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Jak wykonać eksport danych z programu 

Księgowość Optivum do SIO? 

Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana 
jest tabela KO1 – koszty. 

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, by eksport danych do programu SIO przebiegł 
poprawnie, jest zgodność między opisem struktury podmiotu w programie SIO a sposobem organizacji 
słownika jednostek w programie Księgowość Optivum.  

W wypadku zespołów szkół możliwa jest sytuacja, że jednostka w programie Księgowość Optivum nie 
pokrywa się z „podmiotem prowadzącym bazę danych oświatowych” w rozumieniu SIO. Wówczas zaleca 
się rozróżnić jednostki po rozdziałach klasyfikacji budżetowej.  

W celu eksportowania danych z Księgowości Optivum do programu SIO należy wykonać następujące 
czynności: 

1. W programie Księgowość Optivum przygotować plik XVSIO z danymi.  

2. W programie SIO wygenerować strukturę jednostki i zapisać ją w pliku SIO. 

3. W programie SIO zapisać plik SIO w postaci rozkodowanej (w pliku XML). 

4. W programie Integrator SIO-Optivum scalić dane z plików: rozkodowanego (XML) oraz 
zawierającego dane wyeksportowane z Księgowości Optivum (XVSIO). Powstanie uzupełniony plik 
rozkodowany XML. 

5. W programie SIO zaimportować dane z uzupełnionego pliku XML do pliku SIO. Powstanie 
zakodowany plik SIO zawierający dane z Księgowości Optivum.  

Przygotowanie pliku z danymi dla SIO w programie Księgowość Optivum  

1. Pobierz aktualne wersje programów: Księgowość Optivum i Integrator SIO–Optivum ze strony 
http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje.php. 

2. Uruchom program Księgowość Optivum i dodaj do opisu jednostek informacje o typie SIO i rozdzia-
łach klasyfikacji budżetowej.   

 W menu Słowniki wybierz pozycję Jednostki. 

 W oknie Jednostki wybierz jednostkę na karcie Lista i na karcie Opis wprowadź typ SIO jednostki 
i rozdziały klasyfikacji budżetowej. 

Księgowość Optivum 

http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje.php
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3. Zdefiniuj konta, które należy uwzględnić do wyliczenia wartości danych eksportowanych do SIO. 

 W menu Administracja wybierz pozycję Ustawienia programu – wyświetli się okno Ustawienia programu. 

 Przejdź na kartę Eksporty i wypełnij ją.  

W polach Konta wydatków oraz Konta zobowiązań można wpisać konkretne konta (jedno lub wiele). 
Kilka wybranych kont trzeba oddzielić od siebie przecinkami.  

Aby wprowadzić konto wraz z całą jego analityką, wystarczy wpisać numer syntetyki i dopisać 
gwiazdkę, np. 130*. 

 

W polu [Dla wynagrodzeń nauczycieli szukaj] w nazwie pozycji klasyfikacji słów wskaż pozycje klasyfikacji 

budżetowej poprzez wprowadzenie fraz użytych w nazwach tych pozycji, np. pedagog, pedago, 
nauczyciel, naucz itp.  

Alternatywną opcją jest wybranie ze słownika zdefiniowanej wcześniej w tym celu grupy paragrafów, 
która zawiera wszystkie paragrafy, na których były księgowane wynagrodzenia nauczycieli. 
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 Kliknij przycisk OK. 

4. W menu Administracja wybierz polecenie Eksport do SIO i w oknie Eksport danych do SIO ustaw parame-
try eksportu: 

 w sekcji Termin zaznacz pole Marzec lub Wrzesień. 

Według stanu na marzec bieżącego roku wykazuje się wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni 
rok kalendarzowy. Według stanu na wrzesień bieżącego roku wykazuje się wydatki wraz ze zobowią-
zaniami od 1.01 do 31.08 bieżącego roku kalendarzowego. 

 Jeżeli dane są jeszcze w buforze, postaw znacznik w polu Z dziennika i bufora księgowań. 

 Wybierz jednostkę do eksportu. 

 Przelicz dane wybrane do eksportu, klikając przycisk Przelicz. 

Jeśli dla jednostki (zespołu szkół) wprowadzono więcej niż jedną kategorię według SIO, jednostka 
ta wystąpi w tabeli tyle razy, do ilu kategorii SIO ją przypisano. 

W razie potrzeby możliwe jest wprowadzenie do tabeli wartości wyliczonych samodzielnie przez 
użytkownika. 

 

 Kliknij przycisk Eksportuj. 

Program sprawdza, czy wartości danych eksportowanych do pliku XVSIO nie wykraczają poza za-
kres akceptowany przez program SIO. Jeśli wystąpią niezgodności z wymaganiami programu SIO, 
plik nie zostanie przygotowany. 

Gdy nie stwierdzi żadnych niezgodności, zaproponuje zapisanie utworzonego pliku XVSIO w fol-
derze Dokumenty (lub Moje dokumenty). 

 Zapisz plik, klikając przycisk Zapisz. Zdecyduj, czy chcesz wydrukować raport z eksportu. 

Dla każdej jednostki będącej podmiotem prowadzącym bazę danych oświatowych tworzony jest od-
dzielny plik XVSIO. Pliki składowe są scalane w programie Integrator SIO-Optivum. 
Jeżeli w zespołach szkół zawodowych, w których funkcjonuje wiele szkół, koszty klasyfikowane są 
wspólnie dla tych szkół, należy je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, wykazując w po-
zostałych szkołach zawodowych (które wchodzą w skład zespołu) koszty zerowe. 
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Generowanie struktury jednostki w programie SIO i zapisanie przygotowanego pliku 
w postaci rozkodowanej  

Zobacz poradę: Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 

Scalenie danych w programie Integrator SIO-Optivum 

Zaimportujemy do przygotowanego rozkodowanego pliku XML ze strukturą jednostki dane wyeksporto-
wane z Księgowość Optivum. Dokonamy tego przy użyciu dodatkowego programu Integrator SIO-
Optivum. 

1. Uruchom program Integrator SIO-Optivum. 

2. Wczytaj rozkodowany plik SIO ze strukturą jednostki sprawozdawczej (plik XML). 

Kliknij przycisk Otwórz plik SIO. W oknie Wybierz plik z dokumentem SIO odszukaj rozkodowany plik ze 
strukturą jednostki, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. 

Plik znajduje się w odpowiednim podfolderze folderu sio_pliki_jednostki\ rozkodowane_pliki. 
Program nie pozwoli na wczytanie pliku przygotowanego starszą wersją programu SIO ani pliku nie 
rozkodowanego. 

 

3. Wczytaj plik z danymi wyeksportowanymi z Księgowości Optivum (plik XVSIO). 

 Kliknij przycisk Wybierz plik (pliki) do importu. W oknie Wybierz plik(i) z danymi do importu odszukaj i za-
znacz plik. Kliknij przycisk Otwórz. 

 W oknie Import danych z programu: Księgowość Optivum kliknij przycisk Tak, aby kontynuować operację 
importu danych z wskazanego pliku. 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/157
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 W kolejnym oknie dokonaj odpowiedniego przyporządkowania składowych i kliknij przycisk Im-

portuj.  

 

 Potwierdź komunikat o ukończeniu z powodzeniem operacji importu danych. W oknie Integrato-
ra SIO-Optivum pojawią się informacje o zakresie wprowadzonych danych. 
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4. Kliknij przycisk Zapisz uzupełniony plik SIO i w oknie Zapisz uzupełniony plik SIO zaakceptuj domyślne 
miejsce zapisu pliku (odpowiedni podfolder w folderze sio_pliki_jednostki\ rozkodowane_pliki). Możesz 
zmienić nazwę pliku, dopisując np. skrót literowy programu, z którego importowaliśmy dane.  

5. Zamknij okno programu Integrator SIO-Optivum, klikając przycisk Zamknij. 

Import scalonych danych do pliku SIO 

Plik, który zapisaliśmy po scaleniu danych w programie Integrator SIO-Optivum, to rozkodowany plik 
sprawozdania (plik XML). Pliku tego nie da się edytować (np. w celu wypełnienia pozostałych tabel) i dla-
tego dane z tego pliku należy zaimportować do oryginalnego (zakodowanego) pliku SIO. Dopiero tak 
przygotowany plik będzie można wypełnić do końca i wyeksportować do jednostki prowadzącej.  

Czynności te wykonuje się w programie SIO.   

1. Uruchom program SIO i zaloguj się jako administrator.  

2. Wczytaj plik zakodowany zawierający strukturę jednostki (plik SIO). Skorzystaj z polecenia Plik/ Otwórz 

lub z ikony  na pasku narzędzi. W oknie Otwórz plik jednostki odszukaj i zaznacz plik, a następnie 
kliknij przycisk Otwórz. 

Plik znajduje się w przywoływanym standardowo folderze sio_pliki_jednostki\ [data sprawozdana]. 

3. W menu Narzędzia wybierz polecenie Import danych. 

4. W oknie Otwórz plik jednostki odszukaj i zaznacz plik rozkodowany, uzupełniony w programie Integra-
tor SIO-Optivum (plik XML).  

 

5. Kliknij przycisk Otwórz – wyświetli się okno Import danych.  

Okno to podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajduje się drzewo pliku docelowego, po 
prawej stronie – drzewo pliku źródłowego. Ikony występujące przy niektórych gałęziach drzewa 
oznaczają:  

-  – gałęzi nie można importować w całości, ponieważ operacja nie jest obsługiwana przez 
program, ale można spróbować importować gałęzie podrzędne.  
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-  – gałęzi nie można importować w całości, gdyż część jej struktury jest niezgodna ze sche-
matem, można jednak spróbować importować gałęzie podrzędne. 

6. Rozwiń gałąź Koszty w lewej i prawej części okna Import danych.  

 

7. Zaznacz w obydwu częściach okna gałąź Tabela KO1 i kliknij przycisk Importuj. 

8. Zaakceptuj komunikat o pomyślnie zakończonym imporcie danych lub obejrzyj raport, jeśli część da-
nych nie została zaimportowana (skorzystaj w tym celu z przycisku Pokaż raport).  

9. Zamknij okno Import danych.  

10. Obejrzyj plik SIO. Zwróć szczególną uwagę na tabelę dostępną z gałęzi Koszty. 

 

11. Zapisz plik SIO. Plik ten zawiera już dane wyeksportowane z programu Księgowość Optivum. 
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W jaki sposób program wylicza potrzebne wartości? 

Wartości wprowadzone do tabeli KO1 – Koszty obliczane są w następujący sposób: 

Wydatki ogółem: Wyliczana jest tu suma obrotów strony kredytowej konta wydatków z saldem wszyst-
kich kont zobowiązań. Konta, dla których wykonywane są obliczenia, określa się w oknie wywoływanym 
funkcją Administracja/Ustawienia.  

W tym: 

 Wydatki majątkowe: Obroty konta 130 kredyt dla paragrafów 605 do 608, 621, 624, 632, 641 do 
643, 651 do 653, 661 do 663, 665 i 680.  

 Wynagrodzenia z pochodnymi:  

- Ogółem: Obroty konta 130 kredyt dla paragrafów 401, 404, 411, 412. 

- W tym Nauczyciele: jw., ale dla tych pozycji klasyfikacji budżetowej, w nazwie których wystę-
pują słowa określone w ustawieniach programu, np. nauczyciel, pedagog. 

 Remonty: Obroty konta 130 kredyt w paragrafie 427 (należy pamiętać, że trzeba tu dodatkowo 
uwzględnić wydatki ujęte w paragrafie 421, jeżeli dotyczą zakupów materiałów użytych do re-
montów, wykonanych samodzielnie przez szkołę, np. przez rodziców uczniów czy brygadę złożo-
ną z bezrobotnych, finansowaną przez urząd pracy). 

 Zobowiązania: Standardowo jest to saldo kont 201, 225, 229, 231 (kredyt – debet) dla wszystkich 
paragrafów wydatków; użytkownik może jednak ustalić samodzielnie zestaw kont, dla których 
wykonywane są obliczenia (Administracja/ Ustawienia programu). 

Podczas obliczeń pomijane są dekrety opatrzone paragrafem klasyfikacji budżetowej 4040 Do-
datkowe wynagrodzenie roczne (na podstawie Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych 
w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.17 (30 września 2014 r.), 
a w szczególności zapisu: Zobowiązania - należy wykazać kwotę niezrealizowanych wydatków, 
w tym pochodne od wynagrodzeń za dany okres. Nie należy wykazywać wydatków poniesionych 
w 2014 roku z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2013, zmieniono sposób wyli-
czania kolumny Zobowiązania.) 


