
Opis zmian w wersji 2-5.8 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             

1. Dodanie na poziomie Wojewody nowych wzorów formularzy sprawozdań z obszaru SR i ZDO 
obowiązujących za I kwartał 2018r.: 

a. SPR_RZECZ-FIN_SR_W - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych, 

b. SPR_RZECZ-FIN_ZDO_W - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu 
zasiłków dla opiekunów. 

 
2. Dostosowanie systemu na poziomie Wojewody, do nowych definicji zbiorów centralnych, 

dotyczących Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych, obowiązujących za I kwartał 
2018r. 

 
Aktualizacja Oprogramowania do wersji 2-5.8 jest niezbędna do poprawnego wykonania 
sprawozdań i zbiorów centralnych za I kwartał 2018r na poziomie Wojewody. 

 
3. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu 

Świadczeń Rodzinnych (SPR_RZECZ-FIN_8) na poziomie Gminy, w zakresie: 
a. liczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części B, 
b. wykazywania nieobowiązujących świadczeń w części D, 
a. liczenia kwot dotyczących dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych według metody 

złotówka za złotówkę w częściach D i E, 
b. uwzględniania wniosków i decyzji dla świadczenia jednorazowego "Za życiem" w części F1, 
c. uwzględniania osób składających wniosek o zasiłek rodzinny na siebie w części H. 

 
4. Poprawa autonumeracji wniosków dotyczących Stypendiów w zakresie pobierania ostatniego 

użytego numeru. 
 

5. Dodanie na poziomie Wojewody możliwości wprowadzenia numeru urzędowego sprawy 
nadanego przez ROPS. W tym celu w oknie danych sprawy dodano pole „Nr urzędowy ROPS”: 

 

W polu tym można ręcznie wprowadzić numer sprawy nadany przez ROPS, np. w przypadku gdy 
sprawa jest rejestrowana w systemie po raz pierwszy. Dla spraw zarejestrowanych już w systemie, 
dla których wykonano operację ponownego nadania numeru (operacja „Nadaj ponownie numer 
urzędowy”) w polu tym będzie wyświetlany numer sprawy nadany przez ROPS, który do tej pory 
był prezentowany tylko w kolumnie "Nr urzędowy ROPS". 

Numer wprowadzony w polu „Nr urzędowy ROPS” prezentowany jest na liście spraw w kolumnie 
"Nr urzędowy ROPS". 



 
6. Zmiana na poziomie Wojewody domyślnego zaznaczania modułów , których dotyczy sprawa, 

druk i korespondencja. Dla sprawy na potrzeby zagraniczne automatycznie domyślnie 
zaznaczane są moduły SR i SW: 

 

Dodatkowo zablokowano możliwość zaznaczenia dla sprawy, druku, korespondencji, że dotyczy 
wszystkich modułów (SR, SW i ZDO). Moduł  „ZDO” można zaznaczyć tylko, jeżeli nie jest 
zaznaczony moduł „SR” i/lub „SW”.   

Jeżeli sprawa na potrzeby zagraniczne dotyczy: 

 wszystkich świadczeń podlegających koordynacji (świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 
zasiłku dla opiekuna), to należy zostawić domyślnie zaznaczone moduły „SR” i „SW”. Takie 
zaznaczenie modułów spowoduje, że sprawa zostanie wykazana do sprawozdań z zakresu 
świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. Taka sprawa nie zostanie wykazana do 
sprawozdania z zakresu zasiłku dla opiekuna, gdyż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, 
w sprawozdaniu z zakresu zasiłków dla opiekunów powinny być wykazywane sprawy 
dotyczące tylko zasiłku dla opiekuna (modułu „ZDO”); 

 tylko zasiłku dla opiekuna, to wówczas należy odznaczyć moduły „SR” i „SW” i zaznaczyć tylko 
moduł „ZDO”. Tak oznaczona sprawa zostanie wykazana tylko do sprawozdania z zakresu 
zasiłku dla opiekuna. 

Analogicznie należy postępować przy oznaczaniu modułów dla druków unijnych i korespondencji.  

Jeżeli w systemie istnieją niezałatwione sprawy, które mają zaznaczone wszystkie moduły 
(SR, SW, ZDO), to aby takie sprawy nie zostały wykazane w sprawozdaniu z zakresu zasiłku dla 
opiekuna za I kwartał 2018, należy dla tych spraw ręcznie odznaczyć moduł ZDO.  Sprawy, dla 
których jest zaznaczony moduł ZDO, można wyszukać na liście spraw korzystając z kolumny 
„Czy ZDO”, wybierając w tej kolumnie wartość „zaznaczone”. Analogicznie należy zweryfikować 
druki unijne i korespondencję otrzymaną/wysyłaną z/do instytucji zagranicznej. 

 


