
Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus 

Postępowanie, gdy podczas przeprowadzenia wywiadu nie można ustalić dochodu 

WYWIAD Plus 2.0 zawiera realizację zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

dotyczącą sposobu postępowania, w przypadku kiedy podczas przeprowadzenia wywiadu w formie 

elektronicznej, nie można ustalić dochodu. 

Jeśli w trakcie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej, o której 

mowa w p. 5e art. 107 Ustawy o pomocy społecznej, nie jest możliwe ustalenie dochodu:  

 osoby, z którą przeprowadzono wywiad, lub  

 członka jej rodziny,  

to w części kwestionariusza, odpowiadającej zakresowi danych pozyskanych w trakcie 

przeprowadzenia wywiadu, należy umieścić tekst do późniejszego ustalenia** w rubrykach dotyczących:  

 wysokości dochodu tych osób, których dochodu nie można było ustalić; oraz  

 łącznego dochodu w rodzinie i dochodu na osobę w rodzinie,  

z przypisem u dołu właściwej strony: **Dochód po ustaleniu, będzie wykazany w części kwestionariusza 

za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad.  

Wywiad zawierający w/w teksty, podlega zatwierdzeniu przez pracownika socjalnego i podpisowi 

oświadczenia przez osobę, z którą przeprowadzono wywiad, zgodnie z p. 5f i 5g art. 107 Ustawy.  

Po ustaleniu dochodu, należy go wykazać w części kwestionariusza znajdującej się za podpisem osoby, 

z którą przeprowadzono wywiad, np. we wnioskach pracownika socjalnego lub w rubrykach dotyczących 

łącznego dochodu w rodzinie i dochodu na osobę w rodzinie, umieszczonych w planie pomocy. Zakres 

danych pozyskanych w trakcie przeprowadzenia wywiadu, zgodnie z p. 5h art. 107 Ustawy nie ulega 

zmianie.   

W sytuacji o której mowa, podczas przeprowadzenia wywiadu przy pomocy WYWIAD Plus, należy 

wskazać konkretną osobę, której dochodu nie udało się ustalić, zaznaczając w punkcie 12 opcję do 

późniejszego ustalenia. (rysunek – informacje na wszystkich ilustracjach w tym dokumencie są fikcyjne). 

 



Po zaznaczeniu tej opcji, ten fragment ekranu przyjmuje następujący wygląd: 

 

Na wykazie członków rodziny, kolumna z wysokością dochodu tej osoby, której dochodu nie udało się 

ustalić, zamiast kwoty zawiera frazę „do ustalenia”. 

 

Również informacja o łącznym dochodzie w rodzinie, zawiera treść „do ustalenia”. 

 

Wybór przycisku Jak obliczono? powoduje pokazanie tekstu. 

 

Jeśli przeprowadzany wywiad jest aktualizacją (cz. IV), to postępujemy podobnie, zaczynając od wyboru 

ikony z lupą, po prawej stronie punktu 11 „Aktualna wysokość dochodu na osobę w rodzinie”, po czym 

wskazujemy konkretne osoby, których dochodu nie można ustalić. Jeśli zaznaczymy choć jedną taką 

osobę, to punkty 10 i 11 zamiast kwot będą prezentować teksty „do ustalenia”.  

 

Po zakończeniu przeprowadzenia wywiadu, należy zaprezentować go osobie, z którą przeprowadzono 

wywiad, wybierając przycisk Prezentuj wywiad na formularzu. Prezentacja będzie zawierać elementy 

zgodne z przedstawionym wyżej zaleceniem Ministerstwa, w szczególności w części I wywiadu: 



 

… 

 

a w części IV (aktualizacji): 

 

wraz z przypisami: 

 

Następnie należy dokonać autoryzacji wywiadu, wybierając przycisk Autoryzuj wywiad. Po podpisaniu 

oświadczenia z sumą kontrolną, zgodnie z Ustawą, część wywiadu pozyskana w trakcie jego 

przeprowadzenia nie podlega zmianie. Następnie należy przesłać wywiad do systemu POMOST Std. 

Uwaga! ustalenie dochodu jest możliwe tylko po wczytaniu wywiadu do POMOST Std, nie jest możliwe 

uzupełnienie w programie WYWIAD Plus, chyba że wywiad zostanie cofnięty do uzupełnienia i potem 

zostanie powtórzona autoryzacja.  

Dodatkowa uwaga! zaznaczenie opcji „do późniejszego ustalenia” dla osoby prowadzącej osobne 

gospodarstwo jest możliwe, ale nie wpływa na ustalenie dochodu rodziny i na osobę w rodzinie. 

Wywiad odebrany w systemie POMOST Std należy wczytać, tak aby pojawił się w teczce rodziny. 

Szczegóły wywiadu, widoczne pod listą, będą zawierać fragment „Nie udało się ustalić dochodu”, 

a prezentacja wywiadu elektronicznego będzie zawierać elementy zgodne z zaleceniem Ministerstwa, 

analogicznie jak przedstawione wyżej ilustracje dotyczące prezentacji w WYWIAD Plus. 



 

Kiedy uda się ustalić dochód, należy skorzystać z przycisku Przejdź do wywiadu elektronicznego, 

który uruchomi okno wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych, ustawione od razu 

na właściwym wywiadzie, po czym wybrać przycisk Uzupełnij informacje za podpisem. Jeśli podczas 

przeprowadzenia wywiadu nie udało się ustalić dochodu, to na stronie z planem pomocy, po prawej 

stronie informacji „Łączny dochód w rodzinie” pojawi się ikona lupy 

 

Uruchamia ona okno, służące do uzupełnienia informacji o dochodach. 

 

Osoby, którym nie udało się ustalić dochodu, będą mieć w kolumnie „Kwota dochodu” tekst „do 

ustalenia”. Należy wejść przez „dwuklik” do dochodów takiej osoby i uzupełnić właściwe informacje 

(konkretne źródła i kwoty dochodu, bądź ich brak), po czym wybrać przycisk Potwierdzam ustalenie 

dochodu. 



 

Omyłkowe potwierdzenie można cofnąć przy pomocy przycisku Cofnij potwierdzenie ustalenia. Po 

opuszczeniu okna dochodów, napisy „do ustalenia” zmienią się na konkretne kwoty dochodów.  

 

Akceptujemy okna, wracając do okna uzupełnienia informacji za podpisem. Tutaj, o ile potwierdziliśmy 

uzupełnienie dochodu wszystkim wspólnie gospodarującym osobom, które wcześniej miały nieustalony 

dochód, również pojawią się konkretne kwoty dochodów rodziny i na osobę w rodzinie. 

 

Ponadto, po potwierdzeniu ustalenia dochodów, mamy również możliwość wstawienia wykazu 

dochodów do oceny sytuacji.  

 



Służy do tego przycisk Wstaw wykaz dochodów, umieszczony pod oceną sytuacji i dostępny tylko jeśli 

ustalono dochody wszystkim osobom, które miały nieustalony dochód. Wstawiany wykaz dochodów jest 

dołączany do wcześniej wpisanego tekstu oceny sytuacji. 

Akceptacja okna uzupełnienia informacji za podpisem osoby, powoduje aktualizację prezentacji 

oryginału wywiadu elektronicznego. Część prezentacji do podpisu osoby, z którą przeprowadzono 

wywiad, pozostanie bez zmian, natomiast w planie pomocy pojawią się ustalone kwoty dochodów, 

a w ocenie sytuacji – wykaz dochodów, o ile tam go wstawiliśmy. Suma kontrolna nie ulegnie zmianie. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Do czasu ustalenia dochodów wszystkich osób wspólnie gospodarujących, wywiadu nie można 

dołączyć do decyzji. Próba taka kończy się komunikatem, przedstawionym poniżej. 

 
 

 Wywiad taki można natomiast dołączyć do wniosku, ale pojawia się ostrzeżenie. 

 
 

 Jeśli po ustaleniu dochodu, wywiad zostanie dołączony do decyzji, to nie można już cofnąć 

potwierdzenia ustalenia dochodu. 



 

Użycie rozszerzeń lokalnych źródeł dochodu oraz rodzajów świadczeń 

POMOST Std umożliwia lokalne rozszerzanie słowników centralnych, w tym „KOD Rodzaju Źródła 

Dochodu” oraz „KOD Rodzaju Świadczenia”. 

 

Począwszy od wersji 2.0 WYWIAD Plus, można używać tych rozszerzeń, podczas przeprowadzania 

wywiadów w formie elektronicznej. W tym celu, najpierw należy wybrać z głównego okna WYWIAD Plus 

przycisk Ustaw parametry programu, a następnie Synchronizuj słowniki i parametry z systemem 

POMOST Std. 

 



Czynność tę należy wykonać, kiedy terminal mobilny lub inny komputer z zainstalowanym 

oprogramowaniem WYWIAD Plus, jest podłączony do lokalnej sieci, umożliwiającej połączenie 

z systemem POMOST Std. Po wykonaniu czynności, w programie WYWIAD Plus znajdą się wszystkie 

rozszerzenia lokalne źródeł dochodów i rodzajów świadczeń, jakie zostały utworzone w Pomoście. 

Ponadto, czynność tę należy wykonać po zmianie kryteriów dochodowych lub dochodu z hektara, 

wówczas również nowe wartości ustawione w Pomoście, przejdą do programu WYWIAD Plus. 

 

Po synchronizacji, podczas przeprowadzania wywiadów, można korzystać z rozszerzeń lokalnych 

w/w słowników. 

 

Jeśli rozszerzony słownik źródeł dochodu zawiera dużo pozycji, to wygodniejszy może okazać się wybór 

z okna słownika, niż z listy rozwijanej. W tym celu, na oknie dochodu, za listą rozwijaną źródła dochodu, 

dodano ikonę otwierającą słownik. 

 

  



Pozostałe zmiany w wersji 2.0 WYWIAD Plus  

Dodano możliwość cofnięcia omyłkowo wybranej informacji o braku możliwości przeprowadzenia 

wywiadu. 

 

Dodano ostrzeżenie, w sytuacji kiedy podano stopnia niepełnosprawności, chociaż zaznaczono, że jest 

ustalony. Dotąd takie ostrzeżenie pojawiało się dopiero w POMOST Std. 

 

Dodano możliwość podania innego procentu kryterium dochodowego w części I i IV wywiadu (np. dla 

dożywiania – 150%) 

 

Jeśli wpiszemy w tę informację procent inny niż 100, fakt ten zostanie uwzględniony na prezentacji 

wywiadu, zarówno w WYWIAD Plus, jak i w POMOST Std. 



  

Procent kryterium przenosi się do POMOST Std, można go też podać już w samym POMOST Std, na 

oknie uzupełnienia informacji za podpisem. 

 

W części IV wywiadu (aktualizacji) dodano miejscowość obok daty przeprowadzenia wywiadu (zgodnie 

z wzorem formularza). Po podaniu miejscowości, zostanie ona uwzględniona na prezentacji wywiadu, 

zarówno w WYWIAD Plus, jak i w POMOST Std. 

 

Na oknie wprowadzania dochodu, po ustawieniu kursora na informacji „Kwota dochodu miesięczne” 

i przyciśnięciu klawisza F5 dodano możliwość skorzystania z kalkulatora. 

 

Na prezentacji wywiadu na formularzu, umożliwiono odróżnienie tekstów wpisanych od części stałych 

formularzy, poprzez wyróżnienie ich niebieskim kolorem. W tym celu, najpierw należy wybrać  

z głównego okna WYWIAD Plus przycisk Ustaw parametry programu, a następnie zaznaczyć opcję 

wyróżniaj wpisane teksty niebieskim kolorem na prezentacji. 



 

Umożliwiono wpisanie dowolnych notatek na oknach przeprowadzania wywiadów (wszystkich części). 

Przycisk na oknach przeprowadzania wywiadów jest dostępny do momentu autoryzacji wywiadu, potem 

należy korzystać z dostępnego wcześniej przycisku Wprowadź notatki na liście wywiadów.  

 



Pozostałe zmiany związane z wywiadami elektronicznymi w POMOST Std 3-12.0 

Równocześnie z wersją 2.0 WYWIAD Plus, ukaże się wersja 3-12.0 POMOST Std. Instalacja WYWIAD 

Plus 2.0 będzie możliwa tylko po jej pobraniu z okna automatycznych aktualizacji Pomostu, uprzednio 

zaktualizowanego do wersji 3-12.0. 

Po instalacji WYWIAD Plus 2.0 na wszystkich terminalach i innych komputerach używanych do 

przeprowadzania wywiadów w formie elektronicznej, należy w roli Administratora w systemie POMOST 

Std ustawić parametr Wersja wywiadów w WYWIAD Plus na wartość 6.  

  

Dla ułatwienia prezentacji wywiadu elektronicznego oraz uzupełnienia informacji za podpisem, do okien 

teczki rodziny oraz list wywiadów, dodano przyciski Przejdź do wywiadu elektronicznego (otwiera 

listę wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminalu mobilnego, ustawioną na właściwym 

wywiadzie) i Prezentuj wywiad elektroniczny. Ponadto na liście wywiadów dodano kolumnę, 

obrazującą czy wywiad pochodzi z terminalu, w/w przyciski dostępne są oczywiście tylko dla takich 

wywiadów. 

 



Na oknie listy wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych, umożliwiono wydruk 

notatek dotyczących wywiadu przeprowadzonego elektronicznie oraz powodu nieprzeprowadzenia. 

 

 

Ponadto w narzędziu do tworzenia wywiadów elektronicznych dodano możliwość tworzenia raportów 

dotyczących wywiadów elektronicznych: składając informacje, rozwijając wywiady, będziemy mieć do 

dyspozycji Wywiad przeprowadzony elektronicznie, a w nim takie informacje, jak: Przeprowadzający, 

Identyfikator terminalu, czy Suma kontrolna.  

 

Dodano pozycję Ustawienia wydruków wywiadów w drzewku funkcji na głównym oknie Pomostu 

w roli Administratora. Można tam określić rozmiary marginesów oraz zastosować niebieską czcionkę 

dla odróżnienia wpisanego tekstu od stałych części formularza (tak jak to opisano w WYWIAD Plus). 

 


