
Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

 

1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, 

wyświetlanego w przypadku, gdy system wykryje zainstalowaną starszą niż zalecana 

wersję JAVA JRE 8 update 65. Komunikat jest wyświetlany podczas logowania 

do systemu oraz po wybraniu linku dostępnego w głównym oknie systemu „Wersja Javy 

klient”: 

 
 

Jeżeli na urządzeniu, na którym pracuje Oprogramowanie do Obsługi 

SR/FA/SW/ST/DM zainstalowana jest JAVA w wersji 9, to zostanie zablokowana 

możliwość pracy w systemie – powyższa sytuacja dotyczy zarówno serwera jak i stacji 

roboczej. 

 

2.  Aktualizacja wartości parametrów systemowych: 

 „KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO”, 

 „USTAWOWA KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO”. 

Od 01-01-2018r. obowiązuje nowa wartość świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 

1477,00 zł.  

Aby wyszukać decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, które wymagają zmiany 

w związku ze zmianą kwoty świadczenia, należy skorzystać z opcji „Pokaż decyzje SP 

do zmiany” dostępnej na zakładce „Filtr”: 

 



3. Przywrócenie danych zarchiwizowanych w ubiegłych latach z bazy archiwum do bazy 

głównej Oprogramowania. 

 

4. Rozszerzenie dostępności menu „Weryfikacja”, pozwalającego na wykonanie weryfikacji 

informacji o beneficjentach w systemach zewnętrznych, na oknie listy decyzji 

do opracowania (zakładka „Wnioski do podjęcia decyzji”) dla obszarów SR i FA: 

 
 

5. Poprawa automatycznego generowania decyzji z wniosków dotyczących modułów 

SR i FA, w przypadku zaznaczenia we wniosku informacji o przebywaniu 

świadczeniobiorcy w pieczy zastępczej lub placówce z całodobowym utrzymaniem. 

 

6. Dodanie znacznika „ZWR_separator”, pozwalającego na ręczne zdefiniowanie znaku 

podziału przy wydruku więcej niż jednej kopii zwrotki. Postać znacznika można zmienić 

od strony listy znaczników: 

 



7. Rozbudowa formularza sprawozdania ANAZADZRE1 o uwzględnianie: 

 świadczenia rodzicielskiego,  

 specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

 zasiłku dla opiekuna, 

 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa 

w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": 

 

 

8. Dodanie na poziomie ROPS możliwości oznaczenia, że sprawa, druk unijny oraz 

korespondencja dotyczy zasiłku dla opiekuna. W tym celu w danych 

sprawy/druku/korespondencji w polu „Moduł aplikacji” dodano opcję „ZDO”.  

 

Opcja „ZDO” została dodana na potrzeby wyliczenia kwartalnego sprawozdania 

dotyczącego zasiłków dla opiekunów, które będzie sporządzane po raz pierwszy 

za I kwartał 2018 roku. Zaznaczenie opcji „ZDO” dla dokumentu oznacza, że dokument 

zostanie uwzględniony w sprawozdaniu dotyczącym zasiłków dla sprawozdania. 

Do sprawozdania z obszaru SR generowanego za IV kwartał 2017r. wykazywane mają być 

jeszcze dokumenty/sprawy dotyczące wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku 

dla opiekuna, więc zostaną również uwzględnione dokumenty z zaznaczoną opcją „ZDO”.  

 



9. Rozszerzenie funkcjonalności wysyłania powiadomień SMS oraz E-mail do klientów: 

 Dodanie nowego narzędzia w pakiecie narzędziowym, dostępnego pod pozycją 

Administracja>Pakiet narzędziowy>Pełna automatyzacja powiadomień, które 

pozwala na tworzenie i administrowanie wysyłaniem powiadomień do klientów bez 

angażowania pracownika do ich obsługi. Funkcjonalność dodatkowo generuje zgody 

na powiadomienia dla wszystkich klientów, dla których nie zarejestrowano jeszcze 

zgody, a którzy posiadają poprawnie uzupełnione dane kontaktowe (adres e-mail 

i/lub nr telefonu niebędący numerem zagranicznym lub stacjonarnym) w danych 

osobowych. 

 

Operacja może potrwać do kilkudziesięciu minut i znacząco obciążyć działanie 

systemu, dlatego zaleca się, aby nie wykonywać jej w czasie pracy użytkowników 

w Oprogramowaniu. 

 Dodanie możliwości ponownego przesłania lub anulowania wysyłania wielu 

powiadomień jednocześnie przez Administratora w oknie „Rejestr Powiadomień”: 

 

 Rozszerzenie dostępności znacznika „RODZAJ_WNIOSKU” dla szablonów 

powiadomień dotyczących zdarzeń: 

- „Przekazanie decyzji do zatwierdzenia”, 

- „Doręczenie decyzji”,  

- „Uprawomocnienie decyzji”, 

- „Zatwierdzenie decyzji”. 



10. Rozszerzenie funkcjonalności powiązanych z obsługą aplikacji Cyfrowe Repozytorium 

Dokumentów (CRD): 

UWAGA: Do poprawnego działania funkcjonalności wymagana jest aktualizacja 

aplikacji CRD do wersji 0.1.2, udostępnionej na serwerze automatycznych aktualizacji! 

 Dodanie obsługi przesyłania z Oprogramowania do CRD wywiadów, jako oddzielnych 

dokumentów: 

 
 

Do apliakcji CRD wysyłane są wywiady w chwili zatwierdzenia w Oprogramowaniu lub 

zaimportowania - w przypadku wywiadów środowiskowych wczytywanych z systemu 

POMOST Std. Wywiady rejestrowane w Oprogramowaniu zostaną przesłane do CRD 

do teczek odpowiadających modułowi aplikacji, której dotyczy rodzaj wywiadu. 

Wywiady importowane z systemu POMOST Std zostaną przesłane do teczek 

ogólnych. 

W aplikacji CRD istnieje również możliwość rejestracji dokumentu będącego 

wywiadem. Sposób rejestracji wywiadu w CRD jest analogiczny jak w przypadku 

pozostałych dokumentów: 

 

Wywiady w teczce klienta w CRD są reprezentowane ikoną . Usunięcie wywiadu 

w Oprogramowaniu powoduje usunięcie dokumentu z teczki CRD. 

 Dodanie możliwości odebrania w CRD dokumentów przesłanych z Oprogramowania, 

będących korespondencją dłużnika alimentacyjnego. 

 Ponowne przesłanie dokumentów wraz z załącznikami do teczki klienta w przypadku  

zmiany, modyfikacji lub usunięcia wyduku gotowego dla decyzji lub korespondencji. 


