
Opis zmian w wersji 2-6.3 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             

1. Dodanie parametru systemowego „CZY TWORZYĆ RAPORT Z WYKONANIA ZBIORU 

CENTRALNEGO PO JEGO WYGENEROWANIU?”, który decyduje o sposobie tworzenia raportu 

z wykonania zbioru centralnego - automatycznie, czy ręcznie.  

Parametr domyślnie ustawiony jest na „TAK” i może przyjmować wartości: 

a. TAK – oznacza, że po wykonaniu zbioru centralnego, raport z jego wykonania zostanie 

automatycznie wygenerowany przez system (dotychczasowe działanie systemu), 

b. NIE – oznacza, że raport z wykonania zbioru centralnego nie zostanie automatycznie 

utworzony po wykonaniu zbioru centralnego, a w celu jego wygenerowania użytkownik może 

skorzystać z dodatkowej operacji „Utwórz raport z wykonania zbioru”: 

 
 

Operacja umożliwiająca ręczne wygenerowanie raportu z wykonania zbioru centralnego  

jest dostępna jedynie, gdy parametr systemowy „CZY TWORZYĆ RAPORT Z WYKONANIA ZBIORU 

CENTRALNEGO PO JEGO WYGENEROWANIU?” ustawiony jest na „NIE”. 

 

2. Rozbudowa raportu z wykonania zbioru centralnego o sprawdzenie: 

a. kodu pokrewieństwa niepochodzącego ze słownika, 

b. niewystępowania we wniosku o świadczenie wychowawcze innych osób oprócz 

wnioskodawcy, 

c. wskazania we wniosku o świadczenie wychowawcze  okresów opieki z przed 2014 r. 

 

3. Dodanie na oknie „Lista spłat do realizacji” pozycji spłaconych częściowo po zaznaczeniu opcji 

„spłaty zrealizowane”: 

  



4. Wprowadzenie możliwości wyboru formatu wydruków dokumentów, wysyłanych do aplikacji 

CRD, poprzez wskazanie właściwego formatu przesyłu dokumentów w oknie „Konfiguracja 

komunikacji z Cyfrowym Repozytorium Dokumentów”:  

 

Ustawieniami można zarządzać w sekcji „Format wysyłanych wydruków”. Domyślnie jako format 
wysyłanych wydruków, wybrany jest format PDF.  

 

5. Zawężenie ręcznego sposobu wprowadzania dochodów gospodarstwa domowego (inaczej niż 

poprzez deklarację o wysokości dochodów) na oknie „Wniosek o dodatek mieszkaniowy” oraz 

„Kalkulator dodatku mieszkaniowego”, poprzez blokadę możliwości wprowadzania danych w polu 

„Razem dochody gospodarstwa domowego miesięcznie” – podstawą do obliczenia kwoty dodatku 

są dane wpisywane w polu dotyczącym dochodu kwartalnego („tj. za 3 m-ce”). Pole z dochodem 

gospodarstwa domowego za trzy miesiące łącznie , jest wymagane do uzupełnienia i na jego 

podstawie system automatycznie uzupełni dane w polu miesięcznych dochodów gospodarstwa 

domowego.  

 


