
 

 

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.6 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM 

             
1. Rozbudowa działania edytora szablonów wydruków o możliwość rozszerzenia wyboru 

dostępnych rodzajów czcionek o dodatkowe elementy, które Użytkownik sam może definiować 
w nowym słowniku tabelarycznym „KOD Rodzaju Czcionki W Szablonach”.  
Aby dodana do słownika czcionka mogła być wykorzystana w oknie edytora szablonu wydruku, 
opis elementu słownika musi być zgodny z nazwą czcionki, która jest zainstalowana zarówno 
na serwerze jak i kliencie Oprogramowania: 

 
 

2. Rozszerzenie generowania danych  na wydruku karta świadczeń – tabela w kolumnie 
dotyczącej świadczeń wychowawczych o zarejestrowane w systemie potrącenia i spłaty. 

 
3. Dodanie możliwości zmiany sposobu realizacji dla wygenerowanej już listy wypłat. Operacja 

„Zmiana sposobu realizacji” dostępna jest jedynie dla niezatwierdzonych list wypłat o sposobie 
realizacji innym niż rzeczowy: 

 



 

 

4. Uwzględnienie ustawień parametru systemowego MOMENT POBIERANIA WYPŁATY, podczas 
uzupełniania list wypłat dla instytucji. 
 

5. Dodanie zabezpieczenia przed sytuacją, w której podczas porównania danych osobowych 
między wnioskiem, a systemem, zaznaczy się do zastąpienia miejscowość, a nie zaznaczy ulicy 
lub dzielnicy. Eliminuje to ryzyko błędnej aktualizacji danych adresowych, polegającej 
na zmianie miejscowości, bez zmiany ulicy lub dzielnicy: 

 
 

6. Dodanie nowej wartości do ustawień parametru systemowego UWZGLĘDNIENIE CZCIONEK 
SZABLONÓW, który pozwala określić, w jaki sposób ma być uwzględniona zmiana czcionki 
zaznaczonego fragmentu treści szablonu lub znacznika (uwzględnia również zaznaczenie całości 
treści szablonu lub znacznika). Parametr może przyjmować wartości: 
0 – (domyślna) oznacza, że zmiana czcionki nie ma wpływu na znaczniki umieszczone wewnątrz 
zaznaczonego fragmentu; 
1 – oznacza, że zmiana rodzaju czcionki będzie uwzględniona na wszystkich znacznikach 
wewnątrz zaznaczonego fragmentu oraz ich podznacznikach, z wyjątkiem znaczników, które mają 
zaznaczoną opcję „zastosuj czcionkę znacznika niezależnie od czcionki miejsca w którym 
go umieszczono”; 
2 – oznacza, że zmiana rodzaju i wielkości czcionki będzie uwzględniona na wszystkich 
znacznikach wewnątrz zaznaczonego fragmentu oraz ich podznacznikach, z wyjątkiem 
znaczników, które mają zaznaczoną opcję „zastosuj czcionkę znacznika niezależnie od czcionki 
miejsca w którym go umieszczono”. 
Efekt zmiany czcionki w znacznikach, po ustawieniu parametru na 1 lub 2, jest widoczny dopiero 
w podglądzie, edycji lub wydruku dokumentu. 
 

7. Dodanie możliwości wyczyszczenia analizy z wykonanego sprawozdania. Operację „Usuń 
analizę sprawozdania” możemy wybrać dla sprawozdania z obszaru SR, SW, FA, które wykonano 
z pełną analizą danych. Wybranie operacji spowoduje usunięcie analizy danych dla wykonanego 
sprawozdania: 

 
 

8. Dodanie możliwości wskazania rodzaju dochodu „pomoc materialna o charakterze socjalnym 

(art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty) oraz pomoc materialna (ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym)” dla  załącznika „oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym”, we wnioskach dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych. 

 



 

 

9. Dodanie nowego narzędzia w pakiecie narzędziowym dostępnego pod pozycją „Pakiet 
narzędziowy>Zmiana daty planowanej wypłaty świadczeń”, które pozwala na modyfikację daty 
planowanej wypłaty świadczeń we wszystkich decyzjach w systemie. Wybranie tego narzędzia 
powoduje otworzenie się okna „Zmiana daty planowanej wypłaty”, w którym należy zdefiniować 
parametry decyzji, dla których chcemy wykonać zmianę daty planowanej wypłaty oraz  wskazać 
nowy rok i miesiąc planowanej wypłaty oraz opcjonalnie dzień planowanej wypłaty w miesiącu. 
Uzupełnienie nowego dnia planowanej wypłaty jest opcjonalne, a jego niewskazanie spowoduje 
pozostawienie dotychczasowego dnia planowanej wypłaty w decyzjach.  
Powyższa operacja uwzględnia ustawienia parametru systemowego DZIEŃ PLANOWANEJ 
WYPŁATY/RATY - DZIEŃ ROBOCZY: 

 
 

10. Ułatwienie na poziomie ROPS wprowadzania do systemu nowych osób , poprzez dodanie 
możliwości rejestracji nowej osoby na podstawie danych innej wskazanej osoby (poprzez 
skopiowanie części danych wskazanej osoby). Po wybraniu osoby, której dane chcemy 
skopiować, w oknie „Lista osób” należy wybrać menu Dane>Dodaj na podstawie. Otworzy się 
okno „Dane osoby” w trybie dodawania nowej osoby, w którym część danych zostanie 
skopiowana z danych wskazanej uprzednio osoby. Kopiowane są dane : nazwisko, dane adresowe 
oraz informacja o module aplikacji. Podpowiedziane dane możemy dowolnie modyfikować. 

 


