
Opis zmian w wersji 2-8.5 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC 

1. Dodanie obsługi generowania formularzy PIT-11 oraz ich eksportu elektronicznego dla osób 

pobierających stypendia szkolne oraz osób, którym umorzono należności w roku poprzednim. 

Formularz PIT-11 zastępuje od 2019r. formularz PIT-8C: 

 
W Oprogramowaniu dodano również możliwość wygenerowania zbiorczego formularza PIT-11Z 

dla wszystkich osób zaznaczonych na liście. 

 

2. Udostępnienie drugiego etapu realizacji mechanizmu elektronicznej komunikacji pomiędzy 

Gminą a UW. W drugim etapie udostępniono następujące operacje: 

 

Poziom Gmina 

a. możliwość wysłania zapytania o koordynację 

 

b. odbieranie i wczytanie decyzji przyznającej i odmownej wydanej przez UW.  

 

c. odbieranie i wczytanie: 

 informacji o braku koordynacji,  

 informacji o ustalonej koordynacji,  

 informacji o innym sposobie załatwienia wniosku, 

d. możliwość wysłania informacji o wydaniu decyzji uchylającej  

 



Poziom UW 

a. odbieranie i wczytanie wniosku przesłanego jako zapytanie o koordynację: 

 
 

b. możliwość wysłania informacji o braku koordynacji: 

 
 

c. możliwość wysłania informacji o ustalonej koordynacji: 

 
 

d. możliwość wysłania informacji o innym sposobie załatwienia wniosku: 

 
 

e. możliwość wysłania decyzji przyznającej i odmownej wydanej przez UW: 

 
 

f. odbieranie i wczytanie informacji o decyzji uchylającej przesłanej z Gminy  

Szczegółowy opis obsługi komunikacji Gmina – UW znajduje się w podręczniku użytkownika 

w rozdziale „Obsługa klienta -> Komunikacja Gmina-UW”. 



3. Dodanie nowego sprawozdania - SPR_SIO_SWiDS_G, zawierającego wyniki przeprowadzonych 

weryfikacji grupowych MEN w obszarze SW i DS, które można wykonać w module SW i DS: 

 
4. Dodanie na wniosku o stypendia szkolne możliwości wprowadzenia stanu cywilnego „brak 

danych” dla osób powyżej 16 roku życia. 

 

5. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo finansowego SPR_RZECZ-FIN_SW_3 w zakresie liczby 

ustaleń prawa do świadczenia wychowawczego w wierszu 1 bloku F. 

 

6. Poprawa liczenia sprawdzania rzeczowo finansowego SPR_RZECZ-FIN_FA_4 w zakresie 

wykazywania wniosków w wierszu 1 bloku D. 

 

7. Usunięcie domyślnego zaznaczania wnioskowania o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 

się dziecka na wniosku o zasiłek rodzinny przy wprowadzaniu nowo narodzonego dziecka 

do wniosku: 

 
 

8. Dodanie możliwości wstawienia w słownikach powiadomień SMS i Email: 

a. znaku paragrafu, 

b. twardej spacji, 

c. znaku nowej linii (shift + enter): 

 
 

  



9. Zastąpienie parametru CZY RYCZAŁT WYPŁACANY W OSTATNIM MIESIĄCU parametrem KWOTA 

RYCZAŁTU POWYŻEJ KTÓREJ RYCZAŁT WYPŁACANY W OSTATNIM MIESIĄCU. Wartość domyślna 

parametru w trakcie procesu aktualizacji do nowej wersji jest ustawiana na wartość 20,00zł dla baz 

na których poprzedni parametr był ustawiony na „Tak” oraz na 0,00zł w przeciwnym przypadku. 

 

10. Dodanie w pakiecie narzędziowym operacji ponownego przeliczania powiązań w decyzjach 

żądających zwrotu (decyzjach ZZ): 

 

 


