
Opis zmian w wersji 2-7.1 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             

1. Rozszerzenie wymagalności wykonania weryfikacji wszystkich osób z wniosku w Centralnej Bazie 

Beneficjentów (CBB) przed wydaniem decyzji na obszar SR i FA oraz wprowadzenie konieczności 

wykonania dodatkowych weryfikacji tych osób w rejestrze PESEL oraz centralnym wykazie 

ubezpieczonych w ramach obszarów SR, FA i SW. 

W związku z powyższym w oknie decyzji do opracowania oraz w oknie weryfikacji w systemach 

zewnętrznych zmieniono działanie przycisku „Sprawdź, czy w innych Jednostkach wystąpiły osoby 

z wniosku”, poprzez zastąpienie go przyciskiem „Sprawdź osoby z wniosku w systemach 

zewnętrznych”. Wybór tego przycisku powoduje automatyczne wywołanie wszystkich trzech 

weryfikacji dla wszystkich osób z wniosku, tj.:  

a. sprawdzenie czy w innych Jednostkach wystąpiły osoby z wniosku  

b. weryfikacji w rejestrze PESEL 

c. weryfikacji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.  

Przycisk ten posiada dodatkowo opcję rozwinięcia, która pozwala na wywołanie wybranej przez 

użytkownika weryfikacji: 

 

Wykonanie powyższych trzech weryfikacji jest obligatoryjne przed utworzeniem decyzji. W 

przypadku niewykonania tych weryfikacji system zablokuje możliwość utworzenia decyzji 

dotyczących Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych oraz 

Świadczeń Dobry Start, poprzez twardą walidację. W przypadku niedostępności wyżej 

wymienionych usług, system pozwoli na wydanie decyzji po wykonaniu minimum 3 prób, gdy czas 

pomiędzy nimi będzie wynosił co najmniej 5 minut. 

Szczegółowy opis sposobu obsługi tych weryfikacji, znajduje się w podręczniku użytkownika 

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, w rozdziale „Obsługa Klienta/Automatyczne sprawdzenie 

osób z wniosku w systemach zewnętrznych (CBB, PESEL, NFZ)”. 

 

2. Dodanie w ramach poczty elektronicznej systemu Emp@tia możliwości przypisania 

odebranych/wczytanych wniosków do wskazanego pracownika, który będzie realizował 

wniosek. W tym celu  na oknach skrzynki poczty elektronicznej Emp@tia dodano operację: 

„Operacje -> Dekretacja”:  

 

Po przypisaniu pracownika do wniosku w kolumnie „Pracownik realizujący” prezentowane jest 
imię i nazwisko pracownika obsługującego wniosek.  



 

3. Dodanie na oknie dopasowania osoby, otwartego podczas wczytywania wniosku 
elektronicznego, możliwości podglądu dokumentów złożonych przez beneficjentów: wniosku 
elektronicznego oraz załączników. W tym celu należy wybrać w menu „Operacje -> Prezentuj 
wniosek/Prezentuj załączniki”: 
 

 

 

4. Rozbudowa narzędzia pozwalającego na wykonanie operacji naprawy nieprawidłowości 

w decyzjach żądających zwrotu, poprzez rozszerzenie wyszukiwania decyzji do naprawy 

o decyzje zmienione. Operacja jest dostępna dla administratora, po wybraniu menu 

„Administracja -> Pakiet narzędziowy -> Naprawa powiązań w decyzjach ZZ”. Po wybraniu tego 

menu zostanie wyświetlona lista wszystkich decyzji żądających zwrotu. Po wybraniu przycisku 

„Napraw powiązania” następuje przeliczenie głównych należności we wskazanej decyzji i naprawa 

powiązań między nimi. 

 

5. Poprawa w zakresie przenoszenia danych (numeru telefonu oraz adresu e-mail) przy 

wczytywaniu elektronicznego wniosku o świadczenie dobry start, z danych wnioskodawcy na 

dane pozostałych członków rodziny.  
 

 

 



6. Dodanie do szablonu ponaglenia (WNWYDPON) znacznika „pon_pesel_wnioskodawcy”, który 

drukuje PESEL wnioskodawcy.  

 
 

 


