
Opis zmian w wersji 2-5.3 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

 

1. Dodanie wyliczania  danych dla tabeli F sprawozdania rzeczowo-finansowego 
z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na poziomie gminy, 
zawierającej informacje na temat przyczyny ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego: 

 

Tabela ta zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania jest wyliczana tylko w sprawozdaniach 
za okres od stycznia do września. 

 
2. Dodanie możliwości wykonania seryjnych wydruków łączonych dla decyzji i list wypłat.  

Wskazując kilka decyzji lub list wypłat do wydruku i wybierając menu „Wydruki -> Wydruk 
łączony” lub „Wydruki -> Wydruk łączony (bezpośredni)” możemy w jednym wydruku 
umieścić wszystkie wskazane pozycje: 

 

 

Wydruki te posiadają następujące ograniczenia: 

 drukowane się jedynie wskazane decyzje bez dokumentów z nimi powiązanych, 
np. zawiadomień, faktur,  

 wydruk łączony nie pozwala na zapis decyzji na liście wydruków gotowych,  

 dla wydruków list wypłat nie jest drukowana stopka zdefiniowana na szablonie oraz 
kwota przenoszona z poprzedniej strony wydruku. 



3. Dostosowanie domyślnych szablonów tytułów wykonawczych (jednopozycyjnych - TW1 
oraz wielopozycyjnych - TW1-WIELOPOZYCYJNY) do nowego wzoru dla tytułów 
wykonawczych, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
27 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów 
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. 

 
4. Dodanie możliwości pomijania pozycji niepobranych podczas definiowania parametrów 

wydruku listy wypłat dla przelewów bankowych, poprzez dodanie opcji „Czy pomijać 
niepobrane”: 

 
 
Opcja została udostępniona dla wydruków: 

 Lista przelewów bankowych, 

 Lista przelewów bankowych – kumulowana, 

 Lista przelewów sumarycznych. 
 

5. Rozszerzenie funkcjonalności aktualizacji danych osób w systemie, dostępnej z poziomu 
pakietu narzędziowego, o aktualizację danych realizacji w przypadku zmiany numeru 
konta dla aktywnych kart przedpłaconych. 

 
6. Poprawa zaokrąglania kwot świadczeń dotyczących wypłat za pełne miesiące. 
 
7. Dodanie ograniczenia na ilość wprowadzanych znaków w treści powiadomienia e-mail – 

5400 znaków. Jeżeli zostanie przekroczony limit znaków w powiadomieniu e-mail, 
to zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym fakcie, a możliwość dalszego 
wprowadzania treści zostanie zablokowana. 

 
  



8. Dodanie możliwości wyświetlenia historii zmiany danych kontaktowych osoby 
wykorzystywanych przy powiadomieniach sms/e-mail, poprzez dodanie w oknie listy 
osób operacji "Wyświetl historię zmian danych kontaktowych": 

 
 

 Na poszczególnych zakładkach prezentowane są dane kontaktowe osoby wraz z historią 
zmiany deklaracji zgody na otrzymywanie powiadomień SMS i/lub e-mail.  
Jeżeli automatycznie utworzona zgoda zostanie anulowana, to użyty w niej numer 
telefonu i/lub adres e-mail nie zostanie ponownie wykorzystany do utworzenia lub 
zaktualizowania zgody automatycznie. 

 
9. Poprawa przenoszenia oznaczenia sprawy w decyzjach żądających zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń utworzonych na podstawie wniosku o zmianę zadłużenia lub 
wszczęcia postępowania. 

 
10. Rozbudowa mechanizmu eksportu tytułów wykonawczych do systemu Taxi o moduł SW: 

  
 



11. Rozbudowa okna historii przeliczania dodatku dyferencyjnego na poziomie Wojewody, 
poprzez dodanie rodzaju operacji „parametry”, która prezentuje informacje 
o parametrach wg jakich został przeliczony dodatek dyferencyjny:  

 
 
12. Udostępnienie na wnioskach o świadczenie wychowawcze opcji „Czy powoduje 

spełnienie kryterium” dla wszystkich rodzajów dochodów utraconych:  

 
 

Opcję należy zaznaczyć, jeżeli utrata dochodu spowodowała spełnienie kryterium 
dochodowego i w efekcie czego świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
przysługuje i zostanie przyznane.  
Zaznaczenie opcji ma wpływ na sprawozdawczość z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Świadczenie przyznane na pierwsze dziecko na podstawie wniosku, w którym występuje 

dochód utracony, dla którego zaznaczono opcję „Czy powoduje spełnienie kryterium” 

zostanie wykazane w sprawozdaniu z zakresu w tabeli F w wierszu 1.2 „utraty dochodu 

skutkującej ustaleniem prawa do świadczenia na pierwsze dziecko, w tym:”, jeżeli 

spełnione zostaną pozostałe warunki wymagane do wykazania tych danych do 

sprawozdania.   

To, czy podczas dodawania dochodu utraconego opcja jest domyślnie zaznaczona definiuje 
parametr systemowy CZY UTRATA POWODUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM. Domyślnie 
parametr jest ustawiony na „Nie”, co oznacza, że opcja jest domyślnie odznaczona 
i Użytkownik powinien ją zaznaczyć, jeżeli z powodu utraty dochodu spełnione zostało 
kryterium dochodowe. 



13. Korekta wyświetlania wyniku weryfikacji danych o ubezpieczeniu w systemie KRUS: 

 
 


