
Opis zmian w wersji 2-5.2 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

 

1. Dodanie możliwości wykonania weryfikacji w systemie informatycznym KRUS danych 
o ubezpieczeniu zdrowotnym dla emerytów i rencistów oraz czynnych rolników: 

 
 

Usługa udostępniana przez system informatyczny KRUS  nie zwraca odpowiedzi od razu 
po wysłaniu zapytania, odpowiedź z KRUS należy pobrać ręcznie. Bezpośrednio 
po wysłaniu zapytania, w oknie "Weryfikacja wniosku [numer wniosku] w systemie 
zewnętrznym" pojawi się dokument „zlecenie weryfikacji danych o ubezpieczeniu 
w systemie KRUS”, dla którego w sekcji „Czynności” dostępny stanie się przycisk „Pobierz 
wyniki”. Wybranie przycisku spowoduje wysłanie zapytania o wyniki weryfikacji 
do systemu KRUS. Odpowiedź z systemu KRUS pojawi się w oknie "Weryfikacja wniosku 
[numer wniosku] w systemie zewnętrznym" jako dokument o nazwie "weryfikacja danych 
w systemie informatycznym KRUS". Po zaznaczeniu tego dokumentu i wybraniu ikony 
„Przeglądaj” lub przycisku „Pokaż odpowiedź” można wyświetlić wyniki weryfikacji. 
 

2. Rozszerzenie działania parametru systemowego CZY PODPOWIADAĆ OKRES 
WERYFIKACJI W ZUS, na obsługę weryfikacji danych o ubezpieczeniu w systemie 
informatycznym KRUS – zmieniona została nazwa parametru na CZY PODPOWIADAĆ 
OKRES WERYFIKACJI W ZUS/KRUS. Ustawienie parametru na wartość „Tak” spowoduje, 
że jako okres weryfikacji podpowie się automatycznie okres obejmujący cały rok 
poprzedzający okres zasiłkowy (rok bazowy), wynikający z okresu zasiłkowego wniosku, 
dla którego wykonywana jest weryfikacja. 

 
3. Dodanie parametru systemowego SPOSÓB ZAOKRĄGLANIA DOCHODÓW, który decyduje 

o tym w jaki sposób system ma zaokrąglać kwoty dochodów. Parametr przyjmuje wartości: 
1 – matematycznie, 
2 – brak zaokrąglania, kwoty wyrażane (obcinane) do 2 miejsca po przecinku. 
Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość „1”, co oznacza dotychczasowe działanie 
systemu. Parametr ten jest wykorzystywany podczas: 

 wyliczania dochodu miesięcznego rodziny, 

 wyliczania dochodu rodziny na osobę, 

 przeliczania dochodu z gospodarstw rolnych przez ilość miesięcy, 
 wyliczania dochodu uzyskanego /utraty w przeliczeniu na rok.  

 



4. Rozszerzenie działania czyszczenia bazy publikacji (dostępnej w menu Pakiet 
narzędziowy –> Czyszczenie bazy publikacji) o możliwość automatyzacji tej 
funkcjonalności. Aby czyszczenie bazy publikacji odbywało się automatycznie (bez 
zaangażowania Użytkowników), należy w oknie „Czyszczenie bazy publikacji” zaznaczyć 
opcję „czy automatycznie czyścić bazę publikacji”: 

 
 

Automatyczne czyszczenie bazy publikacji oznacza, że logi komunikacji z systemami 
zewnętrznymi będą czyszczone raz dziennie, z danych starszych, niż wartość wybrana 
w polu „Wyczyść dane z baz publikacji”. 
Dodatkowo w polu „Wyczyść dane z baz publikacji” dodano nową wartość do wyboru 
„starsze niż dwa tygodnie”. 
Usunięcie danych z bazy publikacji, a następnie wykonanie przeładowania tej bazy, 
powinno skutkować zmniejszeniem rozmiaru pliku bazy. 
 

5. Dodanie możliwości uzupełnienia brakujących danych w wykonanych zbiorach 
centralnych dotyczących Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
na poziomie gminy, poprzez dodanie w oknie obsługi zbiorów centralnych operacji 
„Uzupełnij zbiór centralny”. Za pomocą tej operacji można uzupełnić w zbiorze 
następujące dane: numer dokumentu tożsamości (PESEL, nr cudzoziemca, 
nr paszportu/dowodu osobistego), dane o niepełnosprawności, dane szkoły oraz typ 
rodziny (dotyczy modułu FA). 

Jeżeli w trakcie wykonywania zbioru centralnego system znajdzie braki wyżej 
wymienionych danych, to po zakończeniu tego procesu pojawi się raport zawierający 
szczegółową informację o błędach. Wówczas brakujące dane należy ręcznie wprowadzić 
do systemu (poprawić), w zależności od rodzaju błędu korekty danych należy dokonać 
w danych osoby lub we wniosku. 
Po dokonaniu korekty danych w systemie należy w oknie obsługi zbiorów centralnych 
wybrać menu „Operacje > Uzupełnij zbiór centralny”. Otworzy się okno „Uzupełnianie 
zbioru centralnego”, w którym poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji decydujemy, 
które dane mają zostać uzupełnione w zbiorze centralnym: 

 
 

Po wykonaniu tej operacji brakujące dane zostaną uzupełnione w wykonanym zbiorze 
centralnym i będziemy mogli wysłać zbiór, bez potrzeby jego ponownego wykonania. 



6. Dodanie dla wydruku „Rozliczenie dochodu – zbiorcze” dot. dłużników alimentacyjnych 
– dwóch nowych rodzajów wydruków, które były dostępne w starej technologii: 

 Nadpłaty - do przeksięgowania, 

 Nadpłaty - przeksięgowane. 

 
 
7. Dodanie na poziomie Wojewody możliwości aktualizacji modułu aplikacji sprawy i druku 

podczas automatycznego dodawania druków i sprawy (po kwalifikacji wniosku 
i po zatwierdzeniu decyzji): 

 
 

8. Poprawa autonumeracji korespondencji dla wydruków: 

 zaświadczeń o pobieraniu/niepobraniu świadczeń, 

 metryki, 

 wezwania dla komornika, 

 informacji o tytule wykonawczym, 

 zawiadomieniu o zmianie kwot w tytule wykonawczym, 

 pisma przewodniego dla zarządców. 


