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Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu” przygotowanym 
w ramach projektu realizowanego przez Miasto Rybnik „Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do 
zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsłu-
giwanych”. 

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: 

• korzystać z podstawowych funkcji aplikacji Finanse VULCAN,  

• wprowadzać dokumenty sprzedaży i zakupu, 

• ewidencjonować dokumenty w rejestrze sprzedaży i zakupu. 

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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Podstawowe funkcje aplikacji Finanse VULCAN 

Ćwiczenie 1. Uruchamianie aplikacji 

Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN  
i właściwym 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 upraw-
nienia.  
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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 

jednostki. 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Finanse VULCAN zależy od przydzielonej użytkownikowi roli, z 
której wynika zakres uprawnień do czynności wykonywanych w programie. 

Ćwiczenie 2. Uzupełnianie słownika kontrahentów 

Kontrahenci definiowani są dla konkretnych jednostek. Jeżeli NIP, PESEL jest taki sam wówczas można 

grupować dane między jednostkami w zestawieniach. Kontrahent zbiorczy jest tworzony na potrzeby wy-

ciągów bankowych, takim kontrahentem może być, np. ZUS, US.  

Aby dodać kontrahenta, należy wybrać menu Jednostka/ Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj. 

Aby dodać kontrahenta wystarczy wpisać numer NIP. 

W przypadku dodawania kontrahenta z poziomu głównego należy wybrać odpowiedni typ. Jeśli dodawa-
nie kontrahenta ma miejsce z poziomu gałęzi: Firma, Kontrahent zbiorczy, Osoby, Pracownicy lub Uczniowie to 
pole Typ kontrahenta jest zablokowane a kontrahent automatycznie zostaje przypisany do danego typu.  

W zależności od wybranego typu użytkownika zmieniają się pola do uzupełnienia.



Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu 11 

 

 

Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu 

Ćwiczenie 1. Wprowadzanie dokumentu sprzedaży 

Aby wprowadzić dokument sprzedaży: 

1. Wybierz menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty sprzedaży. 

2. Kliknij przycisk Dodaj. 

3. W otwartym oknie uzupełnij dane dokumentu sprzedaży. 

 Korzystając z list rozwijalnych wybierz odpowiednie pozycje (możesz również zacząć wpisywać 
właściwą 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 zo-
staną pobrane z GUS.  

 Wpisz daty oraz termin płatności lub kliknij przycisk  i skorzystaj z kalendarza. 

 Wybierz z listy rozwijalnej formę płatności. W przypadku przelewu uzupełnij wiersz z numerem 
konta bankowego. 

 Wpisz treść dokumentu.  

 Jeśli dokument sprzedaży ma być podstawą do naliczenia odsetek oraz ma być uwzględniony w 
rejestrze VAT, to w kolejnych polach z listy rozwijalnej wybierz Tak. 
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4. Kliknij przycisk Dalej. 

5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierz 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. Uzupełnij pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.  

Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą klawisza Tab. 
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Aby dodać kolejną pozycję kliknij 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 kliknij znajdujący się przy niej czerwony myślnik.  

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

7. Kliknij przycisk Zapisz.  

 Dokument sprzedaży domyślnie będzie miał status w trakcie opracowywania. Oznacza, że wprowa-
dzanie danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Umożliwia edycję w zakresie opisa-
nym dla dokumentu i usunięcie dokumentu. 

 Aby wprowadzić zmiany w dokumencie sprzedaży w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, 
kliknij 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, na zakładce Ogólne kliknij przycisk Zmień, 

następnie zaznacz opcję Gotowy i kliknij przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 2. Jak sporządzić korektę dokumentu sprzedaży 

Aby utworzyć dokument korekty sprzedaży – kliknij przycisk Koryguj, dostępny z poziomu dokumentu sprze-

daży o statusie innym niż W trakcie opracowywania. 

W dokumencie korekty wprowadź zmiany w wierszu Po korekcie. 
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Ćwiczenie 3. Jak utworzyć dokument zakupu? 

Aby wprowadzić dokument zakupu: 

1. Wybrać menu Dokumenty źródłowe/Dokumenty zakupu. 

2. Kliknij przycisk Dodaj. 

3. W otwartym oknie uzupełnij dane dokumentu zakupu. 

 Uzupełnij numer dokumentu źródłowego. 

 W polu Kontrahent wpisz NIP kontrahenta, jeśli jego dane znajdują się w bazie wybrać go z listy 
rozwijalnej.  

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 zo-
staną pobrane z GUS.  

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

 Uzupełnij numer zamówienia, wybierając go z listy rozwijalnej.  

 Wybierz odpowiednią formę płatności. W przypadku wybrania formy płatności przelew w polu 
Konto bankowe kontrahenta wybierz rachunek bankowy kontrahenta. W sytuacji, gdy nie ma go w 
bazie, kliknij przycisk Dodaj. Po zapisaniu numeru rachunku zostanie on automatycznie uzupeł-
niony w formularzu faktury zakupu. 

 W polu Konto bankowe jednostki wybierz odpowiedni rachunek.  

 Uzupełnij opis dokumentu. 

 W polu Dziennik wybierz odpowiedni dziennik księgowy. 

 W polu Uwzględnij w rejestrze VAT system prezentuje domyślną wartość TAK. W przypadku, gdy do-
kument ma nie być ujęty w rejestrze VAT, należy z listy rozwijalnej wybrać NIE. 
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4. Kliknij przycisk Dalej. 

5. W polu Przeliczanie VAT z listy rozwijalnej wybierz 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. Uzupełnij pola w pierwszym aktywnym wierszu dokumentu.  

 

7. Kliknij przycisk Zapisz.  
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8. 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 do-
kumentu i usunięcie dokumentu. 

9. Aby wprowadzić zmiany w dokumencie w zakresie informacji ogólnych bądź pozycji, kliknij 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 4. Powielanie dokumentów źródłowych  

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, kliknij przycisk Powiel dokument, dostępny na zakładce Ogólne z poziomu 
dokumentu źródłowego. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz.  
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Prowadzenie rejestru VAT 

Ćwiczenie 1. Ustalanie wskaźników dla jednostek 

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

VAT/Parametry VAT kliknij przycisk Zmień lub Dodaj. 

Ćwiczenie 2. Sporządzanie rejestru 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 doku-

mentu, pod warunkiem oznaczenia w nagłówku dokumentu Uwzględnij w rejestrze VAT opcji Tak. 

Aby utworzyć zestawienie: 

1. Wybierz menu VAT/ Rejestr VAT i kliknij przycisk Dodaj. 

2. Określ parametry wyboru dokumentów do zestawienia: 

3. Wskaż okres. 

4. Wybierz status dokumentów. 

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

6. Kliknij przycisk Zapisz. 

Na zakładkach Rejestr dokumentów sprzedaży i Rejestr dokumentów zakupów pojawi się wygenerowane ze-
stawienie. 

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

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

Ćwiczenie 3. Sporządzenie deklaracji cząstkowej VAT 

Aby sporządzić deklarację cząstkową VAT: 

1. Wybierz menu VAT/ Rejestr VAT. 

2. Wskaż okres. 

3. Przejdź na zakładkę Deklaracje cząstkowe VAT. 

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

5. Kliknij przycisk Przygotuj Deklarację w PDF, wygeneruje się deklaracja.
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Generowanie danych do ewidencji VAT 

Ćwiczenie 1. Generowanie pliku 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 wybra-

nym zakresie dat oraz dla wybranej jednostki. W przypadku wybrania kliku dzienników, dla każ-

dego 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. Wy-

generowany 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: 

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

2. Wybierz jedną z zakładek, np. Faktury VAT. 

3. Wybrać jednostkę, okres dat. 

 

4. Kliknij przycisk Generuj plik.  

Przycisk  otwiera dokument, przycisk  umożliwia zapisanie dokumentu na dysk. 

Jeśli wymagane dane nie zostaną wprowadzone do systemu, nie będzie można utworzyć pliku JPK 
i otrzyma odpowiedni komunikat. 

Ćwiczenie 2. Eksport JPK z Rejestru VAT 

W celu wykonania eksportu pliku JPK: 

1. Wybierz menu VAT/ Rejestr VAT. 
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2. Zaznacz pozycję w odpowiednim miesiącu. 

3. Przejdź na zakładkę JPK VAT. 

4. Kliknij 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. Eksport JPK do Centralnego VAT VULCAN 

W celu wykonania eksportu do Centralnego VAT VULCAN: 

1. Wybierz menu VAT/ Rejestr VAT. 

2. Zaznacz pozycję w odpowiednim miesiącu. 

3. Przejdź na zakładkę JPK VAT. 

4. Kliknij przycisk Eksportuj do Centralny VAT VULCAN. 

5. Sprawdź 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 zabloko-
wane (dane nie mogą być wczytane), odblokowanie importu możliwe jest przez Operatora Cen-
tralnego VAT. 

 

6. Po zakończeniu pracy, wyloguj się z aplikacji. 
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