
Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.9 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM 

 

1. Dostosowanie Oprogramowania do komunikacji z nową wersją serwisów systemów 

Infomonitor i KRD, zaktualizowanych przez zewnętrznych wykonawców, w związku z nowelizacją 

ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 

wierzytelności. 

 

2. Ograniczenie pobierania zadłużeń dłużników do przesyłów do Biur Informacji Gospodarczej 

tylko do zadłużeń z ostatnich 10 lat w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. 

 

3. Rozszerzenie wartości możliwych do wprowadzenia w polu „Max. kwota listy” w oknie 

definiowania parametrów generowania listy wypłat - do 9 999 999,99 zł. 

4. Dodanie mechanizmu wymuszenia ponownego wysłania korekty informacji wymaganych przez 

CBB, w przypadkach, gdy dane te nie zostały poprawnie przetworzone po ich usunięciu 

w systemie:  

 

 

5. Rozszerzenie obsługi parametru systemowego CZY BLOKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI 

NR KLIENTA, o blokadę próby modyfikacji numeru klienta z poziomu wniosku, o której system 

informuje po akceptacji danych w oknie porównywanie danych w systemie:  

 



6. Dodanie możliwości usunięcia ulic z lokalnego słownika, które nie są powiązane w systemie 

z innymi danymi (np. osobami, instytucjami, komornikami) lub ze słownikiem ulic udostępnionym 

przez Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego „Emp@tia”. 

 
 

Wybranie przycisku usunięcia ulicy dla pozycji wykorzystywanej w systemie spowoduje 

wyswietlenie komunikatu z informacją o braku możliwości usunięcia takiej ulicy. Aby 

zweryfikować powiązanie takiej ulicy z danymi w systemie można wykorzystać przygotowany 

w tym celu raport występowania ulicy, dostępny w menu „Operacje”: 

 

 
7. Rozszerzenie obsługi parametru systemowego DZIEŃ PLANOWANEJ WYPŁATY/RATY - DZIEŃ 

ROBOCZY - ustawienia parametru uwzględnione są podczas modyfikacji parametrów realizacji 

świadczeń w oknie "Modyfikacja parametrów realizacji wypłat".  

8. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego (SPR_RZECZ-FIN_SW_2) w wierszach: 

 blok B.1. wiersz 3, 

 blok B.2. wiersz 1.1 i 2. 



9. Dodanie możliwości zmiany pracownika realizującego dokument (wniosek, decyzję, sprawę, druk 

unijny lub korespondencję), poprzez dodanie w oknie listy dokumentów operacji „Dekretacja”. 

Zmiana pracownika realizującego jest możliwa jedynie dla niezałatwionych dokumentów: 

 

 

10. Dodanie możliwości wyszukania w systemie dokumentów realizowanych przez danego 

pracownika, poprzez dodanie na liście wniosków, decyzji, korespondencji, spraw i druków 

unijnych filtra „Pracownik realizujący”: 

 
 

11. Korekta wyznaczania daty, na którą ma być pobierany kurs waluty dla dochodu uzyskanego przy 

parametrze systemowym SPOSÓB LICZENIA DOCHODÓW MIESIĘCZNYCH, ustawionym 

na wartość „3” lub „4” – kurs waluty pobierany jest na ostatni dzień roboczy miesiąca 

następującego po dacie uzyskania dochodu. 


