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Jak nadać użytkownikowi uprawnienie do sporządzania 

projektu przesunięcia środków w planie finansowym? 

Aby użytkownik mógł dokonywać przesunięcia środków w planie finansowym, administrator Platformy 
VULCAN musi przypisać mu rolę JO Operator wirówki planów finansowych oraz JST Administrator aplikacji budżeto-

wej. Musi również określić, na jakim poziomie szczegółowości użytkownik może wykonywać tę operację.   

W jednostce tylko jedna osoba może wprowadzać przesunięcia środków w planie finansowym. 

Nadawanie użytkownikowi roli JO Operator wirówki planów finansowych  

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN w roli JST Główny Administrator. 

2. W bocznym menu wybierz moduł Zarządzanie platformą. 

3. Przejdź do widoku Rejestr użytkowników/ Użytkownicy alfabetycznie. 

4. W drzewie danych odszukaj i zaznacz użytkownika, któremu chcesz dodać uprawnienie. 

5. Kliknij przycisk Dodaj.  

 

6. Wypełnij formularz Dodaj uprawnienie.  

W polu Grupa ról ustaw pozycję JO, w polu Rola – pozycję Operator wirówki planów finansowych, w polu 
Jednostka – właściwą jednostkę.  
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7. Kliknij przycisk Zapisz. 

8. Wyloguj się z systemu. 

Ustawienie szczegółowości wirowania 

1. Zaloguj się do Sigmy w roli Sigma Administrator i uruchom moduł Administrowanie systemem. 

 

2. Przejdź na zakładkę Parametry, a następnie w drzewie danych wybierz pozycję Przesunięcie środków 

w planie.  

3. Odszukaj na liście jednostkę.  

 

4. Aby podejrzeć, kto w jednostce ma nadane uprawnienie osoby wirującej, kliknij przycisk Pokaż użyt-

kowników w wierszu jednostki. 
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5. Kliknij ikonę  w wierszu jednostki i w oknie Edycja parametru ustaw wartość wirowania.  

Możesz ustawić jedną z następujących pozycji: 

- w pozycjach – dozwolone przesunięcia pomiędzy pozycjami w obrębie tego samego paragrafu, 

- w paragrafach – dozwolone przesunięcie pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego roz-
działu, 

- w rozdziałach – dozwolone przesunięcie pomiędzy rozdziałami.  

 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 

Po wykonaniu opisanych czynności przez administratora Platformy VULCAN i administratora Sigmy użyt-
kownik będzie mógł sporządzić projekt przesunięcia środków w planie finansowym.  

Jeżeli ma on również przypisaną jedną z ról: Sigma FK–Księgowy raportujący, Sigma FK–Księgowy pełny, Sigma 

FK–Inspektor lub Sigma FK–Wstępnie akceptujący, będzie mógł zatwierdzić projekt przesunięcia środków 
bez ingerencji pracowników JST. 

Podczas tworzenia projektu przesunięcia środków w planie finansowym system na bieżąco kontrolu-
je, czy zmiany się bilansują w stosunku do poziomu wirowania, jaki został wybrany w module Admi-
nistrowanie system. 
Jeżeli wprowadzone zmiany nie będą się bilansowały, nie będzie możliwe zapisanie takiego projektu 
ze statusem gotowy, a tym samym późniejsze zatwierdzenie go.  


