
Opis zmian w wersji 2-8.1 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Aktualizacja parametrów systemowych dotyczących kwot dla świadczenia pielęgnacyjnego 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018r.: 

a. KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO – 1583,00zł od 1 stycznia 2019r., 
b. USTAWOWA KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO – 1583,00zł od 1 stycznia 2019r. 

2. Poprawa bilansowania w zakresie uwzględniania pomiędzy sobą następujących świadczeń: 

a. świadczenia pielęgnacyjnego,  
b. specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
c. zasiłku dla opiekuna, 
d. świadczenia rodzicielskiego, 
e. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego. 

3. Dodanie możliwości modyfikacji kwoty ustawowej dla wpłat zrealizowanych w przypadku,       
gdy parametry systemowe CZY DOFINANSOWANIE GMINNE [nazwa dodatku] są ustawione                           
na „TAK”. 

4. Dodanie w oknie wyboru odbiorcy korespondencji elektronicznej kolumn zawierających 
szczegółowe dane adresowe wyszukanych Jednostek Terenowych tj.: Województwo,                    
Kod pocztowy, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu. 

 

 
 
 
 



5. Przeniesienie walidacji informującej o wykryciu występowania innych wniosków i świadczeń    
dla osób powiązanych z wnioskiem z kwalifikacji na każdorazową akceptację wniosku. 

 

 
6. Dodanie możliwości wprowadzenia zagranicznego numeru konta bankowego dla osoby oraz 

instytucji. Dla numeru konta z numerem IBAN różnym od PL dopuszczono wprowadzenie liter. 
Wygenerowanie przelewu na konto zagraniczne nie jest możliwe. 

 



7. Dodanie dla świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych w znacznikach 
„DEC_PrzyznaneSwiadczenia_lista”, „DEC_ZmienianeSwiadczenia_lista” oraz 
„DEC_OdmowioneSwiadczenia_lista” podznaczników drukujących dane szkoły: 

a. DEC_Szkola_ST_mianownik,  
b. DEC_Szkola_ST_dopełniacz, 
c. DEC_Szkola_ST_celownik, 
d. DEC_Szkola_ST_biernik, 
e. DEC_Szkola_ST_narzednik. 

8. Modyfikacja sposobu prezentacji świadczeń w oknie konfiguracji znaczników: 
a. „DEC_PrzyznaneSwiadczenia_lista”,  
b. „DEC_ZmienianeSwiadczenia_lista”, 
c. „DEC_OdmowioneSwiadczenia_lista”. 

Świadczenia w znaczniku prezentowane są w formie tabeli, przez co możliwe jest ich łatwe 
wyszukiwanie korzystając z filtra w kolumnie „Kod świadczenia” lub „Nazwa świadczenia”. 

 

 
9. Nieuwzględnianie lekkiego stopnia niepełnosprawności przy wydawaniu decyzji dla Świadczeń 

Rodzinnych i przy wyliczaniu kryterium dochodowego dla wniosków dotyczących tych 
świadczeń. 
 

10. Dodanie możliwości zapisu na dysku przesyłu wniosku w formacie xml w przypadku wystąpienia 
błędu walidacji XSD w trakcie tworzenia korespondencji w sprawie koordynacji. Wygenerowany 
w ten sposób plik xml będzie można dołączyć do zgłoszenia serwisowego w celu diagnozy przyczyny 
wystąpienia błędu walidacji XSD. 



 

11. Poprawa wydruku list wypłat ze szczegółowym rozbiciem, tak by wolne przestrzenie pomiędzy  
pozycjami listy wypłat były automatycznie usuwane. 
 

12. Poprawa wydruku stanu zadłużenia dłużników alimentacyjnych poprzez uwzględnianie 
upomnień dotyczących tylko dłużnika alimentacyjnego. 
 

13. Poprawa wypunktowania literowego prezentowanego za pomocą małych liter alfabetu                  
na wydrukach decyzji. 


