
Opis zmian w wersji 2-5.6 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM/ST 

             
1. Aktualizacja parametrów systemowych, których wartości zmieniają się od 1 marca 2018 r.: 

a. „NAJNIŻSZA EMERYTURA” – 1029,80 zł, 

b. „PODSTAWOWA EMERYTURA” – 912,86 zł. 

 

2. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego (SPR_RZECZ-FIN_SW) w tabeli F, w zakresie wykazywania liczby ustaleń prawa 

do świadczenia wychowawczego z powodu urodzenia się dziecka w rodzinie (wiersze 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3). 

 

3. Dodanie w systemie ostrzeżeń, mających na celu poinformowanie Użytkowników o ryzyku 
wypłacenia podwójnych świadczeń za ten sam okres, w przypadku gdy w momencie tworzenia 
nowej decyzji (decyzja z decyzji lub decyzja z wniosku) na liście wypłat znajdują się pozycje 
niepotwierdzone lub gdy w momencie zatwierdzania listy wypłat zostanie wykryty dla danej pozycji 
źródłowej projekt decyzji zmieniającej: 

 

 

4. Rozszerzenie wydruków zestawień osobowych, dotyczących modułu DE, o uwzględnianie numeru 

PESEL odbiorcy świadczeń: 

 



5. Dodanie w oknie „Dopasowanie Jednostki Terenowej”, otwartego w kontekście przekierowania 

odebranej korespondencji dla błędnie skierowanego wniosku, zabezpieczenia w postaci 

automatycznego podpowiadania obszaru zabezpieczenia społecznego na podstawie rodzaju 

wniosku, aby zapobiec błędnym przekierowaniom wniosków do niewłaściwego obszaru. 

 

6. Rozbudowa mechanizmu automatycznego generowania decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego 
oraz świadczenia wychowawczego o prezentowanie szczegółowych powodów odmowy przyznania 
świadczeń. 

 

7. Na poziomie Wojewody dodanie możliwości nadawania numerów drukom unijnym przed 
zatwierdzeniem druku, poprzez wybranie przycisku „Nadaj numer urzędowy”:  

 

 
Po wybraniu przycisku roboczy numer druku unijnego zostanie zastąpiony numerem urzędowym 
zgodnym ze zdefiniowanym wzorem autonumeru dla druków unijnych lub numerem urzędowym 
sprawy, w ramach której jest dodany druk (jeżeli parametr CZY NR DRUKU UNIJNEGO ZGODNY 
Z NUMEREM SPRAWY jest ustawiony na TAK). W przypadku gdy parametr CZY NR DRUKU 
UNIJNEGO ZGODNY Z NUMEREM SPRAWY jest ustawiony na TAK, to przed nadaniem numeru dla 
druku za pomocą przycisku „Nadaj numer urzędowy” konieczne jest w pierwszej kolejności nadanie 
numeru dla sprawy.  

Przycisk „Nadaj numer urzędowy” jest dostępny tylko w przypadku gdy jest włączona 
autonumeracja dla druków unijnych:  

 

 
 
 
 



8. Na poziomie Wojewody dodanie parametru systemowego „NAZWA WOJEWODY 
SPRAWOZDANIE” określającego nazwę Wojewody, jaka ma być pobierana do sprawozdań 
generowanych na poziomie Wojewody.  

 

Wartość wprowadzona w parametrze jest prezentowana w nagłówku sprawozdania: 

 


