
Opis zmian w wersji 2-5.9 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             
1. Dodanie narzędzia pozwalającego na wykonanie operacji naprawy nieprawidłowości 

w decyzjach żądających zwrotu. Operacja jest dostępna dla administratora, po wybraniu menu 

Pakiet narzędziowy -> Naprawa powiązań w decyzjach ZZ. Po wybraniu tego menu zostanie 

wyświetlona lista wszystkich decyzji żądających zwrotu w realizacji, które zawierają błędy, np.:  

 nieprawidłowe kwoty planowanych potrąceń i spłat w decyzji, 

 nieprawidłowe powiązania do wypłat decyzji, do której zrobiono żądanie zwrotu, 

 podwojone pozycje do pobrania w potrąceniach całościowych, 

 brak pozycji w harmonogramie potrąceń i spłat. 

 
 

Dla takich pozycji dostępny jest przycisk „Napraw powiązania”. Po jego wybraniu następuje 

przeliczenie głównych należności we wskazanej decyzji i naprawa powiązań między nimi. 

 

2. Dodanie zabezpieczeń w systemie w postaci walidacji pojawiających się w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w powiązanych decyzjach żądających zwrotu podczas: 

 zatwierdzania decyzji (twarda), 

 potwierdzania wypłaty list wypłat (twarda), 

 generowania list wypłat (miękka), 

 zatwierdzania list wypłat (miękka), 

 anulowania list wypłat (miękka), 

 usuwania pozycji list wypłat (miękka), 

 usuwania list wypłat (miękka). 

 

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

Świadczeń Rodzinnych (SPR_RZECZ-FIN_8) na poziomie Gminy, w zakresie liczenia liczby rodzin 
w części G2. 



4. Przyspieszenie na poziomie Gminy wykonywania sprawozdań z obszaru Świadczeń Rodzinnych, 

Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych. 

 

5. Poprawa domyślnego podpowiadania powodu odmowy podczas automatycznego tworzenia 

decyzji odmownej w przypadku przekroczonego kryterium dochodowego dla decyzji 

dotyczących świadczeń, obliczanych według mechanizmu „złotówka za złotówkę”. 

 
 

6. Dodanie sortowania po okresie, za który należne są wypłaty podczas wykonywania wydruku 

zaświadczenia z rozbiciem na świadczeniobiorców: 

 
 

7. Poprawa drukowania podsumowania na wydruku łączonym list wypłat dla instytucji, tak aby 

wyświetlana kwota podsumowania dotyczyła bieżącej listy wypłat. 

 
8. Rozszerzenie dostępności operacji umożliwiającej zmianę formy realizacji upomnień ze spłat 

na potrącenia i na odwrót dla upomnień zatwierdzonych oraz doręczonych. 

 
 

9. Dodanie na poziomie Wojewody obsługi nowego druku unijnego R015 w wersji 3-2. 

 
  



10. Dodanie na poziomie Wojewody komunikatu informującego o występowaniu w systemie spraw 

o zdublowanych numerach urzędowych: 

 
 

Komunikat jest wyświetlany podczas pierwszego logowania każdego Użytkownika 

do zaktualizowanego systemu, po zamknięciu okna z opisem zmian aplikacji. Komunikat jest 

wyświetlany tylko wówczas, jeżeli wykryte zostaną w systemie sprawy o zdublowanych numerach 

urzędowych. Po zapoznaniu się z komunikatem należy wybrać przycisk „Przeczytałam/em”. 

Wybranie przycisku „Przeczytam później” spowoduje, że komunikat zostanie zaprezentowany 

ponownie przy kolejnym zalogowaniu do systemu Użytkownika. 

Po zamknięciu okna z komunikatem opis prezentujący listę zdublowanych numerów urzędowych 

spraw można również zobaczyć w oknie opisów zmian, wybierając menu „Administracja ->Kontrola 

->Opisy zmian w aplikacji”: 

 
 

W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu zaleca się zmodyfikować numery urzędowe 

wskazanych spraw, tak aby każda sprawa miała unikalny numer. Czynność tę należy wykonać 

w następujący sposób: 

 wyłączyć definicję autonumeru dla spraw na czas zmiany (jeżeli jest włączona), 

 cofnąć załatwienie spraw posiadających zdublowane numery urzędowe, potwierdzając 

chęć nadania nowego numeru po ponownym załatwieniu sprawy – w tym celu 

w komunikacie, który pojawi się po cofnięciu zatwierdzenia, należy wybrać przycisk „Tak”: 

 
 zmodyfikować ręcznie numery spraw, 

 załatwić ponownie sprawy, 

 włączyć definicję autonumeru dla spraw na czas zmiany (jeżeli była włączona). 

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy numery spraw nie zostaną zmienione, to po tym czasie system 

automatycznie zmieni numery dla takich spraw, dodając do nich sufix 1, 2, itd. 


