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Przeniesienie przewidywanej struktury planu z 
poprzedniego roku 

Poniższa porada wskazuje jak prawidłowo przenieść przewidywaną strukturę planu z poprzedniego roku. 

Jak prawidłowo przenieść przewidywaną strukturę planu z poprzedniego roku 

1. W pierwszej kolejności należy przygotować plik w formacie Excel z przewidywaną strukturą planu z 
poprzedniego roku. Po ustawieniu się na rok poprzednim i zaznaczeniu pozycji z przewidywanej 
struktury planu kliknąć wydruk i wskazać format Excel. 

 

 

2. W przygotowanym pliku z przewidywaną strukturą planu, należy wykonać zmiany ikoną „włącz 
edytowanie” 

 

Następnie zaznaczamy wskazany obszar. 
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Uwaga! Przed skopiowaniem proszę zaznaczyć tylko pozycje BEZ NAZW KOLUMN tak jak na powyższym 
zrzucie. 

W kolejnym kroku należy skopiować wszystkie pozycje „CTRL+C” i  wrócić do programu. 

3. Następnie przechodzimy na zakładce Dokumenty źródłowe/Plany Budżetowe/Przewidywana 
struktura planu/Dodaj grupowo. W oknie należy dodać pusty wiersz, następnie kliknąć myszką w 
dowolne pole na biały tle i wybrać na klawiaturze ctrl+v. 

 

4. Po wklejeniu pojawi się skopiowane dane z excela i klikamy Zapisz. Zrzut poniżej. 
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