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Procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006  
z systemu BudzetST II do systemu BeSTi@ 

 

Aby usprawnić prace nad stworzeniem i wysłaniem do RIO danych sprawozdawczych za 

I kwartał 2006 r. w systemie BeSTi@, można skorzystać z danych wprowadzonych do 

BudzetST II, gdyż „BeSTi@” posiada funkcję importu sprawozdań z plików w formacie DBF 

zgodnym z aktualnym rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości, a więc w 

szczególności takich, które były wygenerowane przez BudzetST II. 

 

W tym celu należy: 

1) wykonać kilka czynności organizacyjnych 

2) przygotować pliki *.dbf z systemu BudzetST II  

3) wczytać pliki *.dbf do systemu BeSTi@ i zatwierdzić zaimportowane sprawozdania w 

systemie BeSTi@ 

4) wysłać sprawozdań do RIO. 

 

Szczegółowy opis powyższych czynności znajduje się poniżej. 

 

1) Czynności przygotowawcze: 

 

1) W systemie BeSTi@ należy zalogować się jako użytkownik posiadający uprawnienia 

do obierania przesyłek z serwera komunikacyjnego. 

2) Należy sprawdzić czy na serwerze komunikacyjnym znajdują się przesyłki z 

aktualizacjami słowników systemu (opis tej czynności znajduje się w „Podręczniku 

użytkownika podsystemu JST” w Rozdz. 4 Moduł „Komunikacja” podrozdz. 4.3.2 – 

„Pobieranie wiadomości” i 4.3.3. – „Sytuacje szczególne ...”). 

 

Uwaga:  

W szczególności czynność ta spowoduje pobranie paczki danych, umożliwiającej 

wprowadzenie danych sprawozdawczych za I kwartał 2006 r.   

Jeśli taka paczka danych była już wczytana do systemu, to na rozwiniętym drzewku z 

okresami sprawozdawczymi będzie widoczny rok 2006, a w nim „I kwartał”. 

3) Przygotowanie plików danych do zaimportowania do systemu BeSTi@ 

a. Ze strony www.rio.gov.pl należy pobrać program „Ekstraktor”, który ułatwi 

uzyskanie plików z danymi sprawozdawczymi, wygenerowanymi w programie 

BudzetST II, które będzie można wczytać do systemu BeSTi@. 

b. Program „Ekstraktor” należy zainstalować na tym komputerze, na którym jest 

zainstalowany program BudzetST II.  

 

2) Przygotowanie plików *.dbf z systemu BudzetST II. 

 

a) wygenerowanie pliku R61*.zip 

1) Uruchamiamy system BudżetST II. 

2) Upewniamy się, że bieżącym okresem sprawozdawczym jest I kwartał 2006 r. 

(sprawdzając to w głównym oknie programu) 

3) Wkładamy dyskietkę do napędu stacji dyskietek 

4) Generujemy plik sprawozdań korzystając z funkcji „Dyskietka do RIO”, znajdującej 

się na zakładce „Wczytywanie/Import danych” 

5) Wychodzimy z programu BudzetST II, za pomocą funkcji „Koniec” 
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b) wypakowanie plików *.dbf  z pliku R61*.ZIP  

1) Uruchamiamy zainstalowany uprzednio program „Ekstraktor”  

a. Pojawi się standardowe okno wyboru pliku (Wybór pliku źródłowego), w 

którym wybieramy plik R*.zip znajdujący się na dyskietce w napędzie A:\ i 

klikamy na przycisk „Otwórz” 

b. Po wybraniu pliku pojawi się okienko umożliwiające wybranie katalogu, do 

którego zostanie zapisany zestaw zbiorów *.dbf zawierających sprawozdania, 

które można będzie wczytać do systemu BeSTi@.   

Domyślnie program zaproponuje podkatalog ..\DoBestia   

(w przypadku gdy plik będzie zapisany na dyskietce znajdującej się w 

napędzie a:\ będzie to katalog a:\DoBestia\ )  

Pozostawiamy te ustawienia bez zmian 

c. W oknie „Ekstraktora” naciskamy przycisk OK 

d. System zapyta czy utworzyć katalog docelowy – wybieramy Tak. 

e. Po pomyślnym rozpakowaniu plików program „Ekstraktor” wyświetli 

komunikat o tym, że „Pliki zostały rozpakowane poprawnie” 

 

Efektem powyższych działań będzie utworzenie na dyskietce podkatalogu \DoBestia\, w 

którym znajdą się pliki ze sprawozdaniami.  

Pliki te można wczytać do systemu BeSTi@.  

 

Ważne !!! 

Dyskietkę przygotowaną w powyższy sposób należy włożyć do stacji dyskietek 

komputera, na którym będą importowane dane do systemu BeSTi@. 

 

 

3) Wczytanie plików *.dbf do systemu BeSTi@ 

 

System BeSTi@ potrafi wczytywać pliki w formacie DBF, o strukturze zgodnej z aktualnym 

rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości. Wobec tego można do systemu wczytywać 

pliki *.dbf  pochodzące nie tylko z BudzetST II, ale również i te które zostały wygenerowane 

z innego oprogramowania używanego w JST zamiast BudzetST II. 

Operacja ta pozwoli na zweryfikowanie zgodności formatu wymiany danych stosowanych w 

oprogramowaniu firm trzecich z formatem importu danych stosowanym w systemie BeSTi@. 

 

 

BeSTi@ umożliwia import zewnętrznych danych wyłącznie do konkretnego (aktualnie 

otwartego) sprawozdania. W wersji 2.00.000 nie ma możliwości zaimportowania kompletu 

sprawozdań. 

 

Opis sposobu pracy ze sprawozdaniami kwartalnymi (w tym także zawierający instrukcję 

importu danych w systemie BeSTi@) znajduje się w rozdz. 3.6.1. „Edycja sprawozdania 

kwartalnego”). 

 

Aby wczytać do systemu BeSTi@ dane za I kwartał 2006 r. należy: 

1) Do napędu A: włożyć dyskietkę z plikami *.dbf, uzyskanymi wg. procedury opisanej w 

punkcie 2 „Przygotowanie plików *.dbf z systemu BudzetST II” 

2) w systemie BeSTi@ wejść do konkretnego sprawozdania, do którego będą importowane 

dane (np. do sprawozdania o dochodach) 
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3) z menu Plik wybrać podmenu Import z pliku, a następnie opcję Nadpisz dane, co 

spowoduje skasowanie istniejących danych w sprawozdaniu i zastąpienie ich nowymi. 

Wybranie opcji Dołącz dane, która spowodowałaby dopisanie nowych danych do już 

istniejących, nie jest zalecane przy obsłudze I kwartału 2006 r.  

 

 
Rysunek. Uruchamianie importu z menu „Plik”. 

4) wybrać właściwy plik w formacie .dbf  odpowiadający wyświetlonemu sprawozdaniu 

zgodnie z następującą tabelką: 

 

Sprawozdanie: Początek nazwy 

importowanego 

pliku *.dbf  

przykładowa 

nazwa pliku 

Uwagi 

Rb-27S D61 D6140101.dbf  

Rb-28S W61 W6140101.dbf  

Rb-NDS F61 F6140101.dbf  

Rb-N N61 N6140101.dbf  

Rb-Z Z61 Z6140101.dbf oprócz pliku Z (z częścią I Rb-Z) w tym 

samym katalogu muszą istnieć pliki K, A, E, 

L zawierające dane z pozostałych części Rb-Z 

(od II do V), które także zostaną wczytane do 

systemu 

 

Pliki przygotowane zgodnie z zaleceniami, opisanymi w punkcie „Przygotowanie plików 

*.dbf z systemu BudzetST II”, będą znajdować się w katalogu a:\DoBestia\  

 

Po wybraniu pliku nastąpi wczytanie danych do systemu BeSTi@. 

 

5) Wczytane sprawozdanie należy zweryfikować i zapisać 

6) Na karcie „Nagłówek” należy ustawić odpowiednie statusy, a w szczególności status 

„Zatwierdzony” oraz  „Do wysłania” . 

 

Uwaga: 
Sprawozdania bez zaznaczonego statusu „do wysłania” nie będą umieszczone w paczkach 

danych sprawozdawczych wysyłanych do RIO !! 

 

Powyższe czynności należy wykonać dla wszystkich sprawozdań kwartalnych sporządzanych 

za I kwartał 2006 r. tj.: 

Rb-27S 

Rb-28S 

Rb-Z 

Rb-N 

Rb-NDS 
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4) Wysłanie sprawozdań do RIO 

 

Po zaimportowaniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu w systemie BeSTi@ wszystkich 

sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2006 r., należy przystąpić do wysyłania dokumentów do 

regionalnej izby obrachunkowej.  

 

W tym celu na drzewie sprawozdań należy: 

 

1) kliknąć na paczkę „Sprawozdania” poniżej okresu sprawozdawczego (paczki są 

ułożone według typów sprawozdań).  

 

2) Następnie należy z górnego paska narzędzi wybrać Przygotuj do wysłania.  

Program sprawdzi, które ze sprawozdań  mogą zostać wysłane (wysyłane są tylko 

sprawozdania ze statusem „Do wysłania”) i przedstawi odpowiedni komunikat (rys. 

1). 

 

 
Rysunek 1. Okno komunikatu. 

Następnie program wyświetli dodatkowe okno z informacją o nazwie wiadomości 

wraz z opisem zawartości i odbiorcy wiadomości (rys. 2).  

 

 
Rysunek 2. Okno środkowe. Informacje o wysyłanej wiadomości. 

W tym okienku należy kliknąć przycisk Wyślij co spowoduje przeniesienie paczki do 

Skrzynki nadawczej w module Komunikacja. 
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3) Następnie należy wejść do modułu „Komunikacja” i z paska narzędzi pod menu 

wybrać przycisk „Wyślij wszystko”. 

 

Poprawne zakończenie wysyłki paczki sprawozdań do RIO spowoduje umieszczenie 

informacji o wysyłce danych w folderze „Elementy wysłane”. 

 

W tym folderze użytkownik podsystemu JST może także monitorować informację, 

czy paczka sprawozdań została odebrana przez RIO.  

 

 

Przy wysyłaniu zatwierdzonych sprawozdań do RIO pomocne mogą być: 

- rozdział 3.8. - „Wysyłanie sprawozdań do RIO”  

- rozdział 4.4. – „Wysyłanie wiadomości” 

(podręcznik użytkownika podsystemu JST) 

 

 

UWAGA!!! 

a) Wysłanie sprawozdań do RIO ustawia żeton komunikacyjny, więc wysyłanie danych 

należy przeprowadzić z programu BeSTi@ skonfigurowanego do pracy z produkcyjną 

bazą danych, a więc przeznaczoną do wysyłania sprawozdań w tym i wszystkich 

kolejnych okresach sprawozdawczych.  

b) Wszelkie błędy na liście jednostek organizacyjnych powinny być usunięte przed 

wysłaniem sprawozdań. 

 


