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Początki 

 

Skąd wziąć WPF Asystent 5? 

Aby pobrać program WPF Asystent 5 należy wejść na stronę wpf5.curulis.pl i kliknąć 

zielony przycisk POBIERZ PROGRAM. Na stronie znajdują się także wzór licencji, cennik 

oraz materiały instruktarzowe w formie krótkich filmików. 

Na stronie znajduje się także formularz zamówienia poprzez FAX oraz inne informacje 

na temat zamówienia programu. 

 

Instalacja Programu 

Program WPF Asystent 5 współpracuje z systemami operacyjnymi Windows XP (Service 

Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. 

Aby zainstalować program, należy kliknąć dwukrotnie na pobrany z wyżej wymienionej 

strony plik. Instalacja kierowana jest przez kreator instalacji, który pomaga 

użytkownikowi bezproblemowo zainstalować WPF Asystent 5 na komputerze. Instalator 

spyta użytkownika gdzie chciałby zainstalować program. 

UWAGA! Do instalacji programu potrzebny jest dodatek Microsoft .NET 

Framework 4. WPF Asystent 5 wykryje podczas instalacji czy na komputerze 

zainstalowany jest dodatek. W przypadku jego braku sam zaproponuje pobranie 

go i przeniesie użytkownika na stronę Microsoftu. 

Po zainstalowaniu WPF Asystent 5, aby uruchomić program należy kliknąć dwukrotnie 

w ikonę programu, stworzoną na pulpicie podczas instalacji. 

UWAGA! Jeżeli na komputerze, na którym instalowany jest WPF Asystent 5 

systemem operacyjnym jest Windows XP, a podczas uruchamiania programu 

wystąpi nieznany błąd, to do działania programu potrzebne będzie zainstalowanie 

dodatku Microsoft SQL Server Compact 4.0 lub nowszego. Pobrać go można pod 

adresem: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17876. 

 

Rejestracja 

Proces rejestracji klienta WPF Asystent rozpoczyna się w momencie pierwszego 

uruchomienia programu. Jest to przyjazny i nieskomplikowany proces, który zaczynamy 
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poprzez kliknięcie Zarejestruj Program w oknie logowania.  

Następnie pojawi się okno Danych Użytkownika, w którym to oknie należy podać swoje 

dane. Numer telefonu wpisujemy bez spacji. Na tym etapie wybieramy także hasło, 

potrzebne przy późniejszym logowaniu do programu. Gdy wszystkie pola zostaną 

wypełnione, pozostało kliknąć Zakończ. 

W tym momencie pozostało już tylko sprawdzić skrzynkę pocztową, odebrać wiadomość 

aktywacyjną, do której został załączony klucz, wymagany przy logowaniu. Należy 

skopiować go do zaznaczonego na poniższej ilustracji pola i kliknąć Aktywuj Klucz.  

Program sprawdzi teraz autentyczność klucza. Gdy ją zweryfikuje, należy kliknąć OK. 

Oprogramowanie jest gotowe do użytku! 

 

Logowanie 

Po zalogowaniu można będzie rozpocząć korzystanie z programu WPF Asystent. Należy 

wpisać podany wcześniej adres e-mail jako login i hasło, a następnie kliknąć Zaloguj.  

 

 

UWAGA! Upewnij się, że adres e-mail został podany prawidłowo! To na 

ten adres w kolejnym kroku zostanie wysłany klucz aktywacyjny! 

WSKZÓWKA! Warto zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, by 

zaoszczędzić czas przy kolejnej próbie korzystania z programu! 
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Funkcje programu 

 

Użytkownicy 

 

Na jednej licencji działać może aż trzech użytkowników programu. Jednakże po 

zarejestrowaniu programu, w celu udostępnienia programu na innych stanowiskach, 

trzeba najpierw dodać osobne konta. Aby to zrobić należy wejść w zakładkę 

Użytkownicy, kliknąć Dodaj nowego, a następnie postępować podobnie jak przy 

rejestracji. Na podany podczas tworzenia nowego użytkownika (z poziomu tej zakładki, 

tak więc na adres osoby, której dopiero chcemy założyć konto) zostanie wysłany klucz 

aktywacyjny. Osoba ta powinna pobrać program, wkleić klucz w odpowiednie pole i 

zalogować się wybranym przy dodawaniu nowego użytkownika loginem i hasłem. 

 

Tworzenie nowego dokumentu WPF 

 

Po uruchomieniu programu, w celu stworzenia nowego dokumentu WPF należy kliknąć 

przycisk Nowy, znajdujący się w lewym górnym rogu okna i wybrać interesującą nas 
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opcję tworzenia nowego dokumentu (w większości przypadków będzie to Nowy z 

XML).  

Następnie należy wybrać pożądany plik XML z poniżej ukazanego okna i kliknąć Utwórz. 

 

Nowy pusty dokument 

W przypadku wybrania opcji Nowy pusty dokument, pojawi się następujące okno. 

 

W tym momencie użytkownik musi nadać nazwę tworzonej WPF, rok budżetowy, 

ostatni rok przedsięwzięć (czyli rok zamknięcia ostatniego zaplanowanego w momencie 

tworzenia WPF przedsięwzięcia) i ostatni rok długu (czyli rok, w którym zostaną 

spłacone wszystkie zaciągnięte w momencie tworzenia WPF zobowiązania). Proces 

kreowania nowego dokumentu kończymy klikając przycisk Utwórz. 

 

Skopiuj WPF 

Po kliknięciu tej opcji użytkownik może stworzyć dokument na podstawie istniejącego 

już dokumentu, poprzez skopiowanie go. Alternatywnie opcji tej użyć można w celu 

stworzenia kopii zapasowej dokumentu. Program domyślnie po kliknięciu tej opcji 

tworzy kopię aktualnie zaznaczonego dokumentu WPF, ale można łatwo do zmienić w 

rozwijanym oknie. Opcja ta przydaje się, przy tworzeniu nowego Projektu WPF, na 

podstawie ostatniego dostępnego WPF z roku bieżącego.  

Program zapyta użytkownika, które dane (z 3 kwartału czy planowanego wykonania) z 

poprzedniego roku ma wstawić do kolumny roku poprzedzającego nowy rok 

budżetowy. Domyślnie ustawiona jest opcja Planowane Wykonanie, ponieważ dla 

przykładu robiąc Projekt WPF na rok 2016, dane z 2014 mamy potwierdzone, pewne i 

niezmienne, dlatego program ściągnie dane z P.W. z roku 2014 – czyli ostatecznego 

wykonania budżetu z roku 2014. 
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Nowy z XML 

Po wybraniu tej opcji użytkownik może utworzyć dokument na podstawie pliku w 

formacie XML (format używany przez oprogramowanie BeSTi@ – w takim formacie 

należy wyeksportować dokument z BeSTii). Należy wybrać interesujący plik, nadać 

dokumentowi nazwę i kliknąć Utwórz. Jest to najpopularniejsza opcja tworzenia 

pierwszego dokumentu WPF. 

 

Import z WPFAsystent4 

Używając tej opcji, użytkownik może zaimportować plik z poprzedniej wersji programu. 

 

By zaimportować dokument z WPF Asystent 4 należy kliknąć zaznaczone pole, odnaleźć 

miejsce, w którym zapisywane były dokumenty w WPF Asystent 4 (domyślnie: 

C:\Users\Nazwa_Użytkownika\AppData\Roaming\WPF Asystent). Następnie pozostało 

wybrać do jakiego katalogu zaimportowany ma zostać dokument i kliknąć Importuj. 

Funkcja ta przydatna jest na przykład wtedy, kiedy istnieje potrzeba kontynuacji 

działania na dokumencie z poprzedniej wersji WPF Asystent. 

 

 

Widok 

W menu Widok użytkownik ma możliwość zmiany ustawień wyświetlania wieloletniej 

prognozy finansowej. Włączyć i wyłączyć można wyświetlanie waluty (zł), 

wyświetlanie groszy, wyświetlanie lat historycznych oraz wyświetlanie 

przewidywanego wykonania. 

Warto zacząć pracę nad wieloletnią prognozą finansową od ustawienia opcji widoku, w 

celu dopasowania wyświetlanej treści do własnych potrzeb. 

UWAGA! Pierwszą czynnością, którą zaleca się wykonać po utworzeniu nowego 

dokumentu jest odblokowanie edycji, poprzez kliknięcie kłódki ponad oknem edycji! 
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Eksport 

Za pomocą tego przycisku użytkownik może wyeksportować swój dokument do XML 

(przydatne przy wgrywaniu dokumentu do BeSTii), Excel, CSV, PDF.  

Należy pamiętać o tym, że klikając opcję eksportu do Excela, CSV bądź PDF, 

wyeksportowane zostanie aktualnie wyświetlane okno. Natomiast klikając opcję 

eksportu do XML pojawią się dwie opcje eksportu: eksport całej wieloletniej prognozy 

finansowej, bądź eksport wieloletniej prognozy finansowej bez załącznika 

przedsięwzięć. 

 

Wgraj dane 

Za pomocą tej zakładki użytkownik może pobrać dane w formacie XML z komputera i 

wgrać je do swojego pliku WPF. Aby to zrobić, należy kliknąć Dodaj plik(i). 

Następnie, kiedy na liście pojawi się dodany plik, wystarczy kliknąć Przelicz różnicę 

(jeśli dodanych zostanie więcej plików, można wybrać które), aby w oknie po prawej 

stronie pojawiły się stany sprzed przeliczenia różnicy i po przeliczeniu różnicy. Jeśli 

wszystko jest tak jak powinno, należy kliknąć Przepisz Wartości.  

 

Jeżeli podczas wgrywania danych zaimportowane zostaną odsetki bądź prowizje od 

kredytów, podczas przepisywania wartości pojawi się okno, w którym użytkownik 

poproszony zostanie o potwierdzenie danych kwot, przypadających do odpowiednich 

kredytów. Program sam wyświetli kwotę jaka została wykryta, a użytkownik będzie 

tylko musiał wpisać ją w odpowiednim, zaznaczonym okienku, potwierdzając, że odsetki 

bądź prowizja zostały dobrze dodane. 
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BeSTi@ 

  

Zakładka ta służy do automatycznego importowania danych z Bestii, w celu użycia ich 

przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zacząć należy od kliknięcia przycisku 

Konfiguruj połączenie (na powyższym zdjęciu w lewym dolnym rogu). W tym momencie 

należy wpisać odpowiednie dane używane do bazy danych Bestii, zaznaczyć opcję 

Synchronizuj dane z Bestii, i kliknąć Zapisz. Po połączeniu, należy jeszcze kliknąć 

Aktualizuj teraz.  

Po aktualizacji, pojawi się takie okno: 

 

Za każdym razem po włączeniu programu, dane będą pobierane automatycznie. 

Klikając dwukrotnie w wybrany dokument, np. Uchwałę zmieniającą budżet, można 

sprawdzić, jakie zawiera wartości. Wygląda to następująco: 

UWAGA! Aby poprawnie zalogować się do bazy danych 

BeSTii, upewnij się, że odznaczyłeś opcję Port 
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Teraz korzystając z opcji Wgraj dane nie trzeba będzie wgrywać ich z osobnych plików 

XML, a wystarczy kliknąć Bestia w górnej części okna (widać to na załączonym zdjęciu). 

 

Następnie należy wybrać daty, z pomiędzy których pobrane mają zostać do wgrania 

pliki. Program filtruje dokumenty po datach wejścia w życie. Następnie postępujemy 

dokładnie tak jak  w zakładce Wgraj dane). 

 

Uchwała i Objaśnienia 

Po kliknięciu tych zakładek na ekranie pojawia się edytor tekstowy, w którym można 

przygotować tekst uchwały oraz objaśnienia bez opuszczania WPF Asystent 5. Po 

eksporcie i wgraniu pliku .XML do BeSTii tekst uchwały oraz objaśnienia także się 

zaimportują. Edycja tekstu przebiega podobny sposób, jak w innych edytorach tekstu. 
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Opcje 

Za pomocą tego przycisku użytkownik jest w stanie zmienić podstawowe dane na temat 

dokumentu. Podczas przygotowywania nowego projektu, zmiany pierwszą rzeczą, którą 

należy zrobić, jest zmiana daty podjęcia, daty wejścia w życie oraz kategorii (Zmiana 

WPF, Projekt WPF, WPF bądź autopoprawka WPF). W zakładce Opcje można też 

ustawić, w zakładce opisy załączników, opisy załączników nr 1 i nr 2. Opisy załączników 

wyświetlane będą podczas ich drukowania. 

 

Słowniki 

Zakładka Słowniki służy to dodawania własnych słowników. Przydatna może okazać się 

w momencie, gdy użytkownik (bądź RIO któremu podlega) uważają, że jakieś paragrafy 

powinny być zaliczane do innej, niż przyjęta przez twórców programu kategorii. 

Aby edytować słownik, najpierw należy utworzyć własny słownik, nadać mu nazwę oraz 

wybrać do jakiej wersji dokumentu będzie przypisany. Nowy słownik zostanie 

stworzony z pozycjami dokładnie odpowiadającymi tym, ze słownika głównego – 

podstawowego, tyle że będzie istniała możliwość edycji i zapisu pozycji. 

Okno wygląda następująco: 
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Aby dodać własną pozycję należy kliknąć Dodaj nową pozycję. Aby edytować istniejące 

paragrafy, należy kliknąć na dany paragraf i zmienić jego ustawienia po prawej stronie 

ekranu. 

 

Przedsięwzięcia 

Zakładka Przedsięwzięcia, zlokalizowana po lewej stronie okna służy do dodawania, 

usuwania oraz edytowania przedsięwzięć, oraz do szczegółowego nimi zarządzania. Do 

uprzednio dodanego przedsięwzięcia można dodać szczegółowe informacje, np. wydatki 

z dokładnością nawet do paragrafu, czy też różnicować wydatki na dane przedsięwzięcie 

z uwagi na uchwałę budżetową, którą zostały one wprowadzone. Rozwinięcie wątku 

szczegółowego zarządzania znajduje się w dalszej części działu. 

Na ekranie Przedsięwzięć zaobserwować można także zakładki Jednostki oraz 

Uchwały, przydatne przy szczegółowym zarządzaniu inwestycjami. 

 

Dodawanie całkowicie nowego przedsięwzięcia 

By dodać przedsięwzięcie, którego nie mamy w bazie danych, należy kliknąć po lewej 

stronie ekranu w Przedsięwzięcia, następnie Dodaj, oraz wypełnić dane 

przedsięwzięcia, wybrać lata realizacji, jednostkę koordynującą i limit wydatków. Po 

kliknięciu OK przedsięwzięcie zostanie dodane do listy i będzie można je dodać w 

zakładce Przedsięwzięcia (w stworzonym już WPF w załączniku 2.). 
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Przedsięwzięcia można także pobrać z BeSTii, pod warunkiem posiadania z nią 

połączenia. 

Aby przedsięwzięcie pojawiło się w bazie danych BeSTii, należy posiadać połączenie z 

BeSTią, a następnie kliknąć Zapisz do BeSTii. Jest to jedyne miejsce ingerencji 

programu w BeSTii. 

 

 

Zarządzanie szczegółowe 

Po zaznaczeniu któregoś z przedsięwzięć, a następnie kliknięciu na zaznaczone na 

powyższej ilustracji pole Zarządzaj szczegółowo na ekranie pojawia się następujące 

okno edycji szczegółów przedsięwzięć: 
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W tym miejscu możemy dodawać wydatki dla poszczególnych paragrafów w ramach 

przedsięwzięć, a następnie filtrować je wg wykazanych po prawej stronie filtrów. 

Istniejące podstawowe kolumny (które są tożsame z filtrami) nie są ograniczeniem dla 

użytkownika, ponieważ za pomocą przycisku Kolumny szczegółowe dodać można 

kolejne kolumny. Okienko dodawania kolejnych kolumn wygląda tak: 

 

Po kliknięciu w zaznaczony powyżej zielony symbol dodać można swoją kolumnę. 

Należy nadać jej nazwę oraz wybrać, czy dostępne w niej wartości mają być dowolnie 

wpisywane przez edytującego, czy wybierane z listy rozwijanej. W drugim przypadku 

należy dodatkowo zdefiniować możliwe do wyboru wartości listy. 

 

Załącznik przedsięwzięć 

Aby przejść do załącznika przedsięwzięć, w celu wprowadzenia wcześniej dodanych 

przedsięwzięć i związanych z nimi wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy 

kliknąć w Przedsięwzięcia, tym razem na górnym pasku wyboru programu. 
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Za pomocą przycisku Dodaj w zaznaczonym powyżej prostokącie można dodać do 

Załącznika 2. wprowadzone wcześniej przedsięwzięcie. Należy wypełnić wymagane pola 

i zatwierdzić wybór. 

 

Za pomocą przycisku Edytuj użytkownik może edytować wprowadzone przy 

dodawaniu dane nt. przedsięwzięcia, natomiast za pomocą przycisku Usuń usunąć je 

całkowicie z Załącznika 2. Przy pomocy pola Wyświetlaj cel włączać i wyłączać można 

wyświetlanie celu bezpośrednio za nazwą przedsięwzięcia. 

Wprowadzone szczegółowe informacje nt. wydatków w przedsięwzięciach (z podziałem 

np. na paragrafy) w tej chwili przepisać można do Załącznika 2. za pomocą przycisku 

Uaktualnij. Odpowiednie wartości zostaną dopisane do odpowiednich przedsięwzięć w 

odpowiednich latach.  

 

Dochody i Wydatki 

Zakładki te służą do prognozowania planowanych na lata następne dochodów i 

wydatków przez wskaźniki wzrostu PKB i inflacji wraz z odpowiednimi wagami. 

Wagi należy wprowadzić własnoręcznie w pola zaznaczone na błękitno. Wagi należy 

wprowadzić liczbą, bez użycia znaku procenta. Następnie należy kliknąć przycisk 

Przelicz w lewym dolnym rogu. 

Dokładny sposób wyznaczania prognozy w oparciu o wprowadzone wagi i istniejące 

wartości dynamiki PKB i inflacji opisano w dziele pt. Najczęściej zadawane pytania, 

znajdującym się w końcowej części instrukcji. 
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Okno prognozy dochodów i wydatków wygląda następująco: 

 

W oknie które się pojawi należy wybrać wiersze, które mają zostać przeliczone, a także 

Rok początkowy. Rok ten, jest pierwszym, na który mają zostać przeliczone wartości 

(zazwyczaj będzie to pierwszy rok po roku, na który wczytaliśmy Projekt budżetu). 

 
 

Kredyty 

Zakładka ta służy do dodawania kredytów, poręczeń i umów, a także zarządzania 

zobowiązaniami jednostki. Wyświetlane są w nim także informacje na temat ogólnych 

wartości odsetek, długu itd. w kolejnych latach.  

Po kliknięciu w podświetlone na niebiesko tytuły wierszy u dołu ekranu przejść można 

do widoku ogólnych wartości.  
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Poniżej zaprezentowano jak wygląda główne okno zakładki Kredyty: 

 
 

Nowe zobowiązanie 

By dodać nowe zobowiązanie należy kliknąć Dodaj i z rozwijanej listy wybrać pożądaną 

opcję: np. Kredyt. 

Należy zacząć od nazwania kredytu, a później 

uzupełnienia reszty pól. 

W przypadku gdy kredyt posiada inną podstawę 

oprocentowania, należy wybrać z rozwijanego menu 

opcję Własna, i wpisać oprocentowanie w pole Marża. 

W tym miejscu występuje też opcja zaznaczenia, iż w 

kwocie kredytu znajdują się jakieś wyłączenia, bądź 

też, że jest to kredyt historyczny, czyli zaciągnięty 

wcześniej, niż rok budżetowy. Pozostaje zatwierdzić 

poprzez OK. 

 

 

Okno Harmonogramu spłaty kredytu wygląda wtedy następująco. 
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W tym kroku należy uzupełnić transze, raty kapitałowe i umorzenia zaplanowanego 

kredytu. Aby przejść do okna uzupełniania szczegółowych danych liczbowych kredytu 

należy dwukrotnie kliknąć wybrany kredyt na liście zobowiązań. 

 

Nowa umowa 

Opcja ta służy do dodawania nowych umów zadłużeniowych: zobowiązań wymagalnych 

(wykazywanych w wierszach 14.3, 14.3.1 etc.), umów zaliczanych do długu czy 

wymagalnych poręczeń i gwarancji. 

 

Przelicz odsetki 

Przycisk ten służy do automatycznego przeliczania odsetek od zaciągniętych kredytów. 

Po prawej stronie znajduje się panel Edycja. Po ustawieniu odpowiedniego 

oprocentowania (wg. stawek WIBOR 1M, 3M, 6M i 1R), uzupełnienia wysokości rat 

kapitałowych, umorzeń, a także stanów na początek i koniec okresów, należy kliknąć 

Ustaw, a potem Przelicz odsetki, a program sam uzupełni kolumnę Odsetki.  

By w przyszłości zmienić oprocentowanie kredytu i na nowo przeliczyć odsetki, należy 

najpierw wybrać podstawę oprocentowania, następnie Ustaw, a potem Przelicz odsetki. 
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Skopiuj Kredyt 

Opcja ta służy do przenoszenia kredytów między dokumentami. Przydaje się, gdy 

użytkownik zdążył już powprowadzać poszczególne kredyty w danym WPF, a 

potrzebuje je przenieść do innego. By skopiować kredyt należy wejść w tę opcję, wybrać 

z jakiego dokumentu chcesz skopiować kredyt, który kredyt dokładnie kredyt oraz 

zatwierdzić.  

Istnieją dwie opcje skopiowania kredytu(kredytów) – poprzez zastąpienie istniejących 

w tej chwili w dokumencie kredytów, oraz poprzez dodanie nowych kredytów do listy. 
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Makro 

 

Zakładka Makro służy do przeglądania bieżących oraz prognozowanych danych 

makroekonomicznych, które są wykorzystywane w zakładkach Dochody i Wydatki. Za 

jej pomocą nowe dane i prognozy mogą być pobierane bezpośrednio z serwera. Dane 

zostały przedstawione w przejrzysty sposób w postaci wykresu procentowego wzrostu 

PKB i inflacji. Dodatkowo, po prawej stronie okna umieszczono miejsce na stopy 

WIBOR. By odświeżyć dane makroekonomiczne, należy kliknąć Pobierz dane z 

serwera, w prawym dolnym rogu. Dane na temat stawek WIBOR pobierane są 

bezpośrednio z Narodowego Banku Polskiego. Natomiast prognozowane wielkości 

wzrostu PKB i Inflacji pobierane są ze strony Ministerstwa Finansów. Są to oficjalne 

dane zgodnie z którymi, według zaleceń Ministra Finansów prognozowane powinny być 

wydatki i dochody JST. Wskaźniki PKB oraz inflacji są bardzo ważne dla prognozy, 

ponieważ wysokość wzrostu PKB jest jednym z głównych mierników koniunktury 

gospodarczej, a poziom inflacji określa procentowy wzrost cen dóbr. 

Po prawej stronie okna użytkownik może edytować stopy procentowe WIBOR 1M, 3M, 

6M i 1R. Aby to wykonać należy dwukrotnie kliknąć w pole, które chce się zmienić. 

Zmian stawek WIBOR można dokonać także z poziomu zakładki Ustawienia, po lewej 

stronie ekranu. 
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Zadłużenie 

Zakładka ta ma za zadanie obrazowo przedstawić użytkownikowi jak kształtuje się 

długoterminowa spłata i obsługa zobowiązań. W górnej części okna przedstawione są 

wielkości procentowe planowanej obsługi zadłużenia, poręczeń i gwarancji, faktycznych 

wielkości. Dodatkowo, drugi i trzeci wiersz od dołu to wielkości wskaźnika określonego 

w Art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Wiersz Obsługa zadłużenia (faktyczna i 

plan po wyłączeniach) to strona lewa, a wiersz Maksymalna obsługa zadłużenia, to 

prawa strona wzoru. Na samym dole tabeli znajduje się także słowna informacja o 

zachowaniu relacji z Art. 243. Poniżej tego panelu znajduje się wykres, ilustrujący jak 

kształtuje się faktyczna i dopuszczalna wysokość spłaty zadłużeń jednostki. Dodatkowo, 

z prawej strony znajduje się legenda, za pomocą której (poprzez kliknięcie na 

odpowiednią etykietę) można edytować wykres. Na przykład, by usunąć z wykresu 

słupki faktycznej obsługi zadłużenia, zostawiając jedynie liniowy wykres dopuszczalnej i 

faktycznej obsługi zadłużenia, należy kliknąć etykiety Faktyczna obsługa zadłużenia, 

Planowana obsługa zadłużenia oraz Poręczenia i gwarancje na legendzie. Istnieje też 

opcja zapisania wykresu do pliku. W tym celu należy kliknąć przycisk o tej samej nazwie. 

 

Ponownie, czerwona linia na wykresie pokazuje maksymalny dopuszczalny poziom 

spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym, natomiast żółta linia zaznacza 

faktyczny poziom spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym. Wykres jest  więc 

obrazowym ukazaniem tego, czy dana jednostka spełnia założenia zawarte w Art. 243 

Ustawy o Finansach Publicznych. 

 

Wskaźniki 

Zakładka wskaźniki pokazuje jak kształtuje się dynamika wzrostu dochodów ogółem, 

dochodów bieżących, wydatków ogółem oraz wydatków bieżących. Dane ukazywane są 

zarówno w tabeli, jak i na czytelnych wykresach.  

Ponownie istnieje opcja zapisania wykresów do pliku. 
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Projekcje 

Zakładka projekcje została zaimplementowana w celu zgrupowania najważniejszych 

wartości WPF w jednym, przejrzystym miejscu, a także pokazania kilku 

niewystępujących nigdzie wartości. Warto zapamiętać, że w tej zakładce, użytkownik nie 

może uzupełnić żadnego pola- zostało to zaznaczone szarym kolorem (ponieważ 

wszystkie wartości są obliczane przez program, na podstawie wcześniej 

wprowadzonych liczb w innych miejscach dokumentu). Zakładka Projekcje używana być 

zatem może w celu poglądowego spojrzenia na długofalową prognozę finansową. 

 

Weryfikator 

Zakładka ta służy do zweryfikowania poprawności wprowadzenia WPF. Pozytywnie 

zweryfikowane części składowe dokumentu zaznaczane są zielonym znakiem, 

negatywnie zweryfikowane zaś białym krzyżykiem na czerwonym tle. Dokument bez 

poprawnego zweryfikowania nie powinien opuścić programu, ponieważ może być 

wypełniony błędnie. 

Negatywnie zweryfikowany składnik 

 

Pozytywnie zweryfikowany składnik 

 

W kolumnach zostały umieszczone kolejno lokalizacja błędu (Wiersz), Nazwę kolumny 

z błędem (Kolumna), formuła jaką zastosowano do liczenia błędnej wartości 

(Formuła), oraz bardzo krótka charakterystyka testowanego w danym miejscu błędu 

(Opis testu).  

By natychmiast przenieść się do wiersza, w którym program wykazał negatywnie, bądź 

pozytywnie zweryfikowaną wartość, należy dwukrotnie kliknąć wiersz wykazujący ten 

test. 

 

AutoPrognoza 

Zakładka AutoPrognozy stworzona została na potrzeby jednostek nie spełniających 

wskaźnika z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych, w celu ułatwienia dopasowania 

prognozy dochodów i wydatków. 

W lewym oknie ekranu AutoPrognozy wyświetlane są informacje o zmieniających się 

wartościach, na które użytkownik ma wpływ manipulując liczbami w prawej części 
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ekranu AutoPrognozy. U dołu tej części zakładki widnieje wiersz mówiący o tym, czy 

jednostka spełnia wskaźnik. 

 

 

Ekran opcji prognozy 

W tej części zakładki AutoPrognoza, użytkownik musi wybrać, którymi kategoriami 

dochodów i wydatków chce operować w celu spełnienia wskaźnika z art. 243.  

Następnie należy wybrać o ile zmieniać mają 

się wybrane kategorie. (Będzie to kwota o którą 

program stale będzie zmniejszał wydatki bądź 

zwiększał dochody, by w końcu spełnić 

wskaźnik). 

Na koniec wystarczy wybrać lata prognozy, z 

których początkowym, musi być rok następny 

od roku, na który ustalany jest WPF i kliknąć 

Wyznacz prognozę. 

Program sam wyliczy optymalny stopień zmian 

wybranych kategorii i po chwili oczekiwania 

wskaźnik jest spełniony. Pozostało kliknąć 

opcję Przepisz wartości do WPF. 

 

 

  

UWAGA! Pamiętaj, że wpisując kwotę w kategorie dochodów będą one dodawane, 

a wpisując te same kwoty w kategorie wydatków, będą one odejmowane. 
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Informacja półroczna 

Zakładka Informacja półroczna służy do wyświetlania statystyki wykonania budżetu 

po II kwartale. Po kliknięciu pola informacji półrocznej wyświetla się następujące okno: 

 

Jak widać, wyświetlany jest plan na dany rok budżetowy, kwoty w poszczególnych 

wierszach po II kwartale roku budżetowego oraz procentowy stosunek drugiej do 

pierwszej kolumny.  

Dane dotyczące kwot w budżecie po II kwartale dostarczyć można na dwa sposoby. 

Jedną z opcji jest wpisanie kwot ręcznie, natomiast drugą jest zaimportowanie 

sprawozdania za II kwartał roku budżetowego.  

Wyniki informacji półrocznej można wyeksportować do excela. 

 

Przeliczanie deficytu (Przel. deficytu) 

Za pomocą tej zakładki można edytować sposób przeliczania pokrycia deficytu 

budżetowego przez kwoty w wierszach przychodów. Wiersz wybrany jako pierwszy w 

kolejności, będzie pokrywał deficyt całością dostępnej kwoty, następnie pobierana 

będzie kwota z kolejnego na liście wiersza. Zdefiniowana może być kolejność 

wykorzystywania poszczególnych wierszy do pokrywania deficytu, dla przykładu 

najpierw pokrywać deficyt mają przychody z kredytów, później wolne środki etc.  

Ekran edycji kolejności przeliczania wygląda następująco: 
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Skrócony opis 

Przez kliknięcie przycisku Skrócony opis zmienić można opisy poszczególnych wierszy 

w tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na skrócone. Przydaje się to gdy użytkownik 

chce wydrukować WPF na mniejszej powierzchni bądź po wyeksportowaniu uzyskać 

WPF na mniejszej powierzchni.  

 

Zmiana wzoru WPF na aktualne w roku 2014 

Przycisk Zmiana wersji służy do zmiany wersji wybranego dokumentu na obecnie 

funkcjonującą. Dla przykładu, kiedy po rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego  zmienił się wzór WPF, wraz z kolejną aktualizacją zespół WPF Asystent 

uzupełnił schemat WPF o wytyczne Ministerstwa Finansów. Wtedy wystarczy wejść w 

Zmianę wersji, wybrać dokument, który chcemy skonwertować (przez rozwijane menu 

Nazwa WPF do konwersji), do jakiego katalogu chcemy dodać skonwertowany plik, 

oraz wersję docelową (w późniejszym czasie, po kolejnych zmianach rozporządzenia, 

pojawią się tu kolejne wersje wzoru WPF) i kliknąć Konwertuj. Program utworzy także 

kopię zmienianego pliku.   

 

Dodane zostaną następujące wiersze: 
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„Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 

w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie nie 

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)”; 

„Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy”; 

„Kwota wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z 

należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 

związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w części 

odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami”; 

„Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w związku z już zawartą umową 

na realizacje programu, projektu lub zadania”; 

„Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego w co najmniej  60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 ustawy, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 

programu, projektu lub zadania”; 

„Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 

w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 

finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację 

programu, projektu lub zadania”; 

„Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 

w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 

najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z 

już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”. 

 

Raporty 

Raporty mają w WPF Asystent 5 funkcję sprawozdawczą. Za ich pomocą użytkownik 

może stworzyć osobny dokument raportowy, w oparciu o dowolne formuły, bądź 

pozycje WPF.  

Za pomocą zakładki Raporty z lewej strony ekranu można tworzyć nowe i modyfikować 

już istniejące raporty.  
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Ekran, który pojawi się po kliknięciu zakładki wygląda następująco: 

 

Aby dodać nowy raport, należy kliknąć Dodaj. Raportowi należy nadać nazwę, oraz 

przypisać wersję WPF, dla której będzie dostępny (zgodnie z rozporządzeniami dot. 

wyglądu tabeli WPF). Dodany raport jest z początku pusty, nie zawiera żadnych wierszy 

sprawozdawczych.  

Okno tworzenia nowego raportu zaprezentowano poniżej. 

 

Aby dodać pozycje do utworzonego raportu, należy kliknąć na zaznaczone na 

wcześniejszym zrzucie ekranu pole Dodaj własną, po prawej stronie u w środku strony.  

Pojawi się następujące okno: 
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Symbol, to skrót, kilka liter czy słów, które jako pierwsze identyfikować będą formułę. 

W Opisie należy umieścić krótki tekst, z którego dowiemy się co dokładnie liczy dana 

formuła. W polu Formuła należy wprowadzić formułę, według której liczona będzie 

pozycja. Dostępne znaki to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dodatkowo 

wybrać można kolor tekstu, kolor tła oraz pogrubienie tekstu (są to opcje jedynie 

wizualne). Należy pamiętać by dodać formułę w taki sam sposób jak na obrazku, tzn. 

pozycje z tabeli WPF dodawać zawsze w nawiasach kwadratowym.  

 

Po kliknięciu Zarządzaj wieloma (pole znajduje się nad Dodaj własną) pojawia się 

następujące okno: 

 

Po zaznaczeniu wybranych pozycji na liście zostaną one dodane jako kolejne pozycje w 

raporcie. W ten sposób do raportu, oprócz własnych, dodanych wcześniej formuł, 

dołączyć można także najważniejsze z punktu widzenia użytkownika wiersze tabeli 

WPF. Ponownie można także wybrać kolor tekstu, kolor tła oraz pogrubienie. 

UWAGA! Należy pamiętać by dodać formułę w taki sam sposób jak na obrazku, 

tzn. pozycje z tabeli WPF dodawać zawsze w nawiasie kwadratowym. 
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Zakładka Raporty daje użytkownikowi opcję dodania więcej niż jednego typu raportu, 

co oznacza, że można stworzyć kilka rodzajów raportów, każdy na inną okazję. Dla 

przykładu jeden raport może zostać stworzony do okresowego badania sytuacji 

zadłużeniowej JST, co oznacza że zawierać on będzie np. pozycje dotyczące obsługi 

zadłużenia oraz kwoty długu z WPF, oraz kilka formuł liczących np. stosunek obsługi 

długu do wydatków, czy kwoty długu do dochodów ogółem. Drugi raport może dotyczyć 

struktury dochodów i prezentować wszystkie kategorie dochodów, dodatkowo licząc 

udział każdego ze źródeł dochodów w strukturze dochodowej, poprzez odpowiednią 

formułę.  

Dodane wcześniej raporty wykorzystać można przez kliknięcie zakładki Raporty, tym 

razem u góry, po prawej stronie ekranu.  

Należy w tym momencie wybrać wersję raportu, którą aktualnie chcemy wyświetlić. W 

następstwie pojawi się okno podobne do tego poniżej: 

 

Wyświetlono przykładowy raport pokazujący poszczególne kategorie dochodów, 

dodatkowo liczący udział dochodów bieżących w dochodach ogółem.  

Zakładka Raporty daje prawie nieograniczone możliwości tworzenia dokumentów 

sprawozdawczych! 

 

 

Samouczek 

Zakładka samouczka pozwala nowym, niedoświadczonym użytkownikom rozpocząć 

pracę z programem od przejścia przez podstawowe funkcje krok po kroku. By rozpocząć 

UWAGA! Pamiętaj, że utworzony raport możesz wyeksportować do excela, pdf i 

innych formatów, bądź wydrukować bezpośrednio z programu! 
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samouczek kliknij na zakładkę samouczka, w następstwie czego pojawi się pierwsze 

polecenie do wykonania. Postępuj dokładnie według zaleceń pojawiających się w 

kolejnych okienkach, aż do końca samouczka. W ten sposób poznasz najprostsze funkcje 

związane z tworzeniem nowego dokumentu, tabelą WPF, tabelą przedsięwzięć, obsługą 

kredytów etc. 

By przestać korzystać z samouczka kliknij na krzyżyk w rogu dowolnego, pojawiającego 

się pola i zatwierdź wybór.  

Poniżej zaprezentowano przykładowe okno dialogowe samouczka: 

 

 

Porównaj WPF 

Opcja Porównaj WPF służy do wyświetlania zmian między dwoma wybranymi 

dokumentami WPF. Po kliknięciu na przycisk, należy wybrać, które WPF chcemy 

porównać. Następnie, już na ekranie porównania, można konfigurować wygląd pola. Na 

przykład można wyświetlić tylko kwoty zmian w poszczególnych latach, bez podawania 

kwot przed i po zmianie, zmienić zakres lat etc. Konfiguracja dostępna jest pod 

przyciskiem Widok.  

Po odpowiednim sformatowaniu, porównanie WPF wygląda następująco: 



 

31 
 

 



 

32 
 

Najczęściej zadawane pytania 

 

„Co jeśli instrukcja nie pomogła mi rozwiązać mojego problemu?” 

Skontaktuj się z nami! Kontakt dostępny jest przez e-mail: wpf@curulis.pl, bądź 

telefonicznie, pod numerem: (61) 673-54-35. Na pewno pomożemy! 

 

„Czy istnieje instrukcja w innej formie, niż ta?” 

Tak, na naszej stronie znajduje się seria filmów instruktarzowych do programu 

WPFAsystent. Te krótkie filmiki objaśniają w przystępny sposób poszczególne moduły i 

funkcje aplikacji. 

 

„Po uruchomieniu programu program zaczął coś pobierać, czy to 

bezpieczne? Co zostało pobrane?” 

Tak, to całkowicie bezpieczne. Czasami program po prostu automatycznie pobiera 

aktualizacje, które wprowadzają usprawnienia w działaniu programu. Są one wcześniej 

testowane, więc nie ma się czym przejmować. 

 

„Jak przenieść efekt mojej pracy w programie WPF Asystent 5 do 

BeSTii aby  zakończyć pracę nad Projektem/Zmianą/ Autopoprawką/ 

WPF?” 

Po skończeniu pracy, należy najpierw wyeksportować dokument w formacie .XML z 

WPF Asystent 5. Wykonuje się to poprzez kliknięcie zakładki Eksport na pasku funkcji, 

oraz wybranie interesującego nas formatu (w tym przypadku „do XML”). Potem należy 

otworzyć w BeSTii odpowiednią kategorię w zakładce Budżet (Projekt, Zmiana, Uchwała 

itd.), a następnie kliknąć Plik i Importuj z XML. BeSTi@ sprawdzi poprawność 

wgrywanego dokumentu i poinformuje o tym, że zakończył się import. 

 

„Jak dokładnie prognozowane są dochody/wydatki? Do czego służą 

podświetlone na błękitno pola w kolumnach INF, PKB i Stały?” 

Pola te służą do nadania wag poszczególnym wskaźnikom wzrostu PKB i inflacji (w 

przypadku INF i PKB). Następnie prognoza dochodów/wydatków odbywa się w oparciu 

o wyznaczony przez nasz zespół wzór. Znaczy to mniej więcej tyle, że dla przykładu gdy 

3 
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wpiszemy pod INF 20%, a pod PKB 80%, wartość zostanie zaprognozowana o 20% 

wzrostu inflacji i w o 80% wzrostu PKB w Polsce w danym roku.  

Jest to dosyć skomplikowane, dlatego można przyjąć, że na dochody większy wpływ ma 

PKB, a na wydatki inflacja. Zdołaliśmy ustalić to podczas wielu wykonywanych dla 

Państwa zadań. 

Wskaźnik Stały jest inny niż poprzednie dwa. Po wpisaniu np. 20% w jego pole, dana 

kategoria zostanie zwiększona przy prognozie zawsze o dodatkowe 20%. Za pomocą 

tego pola, prognozować możemy poprzez zwiększanie o swój własnoręcznie wyliczony 

wskaźnik, bądź inne wskaźniki, których nie ujmuje WPF Asystent 5. 

Po tym, jak uzupełnione zostaną poszczególne wagi, należy kliknąć Przelicz. Wtedy 

użytkownik zostanie poproszony o wybranie wierszy, które mają zostać 

zaprognozowane.  

Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale Dochody i Wydatki. 

 

„Podczas importu do BeSTii pojawia się błąd, który uniemożliwia 

wczytanie np. projektu WPF do kategorii Projekty WPF w BeSTii. Co 

robić?” 

Upewnij się, że w opcjach dokumentu w WPFAsystent5 ustawiona została poprawna 

kategoria dokumentu. Jeżeli zamierzasz wczytać zaimportować projekt WPF, wybierz z 

listy rozwijanej projekt, jeżeli zmianę WPF – wybierz zmianę. Więcej na ten temat 

znajdziesz w rozdziale opisującym Opcje. 

 

„W jaki sposób przeliczane są wydatki inwestycyjne kontynuowane? 

RIO w moim okręgu wymaga takiego a nie innego obliczania tego 

wiersza..” 

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obliczane są w WPF Asystent 5 na dwa sposoby.  

Pierwsza opcja – automatycznego liczenia wiersza – zakłada sumowanie kwot 

wydatków na przedsięwzięcia rozpoczęte przynajmniej w roku poprzedzającym rok, w 

którym są one zaliczane jako kontynuowane. W przypadku wykorzystania tej opcji, 

ręczna edycja wiersza 11.4 będzie niemożliwa. 

Opcja druga – ręcznego liczenia wydatków kontynuowanych – zakłada samodzielne 

uzupełnienie wiersza przez użytkownika, zgodnie z przyjętą przez niego formułą 

obliczania ich. 


