
Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.8 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM 

             
1. Dodanie możliwości kopiowania dochodów z innego wniosku zarejestrowanego w systemie, 

poprzez dodanie na oknie wniosku SR, FA lub SW operacji „Kopiuj dochody z innego wniosku”. 

Wybranie operacji spowoduje wyświetlenie listy wniosków tego samego wnioskodawcy 

i dotyczących dochodów z tego samego roku bazowego. Operacja kopiowana usuwa wszystkie 

uprzednio wprowadzone dochody osób:  

 
 

2. Dostosowanie Oprogramowania do komunikacji z nową wersją serwisów systemów KBIG 

i ERIF, zaktualizowanych przez zewnętrznych wykonawców, w związku z nowelizacją ustawy 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 

wierzytelności, które zostaną aktywowane w dniu 13 listopada br. 

Brak aktualizacji Oprogramowania do wersji G-1.03-2-4.8 spowoduje, że po 13 listopada br. 

system nie będzie komunikował się z wymienionymi BIG-ami i nie będzie możliwości przesłania 

informacji o zadłużeniach dłużników alimentacyjnych. 

 

3. Rozszerzenie sprawdzania poprawności list wypłat w trakcie ich zatwierdzania o  ostrzeżenie 

wyświetlane, jeżeli na liście o sposobie realizacji „konto bankowe” występuje osoba lub 

instytucja bez wskazanego numeru konta: 

 
 

4. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego w zakresie liczby rodzin wykazywanych w tabelach 

D i E w przypadku występowania w składzie rodziny dziecka powyżej 18 roku życia. 



5. Dodanie w danych osoby zakładki informującej  o zgodzie na wysyłanie powiadomień 

do Klientów Jednostki w formie wiadomości SMS i/lub e-mail: 

 
 

6. Dodanie parametru systemowego „SPOSÓB AKTUALIZACJI DANYCH KONTAKTOWYCH 

NA POWIADOMIENIACH”, który określa, czy i w jaki sposób system ma aktualizować dane 

kontaktowe w zgodzie Klienta na powiadomienia w przypadku ich zmiany w oknie danych osoby.  

Parametr może  przyjmować wartości: 

 0 – „brak”, oznacza, że system nie zaktualizuje danych kontaktowych w zgodzie 

na powiadomienia (domyślne ustawienie parametru); 

 1 – „pytaj o aktualizację, jeśli dane różne niż w danych osoby”, oznacza, że w przypadku 

zmiany danych kontaktowych w danych osoby, system wyświetli komunikat z informacją 

o niezgodności tych danych, z pytaniem czy zaktualizować informacje w zgodzie 

na powiadomienia; 

 2 – „automatycznie aktualizuj po zmianie w danych osobowych”, oznacza, że w przypadku 

zmiany danych kontaktowych w danych osoby, system automatycznie zaktualizuje dane 

kontaktowe w zgodzie na powiadomienia, bez wyświetlania komunikatów. 

 

7. Dodanie we wniosku o świadczenie wychowawcze możliwości oznaczenia, że dziecko, które 

dotychczas przebywało w pieczy zastępczej, powróciło do rodziny biologicznej i rodzina obecnie 

ubiega się o świadczenie na to dziecko. W tym celu w danych dziecka na zakładce „Załączniki” 

dodano opcję „dziecko powróciło do rodziny biologicznej”.  

 
Zaznaczenie opcji ma wpływ jedynie na sprawozdawczość. Decyzja wydana na podstawie 

wniosku, w którym zaznaczono opcję zostanie wykazana w sprawozdaniu z zakresu świadczeń 

wychowawczych w tabeli F w wierszu 1.4. 

 



8. Przebudowa mechanizmów generowania i zapisu zbiorów centralnych z obszaru Świadczeń 

Wychowawczych na poziomie gminy i ROPS oraz Świadczeń Rodzinnych na poziomie ROPS: 

 przyspieszenie wykonywania zbioru, 

 dodanie informacji z postępów wykonywania zbioru: 

 
 

9. Zmiana sposobu prezentacji i wyboru pracownika wykonującego daną czynność na dokumencie, 

w oknach: 

 decyzji,  

 upomnień i tytułów wykonawczych, 

 korespondencji, 

 oknie zatwierdzania decyzji,  

 spraw,  

 druków unijnych: 

 
 

10. Poprawa mechanizmu podpowiadania danych na drukach unijnych z serii E, która pozwala 

na weryfikajcę osób w systemach zewnętrznych bez konieczności ich ponownego wskazywania 

na druku. 

 


