
Opis zmian w wersji 2-7.6 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Na poziomie Gminy poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania 
zadań dotyczących Świadczeń Rodzinnych (SPR_RZECZ-FIN_8):  
a. w tabeli G i H, w zakresie pomijania wniosków dotyczących koordynacji, 
b. w tabeli C w wierszu 4, w zakresie wykazywania kwot dotyczących nienależnie pobranych 

świadczeń potrąconych z bieżąco wypłacanych świadczeń, z decyzji Wojewody. 
c. W tabeli F1 w wierszu 1.1.2 w zakresie niewykazywania wniosków z wydaną decyzją 

o zakończeniu postępowania z powodu rezygnacji osoby ubiegającej się. 
 

2. Na poziomie Gminy poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego dotyczącego 
Świadczenia Wychowawczego (SPR_RZECZ-FIN_SW_3) w tabeli C w wierszu 1.3, w zakresie 
niewykazywania wniosków z wydaną decyzją o zakończeniu postępowania z powodu rezygnacji 
osoby ubiegającej się. 

 
3. Dodanie parametru systemowego „CZY RYCZAŁT WYPŁACANY W OSTATNIM MIESIĄCU”, 

określającego wartość podpowiadaną przez system w polu „Data planowanej wypłaty”, podczas 

automatycznego tworzenia planu wypłat dla decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. 

Parametr ma znaczenie jedynie, jeśli jako rodzaj świadczenia wskazano „ryczałt”. 

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

a. „TAK” – oznacza, że podczas tworzenia planu wypłat, we wszystkich pozycjach planu wypłat  

w polu „Data planowanej wypłaty” system podpowie ostatni miesiąc obowiązywania decyzji. 

Data planowanej wypłaty będzie taka sama dla wszystkich pozycji z planu wypłat. 

b. „NIE” – oznacza, że podpowiedziana data planowanej wypłaty poszczególnych pozycji z planu 

wypłat będzie różna – data będzie zgodna z miesiącem wypłaty (dotychczasowe działanie 

systemu). 

 

  



4. Dodanie parametru systemowego „CZY MODYFIKOWALNA CENA KWH NA OKNIE WNIOSKU”, 
określającego czy cena kWh energii elektrycznej ma być dostępna do edycji z poziomu okna 
rejestracji wniosku o dodatek mieszkaniowy, w polu „Cena kWh wg ostatniego rachunku”. 
Parametr jest domyślnie ustawiony na „TAK” i może przyjmować wartości: 
a. „TAK” – oznacza, że dane w polu „Cena kWh wg ostatniego rachunku” są modyfikowalne 

i będzie można wprowadzić je ręcznie (dotychczasowe działanie systemu); 
b. „NIE” – oznacza, że pole będzie zablokowane do edycji, a dane te będą automatycznie 

podpowiadane ze słownika na podstawie daty złożenia wniosku a w przypadku, gdy w słowniku 
będzie więcej niż jedna wartość, będzie konieczność wskazania pozycji ze słownika stawek: 

 
 
Szczegółowy opis dodawania elementów do słownika stawek kWh znajduje się w podręczniku 
użytkownika, w rozdziale „Słownik stawek kWh”. 

 
5. Poprawa wykonywania zbioru centralnego SW, w zakresie nieuwzględniania danych 

dotyczących świadczeń „Dobry Start”. 

 
6. Dostosowanie Oprogramowania do algorytmu SHA-256, potrzebnego do użycia Profilu 

Zaufanego. Zmiana ma związek z pismem Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 2018.08.03 w sprawie 
przekazywania informacji w sprawie gotowości systemów Podmiotów Publicznych do przejścia na 
algorytm SHA-256.  
 

  



7. Dodanie znacznika „KOR_nr_lokalu_wnioskodawcy” drukującego informację o numerze lokalu 
wnioskodawcy: 

 

 
Znacznik można wstawić do wszystkich szablonów korespondencji. Szczegółowy opis obsługi 
szablonów korespondencji oraz znaczników znajduje się w podręczniku użytkownika, odpowiednio 
w rozdziałach „Słownik tekstów do korespondencji” oraz „Konfiguracja szablonów wydruków”. 


