kliknąć przycisk Dodaj. 

8. Wpisać pozycję dokumentu kasowego. 

9. Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą klawisza Tab. 

10. Kliknąć przycisk Zapisz.  

 

Aby wydrukować dokument kasowy należy kliknąć przycisk Wydruk KP/KW. 

Aby wydrukować raport kasowy należy kliknąć przycisk Wydruk RK. 

Przycisk  umożliwia edycję pozycji raportu kasowego. 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób uregulować rozrachunek dokumentami kasowymi? 

Wprowadzonymi dokumentami do raportu kasowego można uregulować wcześniej wprowadzone rozra-

chunki, np. gdy kontrahentowi została wystawiona faktura za sprzedaż, a wpłata została dokonana gotówką 

(fakt ten został zarejestrowany w raporcie kasowym – dokument KP). 

1. Na zakładce Rozrachunki edytować odpowiednią pozycję. 
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2. W otwartym oknie Regulacja rozrachunku w sekcji Rozrachunki postaw znacznik przy pozycji dokumentu, 
który chcesz oznaczyć jako uregulowany. 

3. Kliknij przycisk Dodaj regulację. Uregulowany rozrachunek zostanie przeniesiony z sekcji Rozrachunki do 
sekcji Regulacje.  

4. Wprowadzoną omylnie regulację można usunąć za pomocą przycisku Usuń regulacje. 

Regulacje rozrachunku można wprowadzić również na zakładce Rozrachunki w dokumentach źródłowych. 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Jak zamknąć raport kasowy? 

Zamknięcie raportu kasowego jest operacja nieodwracalną. Po zamknięciu raportu kasowego tworzony jest 
automatycznie nowy raport kasowy, którego stan początkowy jest stanem końcowym zamkniętego raportu 
kasowego. 

1. W otwartym raporcie kliknąć przycisk Zamknij raport. 

2. Wpisać datę zamknięcia i podjąć decyzję o utworzeniu nowego raportu. 

3. Zatwierdzić zmiany. 
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Sporządzanie not księgowych własnych i obcych 

Ćwiczenie 1. Sporządzanie not księgowych 

Sporządzanie not księgowych zostanie przedstawione na przykładzie noty księgowej własnej. 

Przed wprowadzaniem noty księgowej należy zweryfikować w menu Jednostka/ Dokumenty, czy dokonano nie-
zbędnych ustawień w menu Administracja/ Dokumenty, m.in. czy zdefiniowano wzorzec numeracji, parametry 
not księgowych własnych i obcych oraz typy księgowań tych dokumentów.  

Aby sporządzić notę księgową własną, należy: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Noty księgowe własne.  

2. Kliknąć przycisk Dodaj.  

W aplikacji noty księgowe wystawiane są w imieniu własnej jednostki, np. nota księgowa własna, jest to nota 
przekazana kontrahentowi, zaś nota księgowa obca jest to nota otrzymana od kontrahenta. 

3. W otwartym oknie korzystając z list rozwijalnych wybrać odpowiednie pozycje. 

 Numer generowany jest automatycznie na podstawie wybranego wzorca numeracji. Edycja numeru 
jest możliwa dopiero w trybie edycji dokumentu źródłowego. 

 W polu Kontrahent jest widoczna lista kontrahentów przypisana do jednostki w kontekście, której two-
rzony jest dokument. 

 Pole Termin płatności jest automatycznie wyliczane na podstawie wybranej formy płatności. Użytkow-
nik może ręcznie zmienić datę. 

 Jeśli kontrahent posiada jedno zdefiniowane konto podpowiada się ono automatycznie. Jeśli ma wię-
cej niż jedno przypisane konto, domyślnie pole Konto bankowe kontrahenta jest puste. Ta sama sytuacja 
ma miejsce w przypadku pola Konto bankowe jednostki.  

4. Kliknąć przycisk Dalej.  

5. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu noty księgowej.  

 Wybrać opcję, np. Obciążenie (czyli fakt obciążenia kontrahenta przez jednostkę, ma to wpływ na typy 
rozrachunkowe). 

 Uzupełnić pole Opis. 

Jeśli użytkownik wpisze w polu Opis swoją wartość, to po kliknięciu przycisku Zapisz doda ona się do podpo-
wiedzi przy kolejnym wprowadzaniu pozycji.  

6. Wpisać wartość noty. 

7. Uzupełnić słowniki i typ księgowania.  

Aby dodać kolejną pozycję należy kliknąć przycisk Dodaj.  

Przy dodawaniu kolejnej pozycji system kopiuje wartości z wiersza poprzedniego w kolumnach Rodzaj planu, 

Klasyfikacja budżetowa, Zadanie. Kopiowanie nie dotyczy wiersza pierwszej pozycji. 

Aby usunąć, np. błędnie wprowadzoną pozycję należy kliknąć znajdujący się przy niej czerwony myślnik.  
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Aby powrócić do okna z danymi nagłówka – należy kliknąć przycisk Wstecz, wprowadzone dane nie zostaną 
utracone.  
Aby zapisać dokument i zakończyć pracę nad nim – należy kliknąć przycisk Zapisz. 
Aby anulować wprowadzanie dokumentu – należy kliknąć przycisk Anuluj. 

8. Kliknąć przycisk Zapisz.  

 Nota księgowa domyślnie będzie miała status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowadzanie da-
nych nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisanym dla dokumentu i jego 
usunięcie. 

 Aby wprowadzić zmiany w nocie księgowej w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, należy kliknąć 
przycisk Zmień na zakładce Ogólne w odpowiednej sekcji.  

Edycja dokumentu sprzedaży możliwa jest TYLKO wtedy, kiedy dokument nie posiada PK. 

W celu edycji należy zmienić status dokumentu na W trakcie opracowywania. 

Aby zmienić status dokumentu z W trakcie opracowania na Gotowy, należy na zakładce Ogólne kliknąć przycisk 

Zmień, następnie zaznaczyć opcję Gotowy i kliknąć przycisk Zapisz. 

Aby wydrukować notę księgową, należy zaznaczyć wybraną notę w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. 

Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 

Pole z podpisem Kierownik jednostki drukuje się tylko, jeżeli w menu Administracja/Dokumenty - Parametry, dla 
dokumentu Nota księgowa własna w parametrze Podpis kierownika na dokumencie została wybrana wartość Tak.
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Tworzenie dokumentów PK 

Ćwiczenie 1. Jak utworzyć PK na podstawie dokumentów źródłowych? 

Aby utworzyć dokument księgowy na podstawie dokumentów źródłowych, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące. 

2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.  

3. Kliknąć przycisk Generuj PK. 

Na liście dokumentów źródłowych pojawiają się dokumenty źródłowe danej jednostki które mają status 
Gotowy i nie mają jeszcze wygenerowanego dokumentu PK. 

  

4. Korzystając z kalendarza ustalić zakres dat, aby wybrać dokumenty do utworzenia PK.  
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5. Zaznaczyć na liście dokumenty. 

6. Kliknąć przycisk Utwórz PK.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu PK będą widoczne na zakładce Dokument PK z pozycji do-
kumentu źródłowego.   

 

Dokumenty PK, które powstały poprzez ich generowanie z dokumentów źródłowych będą oznaczone typem 
według następującego systemu: 

• z dokumentu sprzedaży – typ N, 

• z dokumentu zakupu – typ Z, 

• z dokumentu KP w Raporcie kasowym – typ RN, 

• z dokumentu KW w Raporcie kasowym – typ RZ, 

• z operacji Uznanie w Wyciągu bankowym – typ RN, 

• z operacji Obciążenie w Wyciągu bankowym – typ RZ. 
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób powielać dokumenty PK? 

Aby powielić dokumenty PK, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące. 

2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.  

3. Na liście dokumentów zaznaczyć dokument, który ma być powielony. 

4. Kliknąć przycisk Powiel dokument. 

5. Określić datę i opcje powielania dekretów, w razie konieczności dokonać zmian kont. 

 

6. Kliknąć przycisk Przejdź do PK. 

7. Uzupełnić pola i kliknąć przycisk Dalej. 

 

8. Wprowadzić zmiany w dekretacji i kliknąć przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 3. Grupowe powielanie dokumentów PK 

Aby grupowo powielić dokumenty PK, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące. 

2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.  

3. Zaznaczyć dokumenty, które mają zostać powielone. 

4. Kliknąć przycisk Powiel dokumenty.  

 

5. Określić sposób powielania: Każdy dokument osobno lub Do jednego dokumentu. 

6. Wybrać datę i opcje powielania dekretów. 

7. Kliknąć przycisk Utwórz PK.  
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Księgowanie dokumentów 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób zaksięgować dokumenty? 

Aby zaksięgować dokumenty, należy: 

1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące. 

2. W lewym panelu wybrać nazwę miesiąca, z którego mają zostać zaksięgowane dokumenty. 

3. W prawym panelu kliknąć zaznaczyć dokumenty. 

4. Kliknąć przycisk Wybierz operację/ Księguj w dzienniku. 

 

Kolejność sugerowanego przez program księgowania można zmienić za pomocą przycisków znajdujących się 
z prawej strony okna. Wystarczy wybrać wiersz, który należy przesunąć, i wybrać przycisk. Zmiana kolejności 
księgowania dokumentów jest możliwa tylko w obrębie tej samej daty operacji gospodarczej. 

5. Kliknąć przycisk Księguj PK. 

Zaksięgowane dokumenty zostają przeniesione do dzienników zaksięgowanych. Jest on uruchamiany funkcją 
Dzienniki/ Dzienniki zaksięgowane. Dokumenty te można jedynie przeglądać. Nie ma możliwości ich poprawiania 
i usuwania. 

Przycisk Wydruk umożliwia wydrukowanie dokumentów zaksięgowanych, dostępne są szablony Dokument księ-

gowy, Dekretacja, Polecenie księgowania. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie do-

kumentu na dysk. 

Ćwiczenie 2. Jak zamknąć okresy sprawozdawcze? 

Zamknięcia okresów dokonuje się z poziomu menu Dzienniki/ Okresy sprawozdawcze, za pomocą przycisku Za-

mknij okresy sprawozdawcze.  
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Założenia dotyczące zamykania okresów 

1. Pierwszym okresem sprawozdawczym jest zawsze Styczeń. 

2. Zamykanie okresów sprawozdawczych jest możliwe tylko dla miesięcy ze statusem Otwarty. 

3. Zamykamy okresy sprawozdawcze miesięczne. 

4. Okresy sprawozdawcze zamykamy po kolei w ramach jednego roku obrachunkowego i dziennika. 

5. Jeśli dany dziennik został zamknięty (np. w lutym) jest on pomijany przy grupowym zamykaniu. 

6. Jeżeli zamykane są inne okresy niż Grudzień, to zamykane są wszystkie okresy (system zatrzymuje się 
w danym dzienniku na pierwszym okresie sprawozdawczym, którego nie uda mu się zamknąć). 

7. Jeżeli zamykany jest Grudzień, to system zamyka albo wszystkie okresy Grudzień dla dzienników 
w ramach, których przeprowadzane jest zamykanie roku, a jeśli w chociaż jednym dzienniku operacja 
nie może być wykonana, to nie zamyka roku w żadnym dzienniku. 

Przed rozpoczęciem procesu zamykania okresu, system informuje użytkownika o tym, że jest to operacja nie-
odwracalna. 

Grupowe zamykanie okresów sprawozdawczych 

Po kliknięciu przycisku Zamknij okresy sprawozdawcze na liście rozwijalnej pojawiają się miesiące począwszy od 

pierwszego, który można zamknąć dla dziennika lub dzienników z listy, do ostatniego. Kliknięcie przycisku OK 

spowoduje zamknięcie wszystkich okresów DO wybranego miesiąca. 

Zestawienia według ustawy 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości po zamknięciu każdego miesiąca należy wykonać wydruki obrotów i sald 

księgi głównej oraz wydrukować dziennik obrotów. Wydruki są dokumentami ścisłego zarachowania. 

Przed zamknięciem okresu konieczne jest zaksięgowanie wszystkich związanych z nim dokumentów. Doku-
menty wadliwe muszą zostać poprawione lub usunięte. 

Zamknięcia okresów dokonuje się z poziomu menu Dzienniki / Okresy sprawozdawcze (zobacz: Jak zamknąć 
okresy sprawozdawcze?).  

Dla zamkniętego okresu sprawozdawczego pojawi się możliwość drukowania Dziennika obrotów oraz Obro-
tów i sald. W zależności, jaki został wybrany parametr w Administracja/ Dokumenty/ Parametry sekcja Okresy 
sprawozdawcze, wydruki mogą być generowane zbiorczo lub pojedynczo. Drukowanie zbiorcze jest możliwe 
jedynie z poziomu listy dzienników. Drukowanie pojedyncze możliwe jest po przejściu do konkretnego dzien-
nika.  

Ćwiczenie 3. Jak zamknąć rok obrachunkowy? 

Operacja zamknięcia roku obrachunkowego jest wykonywana podczas operacji zamknięcia ostatniego okresu 

sprawozdawczego w obrębie danego roku obrachunkowego.  

 Przed rozpoczęciem procesu zamykania okresu, system informuje użytkownika o tym że jest to ope-
racja nieodwracalna.  

Jeżeli zamykamy okres Grudzień, to system: 

• wpisuje do bazy datę zamknięcia i użytkownika, który to zrobił, 
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• sprawdza, czy istnieją dzienniki, dla których, po zamknięciu roku, może utworzyć BO, 

• generuje (dla danego dziennika) okresy sprawozdawcze. 

Ćwiczenie 4. W jaki sposób powielić dokument zaksięgowany? 

Zasada powielania dokumentu zaksięgowanego jest identyczna, jak w przypadku powielania dokumentów 

w dzienniku Bieżące, zobacz: W jaki sposób powielać dokumenty PK?
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Tworzenie zestawień księgowych  

Ćwiczenie 1. W jaki sposób przygotować zestawienie sald i obrotów? 

Aby utworzyć zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/Zestawienie księgowe/Zestawienie sald i obrotów. 

2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru. 

 Ustawić datę operacji. 

 Określić rodzaj dokumentów PK i status dokumentów, które mają być brane pod uwagę, poziom 
szczegółowości oraz czy pokazywać SP i BO.  

 W polu Pokaż tylko 4990 można włączyć, aby w zestawieniu zostały uwzględnione niewłaściwe obcią-
żenia.  

 W polach Pokaż konta z obrotami zerowymi, Pokaż konta z saldami zerowymi można wyłączyć z zestawienia 
konta z zerowymi saldami lub zerowymi obrotami. 

 Zaznaczyć te typy rozrachunkowe, których dokumenty maja być brane pod uwagę. Przy wyborze ty-
pów rozrachunkowych Należność, Zobowiązania należy wskazać termin płatności. W tym celu należy 
wybrać jedną z wartości:   

- W – wszystkie 

- <= Data do  

- > Data do]  

- <= Data do, b.r.  

- <= Data do, l.u.  

 Określić kolejność grupowania prezentowanych danych.  

- Grupowanie danych po koncie jest obowiązkowe. Możliwa jest zmiana pozycji Konto w obszarze 
grupowania. 

 



Tworzenie zestawień księgowych 47 

 

 

 

3. Na zakładce Parametry dodatkowe zaznaczyć kolumny i ustalić ich kolejność.  

 

Wybrany zestaw kolumn: 

- ma na wpływ na zakładkę Wyniki oraz wydruk Szablonu eksperta, 

- nie ma wpływu na szablon, który aktualnie był zdefiniowany przez użytkownika. 

4. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów 

zaznaczyć odpowiednie elementy. 

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Chcąc ograniczyć zestawienie do wybranych danych, należy oznaczyć pozycje i wskazać z listy elementy, 

z których ma powstać zestawienie. 

Ograniczenia rozdziałów, pozycji w paragrafach, źródeł finansowania lub zadań dokonuje się na karcie 

Słowniki. Za pomocą standardowych mechanizmów wybiera się tu odpowiednie pozycje ze słowników. 

5. Przejść na zakładkę Wyniki. Przejście na tę zakładkę spowoduje przygotowanie i zaprezentowanie przez 
program gotowego zestawienia. 



48 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

 

Z poziomu podglądu wydruku zestawienia można przejść do podglądu wydruku dokumentu PK, co bardzo 

ułatwi wyszukiwanie informacji na temat zapisów na wybranym koncie. Należy kliknąć przycisk  przy 

numerze konta, a nastepnie przycisk , aby przejść do dokumentu PK. Pogrubioną czcionką oznaczone 

są grupujące wiersze.  

Przycisk Wydruk tabeli umożliwia eksport zestawienia do pliku .pdf, .xls. 

Przycisk Wydruk umożliwia zapisanie zestawienia do szablonów Pełny zestaw danych i Szablon eksperta.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia zapisanie szablonu zestawienia do Ulubionych i korzystanie z niego bez ko-
nieczności wykonywania ponownie ustawień.  

Ćwiczenie 2. Tworzenie dokumentu PK z zestawienia sald i obrotów 

Aby utworzyć dokument PK z zestawienia sald i obrotów, należy: 

1. Przygotować zestawienie wg powyższych kroków (z grupowaniem według dziennika i jednostki). 

2. Przejść na zakładkę Wyniki. Przejście na tę zakładkę spowoduje przygotowanie i zaprezentowanie przez 
program gotowego zestawienia. 

3. Kliknąć przycisk Utwórz PK.  

4. Wybrać dziennik i datę operacji.  
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5. Kliknąć przycisk Dalej. 

6. Uzupełnić pola w oknie Wybór kont i parametrów. 

 Wskazać konto. 

 

W polu Konto widoczna jest lista kont analitycznych, na które zostało utworzone zestawienie w danym 
roku obrachunkowym, ale tylko takie konta, które mają chociaż jedną niezerową wartość w dowolnej 
kolumnie zestawienia. 

Jeżeli na zestawieniu to samo konto pojawia się w wielu wierszach, to dane konto w oknie Wybór kont i parame-

trów pojawi się tylko raz. Okno Wybór kont i parametrów służy do ustawiania parametrów dla danego konta, które 
to parametry będą wykorzystane osobno dla każdej z kwot na zestawieniu. 

 Wybrać jedna z opcji w polu Kwota: 

- Bilans otwarcia Dt 

- Bilans otwarcia Ct 

- Bilans otwarcia Saldo 

- Stan na początek okr. Dt 

- Stan na początek okr. Ct 
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- Stan na początek okr. Saldo 

- Obroty okresu Dt 

- Obroty okresu Ct 

- Obroty okresu Saldo 

- Obroty narastająco Dt 

- Obroty narastająco Ct 

- Saldo końcowe 

- Suma sald analityk Dt 

- Suma sald analityk Ct 

 Wskazać konto przeciwstawne.  

Przycisk Wypełnij grupowo umożliwia uzupełnienie wybranych wierszy o kwotę i konta przeciwstawne.  

7. Kliknąć przycisk Dalej.  

8. Ustalić parametry tworzenia dekretów. 

Kliknąć przycisk Przejdź do PK. Pojawi się standardowe okno do dodawania dokumentu PK, z wstępnie uzupeł-
nionymi danymi nowego dokumentu PK i jego dekretów. 

Ćwiczenie 3. Jak przygotować zestawienie Obroty na kontach? 

Aby utworzyć zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych /Zestawienia księgowe/Obroty na kontach. 

2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru. 

 Ustawić datę operacji. 

 Określić rodzaj dokumentów PK i status dokumentów, które mają być brane pod uwagę oraz czy po-
kazywać SP i BO ze szczegółami.  

 W polu Pokaż tylko 4990 można włączyć, aby w zestawieniu zostały uwzględnione niewłaściwe obciążenia.  

3. Zaznaczyć te typy rozrachunkowe, których dokumenty maja być brane pod uwagę. Przy wyborze typów 
rozrachunkowych Należność, Zobowiązania należy wskazać termin płatności. W tym celu należy wybrać 
jedną z wartości:   

- W – wszystkie 

- <= Data do  

- > Data do]  

- <= Data do, b.r.  

- <= Data do, l.u.  

4. Określić kolejność grupowania prezentowanych danych. 
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5. Na zakładce Parametry dodatkowe zaznaczyć kolumny i ustalić ich kolejność.  

 

Wybrany zestaw kolumn: 

- ma wpływ na wydruk Szablonu eksperta, 

- nie ma wpływu na szablon, który aktualnie był zdefiniowany przez użytkownika. 

6. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów 

zaznaczyć odpowiednie elementy. 

7. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 
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Ćwiczenie 4. W jaki sposób przygotować zestawienie z realizacji planu? 

Aby utworzyć zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych /Zestawienia kontrolne/Zestawienie z realizacji planu. 

2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru. 

 Ustawić okres sprawozdania. 

 Określić rodzaj dokumentów PK i status dokumentów, które mają być brane pod uwagę.  

 Wybrać rodzaj zestawienia. 

 Określić poziom szczegółowości i elementy zestawienia. 

 Wybrać plan, który ma być uwzględniony w zestawieniu. 

 

 Określić kolejność grupowania prezentowanych danych. 

 Wybrać kolumny do zestawienia. 

3. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów zaznaczyć od-
powiednie elementy. 

4. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 
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Weryfikacja rozrachunków 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób kontrolować rozrachunki z kontrahentami? 

Zestawienie rozrachunków umożliwia weryfikację wprowadzonych do programu rozrachunków wraz infor-
macją o ich regulacjach, co umożliwia szybkie wyszukiwanie błędów.  

Aby sporządzić zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/Kontrola danych/Rozrachunki/ Regulacje rozrachunków. 

2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.  
Zestawienie to może zostać utworzone dla wszystkich rodzajów rozrachunków lub dla poszczególnych typów. 
Przykładowo do zestawienia mogą zostać pobrane tylko dokumenty zakupu wraz z zapłatami.  

3. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie 
elementy. 

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

4. Przejść na zakładkę Wyniki. 

 

Kliknięcie przycisku  umożliwia wgląd dane szczeglowe rozrachunku.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia zapisanie szablonu zestawienia do Ulubionych i korzystanie z niego bez ko-
nieczności wykonywania ponownie ustawień.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 
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Generowanie potwierdzeń sald kontrahentów i wezwań 

do zapłaty 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób zweryfikować salda kontrahentów? 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Salda kontrahentów. 

2. Określić parametry zestawienia.  

 

3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk 

 umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić wezwanie do zapłaty? 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Wezwanie do zapłaty. 

2. Określić parametry zestawienia.  

 

3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  
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Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk 

 umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
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Sporządzanie wezwań do zapłaty 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób sporządzić wezwanie do zapłaty? 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Wezwanie do zapłaty. 

2. Określić parametry zestawienia.  

 

3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk 

 umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  
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Generowanie raportów budżetowych 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób wygenerować zestawienia budżetowe? 

Tworzenie zestawień obrazujących dochody i wydatki w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej dla różnych 

jednostek umożliwia funkcja Zestawienia/Raporty budżetowe. 

Możliwe jest sporządzenie sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-N, Rb-Z, Rb-50. 

Wszystkie sprawozdania budżetowe mają format zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.  

Aby program pobrał odpowiednie dane w kolumnach każdego ze sprawozdań budżetowych użytkownik za-
logowany w roli Finanse/ Administrator powinien przed rozpoczęciem pracy w programie zdefiniować konta 
(menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań) konieczne do sporządzenia raportów budżetowych. Ustawienia 
te zostaną zapamiętane.  

W menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania budżetowe jest możliwy tylko podgląd i wydruk 
zestawień. 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania budżetowe. 

2. Wskazać rodzaj zestawienia, np. Rb-27S. 

3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.  

 

Należy wskazać, za jaki okres i na jaki dzień jest tworzone zestawienie, a także które dokumenty i z jakim 
statusem mają być uwzględnione w zestawieniu. Określić poziom szczegółowości oraz typ sprawozdania.  

W polu Zakres danych można wybrać następujące opcje: 

- niepełny (jak w zestawieniu miesięcznym), 

- pełny (jak w zestawieniu kwartalnym),  

- pełny (zestawienie roczne). 

Należy ustawić parametry wydruku, np. czy na raporcie mają być drukowane sumy kontrolne. 
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4. Na zakładkach Jednostki/ Dzienniki, Słowniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

5. Na zakładce Definicja wykazane są konta, które zostały przypisane do kolumn w Definicji Rb i sprawozdań 
na wybrany rok obrachunkowy.. 

Kliknięcie przycisku  umożliwia zapisanie szablonu zestawienia do Ulubionych i korzystanie z niego bez ko-
nieczności wykonywania ponownie ustawień.  

6. Przejść na zakładkę Wyniki. 

 

Wyniki zestawienia mogą zostać wyeksportowane do Bestii, za pomocą przycisku Eksport.  

Na zakładce Wyniki są prezentowane dane zestawienia, w postaci gotowego raportu budżetowego. 

Dla sprawozdań budżetowych istotny jest wybór z listy opcji Zakres danych. Sprawozdania wykonane z: 

- wybranym z listy polem niepełne (jak w zestawieniu miesięcznym) traktowane są jako miesięczne, 

- wybranym z listy polem pełne (jak w zestawieniu kwartalnym) są jako zestawienia kwartalne, 

- wybranym z listy polem pełne (zestawienia roczne) są jako zestawienia roczne. 

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  

Ćwiczenie 2. Sprawozdanie Rb-N, Rb-Z 

Sposób sporządzania sprawozdania Rb-N, Rb-Z jest analogiczny jak w przypadku pozostałych zestawień bu-

dżetowych.  
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Sporządzanie sprawozdań finansowych 

Ćwiczenie 1. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe? 

Aby program pobrał odpowiednie dane w kolumnach każdego ze sprawozdań finansowych użytkownik zalo-
gowany w roli Finanse/ Administrator powinien przed rozpoczęciem pracy w programie zdefiniować konta 
(menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań) konieczne do sporządzenia sprawozdań finansowych. Ustawie-
nia te zostaną zapamiętane.  

W menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania finansowe jest możliwy tylko podgląd i wydruk 
zestawień. 

Ćwiczenie 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego - Bilans 

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe – Bilans, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania finansowe. 

2. Wskazać rodzaj sprawozdania, np. Bilans. 

3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.  

4. Na zakładkach Jednostki/ Dzienniki, Słowniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

5. Przejść na zakładkę Definicja i sprawdzić poprawność zdefiniowanych kont na dany rok obrachunkowy.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. Przycisk Eksport umożliwia eksport sprawozdania 
dla systemu planującego i do Bestii.  

Ćwiczenie 3. Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

W powyższych sprawdzaniach na zakładce Wyniki w tabeli z wynikami jest możliwość ręcznego wprowadzenia 
kwot lub zmian kwot w sprawozdaniu, za pomocą przycisku Zmień.  

 Przycisk Zapisz stan pozwala na zapisanie stanu na koniec roku bieżącego, jak i poprzedniego. 

 Przycisk Zmień i Zapisz stan jest widoczny tylko jeżeli użytkownik ma we wszystkich jednostkach dla 
których zostały wygenerowane dane, przypisaną rolę, która ma uprawnienie Księgowanie dok. PK i za-

mykanie okresu.
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Sporządzanie zestawień z dokumentów źródłowych 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób przygotować zestawienie z dokumentów sprzedaży, 
dokumentów zakupu? 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Dokumenty sprzedaży bądź 

Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Dokumenty zakupu. 

2. Ustalić parametry raportu na zakładce Parametry.  

 Określić daty dokumentów, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu. 

 Wybrać z listy rozwijalnej informację, czy mają zostać uwzględnione dokumenty zapisane w Rejestrze 
VAT, a następnie określić statusy dokumentów.  

 Określić sposób sortowania i wzorzec numeracji.  

 Wybrać dodatkowe grupowania oraz określić ich kolejność. Domyślnie wyniki zestawienia są grupo-
wane po jednostce. 

 

3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być 
utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić zestawienie not odsetkowych sprzedaży? 

Aby przygotować zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Noty odsetkowe sprzedaży. 

2. Na nakładce Parametry dokonać niezbędnych ustawień. 

 Określić daty wystawienia, naliczenia oraz termin płatności – pozwoli to zawęzić listę not.  

 W sekcji Grupuj według wybrać dodatkowe grupowania oraz określić ich kolejność. Domyślnie wyniki 
zestawienia są grupowane po jednostce. 

  

3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utwo-

rzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
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Tworzenie zestawień z zamówień publicznych 

Ćwiczenie 1. Jak sporządzić zestawienie z realizacji zamówień? 

Zestawienie z realizacji zamówień pozwala kontrolować stan realizacji. 

Aby sporządzić zestawienie, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Zestawienia zamówień. 

2. Wskazać rodzaj zestawienia: Zestawienie z realizacji zamówień. 

3. Na zakładce Parametry ustalić parametry zestawienia (możliwość określenia grupowania np. po rodzajach 
zamówienia, trybach). 

4. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Słowniki, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń do wybra-
nych jednostek, dla których ma być utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

5. Zakładka Wyniki prezentuje zestaw danych pozwalający wypełnić sprawozdanie. 

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.  

Ćwiczenie 2. Jak sporządzić zestawienie z danymi do druku ZP-SR? 

Aby przygotować dane do rocznego sprawozdania ZP-SR, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Zestawienia zamówień. 

2. Wskazać rodzaj zestawienia: Zestawienie z danymi do druku ZP-SR. 

3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru, kurs EUR jest polem modyfikowalnym. 
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4. Na zakładce Jednostki dokonać ograniczeń do wybranych jednostek, dla których ma być utworzone zestawienie.  

Kliknięcie przycisku  umożliwia wykonanie operacji zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich pozycji oraz od-
wrócenia zaznaczenia.  

5. Zakładka Wyniki prezentuje zestaw danych pozwalający wypełnić sprawozdanie. 

Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, 

przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
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Generowanie danych do ewidencji VAT 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób wygenerować plik JPK? 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 
z późn. zm.) jednostki mają obowiązek przekazywać organom podatkowym wyciągi z ksiąg podatkowych oraz 
dowodów księgowych zgodnie ze strukturą tzw. Jednolitego pliku kontrolnego (JPK). 

Generowanie JKP umożliwia funkcja Zestawienia i wymiana danych/ Jednolity plik kontrolny. Utworzenie pliku jest 
możliwe dla: 

• Ksiąg rachunkowych – plik tworzony jest za wybrany okres, dla wskazanej jednostki. Uwzględniane są 

dokumenty ze statusem Zaksięgowany. Dzienniki należy zawęzić do obowiązujących w wybranym 

zakresie dat oraz dla wybranej jednostki. W przypadku wybrania kliku dzienników, dla każdego 

dziennika powstaje osobny plik.  

• Wyciągów bankowych – plik tworzony jest za wybrany okres, dla wskazanej jednostki na podstawie 

dokumentów WB o statusie Gotowy. Dla każdego wyciągu bankowego powstaje osobny plik. Wyge-

nerowany plik XML powinien być zakodowany w UTF-8. 

• Faktur VAT – plik tworzony jest za wybrany okres, dla wskazanej jednostki na podstawie dokumen-

tów sprzedaży o statusie Gotowy. Wygenerowany plik XML powinien być zakodowany w UTF-8. 

Aby wykonać eksport pliku JPK należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Jednolity plik kontrolny. 

2. Wybrać jedną z zakładek np. Wyciąg bankowy. 

3. Wybrać jednostkę, okres dat i rachunki bankowe. 

 

4. Kliknąć przycisk Generuj plik.  

Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 

Jeśli wymagane dane nie zostaną wprowadzone do systemu, użytkownik nie będzie mógł utworzyć pliku JPK 
i otrzyma odpowiedni komunikat. 
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób wyeksportować JPK z Rejestru VAT? 

W celu wykonania eksportu pliku JPK, należy: 

1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT. 

2. Zaznaczyć pozycję w odpowiednim miesiącu. 

3. Przejśc na zakładkę JPK VAT. 

4. Kliknąć odpowiedni przycisk. 

 

JPK_VAT jest to format pliku wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów. 

VAT_VULCAN jest to format pliku, umożliwiający eksport JPK do systemów zewnętrznych. 

Ćwiczenie 3. W jaki sposób wyeksportować JPK do Centralnego VAT VULCAN? 

W celu wykonania eksportu do Centralnego VAT VULCAN, należy: 

1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT. 

2. Zaznaczyć pozycję w odpowiednim miesiącu. 

3. Przejśc na zakładkę JPK VAT. 

4. Kliknąć przycisk Eksportuj do Centralny VAT VULCAN. 

5. Sprawdzić status eksportu w tabeli.  

Eksport może zakończyć się jednym ze statusów: 

- wysłano (w trakcie przetwarzania), 

- eksport zakończony pomyślnie, 

- błąd eksportu – oznacza, że we wskazanym okresie importowanie ewidencji zostało zablokowane 
(dane nie mogą być wczytane), odblokowanie importu możliwe jest przez Operatora Centralnego 
VAT. 
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Eksport przelewów 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób wykonać paczkę przelewów? 

Aby wykonać paczkę przelewów, należy: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Eksport przelewów. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj paczkę.  

3. Ustalić zakres dat, określić dokumenty, które mają zostać pobrane do paczki przelewów.  

4. Wskazać, czy do przelewów mają zostać pobrane dane dotyczące konkretnych bądź wszystkich jednostek 
i kontrahentów. 

5. Zaznaczyć opcję Wyślij w trybie płatności podzielonych (split payment) jeśli dokumenty mają być opłacane me-
todą podzielonej płatności.  

 

6. Kliknąć przycisk Dalej.  

7. W przypadku wybrania opcji Wybrane odznaczyć niepotrzebne jednostki i kontrahentów. 
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8. Kliknąć przycisk Dalej. Pojawi się lista przelewów.  

 

9. Kliknąć przycisk Dalej. 

10. Kliknąć przycisk Utwórz paczkę.  

 

11. Zaznaczyć paczkę przelewów, która ma zostać wyeksportowana i kliknąć przycisk Utwórz plik. 

Podczas pierwszego eksportu należy określić standard pliku. Raz określony standard pliku zostaje zapamiętany 
przez program. 

12. Zapisać plik na dysku i rozpakować.  

Paczki przelewów zapisywane są w formacie .zip.
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Prowadzenie rejestru VAT 

Ćwiczenie 1. Jak ustalić wskaźniki dla jednostek? 

Program pozwala ustalić wartość wskaźnika dla każdej jednostki. Aby dodać wskaźnik należy w menu 

VAT/Parametry VAT kliknąć przycisk Zmień lub Dodaj. 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić rejestr zakupów i sprzedaży? 

Na podstawie wpisów wprowadzonych do rejestru VAT – sprzedaży i zakupów, można tworzyć i drukować 

zestawienie. 

Dokumenty w rejestrze zostają uzupełnione automatycznie podczas wprowadzania dokumentu, pod warun-
kiem oznaczenia w nagłówku dokumentu Uwzględnij w rejestrze VAT opcji Tak. 

Aby utworzyć zestawienie należy: 

1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT i kliknąć przycisk Dodaj. 

2. Określić parametry wyboru dokumentów do zestawienia: 

3. Wskazać okres. 

4. Wybrać status dokumentów. 

5. Określić, które dokumenty sprzedaży i zakupu mają zostać pobrane Wszystkie czy Tylko gotowe.  

6. Kliknąć przycisk Zapisz. 

7. Na zakładkach Rejestr dokumentów sprzedaży i Rejestr dokumentów zakupów pojawi się wygenerowane zesta-
wienie. 

Aby wydrukować kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie 
dokumentu na dysk. 

Przycisk Aktualizuj dokumenty źródłowe umożliwia aktualizację rejestru o dokumenty sprzedaży i zakupu (gotowe 
lub wszystkie). 

Ćwiczenie 3. Jak sporządzić deklarację cząstkową VAT? 

Aby sporządzić deklarację cząstkową VAT, należy: 

1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT. 

2. Wskazać okres. 

3. Przejść na zakładkę Deklaracje cząstkowe VAT. 

4. Wybrać cel złożenia formularza: złożenie deklaracji bądź korekta deklaracji.  

5. Kliknąć przycisk Przygotuj Deklarację w PDF, wygeneruje się deklaracja.   
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Załączniki 

Załącznik nr 1 - Zestawienie ról i przypisanych do nich uprawnień 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Finanse VULCAN zależy od przydzielonej użytkownikowi roli, 
z której wynika zakres uprawnień do czynności wykonywanych w programie. Aplikacja jest zintegrowana 
z Platformą VULCAN, a zatem dodawanie użytkowników wraz z przypisaniem im ról odbywa się w rejestrze 
użytkowników Platformy VULCAN. 

W grupie ról FINANSE predefiniowane są następujące role:  

• Administrator aplikacji księgowej – administrowanie aplikacją na poziomie grupy (jednostki typu 

CUW), dostęp do podglądu danych w słowniku kontrahentów, dzienniku zdarzeń oraz uprawnie-

nia w ramach administrowania jednostkami. 

• Główny księgowy – administrowanie na poziomie pojedynczej jednostki, poszczególne uprawnienia: 

edycja dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, wyciągów bankowych, raportów ka-

sowych, planów budżetowych wraz z importem, edycja dokumentów księgowych wraz z impor-

tem listy płac, księgowanie dokumentów i zamykanie okresów, sporządzanie zestawień 

budżetowych, sprawozdań finansowych, zestawień sald i obrotów oraz obrotów na kontach, rea-

lizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, dokumentów sprzedaży i zakupu, eksport 

wykonania do Sigmy, programu BeSTi@, tworzenie pliku JPK, edycja słowników kontrahentów.  

• Księgowy – posiada prawo do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, 

wyciągów bankowych, raportów kasowych, edycji planów budżetowych wraz z importem, edycji 

dokumentów księgowych wraz z importem listy płac, księgowania dokumentów i zamykania okre-

sów, sporządzanie zestawień RB, sprawozdań finansowych, zestawień sald i obrotów, obrotów na 

kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, dokumentów sprzedaży i za-

kupu, eksportu wykonania do Sigmy i programu BeSTi@, tworzenie pliku JPK, eksportu przele-

wów, edycji słowników kontrahentów. 

• Księgowy* - posiada powyższe uprawnienia księgowego, bez możliwości księgowania dokumentów 

i zamykania roku (odebrać uprawnienie można w menu Administracja/ Dokumenty/ Parametry, sek-

cja Dokumenty PK, pozycja Uprawnienie księgowego do księgowania. Należy pamiętać, że w przypadku 

jednostek typu CUW, odebranie bądź nie uprawnienia będzie miało wpływ na całą grupę jedno-

stek ).  

• Dyrektor – posiada prawo do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych 

i umorzenia, wyciągów bankowych, raportów kasowych, planów budżetowych, dokumentów 

księgowych, przeglądu dokumentów VAT, tworzenia zestawień RB, sprawozdań finansowych, ze-

stawień sald i obrotów, obrotów na kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kaso-

wych, dokumentów sprzedaży i zakupu, tworzenie pliku JPK. 

• Fakturzysta sprzedaż – ma uprawnienia do: edycji dokumentów sprzedaży, edycji VAT, tworzenia 

not księgowych, tworzenia zestawienia z realizacji planu, zestawienia not odsetkowych, doku-

mentów sprzedaży i zakupu, tworzenia pliku JPK, edycji słowników kontrahentów.  



70 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

• Fakturzysta zakupy – posiada prawo do: edycji dokumentów zakupu, VAT, tworzenia zestawienia 

z realizacji planu, dokumentów sprzedaży i zakupu, not odsetkowych, tworzenia zestawień doty-

czących zamówień, tworzenie pliku JPK, edycji słowników kontrahentów. 

• Likwidator – ma uprawnienia do: edycji dokumentów zakupów, not odsetkowych, wyciągów ban-

kowych, przeglądu dokumentów sprzedaży, dokumentów VAT, realizacji planu, zestawień rozra-

chunkowych, dokumentów sprzedaży i zakupu, eksportu przelewów, tworzenia pliku JPK i edycji 

słowników kontrahentów. 

• Kasjer – posiada prawo do: edycji raportów kasowych, tworzenia zestawienia z realizacji planu, 

zestawień rozrachunkowych, kasowych, tworzenia pliku JPK,  edycji słowników kontrahentów. 

• Inspektor – ma uprawnienia do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, 

wyciągów bankowych, raportów kasowych, planów budżetowych, dokumentów księgowych, prze-

glądu dokumentów VAT, przeglądu zestawień budżetowych, sprawozdań finansowych, zestawień 

sald i obrotów, obrotów na kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, doku-

mentów sprzedaży i zakupu 

  



Załączniki 71 

 

 

 

Załącznik 2 – Przykład importu listy płac 

Import danych z list płac w systemie Finanse VULCAN umożliwia funkcja Zestawienia i wymiana danych/ Im-

port listy płac. Przystępując do importu informacji o płacach, trzeba mieć przygotowany odpowiedni plik 
wyeksportowany wcześniej z programu płacowego, następnie pobrać elektroniczne listy płac i określić 
sposób księgowania poszczególnych składników wynagrodzeń oraz potrąceń. 

Warunek konieczny przy eksporcie z Płac Optivum – dokonać ustawień ZUS  
(Operacje\ Parametry\ ZUS\ Inne ustawienia) 

 

Zalecany warunek – zdefiniować kontrahentów grupowych do rozliczania rozrachunków  
(Jednostka\ Kontrahenci) 

 

Kontrahenci zbiorczy: 

 Pracownicy (do wypłaty netto, np. dla konta 231-02) 

 ZUS (składki FUS, FP, NFZ - dla konta 229*) 

 US-Urząd Skarbowy ( podatek dla konta 225) 

Dla potrąceń:  

 PZU ( ewentualnie inne potrącenia dla ubezpieczenia zbiorowego)  

 KZP 

 ZNP 

 Solidarność 

 ZFM 

 Komornik (zajęcia sądowe) 
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Import listy płac 

Aby zaimportować listę płac, należy wykonać następujące czynności: 

1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac.  

2. Kliknąć przycisk Wybierz plik. 

3. Odszukać plik XML z listą płac i kliknąć przycisk Otwórz. 

4. Pojawi się lista z domyślnie zaznaczonymi dokumentami do importu. Odznacz na liście dokumenty, 
które nie mają być importowane. 

5. Kliknąć przycisk Importuj zaznaczone. 

6. W oknie Parametry podstawowe importu: 

 Przypisać jednostkę, rodzaj planu, dziennik i źródło finansowania. 

 Ustalić parametry dotyczące kont i terminów płatności wynagrodzeń i potrąceń. 

- Data wypłaty, termin podatków – ustawowo na 20-tego następnego m-ca, ZUS – na 5-tego 
następnego m-ca. 

 

7. Kliknąć przycisk Dalej.  

8. Przyporządkować zadanie (być może po stronie płac będzie (puste)) i kliknąć przycisk Dalej. 
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9. W oknie Uzgadnianie kont i składników przypisać kontrahenta, konta, typ księgowania do poszczególnych 
składników i kliknąć przycisk Dalej.  

 Do składników ZUS przypisać kontrahenta grupowego – ZUS, dla podatku - US, do wypłaty, czyli 
na konto – Pracownicy, potrącenie ZNP – ZNP, itd. 

UWAGA: Na końcu listy mogą pojawić się świadczenia z ZUS (opieka, chorobowe, macierzyński itp.) – wpi-
sać kontrahent grupowy - ZUS. 

 Uzupełnić odpowiednimi kontami księgowymi dekretacje. 

UWAGA: W przypadku dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego (są gminy, które tak płacą) poprawić 
konto kosztowe na 405. 

- Świadczenia z ZUS zadekretować 229*/231*. 
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10. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę. Zastoso-
wanie schematu znacznie przyspiesza wykonanie uzgodnień podczas kolejnego importu. 
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11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla kosztów przypisać klasyfikację budżetową dla poszczegól-
nych pozycji kosztów. 

 

12. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń uzupełnić pozycje paragrafu dla składników po-
trąceń. 
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13. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę 

 

14. W otwartym oknie sprawdzić uzgodnienia. Jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich modyfikacji. 

15. Kliknąć przycisk Utwórz PK. 
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PK – naliczenie wynagrodzeń 
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Załącznik 3 – Przykład automatycznego księgowania zwrotu pod wyciągiem 
bankowym 

Księgowanie „na czerwono” 

W opisanym przykładzie konta: 130-01 Wydatki, 130-02 Dochody. 

1. Wybrać menu Administracja/Dokumenty /Typy księgowań. 

2. Na zakładce Rozliczenie zakupu kliknąć przycisk Dodaj.  

 Zdefiniować typ rozliczenia zakupu o nazwie, np. 998/980, które automatycznie przeksięguje zre-
alizowany wydatek na konta pozabilansowe zaangażowania i planu oraz ustawić zwrot Tak jak 

storno czerwone (minus). 

 

3. Kliknąć przycisk Zapisz. 

4. Na zakładce Rozliczenie sprzedaży zdefiniować typ rozliczenia sprzedaży o nazwie, np. zwrot-czerwone, 
ustawić zwrot Tak jak storno czerwone(minus). Nie opisywać żadnych kont dodatkowych.  
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5. Wybrać menu Jednostka\ Dokumenty\ Typy księgowania i dodać zdefiniowane typy księgowań do typów 
w danej jednostce. 

 Kliknąć przycisk Zmień.  

 Zaznaczyć typ księgowania w lewym panelu i kliknąć przycisk . 

 Kliknąć przycisk Zapisz. 

 

6. Wybrać menu Jednostka\ Konta bankowe i w opisie kont bankowych (w przykładzie jeden rachunek 
bankowy na dochody i wydatki) wskazać opisywane wcześniej typy ksiegowań na uznanie i obciążenie. 
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7. Wybrać menu Dokumenty źródłowe\ Wyciągi bankowe i dokonac rejestracji pozycji przelewu, np. na zwrot 
mylnej wpłaty. Uzupełnić pola, wpisując dane lub korzystając z wyboru za pomocą list rozwijalnych. 

 Wybrać numer pozycji. 

Numer pozycji jest domyślnie podpowiadany i możliwy do zmiany. 

 Wybrać Obciążenie.  

 Wpisać kwotę (dodatnią).  

 Podać kontrahenta. 

 Zaznaczyć zwrot na TAK. 

 Wpisać opis. 

 W obszerze Dekretacje: 

- kliknąć przycisk Dodaj, nastepnie wpisać kwotę ujemną (ze znakiem minus) i odpowiednie konta 
ksiegowe oraz wskazać kalsyfikację budżetową. 

 

- Analogicznie postępować w przypadku zwrotu wydatków, przy czym wybrać Uznanie i zaznaczyć 
zwrot na TAK. 
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	Użytkownik musi pamiętać o zmianie statusów w dokumentach i zmieniać je zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości.

	Ćwiczenie 3. Zmiana statusu planu finansowego
	Aby zmienić status pojedynczego dokumentu należy:
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany budżetowe/Plany budżetowe.
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany budżetowe/Plany budżetowe.
	2. W roboczym panelu kliknąć przycisk  przy odpowiednim planie finansowym.
	2. W roboczym panelu kliknąć przycisk  przy odpowiednim planie finansowym.
	2. W roboczym panelu kliknąć przycisk  przy odpowiednim planie finansowym.
	3. Na zakładce Plan budżetowy w sekcji Informacje ogólne kliknąć przycisk Zmień.
	3. Na zakładce Plan budżetowy w sekcji Informacje ogólne kliknąć przycisk Zmień.
	4. Wybrać status i kliknąć przycisk Zapisz.
	4. Wybrać status i kliknąć przycisk Zapisz.


	Ćwiczenie 4. Jak wyszukiwać dokumenty?
	Ćwiczenie 5. W jaki sposób wprowadzić zmiany w planie finansowym?
	Ćwiczenie 6. Jak zaimportować plan finansowy?
	Ćwiczenie 7. Jak utworzyć przewidywaną strukturę planu?
	W sytuacji, gdy jest potrzebna klasyfikacja budżetowa, a w danym roku nie ma jeszcze obowiązującego, zatwierdzonego planu (np. plan może być w lutym, a od stycznia są wprowadzane dokumenty) można utworzyć przewidywaną strukturę planu.
	W sytuacji, gdy jest potrzebna klasyfikacja budżetowa, a w danym roku nie ma jeszcze obowiązującego, zatwierdzonego planu (np. plan może być w lutym, a od stycznia są wprowadzane dokumenty) można utworzyć przewidywaną strukturę planu.
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Plany finansowe.
	2. W lewym panelu wybrać pozycję Przewidywana struktura planu.
	3. Kliknąć przycisk Dodaj bądź Dodaj grupowo.
	4. Określić strukturę planu, czyli wybrać Rodzaj planu, Zadanie, Klasyfikację budżetową i kliknąć przycisk Zapisz.



	Naliczanie wynagrodzeń
	Ogólne zasady wprowadzania dokumentów księgowych?
	Ćwiczenie 1. Jak wprowadzić listę płac?
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dokumenty bieżące.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. Uzupełnić dane nagłówkowe:
	4. Kliknąć przycisk Dalej. Pojawi się okno do wprowadzania dekretów.
	5. Uaktywnić tabelę dekretów (klikając w odpowiedni wiersz).
	6. Ustalić, na jakie konto wprowadzany jest zapis. W tabeli, w kolumnie Strona Dt trzeba albo wpisać numer właściwego konta nacisnąć klawisz Enter, albo skorzystać z dostępnej listy rozwijalnej i wybrać z niej odpowiednie konto.
	7. Nacisnąć klawisz Tab i przejść do pola w wierszu Kwota (Kolumna Strona Dt).
	8. Wpisać kwotę wprowadzaną na konto.
	9. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wydatkiem strukturalnym.
	9. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wydatkiem strukturalnym.
	10. W kolumnie Strona Ct, w wierszu Konto należy albo wpisać numer właściwego konta i nacisnąć klawisz Enter, albo skorzystać z dostępnej listy rozwijalnej i wybrać z niej odpowiednie konto.
	11. W kolumnie Strona Ct, w wierszu Kwota wpisać kwotę wprowadzaną na konto przeciwstawne.
	12. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wydatkiem strukturalnym.
	12. Dokonać potrzebnych skojarzeń z rodzajem planu, zadaniem, klasyfikacją budżetową, kontrahentem, wydatkiem strukturalnym.
	13. Uzupełnić pole Typ.
	14. Wybrać opcję Tak lub Nie w polu 4990.
	15. Po wprowadzeniu dokumentu zatwierdzić zmiany.

	Ćwiczenie 2. W jaki sposób zaimportować listę płac?
	Comiesięczne księgowanie listy płac może zostać uproszczone, jeżeli w jednostce używany jest program Płace VULCAN, Płace Optivum. W takiej sytuacji wystarczy pobrać elektroniczne listy płac, a następnie określić sposób księgowania poszczególnych skład...
	Import danych z list płac umożliwia funkcja Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac. Przystępując do importu informacji o płacach, trzeba mieć przygotowany odpowiedni plik wyeksportowany wcześniej z program u płacowego.
	Import danych z list płac umożliwia funkcja Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac. Przystępując do importu informacji o płacach, trzeba mieć przygotowany odpowiedni plik wyeksportowany wcześniej z program u płacowego.
	Operacja importu list płac przebiega w kilku etapach:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac.
	2. Kliknąć przycisk Wybierz plik.
	3. Odszukać plik XML z listą płac i kliknąć przycisk Otwórz.
	4. Pojawi się lista z domyślnie zaznaczonymi dokumentami do importu. Odznacz na liście dokumenty, które nie mają być importowane.
	5. Kliknąć przycisk Importuj zaznaczone.
	6. W oknie Parametry podstawowe importu:
	7. Kliknąć przycisk Dalej.
	8. W oknie Uzgadnianie zadań uzgodnić zadania i kliknąć przycisk Dalej.
	9. W oknie Uzgadnianie kont i składników przypisać kontrahenta (według typu grupowy lub indywidualny), konta, typ księgowania do poszczególnych składników i kliknąć przycisk Dalej.
	10. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla kosztów przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych pozycji kosztów.
	11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych pozycji potrąceń i kliknąć przycisk Dalej.
	11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych pozycji potrąceń i kliknąć przycisk Dalej.
	12. W otwartym oknie sprawdzić uzgodnienia. Jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich modyfikacji.
	13. Kliknąć przycisk Utwórz PK.
	14. Aplikacja wyświetli numery utworzonych dokumentów (w podziale na jednostkę i sygnaturę listy płac).



	Wprowadzanie bilansu otwarcia
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób dodać bilans otwarcia?
	Bilans otwarcia jest dokumentem specjalnym o odrębnej numeracji ze skrótem BO.
	Aby dodać bilans otwarcia, należy:
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dokumenty bieżące.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. Uzupełnić dane nagłówkowe.
	4. Kliknąć przycisk Dalej.
	5. Uzupełnić puste pola po stronie Dt i Ct.
	6. Po wprowadzeniu dokumentu bilansu zatwierdzić zmiany.



	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób powielać dokumenty źródłowe?
	1. Kliknąć przycisk Powiel dokument, dostępny na zakładce Ogólne z poziomu dokumentu źródłowego.
	2. Wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Zapisz.

	Ćwiczenie 2. Jak utworzyć dokument sprzedaży?
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty sprzedaży.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. W otwartym oknie uzupełnić dane dokumentu sprzedaży.
	4. Kliknąć przycisk Dalej.
	5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierać sposób przeliczania podatku VAT, np. wybierając od netto, podczas wpisywania ceny towaru\ usługi, pogram sam wyliczy cenę brutto i kwotę podatku VAT na postawie wpisanej stawki VAT.
	6. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.
	7. Kliknąć przycisk Zapisz.

	Ćwiczenie 3. Jak sporządzić korektę dokumentu sprzedaży
	Ćwiczenie 4. Jak utworzyć dokument zakupu?
	Aby wprowadzić dokument zakupu, należy:
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty zakupu.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. W otwartym oknie uzupełnić dane dokumentu zakupu.
	4. Kliknąć przycisk Dalej.
	5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierać sposób przeliczania podatku VAT, np. wybierając od netto, podczas wpisywania ceny towaru\ usługi, pogram sam wyliczy cenę brutto i kwotę podatku VAT na postawie wpisanej stawki VAT.
	6. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.
	7. Aby dodać kolejną pozycję należy kliknąć przycisk Dodaj.
	8. Kliknąć przycisk Zapisz.
	9. Dokument zakupu domyślnie będzie miał status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowadzanie danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisanym dla dokumentu i usunięcie dokumentu.
	9. Dokument zakupu domyślnie będzie miał status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowadzanie danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisanym dla dokumentu i usunięcie dokumentu.
	10. Aby wprowadzić zmiany w dokumencie w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, należy kliknąć przycisk Zmień na zakładce Ogólne w odpowiednej sekcji.
	10. Aby wprowadzić zmiany w dokumencie w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, należy kliknąć przycisk Zmień na zakładce Ogólne w odpowiednej sekcji.


	Ćwiczenie 5. W jaki sposób powielać dokumenty źródłowe?
	Ćwiczenie 6. W jaki sposób uregulować rozrachunki?
	Ćwiczenie 7. W jaki sposób kontrolować wykonanie planu finansowego?

	Generowanie not odsetkowych
	Ćwiczenie 1. Jak wygenerować noty odsetkowe?
	1. Ustawić odpowiednie parametry wyliczania odsetek:
	2. Zaznaczyć dokumenty sprzedaży, dla których należy wyliczyć odsetki.
	3. Wybrać rodzaj oprocentowania.
	4. Wybrać sposób naliczenia odsetek: Na dokument lub Na kontrahenta.
	5. Kliknąć przycisk Dalej. System wyświetli okno do weryfikacji uzgodnień. Każdy wiersz stanowi informację o nocie odsetkowej, która zostanie utworzona.
	6. Kliknąć przycisk Dalej.
	7. Określić dane dla not odsetkowych i parametry dekretacji.
	8. Kliknąć przycisk Utwórz noty.
	Podgląd i edycja noty
	Wydruk not odsetkowych


	Dekretacja wyciągu bankowego
	Ćwiczenie 1. Jak dodać wyciąg bankowy?
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Wyciągi bankowe.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. Uzupełnić aktywne pola.
	4. Kliknąć przycisk Zapisz.
	5. Kliknąć przycisk Dodaj, aby uzupełnić wyciąg bankowy o pozycje.
	6. Wybierać z listy rozwijalnej pozycję Uznanie lub Obciążenie.
	7. Uzupełnić pozostałe pola, wpisując dane lub korzystając z wyboru za pomocą list rozwijalnych.
	8. Kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnij pola.

	Ćwiczenie 2. Jak dodać dekretację i regulację w wyciągu bankowym?
	1. W przypadku, gdy operacja na wyciągu dotyczy rozrachunku, np. zapłaty za fakturę zakupu należy w oknie dodawania dekretacji w wyciągu bankowym należy kliknąć przycisk Dodaj i reguluj.
	2. W oknie Regulacja rozrachunku w sekcji Rozrachunki do uregulowania rozwinąć pozycje dekretów, aby zweryfikować słowniki.
	2. W oknie Regulacja rozrachunku w sekcji Rozrachunki do uregulowania rozwinąć pozycje dekretów, aby zweryfikować słowniki.
	3. Zaznaczyć rozrachunki, które reguluje dana pozycja WB i kliknąć przycisk Dodaj regulacje.
	4. Kliknąć przycisk Dodaj.
	5. Pole Opis uzupełnia się automatycznie, tj. Zapł. Nr dok źródłowego.
	6. W przypadku, gdy w polu Pozostało do zadekretowania widnieje kwota > od 0,00 - oznacza to, że kwota regulacji (operacja na wyciągu) jest większa od rozrachunku regulowanego (faktury) i należy dokonać ręcznej dekretacji pozostałej kwoty za pomocą pr...
	6. W przypadku, gdy w polu Pozostało do zadekretowania widnieje kwota > od 0,00 - oznacza to, że kwota regulacji (operacja na wyciągu) jest większa od rozrachunku regulowanego (faktury) i należy dokonać ręcznej dekretacji pozostałej kwoty za pomocą pr...
	7. Kliknąć przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną, aby wprowadzić kolejną operację wyciągu.


	Wprowadzanie dokumentów kasowych
	Ćwiczenie 1. Jak dodać dokument kasowy?
	Aby dodać dokument kasowy, należy:
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Raporty kasowe.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. Uzupełnić puste pola i zatwierdzić zmiany.
	4. W utworzonym raporcie kasowym kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać pozycje raportu.
	5. Wybrać typ dokumentu, wpisać datę, wybrać kontrahenta.
	6. Jeżeli dany dokument jest zwrotem – w polu Zwrot wybrać Tak.
	7. Kliknąć przycisk Dodaj.
	8. Wpisać pozycję dokumentu kasowego.
	9. Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą klawisza Tab.
	10. Kliknąć przycisk Zapisz.


	Ćwiczenie 2. W jaki sposób uregulować rozrachunek dokumentami kasowymi?
	1. Na zakładce Rozrachunki edytować odpowiednią pozycję.
	2. W otwartym oknie Regulacja rozrachunku w sekcji Rozrachunki postaw znacznik przy pozycji dokumentu, który chcesz oznaczyć jako uregulowany.
	3. Kliknij przycisk Dodaj regulację. Uregulowany rozrachunek zostanie przeniesiony z sekcji Rozrachunki do sekcji Regulacje.
	4. Wprowadzoną omylnie regulację można usunąć za pomocą przycisku Usuń regulacje.
	5. Kliknij przycisk Zapisz.

	Ćwiczenie 3. Jak zamknąć raport kasowy?
	Zamknięcie raportu kasowego jest operacja nieodwracalną. Po zamknięciu raportu kasowego tworzony jest automatycznie nowy raport kasowy, którego stan początkowy jest stanem końcowym zamkniętego raportu kasowego.
	1. W otwartym raporcie kliknąć przycisk Zamknij raport.
	2. Wpisać datę zamknięcia i podjąć decyzję o utworzeniu nowego raportu.
	3. Zatwierdzić zmiany.



	Sporządzanie not księgowych własnych i obcych
	Ćwiczenie 1. Sporządzanie not księgowych
	1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Noty księgowe własne.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj.
	3. W otwartym oknie korzystając z list rozwijalnych wybrać odpowiednie pozycje.
	4. Kliknąć przycisk Dalej.
	5. Uzupełnić pola w pierwszym aktywnym wierszu noty księgowej.
	6. Wpisać wartość noty.
	7. Uzupełnić słowniki i typ księgowania.
	8. Kliknąć przycisk Zapisz.
	Aby wydrukować notę księgową, należy zaznaczyć wybraną notę w lewym panelu i kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.


	Tworzenie dokumentów PK
	Ćwiczenie 1. Jak utworzyć PK na podstawie dokumentów źródłowych?
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące.
	2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.
	3. Kliknąć przycisk Generuj PK.
	4. Korzystając z kalendarza ustalić zakres dat, aby wybrać dokumenty do utworzenia PK.
	4. Korzystając z kalendarza ustalić zakres dat, aby wybrać dokumenty do utworzenia PK.
	5. Zaznaczyć na liście dokumenty.
	6. Kliknąć przycisk Utwórz PK.
	7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu PK będą widoczne na zakładce Dokument PK z pozycji dokumentu źródłowego.
	7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu PK będą widoczne na zakładce Dokument PK z pozycji dokumentu źródłowego.

	Ćwiczenie 2. W jaki sposób powielać dokumenty PK?
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące.
	2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.
	3. Na liście dokumentów zaznaczyć dokument, który ma być powielony.
	4. Kliknąć przycisk Powiel dokument.
	5. Określić datę i opcje powielania dekretów, w razie konieczności dokonać zmian kont.
	6. Kliknąć przycisk Przejdź do PK.
	7. Uzupełnić pola i kliknąć przycisk Dalej.
	8. Wprowadzić zmiany w dekretacji i kliknąć przycisk Zapisz.
	8. Wprowadzić zmiany w dekretacji i kliknąć przycisk Zapisz.

	Ćwiczenie 3. Grupowe powielanie dokumentów PK
	Aby grupowo powielić dokumenty PK, należy:
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące.
	2. Wskazać pozycje Dzienniki bieżące.
	3. Zaznaczyć dokumenty, które mają zostać powielone.
	4. Kliknąć przycisk Powiel dokumenty.
	5. Określić sposób powielania: Każdy dokument osobno lub Do jednego dokumentu.
	6. Wybrać datę i opcje powielania dekretów.
	7. Kliknąć przycisk Utwórz PK.



	Księgowanie dokumentów
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób zaksięgować dokumenty?
	Aby zaksięgować dokumenty, należy:
	1. Wybrać menu Dzienniki/Dzienniki bieżące.
	2. W lewym panelu wybrać nazwę miesiąca, z którego mają zostać zaksięgowane dokumenty.
	3. W prawym panelu kliknąć zaznaczyć dokumenty.
	4. Kliknąć przycisk Wybierz operację/ Księguj w dzienniku.
	5. Kliknąć przycisk Księguj PK.


	Ćwiczenie 2. Jak zamknąć okresy sprawozdawcze?
	Założenia dotyczące zamykania okresów
	Grupowe zamykanie okresów sprawozdawczych
	Po kliknięciu przycisku Zamknij okresy sprawozdawcze na liście rozwijalnej pojawiają się miesiące począwszy od pierwszego, który można zamknąć dla dziennika lub dzienników z listy, do ostatniego. Kliknięcie przycisku OK spowoduje zamknięcie wszystkich...

	Zestawienia według ustawy

	Ćwiczenie 3. Jak zamknąć rok obrachunkowy?
	Ćwiczenie 4. W jaki sposób powielić dokument zaksięgowany?

	Tworzenie zestawień księgowych
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób przygotować zestawienie sald i obrotów?
	Aby utworzyć zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/Zestawienie księgowe/Zestawienie sald i obrotów.
	2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	3. Na zakładce Parametry dodatkowe zaznaczyć kolumny i ustalić ich kolejność.
	4. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie elementy.
	5. Przejść na zakładkę Wyniki. Przejście na tę zakładkę spowoduje przygotowanie i zaprezentowanie przez program gotowego zestawienia.


	Ćwiczenie 2. Tworzenie dokumentu PK z zestawienia sald i obrotów
	1. Przygotować zestawienie wg powyższych kroków (z grupowaniem według dziennika i jednostki).
	2. Przejść na zakładkę Wyniki. Przejście na tę zakładkę spowoduje przygotowanie i zaprezentowanie przez program gotowego zestawienia.
	3. Kliknąć przycisk Utwórz PK.
	4. Wybrać dziennik i datę operacji.
	4. Wybrać dziennik i datę operacji.
	5. Kliknąć przycisk Dalej.
	6. Uzupełnić pola w oknie Wybór kont i parametrów.
	7. Kliknąć przycisk Dalej.
	8. Ustalić parametry tworzenia dekretów.

	Ćwiczenie 3. Jak przygotować zestawienie Obroty na kontach?
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych /Zestawienia księgowe/Obroty na kontach.
	2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	3. Zaznaczyć te typy rozrachunkowe, których dokumenty maja być brane pod uwagę. Przy wyborze typów rozrachunkowych Należność, Zobowiązania należy wskazać termin płatności. W tym celu należy wybrać jedną z wartości:
	4. Określić kolejność grupowania prezentowanych danych.
	4. Określić kolejność grupowania prezentowanych danych.
	5. Na zakładce Parametry dodatkowe zaznaczyć kolumny i ustalić ich kolejność.
	6. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie elementy.
	7. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
	7. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
	7. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.

	Ćwiczenie 4. W jaki sposób przygotować zestawienie z realizacji planu?
	Aby utworzyć zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych /Zestawienia kontrolne/Zestawienie z realizacji planu.
	2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	3. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie elementy.
	3. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Słowniki, Klasyfikacja budżetowa, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie elementy.
	4. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
	4. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.
	4. Aby wydrukować wyniki zestawienia, należy kliknąć przycisk Wydruk. Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk.



	Weryfikacja rozrachunków
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób kontrolować rozrachunki z kontrahentami?
	Zestawienie rozrachunków umożliwia weryfikację wprowadzonych do programu rozrachunków wraz informacją o ich regulacjach, co umożliwia szybkie wyszukiwanie błędów.
	Zestawienie rozrachunków umożliwia weryfikację wprowadzonych do programu rozrachunków wraz informacją o ich regulacjach, co umożliwia szybkie wyszukiwanie błędów.
	Aby sporządzić zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/Kontrola danych/Rozrachunki/ Regulacje rozrachunków.
	2. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	3. Na zakładkach Jednostki, Dzienniki/ Konta, Kontrahenci, Słowniki, Atrybuty dokumentów zaznaczyć odpowiednie elementy.
	4. Przejść na zakładkę Wyniki.



	Generowanie potwierdzeń sald kontrahentów i wezwań do zapłaty
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób zweryfikować salda kontrahentów?
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Salda kontrahentów.
	2. Określić parametry zestawienia.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.

	Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić wezwanie do zapłaty?
	Aby przygotować zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Wezwanie do zapłaty.
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Wezwanie do zapłaty.
	2. Określić parametry zestawienia.
	2. Określić parametry zestawienia.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.



	Sporządzanie wezwań do zapłaty
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób sporządzić wezwanie do zapłaty?
	Aby przygotować zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia rozrachunkowe/ Wezwanie do zapłaty.
	2. Określić parametry zestawienia.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.



	Generowanie raportów budżetowych
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób wygenerować zestawienia budżetowe?
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania budżetowe.
	2. Wskazać rodzaj zestawienia, np. Rb-27S.
	3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	4. Na zakładkach Jednostki/ Dzienniki, Słowniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.
	5. Na zakładce Definicja wykazane są konta, które zostały przypisane do kolumn w Definicji Rb i sprawozdań na wybrany rok obrachunkowy..
	6. Przejść na zakładkę Wyniki.

	Ćwiczenie 2. Sprawozdanie Rb-N, Rb-Z

	Sporządzanie sprawozdań finansowych
	Ćwiczenie 1. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?
	Aby program pobrał odpowiednie dane w kolumnach każdego ze sprawozdań finansowych użytkownik zalogowany w roli Finanse/ Administrator powinien przed rozpoczęciem pracy w programie zdefiniować konta (menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań) konie...
	Aby program pobrał odpowiednie dane w kolumnach każdego ze sprawozdań finansowych użytkownik zalogowany w roli Finanse/ Administrator powinien przed rozpoczęciem pracy w programie zdefiniować konta (menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań) konie...
	W menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania finansowe jest możliwy tylko podgląd i wydruk zestawień.

	Ćwiczenie 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego - Bilans
	Aby sporządzić sprawozdanie finansowe – Bilans, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Sprawozdania finansowe.
	2. Wskazać rodzaj sprawozdania, np. Bilans.
	3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru.
	4. Na zakładkach Jednostki/ Dzienniki, Słowniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.
	5. Przejść na zakładkę Definicja i sprawdzić poprawność zdefiniowanych kont na dany rok obrachunkowy.


	Ćwiczenie 3. Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki
	W powyższych sprawdzaniach na zakładce Wyniki w tabeli z wynikami jest możliwość ręcznego wprowadzenia kwot lub zmian kwot w sprawozdaniu, za pomocą przycisku Zmień.


	Sporządzanie zestawień z dokumentów źródłowych
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób przygotować zestawienie z dokumentów sprzedaży, dokumentów zakupu?
	Aby przygotować zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Dokumenty sprzedaży bądź Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Dokumenty zakupu.
	2. Ustalić parametry raportu na zakładce Parametry.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.


	Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić zestawienie not odsetkowych sprzedaży?
	Aby przygotować zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia z dokumentów źródłowych/ Noty odsetkowe sprzedaży.
	2. Na nakładce Parametry dokonać niezbędnych ustawień.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.
	3. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń, z których ma być utworzone zestawienie.



	Tworzenie zestawień z zamówień publicznych
	Ćwiczenie 1. Jak sporządzić zestawienie z realizacji zamówień?
	Zestawienie z realizacji zamówień pozwala kontrolować stan realizacji.
	Aby sporządzić zestawienie, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Zestawienia zamówień.
	2. Wskazać rodzaj zestawienia: Zestawienie z realizacji zamówień.
	3. Na zakładce Parametry ustalić parametry zestawienia (możliwość określenia grupowania np. po rodzajach zamówienia, trybach).
	4. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Słowniki, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń do wybranych jednostek, dla których ma być utworzone zestawienie.
	4. Na zakładkach Jednostki, Kontrahenci, Słowniki, Dzienniki, Atrybuty dokumentów dokonać ograniczeń do wybranych jednostek, dla których ma być utworzone zestawienie.
	5. Zakładka Wyniki prezentuje zestaw danych pozwalający wypełnić sprawozdanie.


	Ćwiczenie 2. Jak sporządzić zestawienie z danymi do druku ZP-SR?
	Aby przygotować dane do rocznego sprawozdania ZP-SR, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia/ Zestawienia zamówień.
	2. Wskazać rodzaj zestawienia: Zestawienie z danymi do druku ZP-SR.
	3. Na zakładce Parametry ustalić kryteria wyboru, kurs EUR jest polem modyfikowalnym.
	4. Na zakładce Jednostki dokonać ograniczeń do wybranych jednostek, dla których ma być utworzone zestawienie.
	5. Zakładka Wyniki prezentuje zestaw danych pozwalający wypełnić sprawozdanie.



	Generowanie danych do ewidencji VAT
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób wygenerować plik JPK?
	W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) jednostki mają obowiązek przekazywać organom podatkowym wyciągi z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zgodnie ze strukturą t...
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Jednolity plik kontrolny.
	2. Wybrać jedną z zakładek np. Wyciąg bankowy.
	3. Wybrać jednostkę, okres dat i rachunki bankowe.
	4. Kliknąć przycisk Generuj plik.


	Ćwiczenie 2. W jaki sposób wyeksportować JPK z Rejestru VAT?
	1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT.
	2. Zaznaczyć pozycję w odpowiednim miesiącu.
	3. Przejśc na zakładkę JPK VAT.
	4. Kliknąć odpowiedni przycisk.

	Ćwiczenie 3. W jaki sposób wyeksportować JPK do Centralnego VAT VULCAN?
	W celu wykonania eksportu do Centralnego VAT VULCAN, należy:
	1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT.
	2. Zaznaczyć pozycję w odpowiednim miesiącu.
	3. Przejśc na zakładkę JPK VAT.
	4. Kliknąć przycisk Eksportuj do Centralny VAT VULCAN.
	5. Sprawdzić status eksportu w tabeli.



	Eksport przelewów
	Ćwiczenie 1. W jaki sposób wykonać paczkę przelewów?
	Aby wykonać paczkę przelewów, należy:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Eksport przelewów.
	2. Kliknąć przycisk Dodaj paczkę.
	3. Ustalić zakres dat, określić dokumenty, które mają zostać pobrane do paczki przelewów.
	4. Wskazać, czy do przelewów mają zostać pobrane dane dotyczące konkretnych bądź wszystkich jednostek i kontrahentów.
	5. Zaznaczyć opcję Wyślij w trybie płatności podzielonych (split payment) jeśli dokumenty mają być opłacane metodą podzielonej płatności.
	5. Zaznaczyć opcję Wyślij w trybie płatności podzielonych (split payment) jeśli dokumenty mają być opłacane metodą podzielonej płatności.
	6. Kliknąć przycisk Dalej.
	7. W przypadku wybrania opcji Wybrane odznaczyć niepotrzebne jednostki i kontrahentów.
	7. W przypadku wybrania opcji Wybrane odznaczyć niepotrzebne jednostki i kontrahentów.
	8. Kliknąć przycisk Dalej. Pojawi się lista przelewów.
	9. Kliknąć przycisk Dalej.
	10. Kliknąć przycisk Utwórz paczkę.
	11. Zaznaczyć paczkę przelewów, która ma zostać wyeksportowana i kliknąć przycisk Utwórz plik.
	12. Zapisać plik na dysku i rozpakować.



	Prowadzenie rejestru VAT
	Ćwiczenie 1. Jak ustalić wskaźniki dla jednostek?
	Ćwiczenie 2. W jaki sposób sporządzić rejestr zakupów i sprzedaży?
	1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT i kliknąć przycisk Dodaj.
	2. Określić parametry wyboru dokumentów do zestawienia:
	3. Wskazać okres.
	4. Wybrać status dokumentów.
	5. Określić, które dokumenty sprzedaży i zakupu mają zostać pobrane Wszystkie czy Tylko gotowe.
	6. Kliknąć przycisk Zapisz.
	7. Na zakładkach Rejestr dokumentów sprzedaży i Rejestr dokumentów zakupów pojawi się wygenerowane zestawienie.
	7. Na zakładkach Rejestr dokumentów sprzedaży i Rejestr dokumentów zakupów pojawi się wygenerowane zestawienie.

	Ćwiczenie 3. Jak sporządzić deklarację cząstkową VAT?
	Aby sporządzić deklarację cząstkową VAT, należy:
	1. Wybrać menu VAT/ Rejestr VAT.
	2. Wskazać okres.
	3. Przejść na zakładkę Deklaracje cząstkowe VAT.
	4. Wybrać cel złożenia formularza: złożenie deklaracji bądź korekta deklaracji.
	5. Kliknąć przycisk Przygotuj Deklarację w PDF, wygeneruje się deklaracja.



	Załączniki
	Załącznik nr 1 - Zestawienie ról i przypisanych do nich uprawnień
	Załącznik 2 – Przykład importu listy płac
	Warunek konieczny przy eksporcie z Płac Optivum – dokonać ustawień ZUS  (Operacje\ Parametry\ ZUS\ Inne ustawienia)
	Zalecany warunek – zdefiniować kontrahentów grupowych do rozliczania rozrachunków  (Jednostka\ Kontrahenci)
	Import listy płac
	Aby zaimportować listę płac, należy wykonać następujące czynności:
	1. Wybrać menu Zestawienia i wymiana danych/ Import listy płac.
	2. Kliknąć przycisk Wybierz plik.
	3. Odszukać plik XML z listą płac i kliknąć przycisk Otwórz.
	4. Pojawi się lista z domyślnie zaznaczonymi dokumentami do importu. Odznacz na liście dokumenty, które nie mają być importowane.
	5. Kliknąć przycisk Importuj zaznaczone.
	6. W oknie Parametry podstawowe importu:
	7. Kliknąć przycisk Dalej.
	7. Kliknąć przycisk Dalej.
	8. Przyporządkować zadanie (być może po stronie płac będzie (puste)) i kliknąć przycisk Dalej.
	8. Przyporządkować zadanie (być może po stronie płac będzie (puste)) i kliknąć przycisk Dalej.
	9. W oknie Uzgadnianie kont i składników przypisać kontrahenta, konta, typ księgowania do poszczególnych składników i kliknąć przycisk Dalej.
	9. W oknie Uzgadnianie kont i składników przypisać kontrahenta, konta, typ księgowania do poszczególnych składników i kliknąć przycisk Dalej.
	10. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę. Zastosowanie schematu znacznie przyspiesza wykonanie uzgodnień podczas kolejnego importu.
	10. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę. Zastosowanie schematu znacznie przyspiesza wykonanie uzgodnień podczas kolejnego importu.
	10. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę. Zastosowanie schematu znacznie przyspiesza wykonanie uzgodnień podczas kolejnego importu.
	11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla kosztów przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych pozycji kosztów.
	11. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla kosztów przypisać klasyfikację budżetową dla poszczególnych pozycji kosztów.
	12. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń uzupełnić pozycje paragrafu dla składników potrąceń.
	12. W oknie Uzgadnianie klasyfikacji budżetowej dla potrąceń uzupełnić pozycje paragrafu dla składników potrąceń.
	13. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę
	13. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę
	13. Wprowadzone dane zapisać jako szablon importu - kliknąć przycisk  i wprowadzić nazwę
	14. W otwartym oknie sprawdzić uzgodnienia. Jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich modyfikacji.
	15. Kliknąć przycisk Utwórz PK.
	PK – naliczenie wynagrodzeń


	Załącznik 3 – Przykład automatycznego księgowania zwrotu pod wyciągiem bankowym
	Księgowanie „na czerwono”
	W opisanym przykładzie konta: 130-01 Wydatki, 130-02 Dochody.
	1. Wybrać menu Administracja/Dokumenty /Typy księgowań.
	2. Na zakładce Rozliczenie zakupu kliknąć przycisk Dodaj.
	3. Kliknąć przycisk Zapisz.
	4. Na zakładce Rozliczenie sprzedaży zdefiniować typ rozliczenia sprzedaży o nazwie, np. zwrot-czerwone, ustawić zwrot Tak jak storno czerwone(minus). Nie opisywać żadnych kont dodatkowych.
	5. Wybrać menu Jednostka\ Dokumenty\ Typy księgowania i dodać zdefiniowane typy księgowań do typów w danej jednostce.
	6. Wybrać menu Jednostka\ Konta bankowe i w opisie kont bankowych (w przykładzie jeden rachunek bankowy na dochody i wydatki) wskazać opisywane wcześniej typy ksiegowań na uznanie i obciążenie.
	6. Wybrać menu Jednostka\ Konta bankowe i w opisie kont bankowych (w przykładzie jeden rachunek bankowy na dochody i wydatki) wskazać opisywane wcześniej typy ksiegowań na uznanie i obciążenie.
	7. Wybrać menu Dokumenty źródłowe\ Wyciągi bankowe i dokonac rejestracji pozycji przelewu, np. na zwrot mylnej wpłaty. Uzupełnić pola, wpisując dane lub korzystając z wyboru za pomocą list rozwijalnych.





