
Opis zmian w wersji 2-6.1 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             
1. Dodanie blokady wykonywania aktualizacji systemu do wersji 2-6.1 oraz logowania 

użytkowników, w przypadku, gdy system wykryje zainstalowaną starszą niż zalecana wersję 

JAVA 8 update 65. Komunikat o blokadzie jest wyświetlany podczas każdej próby wykonania 

aktualizacji oraz logowania się użytkownika do aplikacji: 

 
 

2. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu świadczenia rodzinnego 

(SPR_RZECZ-FIN_8) w tabeli G.2 - w zakresie uwzględniania informacji o rodzinach pobierających 

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ze środków gminnych. 

 

3. Aktualizacja wartości parametrów systemowych, dotyczących kwot dodatku energetycznego 

w związku z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości 

dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.: 

a. KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 1,  

b. USTAWOWA KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 1,  

c. KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 2, 

d. USTAWOWA KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 2, 

e. KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 3,  

f. USTAWOWA KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO 3,  

 

  



4. Dodanie w danych wniosku rozpatrywanego w ramach koordynacji (przez wojewodę) 

prezentacji okresów ustalonej koordynacji obliczonych na podstawie wprowadzonych okresów 

pobytu za granicą i okresów aktywności zawodowej. W tym celu w danych wniosku o świadczenie 

rodzinne oraz świadczenie wychowawcze zmieniono: 

a. nazwę zakładki „Okresy koordynacji” na „Okresy pobytu za granicą”, na której należy 

wprowadzać okresy, w których członek rodziny przebywa za granicą: 

 
 

b. dodano nową zakładkę „Okresy koordynacji”, na której prezentowane są okresy ustalonej 
koordynacji – dane na tej zakładce są automatycznie obliczane przez system na podstawie 
okresów uzupełnionych przez użytkownika na zakładkach „Okresy pobytu za granicą” oraz 
„Okresy aktywności zawodowej” w ramach okresu zasiłkowego, którego dotyczy rejestrowany 
wniosek. Istnieje także możliwość ich ręcznego przeliczenia w przypadku zmiany niektórych 
danych na wniosku (np. okresu zasiłkowego, daty złożenia wniosku, danych orzeczenia 
o niepełnosprawności osoby, której dotyczy wniosek): 

 

 

5. Dodanie możliwości uzupełnienia informacji dotyczących dekretacji, poprzez dodanie w metryce 

dokumentu pól „Data dekretacji” oraz „Pracownik dekretujący”: 

 
 

Korzystając z operacji zmiany pracownika realizującego sprawę (dekretacji) pola dostępne 

w metryce dokumentu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie daty bieżącej oraz 

danych użytkownika wykonującego proces dekretacji. 

 

6. Aktualizacja podstawy prawnej w szablonie wydruku oświadczenia majątkowego: 

 
 



7. Udostępnienie operacji resetowania danych dotyczących aktualizacji systemu, poprzez dodanie 

w oknie „Lista aktualizacji systemu” operacji „Optymalizuj działanie automatycznych aktualizacji”: 

 
 

Potwierdzenie wykonania operacji spowoduje usunięcie z bazy danych i dysku komputera 

wszystkich informacji o wcześniejszych (niż bieżąca) aktualizacjach systemu. 

 

8. Poprawa warunków wyświetlania walidacji dot. okresu oczekiwania na wystawienie upomnienia 

od momentu uprawomocnienia decyzji żądającej zwrotu na 7 dni. 

 

9. Dodanie możliwości wprowadzenia na wniosku o świadczenie rodzinne i świadczenie 

wychowawcze szczegółowych danych członków rodziny przebywających za granicą Polski 

poprzez dodanie w danych wniosku zakładki „Osoby za granicą”:  

 
 

Zakładka jest dostępna w oknie wniosku, po zaznaczeniu opcji „osoba ze składu rodziny przebywa 

poza granicami Polski”. Po zaznaczeniu tej opcji użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia 

informacji na zakładce „Osoby za granicą”.  

W przypadku wniosków złożonych drogą elektroniczną, na zakładce „Osoby za granicą” 

prezentowane są informacje o osobach przebywających za granicą, które zostały uzupełnione 

we wniosku elektronicznym. 



10. Na poziomie Wojewody modyfikacja sposobu generowania zestawienia spraw wg organów 

właściwych w zakresie: 

a. wykazywania liczby spraw (wniosków) tylko w ramach wnioskodawców, bez rozbijania 

na poszczególne pozycje dla każdej osoby ze składu rodziny, 

b. uzupełniania kolumny „Nr sprawy” na podstawie uzupełnionej wartości w polu „Oznaczenie 

sprawy” we wniosku lub „Nr urzędowy” na sprawie. 

Zestawienie spraw wg organów właściwych dostępne jest z poziomu listy organów właściwych po 

wybraniu operacji „Wydruki>Zestawienie spraw wg organów właściwych”. Zestawienie to można 

wykonać, aby pozyskać informację o wnioskach przekazanych z danego organu.  


