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Import projektu planu finansowego do Sigmy 

Przygotowany za pomocą programu Arkusz Optivum projekt planu finansowego można przesłać do apli-
kacji Sigma, gdzie możliwe jest zbiorcze analizowanie projektów planów finansowych wszystkich szkół 
podlegających jednemu organowi prowadzącemu i przekształcanie tych projektów w zatwierdzone plany 
finansowe.  

Zapisywanie projektu planu finansowego dla Sigmy w programie Arkusz Optivum 

1. Uruchom program Arkusz Optivum i otwórz przygotowany projekt planu finansowego (za pomocą 
polecenia Plan finansowy/ Otwórz plan finansowy). 

2. W menu Plan finansowy wybierz polecenie Zapisz plan finansowy dla Sigmy. 

3. W oknie Zapisywanie jako wskaż miejsce na dysku komputera, wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk 
Zapisz. 

Pliki dla Sigmy otrzymują rozszerzenie *.ps+. Nie mogą one być już odczytywane za pomocą Arkusza 
Optivum, nie mogą więc być modyfikowane i zmieniane na tym poziomie. Warto zatem do organu 
prowadzącego przekazywać zarówno pliki *.ps+ (właściwe dla Sigmy), jak i pliki o rozszerzeniu *.pf+, 
które przed zaimportowaniem do Sigmy mogą być jeszcze modyfikowane i zestawiane z odpowied-
nimi arkuszami organizacyjnymi, a następnie zapisywane dla Sigmy.  

4. Zamknij plik planu finansowego, wybierając w menu Plan finansowy/ Zamknij plan finansowy. 

5. Zakończ pracę z programem Arkusz Optivum. 

Wczytanie projektu planu finansowego do Sigmy 

1. Zaloguj się do Sigmy i uruchom moduł Import eksport danych finansowych. 

2. W oknie Sigma - import i eksport danych finansowych przejdź na kartę Importowanie/ Projekty planów finan-

sowych. 

Sigma 
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3. W polu Wariant projektu planu finansowego wybierz wariant projektu, np. Projekt wrześniowy. 

4. W sekcji Rodzaje planów finansowych zaznacz pozycję Plan dochodów i wydatków budżetowych.  

5. Ustaw odpowiednie pozycje w polach Źródło oraz Zadanie.  

6. Kliknij przycisk  i wskaż plik planu do zaimportowania (plik z rozszerzeniem *.ps+).  

7. W sekcji Rodzaj rozwiń gałąź Gotowe do importu i wskaż projekt do importu poprzez wstawienie znacz-
nika w kolumnie Zaimportuj. 

Czerwone podświetlenie w kolumnie Zaimportuj oznacza, że taki projekt już istnieje w bazie. 

8. W polu Importuj pozycje ustaw pozycję wybrane. 
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9. Kliknij przycisk Wybór pozycji i w otwartym oknie wskaż pozycje klasyfikacji budżetowej, które należy 
importować.  

 W polu Lista wybranych pozycji klasyfikacji budżetowej ustaw pozycję wynagrodzenia. 

 Zaznacz opcję ustawiaj jednocześnie we wszystkich wybranych rozdziałach. 

W ten sposób zapewniamy, że wybrane paragrafy zaznaczą się we wszystkich wybranych rozdzia-
łach.  

 W panelu Rozdział wskaż odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, w panelu po prawej 
stronie odpowiednie paragrafy. 

Wybieramy następujące paragrafy: 4010, 4110, 4120, 4440. 

 

 Zaakceptuj ustawienia, klikając przycisk OK.  

10. Kliknij przycisk Importuj w oknie Sigma - import i eksport danych finansowych. 

Modyfikowanie projektu planu finansowego – uzupełnianie paragrafów rzeczowych 

Uruchom Moduł dla szkół i uzupełnij projekt planu, zmieniając widoczne kwoty (z planu na rok bieżący) 
we wszystkich paragrafach rzeczowych poszczególnych rozdziałów, zarówno po stronie wydatków, jak 
również i dochodów budżetowych. 

Po zakończeniu pracy nad projektem zmień jego status na projekt gotowy.  
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Zmiana statusu na gotowy powoduje zamknięcie możliwości edytowania kwot. Zmianę statusu z pro-

jekt gotowy na projekt w trakcie opracowywania może dokonać tylko uprawniony pracownik organu pro-

wadzącego. 

 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/108

