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Co zrobić, gdy w aplikacji brakuje pozycji klasyfikacji 

budżetowej? 

W aplikacji Finanse można ograniczać klasyfikację budżetową, przypisując konkretne pozycje klasyfikacji 
budżetowej do określonej jednostki.   

Jeśli podczas dekretacji nie można wskazać właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej, to należy spraw-
dzić, czy nie zostało wprowadzone ograniczenie na wyświetlanie tej pozycji w słowniku jednostki.  

Jeśli okaże się, że wymagana pozycja klasyfikacji budżetowej nie występuje w słowniku klasyfikacji bu-
dżetowej, to należy najpierw dodać ją dodać ją do tego słownika.  

Uprawnienia do modyfikacji słowników aplikacji ma tylko użytkownik z nadaną rolą FINANSE/ Admini-

strator. 

Włączanie widoczności pozycji w słowniku klasyfikacji budżetowej jednostki 

1. Zaloguj się do aplikacji Finanse z uprawnieniami księgowego.  

2. W menu Administracja wybierz pozycję Jednostki. 

3. W drzewie danych wybierz jednostkę i przejdź na kartę Słowniki dla jednostki.  

4. Jeśli w sekcji Klasyfikacja budżetowa wyświetla się lista pozycji klasyfikacji budżetowych (zamiast ko-
munikatu Brak ograniczeń dla klasyfikacji budżetowej), to kliknij przycisk Zmień. 

5. W oknie, które się wyświetli, odszukaj brakującą pozycję klasyfikacji budżetowej i wstaw znacznik 
w pierwszej kolumnie. Kliknij przycisk Zapisz. 
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Jeśli pozycja nie występuje na wyświetlonej liście, to oznacza, że nie występuje ona w słowniku klasyfi-
kacji budżetowej i należy ją dodać do tego słownika. Operację tą może wykonać użytkownik o uprawnie-
niach administratora aplikacji.  

Dodawanie pozycji klasyfikacji budżetowej do słownika 

1. Zaloguj się do aplikacji Finanse z uprawnieniami administratora. 

2. W menu Administracja wybierz pozycję Słowniki. 

3. W drzewie danych wybierz gałąź Słowniki/ Dekretowe/ Klasyfikacja budżetowa i kliknij przycisk Dodaj. 

 

4. Wypełnij formularz Klasyfikacja budżetowa i kliknij przycisk Zapisz. 

 

Klasyfikacja budżetowa może zostać zaimportowana do programu podczas importu dokumentu pla-
nu z aplikacji Sigma. Jest to szczególnie istotne, gdy użytkownik eksportuje sprawozdania Rb do sys-
temu Sigma – gdyż ma to związek z powiązaniem pozycji planu z wykonaniem, który umożliwi pra-
widłowe wykonanie eksportu. 

Jeśli pozycji nie można opisać w formularzu (bo nie występują odpowiednie pozycje na listach rozwija-
nych dołączonych do pól formularza), to pozycja ta nie została dodana po stronie platformy systemu 
vEdukacja. W takiej sytuacji należy zwrócić się do użytkownika, który ma prawo dokonywać modyfikacji 
na platformie. 

Dekretacja z użyciem klasyfikacji budżetowej nie jest wymagana (mimo określenia wymogu w planie 
kont). W przypadku braku klasyfikacji w dekrecie, program tylko ostrzeże o tym fakcie, ale umożliwi 
zapis. Należy pamiętać, że taki dekret nie zostanie ujęty w zestawieniu budżetowym. 

 

Oceń przydatność porady 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/180

