INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU
Do korzystania z pliku niezbędne jest posiadanie programu Microsoft Excel w wersji:



2010 lub wyższej dla Microsoft Windows
2016 dla macOS

Ten sam plik jest zoptymalizowany do pracy w obu systemach operacyjnych.
Zgodnie z Programami Operacyjnymi PISF, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć plik
kosztorysu w najnowszej wersji dostępnej na stronie www.pisf.pl!
Standardowo, podczas otwierania pliku program Excel wyświetli komunikat, że makra są wyłączone.
Należy zmienić to ustawienie bezpośrednio po otwarciu pliku.
W wersji dla Windows należy kliknąć „Włącz edytowanie” przy powiadomieniu:

a następnie „Włącz zawartość”:

Jeśli powiadomienie zostało zamknięte bez włączenia edytowania i/lub zawartości, należy zamknąć
plik i otworzyć go ponownie, aby jeszcze raz wyświetlić powiadomienie o makrach. Jeśli po otwarciu
pliku ostrzeżenie o zabezpieczeniach nie jest wyświetlane, należy otworzyć opcje programu Excel
z menu „Plik” i przejść do „Centrum zaufania”, a następnie do „Ustawień Centrum zaufania”:

Po otwarciu ustawień należy zaznaczyć pozycję „Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie”:

Po zatwierdzeniu zmiany należy ponownie otworzyć plik i zezwolić na włączenie makr w pliku
kosztorysu. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy włączania wszystkich makr
w opcjach programu Excel.
W programie Excel dla macOS należy zezwolić na włączenie makr podczas otwierania pliku:

Pracę z plikiem należy zacząć od arkusza „Strona powitalna” i wygenerowania właściwego szablonu
za pomocą przycisku „Generuj szablon”:

wybierając właściwy rodzaj filmowy, wariant produkcji oraz definiując, czy jest to rozwój projektu, czy
produkcja filmu:

Należy pamiętać, że podczas generowania pustego szablonu usuwane są dane wprowadzone
wcześniej do pliku, dlatego z opcji tej należy korzystać ostrożnie. Operacja generowania nowego
szablonu zostanie poprzedzona ostrzeżeniem w formie okna dialogowego oraz możliwością zapisania
dotychczasowych danych.
Plik kosztorysu składa się z dziewięciu arkuszy:










Strona powitalna
Strona zbiorcza
Ustawienia
Struktura finansowania
I DEV
II PROD
III POST
IV INNE
Notatki

We wszystkich arkuszach należy uzupełniać wyłącznie komórki w kolorze białym. Nie należy
ingerować w ustaloną strukturę dokumentu, próbować samodzielnie dodawać arkuszy, pozycji
kosztorysu na poziomach 1-3 (KATEGORIA, GRUPA, POZYCJA, edytowalny jest tylko poziom 4: DETAL),
dodatkowych kolumn itp. Dokument ma określony kształt i jest zabezpieczony przed próbami jego
zmiany. Nie należy podejmować prób przełamywania tych zabezpieczeń. Dołączenie do wniosku
o dofinansowanie kosztorysu, którego struktura będzie różniła się od udostępnionej przez PISF,
będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Tam, gdzie możliwe jest
dodawanie i usuwanie kolejnych pozycji, zostały umieszczone odpowiednie przyciski:

W arkuszu „Strona zbiorcza” należy samodzielnie uzupełnić: „Metrykę filmu” (wpisując dane
projektu), a po uzupełnieniu arkuszy I-IV także kolumnę „Dotacja PISF” oraz pozycje: VI („Koszty
ogólne producenta”) i VIII („P&A”) – za pomocą suwaka („chwytając” go lewym klawiszem myszki
i przesuwając w lewo lub prawo) albo samodzielnie wpisując kwotę:

W pliku zostały przygotowane specjalne szablony wydruków. Przycisk „Drukuj wszystko”,
umieszczony na „Stronie powitalnej”, umożliwia wydrukowanie lub zapisanie do pliku PDF całego
kosztorysu, bądź jego poszczególnych elementów.

Po kliknięciu w przycisk:

wyświetlone zostanie okno dialogowe, które pozwoli na wybór wymaganej opcji:

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wszystkich danych w kosztorysie, a przed zapisaniem jego
ostatecznej wersji i wydrukowaniem, niezbędne jest odświeżenie dokumentu, za pomocą przycisku
„Odśwież”:

Po wprowadzeniu danych i odświeżeniu pliku pojawią się nowe arkusze: „Kosztorys”, „Załącznik A”,
„Załącznik(i) B” (jeśli występuje(ą) w „Strukturze finansowania”), „Prace twórcze”/”Dokumentacja
projektu” w kosztorysach rozwoju projektu, arkusze oznaczone kodami poszczególnych podmiotów
wpisanych w arkuszu „Ustawienia” oraz podsumowania dla krajów (w przypadku koprodukcji).
Uwaga! Przyciski „Drukuj” w arkuszach I-IV umożliwiają jedynie wydrukowanie roboczej wersji
danego arkusza za pomocą drukarki domyślnej użytkownika. Wydruku gotowego kosztorysu przy
wykorzystaniu szablonu drukowania należy dokonać na „Stronie powitalnej” (przycisk „Drukuj
wszystko”).
Uwaga! Na komputerach z macOS pliki PDF są zapisywane do osobnego katalogu – ścieżka do niego
jest podana w komunikacie wyświetlanym po zakończeniu tworzenia plików. Standardowo
generowane są dwa pliki: strona zbiorcza i pozostała część kosztorysu.
W arkuszu „Struktura finansowania”, w tabelce „Źródła finansowania”, należy uzupełnić kwoty
wkładów: finansowego i rzeczowego producenta oraz wkłady koproducentów:

a w przypadku koprodukcji międzynarodowych większościowych – także wkłady koproducentów
zagranicznych:

Następnie, w arkuszu „Ustawienia”, należy wpisać kody poszczególnych kosztów w tabeli „Kody
kosztów”:

Uwaga! Do tabeli „Kody kosztów” NIE należy wpisywać Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej!
Kody umożliwiają oznaczanie poszczególnych pozycji w kosztorysie w arkuszach I-IV:

Każdemu źródłu finansowania można także przypisać domyślny typ finansowania (wkład rzeczowy,
wkład finansowy) oraz zdefiniować załączniki: „Załącznik A” dla producenta, „Załącznik B”
dla koproducentów. Dla pozostałych podmiotów należy zostawić puste.
W kosztorysach rozwoju projektu w kolumnie „Prace twórcze”/”Dokumentacja projektu” należy
zdefiniować także koszty poniesione na prace twórcze (w filmie fabularnym i animowanym) oraz na
szczegółową dokumentację projektu (w filmie dokumentalnym) – zgodnie z Programami
Operacyjnymi PISF. Koszty oznaczone jako „TAK” zostaną przeniesione do osobnego załącznika
(„Prace twórcze”/”Dokumentacja projektu”).

W arkuszu „Ustawienia” znajduje się tabelka z jednostkami, które są wykorzystywane
w kosztorysie. Jeśli na liście brakuje niezbędnych jednostek miary lub są na niej jednostki

niepotrzebne, należy kliknąć (jeden raz lewym klawiszem myszki) we właściwą komórkę
i użyć przycisków „Dodaj element” lub „Usuń element”:


usuwanie pozycji „Ryczałt” (klikamy na komórkę „Ryczałt”, a następnie przycisk „Usuń
pozycję”):



dodawanie pozycji „Nowa jednostka” (klikamy w dowolną wypełnioną komórkę – nowa,
pusta komórka zostanie dodana tuż nad nią, a następnie klikamy „Dodaj pozycję”
i wpisujemy nazwę nowej jednostki):

Jeśli przy opisie komórki znajduje się znak czerwonego trójkąta, oznacza to, że w komentarzu
dostępne są dodatkowe informacje (należy najechać myszką w pobliże trójkąta, by wyświetlić
komentarz):

W przypadku koprodukcji międzynarodowych większościowych, w arkuszu „Ustawienia” należy
uzupełnić także kursy walut oraz zdefiniować kraje:

W niektórych polach należy wybrać właściwą wartość z przygotowanej listy – po kliknięciu
w komórkę zawierającą listę, po prawej stronie pojawi się trójkąt, który należy kliknąć jeden raz
lewym klawiszem myszki, by zobaczyć zawartość:

W arkuszach „I DEV”, „II PROD”, „III POST” oraz „IV INNE” należy skonstruować kosztorys
przygotowywanego filmu.
Arkusz „I DEV” zawiera KATEGORIE 01-07, odpowiadające okresowi rozwoju projektu i prac
wstępnych; arkusz „II PROD” zawiera KATEGORIE 08-19, odpowiadające okresowi
przygotowawczemu i zdjęciowemu; arkusz „III POST” zawiera KATEGORIE 20-27, odpowiadające

okresowi montażu i udźwiękowienia oraz okresowi prac końcowych; arkusz „IV INNE” zawiera
KATEGORIE 28-31, odpowiadające ogólnym pracom nad produkcją filmu w rozciągnięciu na cały
okres produkcji, od skierowania filmu do produkcji.
Struktura kosztorysu jest identyczna dla wszystkich i nie może być zmieniana. Jest to najszersze
ujęcie procesu produkcji filmu. Jeśli jakaś pozycja nie jest wykorzystywana, należy pozostawić ją
pustą. Możliwe jest dodawanie jedynie pozycji w czwartym poziomie zagłębienia
– edytowalne są wyłącznie białe komórki (DETALE). Uwaga! W opisach nie można stosować znaków
niedrukowalnych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_niedrukowalne). Wszystkie tego typu znaki
(w szczególności entery, tabulatory, niełamliwe spacje, przejścia do nowej linii bez końca akapitu)
zostaną usunięte w trakcie tworzenia raportów (załączników i kosztorysu), a wraz z nimi tekst, który
znajduje się za pierwszym takim znakiem. Domyślnie dla każdej grupy kosztów dostępny jest jeden
wiersz. Jeśli opisanie pozycji wymaga więcej linii to kolejne można dodawać analogicznie jak w innych
arkuszach, opisanych powyżej: należy kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszki na dowolną
komórkę w edytowalnym wierszu, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj element”. Zbędne wiersze
można usunąć w ten sam sposób, klikając na dowolną komórkę w wierszu, który ma zostać usunięty,
a następnie przycisk „Usuń element”.
W każdym arkuszu I-IV nad tabelą znajdują się przyciski „Dodaj element”, „Usuń element”, „Drukuj”,
„Odśwież”, „Zapamiętaj kwotę” oraz mini-tabela, w której znajdują się automatycznie podliczane
kwoty już wprowadzonych kosztów bezpośrednich i kosztów produkcji, a także podział kosztów
pomiędzy koproducentów opisanych w arkuszu „Ustawienia”. Po lewej stronie umieszczony został
automatyczny filtr, umożliwiający wyświetlanie wszystkich poziomów zagłębienia kosztorysu lub
jedynie wybranych. Domyślnie, wyświetlane są wszystkie poziomy:

Odznaczenie jednego lub więcej checkboksów spowoduje wyświetlenie tylko części informacji,
np. widok, w którym wyświetlane są jedynie KATEGORIE i GRUPY, bez POZYCJI i DETALI:

Wypełniając kosztorys należy podać opis danej pozycji oraz określić wartość danej jednostki, jej
mnożnik, stawkę jednostkową oraz sposób finansowania – wprowadzając poszczególne pozycje
kosztów, można samodzielnie przyporządkować określone kwoty koproducentom filmu, wybierając
ich z listy na podstawie kodów wcześniej zdefiniowanych w arkuszu „Ustawienia”. Analogicznie,
można wybrać opcję „wkład rzeczowy” lub „wkład finansowy”. Przyciski w nagłówku tabeli służą
filtrowaniu danych. Jest to standardowa funkcjonalność programu Excel.

Przycisk „Zapisz kwotę”:

służy do „zamrożenia” kwoty kosztorysu w dowolnie wybranym momencie i ukazania kwoty z tego
momentu oraz (narastających) kolejnych kosztów, które po dodaniu do kwoty „zamrożonej”, składają
się na całkowity koszt projektu. „Zamrażać” można wielokrotnie, za każdym razem zapamiętując
bieżącą kwotę. Kwota „zamrożona” jest zapisana niebieską czcionką:

Po wprowadzeniu danych finansowych, klikając przycisk „Odśwież”, można najpierw wygenerować,
a następnie aktualizować zawartość załączników A oraz B (będą to dodatkowe arkusze w pliku),
do których będą trafiały informacje zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w arkuszu „Ustawienia”.
W załącznikach A i B znajdują się wyłącznie wkłady rzeczowe.

Przykładowy załącznik A:

Po uzupełnieniu całego kosztorysu i jego odświeżeniu należy wrócić do arkusza „Strona zbiorcza”
i uzupełnić kolumny „Dotacja PISF” oraz „Wydane na terenie RP” (w przypadku koprodukcji
międzynarodowych):

W arkuszu „Notatki” można dokonywać własnych kalkulacji. Jest to arkusz dodatkowy, który można
traktować jako „brudnopis”, dowolnie modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.
***
Gotowy, wypełniony plik kosztorysu należy w formie elektronicznej dołączyć do formularza wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”. Kosztorys należy dołączyć
do wniosku na stronie 5, niezależnie od Priorytetu, w sekcji „Obowiązkowe załączniki” – należy
kliknąć w przycisk „Dodaj plik”:

następnie pojawi się okienko umożliwiające wybór pliku z dysku komputera. Po dokonaniu wyboru
pobieranie pliku rozpocznie się automatycznie:

***
Prosimy o zgłaszanie pod adres webmaster@pisf.pl wszelkich zauważonych problemów dotyczących
funkcjonalności oraz działania pliku. Chcielibyśmy także poznać Państwa opinie na temat wygody
korzystania z kosztorysu, jego intuicyjności, szaty graficznej itp.
Przesyłając uwagi o pliku kosztorysu proszę dołączyć informację o systemie operacyjnym (oraz jego
wersji) oraz wersji programu Excel. Jeśli wystąpił błąd podczas korzystania z pliku należy opisać
sposób jego wywołania: jakie działania doprowadziły do pojawienia się błędu, jaka była ich
sekwencja, jaki był opis błędu (jeśli został wyświetlony komunikat) itp.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas korzystania z pliku kosztorysu zalecane
jest sprawdzenie:



czy zostały włączone makra;
czy zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Excel;

a następnie:



restart komputera;
pobranie nowego pliku ze strony www.pisf.pl.

Jeśli problem nie ustępuje proszę przesłać plik wraz z opisem sytuacji na adres webmaster@pisf.pl.

