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O d 2012 r. wszystkie jednostki samorządu te-
rytorialnego zobowiązane są do sporządzania 
aktów prawa miejscowego oraz innych pod-

legających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa w postaci strukturalnej w XML, 
m.in. w sprawie budżetu, wieloletniej prognozy 
finansowej oraz sprawozdania z wykonania bu-
dżetu. Jednocześnie w ostatnich latach część or-
ganów nadzoru wdrożyła Elektroniczny System 
Nadzoru nad Aktami Prawnymi (e-Nadzór) i rów-
nież oczekuje od JST przekazywania aktów w po-
staci strukturalnej w  formacie XML. Obecnie 
system  e-Nadzór działa już w siedmiu regional-
nych izbach obrachunkowych (Łódź, Bydgoszcz, 
Gdańsk, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, Po-
znań) oraz czterech urzędach wojewódzkich 
(opolski, śląski, lubuski, wielkopolski).
Spotkania z przedstawicielami JST z tych woje-
wództw jednoznacznie potwierdzają, że elektro-
nizacja nadzoru prawnego jest działaniem zgod-
nym z oczekiwaniami zarówno organów nad-
zoru, jak i samorządu. JST dostrzegają korzyści 
wynikające z elektronizacji nadzoru prawne-
go i w zdecydowanej większości deklarują go-
towość przekazywania wszystkich aktów w po-
staci elektronicznej. Jednocześnie wyrażają po-
trzebę przygotowania w Edytorze Aktów Praw-
nych Legislator (którego używa zdecydowana 
większość samorządów w Polsce) funkcjonal-
ności pozwalających na znaczące usprawnienie 
przygotowywania w postaci strukturalnej tabel 
oraz uchwal budżetowych – w szczególności po-
przez wykorzystanie danych z plików XML, któ-
re można łatwo uzyskać z systemu Besti@, jak 
również tabel w arkuszach kalkulacyjnych.
Odpowiedzią na zgłoszone przez JST potrzeby 
są przygotowane w EAP Legislator dwie funk-
cjonalności:
1. Dodatek „Finanse Publiczne” umożliwiają-

cy import aktów przygotowanych w systemie 
Besti@.

2. Nowy typ załącznika – „Wyspa – Arkusz”, 
który pozwala na zaimportowanie w  nie-
zmienionej postaci wizualnej dowolnego  
arkusza kalkulacyjnego przygotowanego 
w MS Excel lub OpenOffice Calc.

Tworzenie aktów budżetowych w postaci strukturalnej XML
Elektroniczny nadzór prawny oraz ogłaszanie aktów 
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Tworzenie tabel oraz uchwał budżetowych w postaci strukturalnej zawsze 
było trudne i pracochłonne. Było! Nowa funkcjonalność w Edytorze 
Legislator Arkusz – Wyspa oraz dodatek Finanse Publiczne sprawia,  
że teraz możemy zrobić to szybko, łatwo i bezbłędnie. 

3. Dodatek „Finanse Publiczne” – tworzenie 
uchwał budżetowych i zmieniających.

Dodatek „Finanse Publiczne” to rozwiązanie 
umożliwiające wykorzystanie danych i doku-
mentów wprowadzonych do systemu BeSTi@, 
aby sprawnie i szybko przygotować do publika-
cji w Dzienniku Urzędowym oraz przekazania 
aktu do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej:
1) uchwałę budżetową;
2) uchwałę/zarządzenie zmieniające bu-

dżet (funkcjonalność będzie dostępna od 
1.01.2020 r.);

3) uchwałę w  sprawie wieloletniej progno-
zy finansowej (import na potrzeby ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym – do nadzoru  
RIO WPF przekazywane są jedynie systemem 
Besti@);

4) tabele do sprawozdania z wykonania bud- 
żetu.

Dodatek ten, przygotowany we współpracy 
z fundacją Centrum Wspierania Administracji, 
w pełni integruje się z Edytorem Aktów Praw-
nych Legislator. „Finanse publiczne” umożli-
wiają zarówno import całej uchwały z  pliku 
XML wygenerowanego z programu BeSTi@, jak 
i import wybranych załączników z pliku XML 
do przygotowanej wcześniej uchwały w EAP  
Legislator. Korzystając z dodatku macie Państwo 
pewność, że dane wprowadzone do BeSTi@  
– w tym do dokumentów elektronicznych, ta-
kich jak WPF czy sprawozdania RB – zostaną za-
prezentowane w EAP Legislator:
• w czytelnych tabelach (czytelniejszych niż 

wydruki z systemu BeSTi@), które zmieszczą 
się na stronie A4 lub A3;

• z poprawnymi kwotami – dodatek korzysta 
z plików BeSTi@ XML wykonując wszystkie 
niezbędne obliczenia, np. podsumowania,  
% wykonania, % struktury itp.

Po wykonaniu importu użytkownik nie musi 
już niczego dostosowywać – całe formatowanie 
i umieszczenie tabel w załącznikach, w odpo-
wiedniej orientacji strony, EAP Legislator wy-
kona automatycznie. Zaimportowany dokument 
jest praktycznie gotowy do podpisania i przeka-

zania do ogłoszenia oraz nadzoru prawnego. Je-
żeli zajdzie potrzeba dodania dodatkowych za-
łączników, przygotowany na podstawie pliku  
BeSTi@ akt prawny jest w pełni edytowalny, 
dzięki czemu kolejne załączniki budżetowe 
(których nie przygotowaliśmy wcześniej w sys-
temie BeSTi@) możemy dodać, korzystając m.in. 
z funkcji Załącznik „Wyspa – Arkusz”.

Załącznik „Wyspa – arkusz” 
W celu sprawnego dodania do projektu uchwa-
ły/zarządzania tabeli, którą przygotowano w ar-
kuszu kalkulacyjnym, należy skorzystać z opcji 
Załącznik „Wyspa – Arkusz”. Opcja ta umożli-
wia zaimportowanie arkuszy kalkulacyjnych 
z pliku programu MS Excel/Open Office Calc. 
Przy jej użyciu możemy także utworzyć nowy, 
pusty arkusz kalkulacyjny, do którego możemy 
następnie wkleić dowolną tabelę. Bardzo waż-
ne jest to, że funkcjonalność załącznik „Wyspa 
– Arkusz” pozwala na zachowanie dokładnie ta-
kiego samego formatowania oraz ustawień tabe-
li (łącznie z zastosowanymi kolorami komórek 
oraz krojem czcionki), jakie zostały zastosowa-
ne w źródłowej aplikacji. Po dokonaniu importu 
lub przeklejeniu tabeli EAP Legislator automa-
tycznie ustawi obszar wydruku, dopasuje wiel-
kość i orientację strony (A4 lub A3 w pionie 
lub w poziomie) do wielkości tabeli, jak rów-
nież dokona ewentualnego zmniejszenia czcion-
ki (maksymalnie do 8 pkt.) w celu zmieszcze-
nia tabeli na stronie. Dodatkowo, wykorzysta-
nie załącznika „Wyspa – Arkusz” gwarantuje, 
że dokument zachowa właściwe marginesy wy-
magane dla aktów przekazywanych do ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym.
Reasumując, wykorzystanie dodatku „Finan-
se Publiczne” oraz załącznika „Wyspa – Ar-
kusz” pozwala na znaczące zmniejszenie pra-
cochłonności przygotowania uchwał budże-
towych i innych aktów zawierających tabele  
– zarówno na potrzeby ich ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym, jak również prze-
kazania do nadzoru prawnego. Gwarantuje 
przy tym zachowanie wszystkich wymogów 
technicznych dla strukturalnych dokumentów 
XML. Szczegółowe instrukcje dla powyższych 
funkcjonalności znajdą Państwo w pomocy 
EAP Legislator, jak i w dedykowanych filmach 
instruktażowych dostępnych na naszych profi-
lach na Facebooku oraz YouTube. 


