
Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.1 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

 

1. Dodanie nowych wzorów formularzy sprawozdań gminnych obowiązujących za IV kwartał 

2017r.: 

 SPR_RZECZ-FIN_7 - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykonywania zadań z zakresu 

Świadczeń Rodzinnych, 

 SPR_RZECZ-FIN_ZDO_2 - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu 

zasiłków dla opiekunów, 

 SPR_RZECZ-FIN_FA_4 - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań 

przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. 

Aktualizacja Oprogramowania do wersji 2-5.1 jest niezbędna do poprawnego wykonania 

sprawozdań za IV kwartał 2017r. 

2. Dostosowanie Oprogramowania do zmian związanych z przeniesieniem zadań dotyczących 

koordynacji na poziom Wojewody, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2017r. 

o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

3. Poprawa warunków wyświetlania walidacji na wymagalność kwoty zasądzonych alimentów 

w przypadku samotnego wychowania podczas akceptacji wniosków dotyczących SR i SW: 
 

 

4. Rozszerzenie generowania raportu „Sposób realizacji wypłat” (Raporty różne - Świadczenia 

i wypłaty) tak, aby uwzględniać wszystkie statusy list wypłat, tj. wypłaty zaplanowane, 

w realizacji oraz zrealizowane. 
 

5. Na poziomie Wojewody modyfikacja sposobu podpowiadania w drukach unijnych SED 

okresów przyznanych świadczeń, które są generowane automatycznie po zatwierdzeniu 

decyzji. Okresy przyznanego świadczenia są  aktualnie podpowiadane na podstawie planu 

wypłat, a nie okresu obowiązywania świadczenia. 

 



6. Na poziomie Wojewody dodanie możliwości ponownego nadania numeru urzędowego dla 

spraw zarejestrowanych w systemie (niezałatwionych), poprzez wybranie operacji „Nadaj 

ponownie numer urzędowy”: 

 
 

Ponowne nadania numeru urzędowego dla sprawy jest możliwe: 

 tylko i wyłącznie w przypadku włączonej autonumeracji dla spraw, a w przypadku 

ustawienia parametru systemowego CZY WSPÓLNA NUMERACJA WNIOSKÓW I SPRAW 

na TAK dodatkowo włączonej autonumeracji dla wniosków. 

 tylko dla spraw niezałatwionych. 

 dla więcej niż jednej zaznaczonej sprawy. 
 

Przy ponownym nadawaniu numeru urzędowego dla sprawy w oknie „Ponowne nadawanie 
numeru urzędowego” można zaznaczyć dodatkowe opcje: 
 

 
 „Czy przenosić numer na wniosek i decyzję?” – opcja jest dostępna, tylko gdy włączony jest 

parametr CZY DOSTĘPNE OZNACZENIE SPRAWY. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nowy 

numer sprawy zostanie zaktualizowany na wnioskach i decyzjach (w polu „Oznaczenie 

sprawy”). Aktualizacja oznaczenia sprawy na wnioskach i decyzjach dotyczy wniosków 

i decyzji, które posiadają oznaczenie sprawy takie samo jak dotychczasowy numer sprawy 

i dotyczą tej samej osoby co sprawa; 

 „Czy przenosić numer na druk?” – opcja jest dostępna, tylko gdy włączony jest parametr 

CZY NR DRUKU UNIJNEGO ZGODNY Z NUMEREM SPRAWY. Zaznaczenie tej opcji 

spowoduje, że nowy numer sprawy zostanie nadany niezatwierdzonym drukom unijnym 

podpiętych do sprawy, której nadawany jest ponownie numer, którym dotychczas nie 

nadano numeru; 

 „Czy dla pozycji z nadanym numerem nadać go ponownie?” – opcja jest dostępna przy 

zaznaczeniu kilku spraw na liście lub po ponownym wybraniu operacji „Nadaj ponownie 

numer urzędowy”, dla sprawy, której  już nadano ponownie numer. Zaznaczenie tej opcji  

spowoduje, że dla wskazanej sprawy zostanie po raz kolejny nadany nowy numer urzędowy 

zgodny z autonumeracją spraw (również, w przypadku operacja była już wcześniej 

wykonana).  
 

Nowy numer nadany dla sprawy zapisywany jest jako numer urzędowy sprawy (w polu „Nr 

urzędowy”), a dotychczasowy numer sprawy (nadany przez ROPS) prezentowany jest 

w kolumnie "Nr urzędowy ROPS". 


