
Szanowni Państwo, 

 

CWA Sp. z o.o. przedstawia Państwu ofertę zakupu pakietu raportów do systemu BeSTi@ 

znacząco usprawniających pracę i oszczędzających czas w wydziałach finansowych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

W ramach prowadzonych dla Państwa Konferencji Użytkowników BeSTi@, a także w 

ramach szkoleń warsztatowych nasi wykładowcy bardzo często spotykali się ze zgłaszanym 

zapotrzebowaniem na dodatkowe narzędzia w systemie BeSTi@, dzięki którym możliwe 

będzie wykorzystanie informacji wcześniej wprowadzonych do tego systemu. 

Wychodząc naprzeciw tym głosom eksperci CWA opracowali pakiet raportów dla systemu 

BeSTi@, który znacząco skróci czas niezbędny do wykonania wielu czynności uznawanych 

obecnie za pracochłonne i uciążliwe. 

Naszą ofertę raportów cały czas dla Państwa poszerzamy i tak w tej ofercie przedstawiamy 

nowy raport – „Pakiet raportów generujących projekcję dochodów i wydatków”. 

W skład oferowanego rozwiązania wchodzą poniższe pakiety: 

1. Zestaw raportów stanowiących załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu. 

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej 

klasyfikacji budżetowej. 

3. Raport generujący różnicę obrotów dochodów i wydatków pomiędzy wybranymi 

okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką. 

4. Raport generujących zmiany w planie dochodów i wydatków w wybranym przedziale 

czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na 

rodzaje dochodów i wydatków. 

5. Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych 

w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej. 

6. Raport generujący wydatki z tytułu udzielonych dotacji. 

7. Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych                 

z dokładnością do grup. 

8. Raport generujący realizację dochodów i wydatków. 

9. Raport generujący plan dochodów i wydatków. 

10. Pakiet raportów generujących projekcję dochodów i wydatków 

 

W celu zobrazowania możliwości oferowanego rozwiązania w załączniku do niniejszej oferty 

prezentujemy wybrane zrzuty ekranowe tabel, które stanowią wynik działania gotowych 

raportów Systemu BeSTi@, przygotowanych przez CWA na podstawie zebranych propozycji 

i oczekiwań skarbników i pracowników służb finansowych JST. 

 

Oferowane gotowe rozwiązanie można nabyć: 

● w całości 

●  w formie wybranego pakietu/pakietów 

 

Ponadto jesteśmy gotowi podjąć się zrealizowania innych zestawień czy analiz, 

spersonalizowanych pod kątem Państwa własnych indywidualnych potrzeb. 

 

 



Wygląd i zakres informacji raportów dostępnych dla Systemu 

BeSTi@ 

 
Zestaw raportów stanowiących załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu 

(pakiet 1) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Data graniczna podjęcia uchwał i zarządzeń 

4. Jednostka/Jednostki 

5. Ukrycie wierszy zerowych 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Wykonanie planu dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na 

grupy zgodnie art. 235 u.f.p. 

B. Plan dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy 

zgodnie art. 235 u.f.p. 

C. Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na 

grupy zgodnie z art. 236 u.f.p. 

D. Plan wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy 

zgodnie z art. 236 u.f.p. 

E. Wykonanie planu wydatków w układzie do grup i paragrafów i w podziale na grupy 

zgodnie z art. 236 u.f.p. 

F. Plan wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p. 

G. Wykonanie planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej 

H. Wykonanie planu dochodów w układzie paragrafów 

I. Wykaz zadań inwestycyjnych w podziale na nowe i kontynuowane 

J. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji 

K. Wykonanie wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu w 

podziale na rodzaje dotacji 

L. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 

M. Przychody i koszty zakładów budżetowych z podziałem na jednostki 

N. Wykaz uchwał zmieniających budżet 

O. Wykaz zarządzeń zmieniających budżet 

  



Wykonanie planu dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na 

grupy zgodnie art. 235 u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) 

6. Dochody ogółem (plan po zmianach) 

7. Dochody ogółem (wykonanie), z tego: 

a. dochody bieżące, w tym: 

i. grupy wynikające z art 235 u.f.p. 

b. dochody majątkowe, w tym 

i. grupy wynikające z art 235 u.f.p. 

8. % wykonania ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Plan dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy 

zgodnie art. 235 u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) 

6. Dochody ogółem (plan po zmianach), z tego: 

a. dochody bieżące, w tym: 

i. grupy wynikające z art 235 u.f.p. 

b. dochody majątkowe, w tym 

i. grupy wynikające z art 235 u.f.p. 

7. Udział w dochodach ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

  



Wykonanie planu wydatków w szczegółowości pełnej klasyfikacji budżetowej i 

zgodnie z art. 236 u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) 

6. Wydatki ogółem (plan po zmianach) 

7. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego: 

a. wydatki bieżące, z tego: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

b. wydatki majątkowe, w tym: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

8. % wykonania wydatków ogółem 

9. udział w wydatkach ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Plan wydatków w szczegółowości pełnej klasyfikacji budżetowej i zgodnie z art. 236 

u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) 

6. Wydatki ogółem (plan po zmianach), z tego: 

a. wydatki bieżące, z tego: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

b. wydatki majątkowe, w tym: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

7. Udział w wydatkach ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Wykonanie planu wydatków w układzie do grup i paragrafów i w podziale na grupy 

zgodnie z art. 236 u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Grupa 

4. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

5. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

6. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) 

7. Wydatki ogółem (plan po zmianach) 

8. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego: 

a. wydatki bieżące, z tego: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

b. wydatki majątkowe, w tym: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

9. % wykonania wydatków ogółem 

10. udział w wydatkach ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Plan wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Grupa 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) 

6. Wydatki ogółem (plan po zmianach), z tego: 

a. wydatki bieżące, z tego: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

b. wydatki majątkowe, w tym: 

i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p. 

7. Udział w wydatkach ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

  



Wykonanie planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej  

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Dział (nazwa) 

3. Plan 

4. Wykonanie 

5. % wykonania 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Wykonanie planu dochodów w układzie paragrafów 

 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Paragraf (symbol) 

2. Paragraf (nazwa) 

3. Plan 

4. Wykonanie 

5. % wykonania 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Wykaz zadań inwestycyjnych w podziale na nowe i kontynuowane 

 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Liczba porządkowa 

2. Wyszczególnienie 

3. Dział (symbol) 

4. Rozdział (symbol) 

5. Plan 

6. Wykonanie (do samodzielnego wypełnienia - brak danych o wykonaniu zadań w 

systemie Bestia) 

 

Źródłem danych raportu jest załącznik inwestycyjny uchwały budżetowej. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Liczba porządkowa 

2. Wyszczególnienie 

3. Plan po zmianach 

4. Wykonanie 

5. % wykonania 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Wykonanie wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu w podziale 

na rodzaje dotacji 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Dotacja celowa 

6. Dotacja podmiotowa 

7. Dotacja przedmiotowa 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Wykonanie 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Tabela wypełnia się tylko za IV kwartał ponieważ dane związane z realizacją wydatków dla 

funduszu sołeckiego w sprawozdaniu Rb-28S wypełniane są tylko w sprawozdaniu rocznym. 

 

Przykładowy raport: 

 

 

  



Przychody i koszty zakładów budżetowych z podziałem na jednostki 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

2. Nazwa paragrafu 

3. Plan 

4. Wykonanie 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-30S. 

 

Przykładowy raport: 

 

 
  



Wykaz uchwał zmieniających budżet 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Liczba porządkowa 

2. Numer uchwały 

3. Data podjęcia 

4. Zwiększenia dochodów 

5. Zmniejszenia dochodów 

6. Zwiększenia wydatków 

7. Zmniejszenia wydatków 

 

Źródłem danych raportu są uchwały zmieniające budżet. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Wykaz zarządzeń zmieniających budżet 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Liczba porządkowa 

2. Numer zarządzenia 

3. Data podjęcia 

4. Zwiększenia dochodów 

5. Zmniejszenia dochodów 

6. Zwiększenia wydatków 

7. Zmniejszenia wydatków 

 

Źródłem danych raportu są zarządzenia zmieniające budżet. 

 

Przykładowy raport: 

 

 
  



Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej 

klasyfikacji budżetowej 

(pakiet 2) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Jednostka/Jednostki. 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji 

budżetowej 

B. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji 

budżetowej 

 

  



Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji 

budżetowej 

(pakiet 2) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Dochody ogółem (plan) 

6. Dochody ogółem (wykonanie), z tego: 

a. dochody bieżące, w tym: 

i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 

b. dochody majątkowe, w tym: 

i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 

7. % wykonania ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-50D. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji 

budżetowej 

(pakiet 2) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu 

5. Wydatki ogółem (plan) 

6. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego: 

a. wydatki bieżące, z tego: 

i. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

ii. dotacje na zadania bieżące 

iii. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

iv. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 

v. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

vi. wydatki na obsługę długu 

b. wydatki majątkowe, w tym: 

i. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 

7. % wykonania wydatków ogółem 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-50W. 

 

Przykładowy raport: 

  



 

Raport generujący różnicę obrotów dochodów i wydatków pomiędzy wybranymi 

okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką 

(pakiet 3) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Pierwszy okres sprawozdawczy 

3. Drugi okres sprawozdawczy 

4. Jednostka 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Raport generujący różnicę obrotów dochodów pomiędzy wybranymi okresami 

sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką. 

B. Raport generujący różnicę obrotów wydatków pomiędzy wybranymi okresami 

sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką. 

 

  



Raport generujący różnicę obrotów dochodów pomiędzy wybranymi okresami 

sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką 

(pakiet 3) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Rozdział (symbol) 

2. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

3. Pierwszy wybrany okres sprawozdawczy 

4. Drugi wybrany okres sprawozdawczy 

5. Różnica obrotów w zł 

6. Różnica obrotów w % 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Raport generujący różnicę obrotów wydatków pomiędzy wybranymi okresami 

sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką 

(pakiet 3) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

7. Rozdział (symbol) 

8. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

9. Pierwszy wybrany okres sprawozdawczy 

10. Drugi wybrany okres sprawozdawczy 

11. Różnica obrotów w zł 

12. Różnica obrotów w % 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Raport generujących zmiany w planie dochodów i wydatków w wybranym przedziale 

czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na 

rodzaje dochodów i wydatków 

(pakiet 4) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Data wejścia od 

3. Data wejścia do 

4. Rodzaj dochodów/wydatków 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Raport generujących zmiany w planie dochodów w wybranym przedziale czasowym, 

w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje 

dochodów. 

B. Raport generujących zmiany w planie wydatków w wybranym przedziale czasowym, 

w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje 

wydatków. 

 

  



Raport generujących zmiany w planie dochodów w wybranym przedziale czasowym, 

w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje 

dochodów 

(pakiet 4) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Plan dochodów na wybraną datę początkową 

5. Zwiększenia wykonane przez Radę 

6. Zmniejszenia wykonane przez Radę 

7. Zwiększenia wykonane przez Zarząd 

8. Zmniejszenia wykonane przez Zarząd 

9. Plan dochodów po zmianach na wybraną datę końcową 

 

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia. Plan na 1 stycznia pobierany jest z 

uchwały budżetowej, pozostałe kolumny uchwał i zarządzeń zmieniających budżet. 

 

Przykładowy raport: 

 

 
  



Raport generujących zmiany w planie wydatków w wybranym przedziale czasowym, w 

podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje 

wydatków 

(pakiet 4) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Plan wydatków na wybraną datę początkową 

5. Zwiększenia wykonane przez Radę 

6. Zmniejszenia wykonane przez Radę 

7. Zwiększenia wykonane przez Zarząd 

8. Zmniejszenia wykonane przez Zarząd 

9. Plan wydatków po zmianach na wybraną datę końcową 

 

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia. Plan na 1 stycznia pobierany jest z 

uchwały budżetowej, pozostałe kolumny uchwał i zarządzeń zmieniających budżet. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych 

w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej 

(pakiet 5) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Jednostka/Jednostki 

 

W skład pakietu wchodzi następujący raport: 

A. Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych 

w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej 

  



Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych 

w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej 

(pakiet 5) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach) 

5. Dotacje celowe ogółem (wykonanie), z tego: 

a. na zadania własne, w tym: 

i. dotacje celowe w ramach programów (…)/płatności 

b. na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 

c. na zadania realizowane na podstawie porozumień, z tego: 

i. z administracją rządową 

ii. między jednostkami samorządu terytorialnego 

d. otrzymane z funduszy celowych 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

 

  



Raport generujący wydatki z tytułu udzielonych dotacji 

(pakiet 6) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Jednostka/Jednostki 

 

W skład pakietu wchodzi następujący raport: 

A. Raport generujący plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji w podziale na sektor i 

typ.  



Raport generujący plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji w podziale na sektor i 

typ 

(pakiet 6) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu) 

4. Plan 

5. Wykonanie 

 

Wiersze pogrupowane są według: 

1. Sektora 

a. Dotacje dla sektora finansów publicznych 

b. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

2. Typu 

a. Dotacje celowe 

b. Dotacje podmiotowe 

c. Dotacje przedmiotowe 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych z 

dokładnością do grup 

(pakiet 7) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Data graniczna podjęcia uchwał i zarządzeń 

4. Jednostka/Jednostki. 

5. Określenie przynależności spornych paragrafów wydatkowych 

 

W skład pakietu wchodzi następujący raport: 

A. Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych z 

dokładnością do grup 

  



Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych z 

dokładnością do grup 

(pakiet 7) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Wyszczególnienie 

4. Plan na datę początkową 

5. Plan na datę końcową 

6. Wykonanie na datę końcową 

7. % wykonania 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny “Plan na 1 styczeń” 

która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku). 

 

Przykładowy raport: 

  



Pakiet raportów generujących realizację dochodów i wydatków 

(pakiet 8) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Jednostka/Jednostki 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Realizacja dochodów. 

B. Realizacja wydatków. 

C. Realizacja wydatków wg grup. 

D. Realizacja wydatków wg grup i paragrafów. 

E. Dynamika dochodów wg działów. 

F. Dynamika wydatków wg działów. 

  



Realizacja dochodów 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu) 

5. Plan 

6. Wykonanie 

7. % wykonania 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

  



 

Realizacja wydatków 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu) 

5. Plan 

6. Wykonanie 

7. % wykonania 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Realizacja wydatków wg grup 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Grupa paragrafów (symbol) 

4. Wyszczególnienie (nazwa grupy) 

5. Plan 

6. Wykonanie 

7. % wykonania 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Grupa 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Realizacja wydatków wg grup i paragrafów 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Grupa paragrafów (symbol) 

4. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

5. Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału itd.) 

6. Plan 

7. Wykonanie 

8. % wykonania 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Grupa 

4. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Dynamika dochodów wg działów 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Wyszczególnienie (symbol i nazwa działu) 

2. Wykonanie za analogiczny okres poprzedniego roku 

3. Plan 

4. Wykonanie 

5. % wykonania 

6. Struktura (udział poszczególnych działów w całości) 

7. Dynamika (relacja obecnego wykonania do wykonania z analogicznego okresu 

poprzedniego roku) 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S. 

 

Przykładowy raport: 

  



Dynamika wydatków wg działów 

(pakiet 8) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

8. Wyszczególnienie (symbol i nazwa działu) 

9. Wykonanie za analogiczny okres poprzedniego roku 

10. Plan 

11. Wykonanie 

12. % wykonania 

13. Struktura (udział poszczególnych działów w całości) 

14. Dynamika (relacja obecnego wykonania do wykonania z analogicznego okresu 

poprzedniego roku) 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

2. Dział 

 

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S. 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Pakiet raportów generujących plan dochodów i wydatków 

(pakiet 9) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Data wejścia w życie dokumentu 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Plan dochodów wg uchwał i zarządzeń. 

B. Plan wydatków wg uchwał i zarządzeń. 

C. Plan wydatków inwestycyjnych. 

 

Raport nie uwzględnia dokumentów w statusie “Uchylony”. 

  



Plan dochodów wg uchwał i zarządzeń 

(pakiet 9) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nr uchwały/zarządzenia) 

5. Plan 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe. 

 

Przykładowy raport: 

  



 

Plan wydatków wg uchwał i zarządzeń 

(pakiet 9) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nr uchwały/zarządzenia) 

5. Plan 

 

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe. 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Plan wydatków inwestycyjnych 

(pakiet 9) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Symbol zadania inwestycyjnego 

5. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nazwa zadania inwestycyjnego / nr 

uchwały/zarządzenia) 

6. Plan 

 

Wiersze pogrupowane są według: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

4. Zadanie inwestycyjne 

 

Źródłem danych raportu jest załącznik inwestycyjny uchwał i zarządzeń budżetowych. 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Pakiet raportów generujących projekcję dochodów i wydatków 

(pakiet 10) 

 

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów: 

1. Rok 

2. Okres sprawozdawczy 

3. Jednostka/Jednostki 

 

W skład pakietu wchodzą następujące podraporty: 

A. Projekcja dochodów 

B. Projekcja wydatków 

 

Raport nie uwzględnia dokumentów w statusie “Uchylony”. 

  



Projekcja dochodów 

(pakiet 10) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji) 

5. Wykonanie roku N-2 (gdzie N to rok wybrany w parametrze raportu) 

6. Wykonanie roku N-1 

7. Plan na 1 stycznia roku N 

8. Plan na wybrany okres sprawozdawczy roku N 

9. Wykonanie na wybrany okres sprawozdawczy roku N 

10. % wykonania 

11. Projekt na rok N+1 

12. % projekt roku N+1 do plan roku N 

 

Wiersze pogrupowane są według: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu są sprawozdania budżetowe, uchwała budżetowa (plan na 1 

stycznia) oraz projektu budżetu. 

 

Przykładowy raport: 

 
  



Projekcja wydatków 

(pakiet 10) 

 

Raport zawiera następujące kolumny: 

1. Dział (symbol) 

2. Rozdział (symbol) 

3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu) 

4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji) 

5. Wykonanie roku N-2 (gdzie N to rok wybrany w parametrze raportu) 

6. Wykonanie roku N-1 

7. Plan na 1 stycznia roku N 

8. Plan na wybrany okres sprawozdawczy roku N 

9. Wykonanie na wybrany okres sprawozdawczy roku N 

10. % wykonania 

11. Projekt na rok N+1 

12. % projekt roku N+1 do plan roku N 

 

Wiersze pogrupowane są według: 

1. Dział 

2. Rozdział 

3. Paragraf 

 

Źródłem danych raportu są sprawozdania budżetowe, uchwała budżetowa (plan na 1 

stycznia) oraz projektu budżetu. 

 

Przykładowy raport: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Oferowane gotowe rozwiązanie można nabyć: 

● w całości 

●  w formie wybranego pakietu/pakietów. 

 

Ponadto jesteśmy gotowi podjąć się zrealizowania innych zestawień czy analiz, 

spersonalizowanych pod kątem Państwa własnych indywidualnych potrzeb. Wówczas każda 

Państwa propozycja będzie, analizowana i indywidualnie rozpatrywana pod kątem 

możliwości wykonania i terminu realizacji. Jedynymi ograniczeniami przy projektowaniu 

raportów są: 

●  Zawartość bazy danych systemu BeSTi@ w Państwa JST, 

●  Możliwości techniczne oprogramowania. 

CENNIK  

 Pakiet Nazwa raportu 

Cena netto za raport 
(z rocznym 
wsparciem) 

Odnowienie licencji 
na kolejny rok 

(netto) 

Raport 1 - pakiet 
(tabele a-k) 

Do sprawozdania z wykonania 
budżetu 

   1 700 zł 680,00 zł 

Raport 2 - pakiet 
Dochody i wydatki na zadania 
zlecone 

 600 zł 240,00 zł 

Raport 3 - pakiet Różnica obrotów  700 zł 280,00 zł 

Raport 4 - pakiet 
Dochody i wydatki wg organów 
i rodzajów 

 900 zł 360,00 zł 

Raport 5 - pakiet 
Struktura dochodów z tytułu 
dotacji celowych 

 600 zł 240,00 zł 

Raport 6 - pakiet 
Raport generujący wydatki z 

tytułu udzielonych dotacji 
 500 zł 200,00 zł 

Raport 7 - pakiet 

Raport generujący plan po 
zmianach 
i wykonanie wydatków 
budżetowych 

 700 zł 280,00 zł 

Raport 8 - pakiet 

Raport generujący 

realizację dochodów i 

wydatków 

600 zł 240,00 zł 

Raport 9 - pakiet 

Raport generujacy plan 

dochodów wg uchwał i 

zarządzeń,  Plan wydatków 

wg uchwał i zarządzeń, Plan 

wydatków inwestycyjnych 

                         600 zł.                     240,00 zł. 

Raport 10 - pakiet 

Raportów generujących 

projekcję dochodów i 

wydatków 

                       600 zł.                     240,00 zł. 

Raporty nowe, na 
specjalne 
zamówienie 

Prosimy o przesłanie w pliku 
(Word lub Excel) tabeli z 
kolumnami jakie powinien 
zawierać raport 

 

 

 



RABATY w opcji „All Inclusive” 
Wszystkie raporty w jednej cenie – 4.150 zł. netto (cena regularna – 7.500 zł.) dla raportów  

z rocznym wsparciem. 

Jednostki, które zakupią opcję „All Inclusive”, kolejne raporty oferowane przez CWA dostają 

GRATIS. Promocja obowiązuje w trakcie trwania zakupionej licencji rocznej. 

 

RABATY dla raportów z rocznym wsparciem 

Jednostka, która jednorazowo zamówi więcej niż 1 pakiet raportów otrzyma zniżkę na całe zamówienie - rabaty 

do 20%! 

Posiadają już Państwo nasz produkt (Dodatek do Legislatora lub dowolny Raport Systemu BeSTi@) 

zakupiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Otrzymają Państwo 15% zniżki na całe zamówienie, a za zakup więcej niż 1 pakietu dodatkowe 5% (łącznie 

maks. 20% zniżki) 

Promocje obowiązują do odwołania. 

Zapytania i zamówienia prosimy kierować na e-mail: bok@cwa.pl.  

Z przyjemnością przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPU 

CWA  Sp.z.o.o. 

ul. Metalowa 3 

60-118 Poznań  

tel. (61) 661 32 42  

bok@cwa.pl  

www.cwa.pl 
 

mailto:bok@cwa.pl
mailto:bok@cwa.pl

