
Opis zmian w wersji 2-7.4 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Aktualizacja wartości parametrów systemowych określających kwoty  świadczeń opiekuńczych 
(specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów) zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.: 

a. „KWOTA SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO” - 620 zł - od 1 listopada 2018r., 

b. „USTAWOWA KWOTA SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO” - 620 zł - od 1 listopada 2018r., 

c. „KWOTA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO” - 184,42 zł - od 1 listopada 2018r., 

d. „KWOTA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO” - 215,84 zł - od 1 listopada 2019r., 

e. „USTAWOWA KWOTA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO” - 184,42 zł - od 1 listopada 2018r., 

f. „USTAWOWA KWOTA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO” - 215,74 zł - od 1 listopada 2019r., 

g. „KWOTA ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW” - 620 zł - od 1 listopada 2018r., 

h. „USTAWOWA KWOTA ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW” - 620 zł - od 1 listopada 2018r. 
 
2. Dodanie parametru systemowego „DATA OD KIEDY MOŻLIWE KONTYNUACJE PLANÓW WYPŁAT 

ZDO ZP”, określającego możliwość kontynuacji planów wypłat jedynie dla decyzji w sprawie zasiłku  
dla opiekuna oraz zasiłku pielęgnacyjnego, które zostały wydane po dacie wskazanej w wartości 
parametru. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „21.08.2018”. Domyślna wartość parametru 
stanowi datę wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie 
wysokości tych zasiłków. 

Aby wyszukać decyzje przyznające świadczenia, które wymagają aktualizacji w związku ze zmianą 
kwoty świadczeń, należy w oknie „Lista wszystkich decyzji”, na zakładce „Filtr” wybrać 
odpowiednią opcję: 

 

 

Szczegółowy opis zmiany wszystkich decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłku 
pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, tj. decyzji, które mają zaplanowane te świadczenia 
do wypłaty w kwocie innej niż obowiązująca, znajduje się w dokumentacji użytkownika, w rozdziale 
„Automatyczne generowanie decyzji zmieniających dotyczących SP, ZP, ZDO”.  



3. Dodanie automatycznego uzupełniania danych w polu „Okres zasiłkowy” dla wniosków 

o świadczenie bezokresowe (wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 

dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie oraz 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”): 

 
 

Dane w polu uzupełnią się automatycznie na podstawie daty złożenia wniosku, wprowadzonej 

w polu „Data złożenia”. 

 

4. Dodanie funkcjonalności sprawdzenia nadawców wiadomości podczas odbierania 

korespondencji elektronicznej. Po wybraniu przycisku „Odbierz pocztę” system automatycznie 

wykona sprawdzenie nadawców korespondencji, a następnie we wszystkich pozycjach w skrzynce 

odbiorczej uzupełni w kolumnie "Nadawca" imię i nazwisko nadawcy wiadomości. 

 

5. Poprawa wyświetlania danych osobowych odbiorcy świadczenia w oknie „Pozycje źródłowe nie 
umieszczone na liście wypłat”: 

 

 
  



6. Zmiana oznaczenia kolumny „D1a” na „D1a, JS, Art. 22b”, w tabeli wydruku zestawień z realizacji 

świadczeń rodzinnych z rozbiciem dziennym oraz z rozbiciem na listy wypłat: 

 
 

W kolumnie tej wykazywane są wyliczenia w zakresie świadczeń dotyczących jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (D1a), jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 
żywego dziecka „Za życiem” (JS) oraz świadczenia finansowego ze środków własnych gminy 
(Art. 22b). 
 

7. Poprawa numeracji decyzji w kolumnie „Nr decyzji” na wydruku zestawienia wydanych decyzji 
z zakresu dodatków energetycznych: 

 
 

8. Dodanie w oknie „Przeliczanie dodatku dyferencyjnego” operacji „Podgląd aktualnych 
parametrów”, umożliwiającej podgląd kwot świadczeń zagranicznych obowiązujących 
w poszczególnych krajach:  

 

 
Po wybraniu tej operacji wyświetli się okno „Parametry – wysokość świadczeń zagranicznych”, 
prezentujące kwoty świadczeń zagranicznych wprowadzone dla  parametrów systemowych 
o nazwie „WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ [kraj]”).  



 
9. Na poziomie Wojewody dodanie do szablonów wydruków decyzji nowego znacznika 

„DEC_Koordynacja_Okresy” drukującego informację o ustalonych okresach koordynacji: 

 
 

Znacznik można wstawić do szablonów wydruków dot. wszystkich rodzajów decyzji. Szczegółowy 
opis dodawania znaczników do szablonów wydruków znajduje się w podręczniku użytkownika, 
w rozdziale „Konfiguracja szablonów wydruków”. 


