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1. Wymogi techniczne 

 

 Aplikacja pracuje w środowisku Windows, z zainstalowanym Microsoft Excel w 

wersji co najmniej 97 (zalecana wersja to: 2000, XP lub 2003, w polskiej wersji 

językowej). Ustawiony poziom zabezpieczeń makr w pakiecie MS OFFICE powinien 

znajdować się conajwyŜej na opcji Średnie, tak by moŜliwe było uruchomienie makr, 

będących podstawą działania aplikacji. Aplikacja nie wymaga instalacji. 

 



2. Uruchomienie aplikacji 

 

 Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji naleŜy upewnić się, Ŝe w programie 

Microsoft Excel poziom zabezpieczeń makr jest na poziomie conajwyŜej średnim. Aby 

to zrobić uruchamiamy Microsoft Excel i z menu Narzędzia wybieramy grupę Makro 

i z niej opcję Zabezpieczenia (w niektórych wersjach aplikacji MS Excel opcja ta 

moŜe znajdować się w innym miejscu). Ekran zabezpieczeń wygląda podobnie do 

poniŜszego: 

 

Poziom zabezpieczeń powinien być ustawiony na Średnie lub Niskie. 

 JeŜeli ustawimy poziom zabezpieczeń na średnie, to po uruchomieniu aplikacji 

BUZA, naleŜy wyrazić zgodę na uruchamianie makr: 

 

W przeciwnym razie praca z aplikacją będzie niemoŜliwa. 
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3. Praca z aplikacją 

 

3.1 Formularz startowy 

 

SłuŜy do nawigacji pomiędzy poszczególnymi formularzami. Pozwala równieŜ 

wybrać właściwego dysponenta i część budŜetową. Dostępne są równieŜ opcje 

czyszczenia, zapisu danych i przywracania stanu z momentu uruchomienia. Na 

formularzu startowym znajdują się równieŜ przyciski umoŜliwiające sprawdzenie i 

wydrukowanie dokumentów BZ-1, BZ-2 oraz BZ-3. Dostępne są równieŜ opcje 

kopiowania danych z formularza BZ-1 do BZ-2 i BZ-3. MoŜna równieŜ wyświetlić dane 

o programie. 

 

 

Na formularzu znajdują się dwie listy rozwijane, umoŜliwiające wybór dysponenta 

oraz właściwej części budŜetowej, trzy grupy przycisków dotyczące odpowiednio 

formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3 oraz kilka dodatkowych przycisków, związanych z 

całością aplikacji. 

 

Przeznaczenie poszczególnych przycisków opisane zostało poniŜej: 
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Grupa 

przycisków 
Nazwa przycisku Opis 

Edytuj 
Otwiera okno edycji zadań i podzadań 

wypełnianych w ramach formularza BZ-1 

Sprawdź 
Sprawdza poprawność wypełnienia 

formularza BZ-1 

Drukuj 
UmoŜliwia wydrukowanie formularza BZ-1 na 

drukarce 

Formularz 

BZ-1 

Wyczyść Czyści wszystkie dane w formularzu BZ-1 

Edytuj 
Otwiera okno edycji zadań i podzadań 

wypełnianych w ramach formularza BZ-2 

Sprawdź 
Sprawdza poprawność wypełnienia 

formularza BZ-2 

Drukuj 
UmoŜliwia wydrukowanie formularza BZ-2 na 

drukarce 

Wyczyść Czyści wszystkie dane w formularzu BZ-2 

Formularz 

BZ-2 

Kopiuj z BZ-1 

Kopiuje do formularza BZ-2 dane o 

miernikach i celach wprowadzone do 

formularza BZ-1 oraz odpowiednio wszystkie 

podzadania wprowadzone do formularza BZ-1 

wraz z informacjami o celach i miernikach 

podzadań. Kopiuje równieŜ sumę kwot 

wprowadzonych dla kaŜdego z 

zadań/podzadań do odpowiadającego pola 

zawierającego kwotę wydatków budŜetu 

państwa  

Edytuj 
Otwiera okno edycji zadań i podzadań 

wypełnianych w ramach formularza BZ-3 

Sprawdź 
Sprawdza poprawność wypełnienia 

formularza BZ-3 

Drukuj 
UmoŜliwia wydrukowanie formularza BZ-3 na 

drukarce 

Formularz 

BZ-3 

Wyczyść Czyści wszystkie dane w formularzu BZ-3 
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Kopiuj z BZ-1 

Kopiuje do formularza BZ-3 dane o 

miernikach i celach wprowadzone do 

formularza BZ-1 oraz odpowiednio wszystkie 

podzadania wprowadzone do formularza BZ-1 

wraz z informacjami o celach i miernikach 

podzadań. 

Wyczyść wszystko 
Czyści wszystkie wprowadzone dotąd dane ze 

wszystkich formularzy. 

Wyjdź bez zapisywania 
Wychodzi z aplikacji, przywracając stan 

sprzed ostatniego uruchomienia/zapisu. 

Zapisz dane Zapisuje wprowadzone dane. 

Zapisz i wyjdź 
Zapisuje wprowadzone dane i wychodzi z 

aplikacji. 

(brak) 

O programie Wyświetla informacje o aplikacji. 

 

3.2 Wypełnianie formularza 

 

3.2.a Wybór dysponenta i części budŜetowej 

 

 Wypełnianie danych naleŜy rozpocząć od wyboru z listy rozwijanej na ekranie 

startowym dysponenta, a następnie właściwej dla niego części budŜetowej. Lista 

części budŜetowych jest stała i przypisana do wybranego dysponenta.  

UWAGA! Nie wybranie dysponenta i części budŜetowej uniemoŜliwia 

prawidłowe wypełnienie jednostki realizującej w formularzu BZ-2. 

 

Po wybraniu dysponenta i części budŜetowej moŜna przejść do wypełniania 

formularza BZ-1, klikając przycisk Edytuj w grupie Formularz BZ-1. 

 

3.2.b Edycja danych na formularzu BZ-1 

 

 Po uruchomieniu edycji pojawi się następujące okno: 
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Poszczególne elementy formularza to: 

1. Nazwa funkcji i przyciski nawigacyjne. Na Ŝółtym tle wyświetlana jest nazwa 

aktualnie procesowanej funkcji. Za pomocą przycisków < (poprzednia) i > 

(następna) moŜna przechodzić pomiędzy sąsiadującymi funkcjami. 

2. Nazwa zadania i przyciski nawigacyjne. Na Ŝółtym tle wyświetlana jest nazwa 

aktualnie procesowane zadania, przypisanego do wskazanej wyŜej funkcji. Za 

pomocą przycisków < (poprzednia) i > (następna) moŜna przechodzić 

pomiędzy sąsiadującymi zadaniami, występującymi w ramach wybranej wyŜej 

funkcji. 

3. Ramka Realizowane. Wybierając opcję Nie lub Tak uŜytkownik określa czy 

dane zadanie jest przez niego realizowane. Zaznaczenie opcji Tak powoduje 

pojawienie się zadania na wydruku formularza BZ-1 i automatycznie zaznacza 

opcje Tak na formularzach BZ-2 i BZ-3. Lista realizowanych zadań we 

wszystkich formularzach jest zawsze identyczna. 

4. Liczba celów zadania. Do kaŜdego zadania moŜna przyporządkować jeden lub 

dwa cele. Do kaŜdego z wybranych celów musi być przyporządkowany co 

najmniej jeden miernik. 

5. Przycisk otwierający ekran z miernikami zadania (maksymalnie trzy róŜne 

mierniki). 

6. Przycisk otwierający ekran z wydatkami przypisanymi do danego zadania. 

JeŜeli w ramach zadania wprowadzone jest co najmniej jedno podzadanie, na 

1 

8 
7 

6 5 

4 

3 

11 

9 10 

2 

12 
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ekranie tym nie moŜna edytować kwot, które są sumą odpowiadających kwot 

podzadań, przypisanych do aktualnie procesowanego zadania. Jeśli zadanie 

nie ma przypisanych podzadań, uŜytkownik moŜe samodzielnie wprowadzać 

odpowiednie kwoty. 

UWAGA! Wprowadzenie pierwszego podzadania kasuje wszystkie 

wprowadzone wcześniej samodzielnie kwoty wydatków w ramach 

zadania. 

7. Przyciski do nawigowania pomiędzy kolejnymi podzadaniami. 

8. Przycisk dodający podzadanie do zadania. MoŜna wprowadzić maksymalnie 

pięć podzadań do zadania. 

9. Przycisk usuwający aktualnie wyświetlone podzadanie wraz ze wszystkimi 

związanymi z tym podzadaniem danymi. 

10.  Otwiera okno, w którym uŜytkownik moŜe wprowadzić dane odnośnie 

podzadania (wydatki, cel/cele, miernik). 

11.  Licznik wskazujący aktualnie wyświetlane podzadanie oraz liczbę wszystkich 

podzadań wprowadzonych w ramach danego zadania. 

12.  Przycisk Zamknij zamyka formularz i wraca do ekranu startowego. 

 

Wskazówka: Wprowadzając nazwy celów czy mierników z wcześniej przygotowanego 

dokumentu, moŜna uŜywać kombinacji klawiszy Control (CTRL) + C oraz Control 

(CTRL) + V do kopiowania i wklejania odpowiednich danych. 

 

UŜytkownik wybiera wymaganą liczbę celów jakie ma zrealizować w ramach danego 

zadania, a następnie uruchamia okno (5) mierniki zadania: 
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W przypadku, gdy uŜytkownik wybrał, Ŝe w ramach zadania realizowane będą dwa 

cele, dla kaŜdego z mierników zadania naleŜy wskazać, którego celu on dotyczy. Na 

ekranie naleŜy wybrać ile mierników będzie mierzyć wykonanie zadania (od 1 do 3) 

oraz wypełnić dla kaŜdego z nich: 

 nazwę miernika – powinna być jasna i zrozumiała, 

wartość bazową – poziom miernika, do którego będą odnoszone osiągnięte 

wartości 

wartość docelową 2008 i wartość docelową 2009 – poziom jaki osiągnie 

miernik w wyniku realizacji zadania. 

Po kliknięciu przycisku zapisz aplikacja sprawdzi poprawność wypełnienia mierników. 

JeŜeli uŜytkownik nie chce zapisywać danych, naleŜy kliknąć anuluj (wszystkie 

wprowadzone w otwartym oknie zmiany zostaną anulowane). 

 

Po wprowadzeniu celów i mierników zadania, uŜytkownik musi zdecydować, czy dane 

zadanie zostanie podzielone na podzadania (od 1 do 5), czy teŜ nie. W przypadku, 

gdy zadanie realizowane będzie bez podzadań, naleŜy uruchomić okno planowane 

wydatki dla zadania i wypełnić odpowiednie kwoty: 
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Zielone kwoty OGÓŁEM i RAZEM wyliczane są automatycznie na podstawie 

wprowadzonych w pozostałych polach kwot. Kwoty naleŜy podawać w tysiącach 

złotych, bez części dziesiętnych (ułamkowych). Wprowadzenie w polach z kwotami: 

- liter, 

- liczb ujemnych, 

- zbyt duŜej liczby 

skutkuje błędem i automatyczną zamianą kwoty na 0 (zero) lub 999 999 999. 

Błędem skutkuje równieŜ wprowadzenie w jednym z dwóch pól w tym: 

Finansowanie projektów z udziałem środków UE: kwoty większej niŜ 

odpowiadająca kwota RAZEM. W takim przypadku kwota w tym podświetlana jest 

na czerwono, a aplikacja uniemoŜliwia zapisanie takich danych. 

Po prawidłowym wprowadzeniu danych naleŜy zapisać dane, klikając przycisk 

zapisz. 

 

PowyŜszych kroków nie naleŜy wykonywać, gdy w ramach zadania realizowane będą 

jedno lub więcej podzadań. W takim przypadku kwoty z ramach zadania są sumą 

odpowiadających kwot wprowadzonych w ramach właściwych podzadań. Aby 

wprowadzić podzadanie, naleŜy kliknąć przycisk dodaj podzadanie i wpisać 

właściwą nazwę podzadania: 
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a następnie kliknąć przycisk dodaj. Po dodaniu podzadania, naleŜy ustawić się na 

Ŝądanym podzadaniu i kliknąć przycisk edytuj szczegóły: 

 

 

Dla kaŜdego z wprowadzonych podzadań naleŜy wypełnić wszystkie wymagane 

informacje, podobnie jak w przypadku zadania. Po kliknięciu przycisku zapisz 

aplikacja sprawdza poprawność wypełnienia danych i ewentualnie informuje 

uŜytkownika o konieczności uzupełnienia lub poprawienia informacji. 

 

W przypadku, gdy w ramach zadania realizowane są podzadania, kwoty wydatków w 

ramach zadania są równe sumie odpowiednich kwot wydatków przypisanych 

podzadań. UŜytkownik moŜe podejrzeć aktualną sumę, klikając przycisk planowane 

wydatki dla zadania, ale nie ma moŜliwości zmiany kwot bezpośrednio w zadaniu. 

Aby edytować samodzielnie kwoty zadania, nie moŜe ono zawierać Ŝadnego 

podzadania. 
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Po ustawieniu jako realizowane wszystkich wymaganych zadań i uzupełnieniu 

odpowiednich informacji moŜna zamknąć okno edycji formularza BZ-1 i powrócić do 

formularza startowego. 

 

Edycja pozostałych dwóch formularzy przebiega w identyczny sposób. PoniŜej 

opisane zostały tylko róŜnice występujące pomiędzy formularzami. 

 

3.2.c Edycja danych na formularzu BZ-2 

 

 Edycja przebiega w podobny sposób jak formularza BZ-1. RóŜnice to: 

a) w ramach formularza BZ-2 nie moŜna zmieniać statusu zadania, tj. czy jest 

realizowane czy nie; status zadania „przenosi się” z formularza BZ-1 i jest 

identyczny we wszystkich formularzach: 

 

 

b) kwoty edytowane w ramach zadania dotyczą innych kategorii wydatków; 

niezbędne jest równieŜ wskazanie jednostki realizującej dane zadanie, 

wybierając ją z listy; jeśli jednostki nie ma na liście naleŜy wybrać opcję Inna 

jednostka i wpisać odpowiednią informację w dodatkowym polu: 
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3.2.d Edycja danych na formularzu BZ-3 

 

 Edycja przebiega w podobny sposób jak formularza BZ-1. Jedyna róŜnica to 

fakt, Ŝe wprowadzane kwoty oraz wartości docelowe dotyczą lat 2010 i 2011, a nie 

2008 i 2009 jak w przypadku formularza BZ-1. W ramach formularza BZ-3 (podobnie 

jak BZ-2) nie moŜna zmieniać statusu zadania, tj. czy jest realizowane czy nie; status 

zadania „przenosi się” z formularza BZ-1 i jest identyczny we wszystkich 

formularzach. 

 

3.3 Kopiowanie danych z formularza BZ-1 do formularza BZ-2 lub BZ-3 

 

 Na ekranie startowym istnieje moŜliwość skopiowania danych z formularza BZ-

1 do formularza BZ-2 i/lub BZ-3. Po wybraniu tej opcji wszystkie dotychczas 

wprowadzone dane na formularzu do którego kopiujemy zostaną usunięte i 

zastąpione nowymi. Kopiowane są wszystkie informacje o: 

- realizowanych zadaniach, 

- wprowadzonych celach i miernikach zadań, 

- wprowadzonych podzadaniach, ich celach i miernikach 

Dodatkowo do pola BudŜet państwa formularza BZ-2 kopiowana jest suma 

wydatków wprowadzonych w ramach edycji formularza BZ-1. 

 

3.4 Sprawdzenie poprawności wypełnionych danych 

 

 Aplikacja umoŜliwia sprawdzenie aktualnie wprowadzonych danych pod kątem 

ich poprawności. W przypadku błędów wyświetlane jest okno z białym tłem, na 
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którym wypisane są wszystkie błędy znalezione przez aplikację. UŜytkownik moŜe 

skopiować dane do schowka, a następnie wkleić przykładowo do Microsoft Word i 

wydrukować, co ułatwi poprawienie błędów. Znalezienie błędów w wypełnionym 

formularzu uniemoŜliwia wydruk danego formularza. Aplikacja oferuje 

równieŜ moŜliwość wylistowania ostrzeŜeń. Są to informacje sugerujące, Ŝe 

prawdopodobnie uŜytkownik popełnił błąd. W konkretnych przypadkach informacja 

ta nie jest równoznaczna z błędem. OstrzeŜenia wyświetlane są na Ŝółtym tle, które 

uŜytkownik równieŜ moŜe skopiować. OstrzeŜenia NIE uniemoŜliwiają wydruku 

formularza. 

 

3.5 Drukowanie formularzy 

 

 Poprawne wypełnienie formularzy pozwala na wydrukowanie kolejno 

wszystkich formularzy, za pomocą przycisków Drukuj z odpowiednich grup. 

 

 


