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SI SYRIUSZ 
"Świadczenia rodzinne – Familia” 

Przygotowywana wersja aplikacji Familia 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.52 

Przewidywana 
data dystrybucji: 

Czerwiec 2015 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

Udostępnienie na serwerze ftp 

Aktualizacja zawierać będzie modyfikacje wynikające ze zgłaszanych na bieżąco uwag użytkowników. 

   
W naszej ofercie dla gmin znajdują się aplikacje: 

 FundAl  Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

 Stypendia  Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych  

 MiDoS  Dodatki mieszkaniowe  

Informacja na temat aplikacji FundAl.  

 Informacja na temat aplikacji STYPENDIA.  

 Informacja na temat systemu MiDoS Dodatki Mieszkaniowe.  

 

Aktualna wersja aplikacji Familia 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.51 

Data dystrybucji: Od 09.04.2015 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 09÷16.04.2015 r.– aktualizacja 2.51 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji. 
W dniu 17.04.2015 r. – aktualizacja 2.51 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.51 wprowadza:  

 Modyfikacje w zakresie tytułów wykonawczych TW-1 : 

o  podpowiedź zapisów 
o  zmiany w Części E cd. 
o  zmiany w wydruku tytułu wykonawczego TW-1 

 CSIZS – możliwość automatyzacji aktualizacji danych w CBB 

 Nowe zadania dotyczące ZUS : 

A.ZUS – dane o składkach na ubezpieczenie zdrowotne 
B.ZUS – dane o składkach na ubezpieczenie społeczne 
C.ZUS – dane o okresie uprawniającym do nabycia minimalnych świadczeń  

emerytalno-rentowych 
 

 

http://www.zetokatowice.pl/?hash=cGTFnZT1vZmVydGFfZnVuZGFs
http://www.zetokatowice.pl/?hash=cGTFnZT1vZmVydGFfc3R5cGVuZGlh
http://www.zetokatowice.pl/?hash=cGTFnZT1vZmVydGFfbWlkb3M=
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Poprzednie wersje aplikacji Familia 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.50 

Data dystrybucji: Od 09.01.2015 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 09.01.2015 r. – aktualizacja 2.50 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji. 
W dniu 13.01.2015 r. – aktualizacja 2.50 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.50 wprowadza:  

  Tytuły wykonawcze TW-1 

o Dodatkowe informacje w danych identyfikacyjnych tytułu wykonawczego 

o Zmiany w Części E cd. 

o Zmiany w wydruku tytułu wykonawczego TW-1 

 Nowe kwalifikacje prawne dla decyzji wznawiających po upływie okresu obowiązywania 

 Nowe uprawnienia do zadań (CSIZS) 

 Wniosek o SZO – sytuacja podopiecznego 
 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.49 

Data dystrybucji: Od 17.11.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 17.11.2014 r. oraz 18.11.2014 r. – 
aktualizacja 2.49 została udostępniona na serwerze FTP 
dla kilku z użytkowników aplikacji. 
W dniu 19.11.2014 r. – aktualizacja 2.49 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.49 wprowadza:  

 nową funkcjonalność w oknie „AlEw61001 Wydruk pism”. Na zakładce Dane można 

odnotować datę oraz opis złożonego zażalenia lub sprzeciwu do wskazanego pisma. 

 nowe wzory tytułów wykonawczych TW-1 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 16 maja 2014 r. 

 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.48 

Data dystrybucji: Od 19.09.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 19.09.2014 r. oraz 22.09.2014 r. – 
aktualizacja 2.48 została udostępniona na serwerze FTP 
dla kilku z użytkowników aplikacji. 
W dniu 06.10.2014 r. – aktualizacja 2.48 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 
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Aktualizacja 2.48 wprowadza: 

 nowe kwalifikacje prawne dla zasiłku dla opiekuna (ZO) 

 zmiany w wyświetlaniu danych dotyczących wiersza 1 w Części C sprawozdania 

 nowy przycisk EMP w oknie startowym aplikacji, który uruchamia moduł komunikacyjny 

w przeglądarce 

 nowa wersja modułu EMP 

 EMP – test usług 

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.47 

Data dystrybucji: Od 04.08.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 04.08.2014 r. oraz 05.08.2014 r. – 
aktualizacja 2.47 została udostępniona na serwerze FTP 
dla kilku z użytkowników aplikacji.  
W dniu 06.08.2014 r. – aktualizacja 2.47 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Aktualizacja 2.47 wprowadza w aplikacji Familia możliwość rejestracji wniosków na nowy okres 

zasiłkowy 2014/2015. 

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.46 

Data dystrybucji: Od 24.06.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 24.06.2014 r. – aktualizacja 2.46 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 26.06.2014 r. – aktualizacja 2.46 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Aktualizacja 2.46 wprowadza:  

 nowe wzorce dotyczące decyzji o składkach dla świadczeń ZO 

 zmiany w ustalaniu decyzji do wniosku WZO 

 nowe słowo kluczowe OKRESY_OZO 

 zmiany w słowie kluczowym WYROWNANIA 

 nowe kwalifikacje prawne dla decyzji z kont dla ZO 

 nową wersję funkcji generującej zbiór, która wyklucza zasiłki dla opiekunów z danych 
przekazywanych do zbiorów centralnych 
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Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.45 

Data dystrybucji: Od 26.05.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 23.05.2014 r. – aktualizacja 2.45 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 26.05.2014 r. – aktualizacja 2.45 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.45 wprowadza: 

 Nowy rodzaj wniosku WZO – na cały okres 

 Szczegóły dotyczące odsetek OZO na wnioskach WZO 

 Kalkulator odsetek na decyzji WZO  

 Zmiany w ustalaniu decyzji - procedura ustalająca decyzję do wniosku WZO została 

poszerzona o reagowanie na inne niż pełno-miesięczne okresy pracy.  

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.44  

Data dystrybucji: Od 19.05.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

W dniu 19.05.2014 r. – aktualizacja 2.44 została 
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich 
użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.44 wprowadza: 

W związku z ukazaniem się 30 kwietnia w Dzienniku Ustaw – poz. 567 – ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia,  

tj. 15 maja 2014 roku, wprowadzamy do systemu nowe funkcjonalności, umożliwiające : 

 wyszukanie osób, które należy powiadomić o możliwości złożenia wniosku 

 rejestrację i wydruk pisma informującego o możliwości złożenia wniosku  

 rejestrację wniosków 

 rejestrację i wydruk decyzji 

 rejestrację nowej formy płatności (dla ZO) 

 realizację wypłat 

 generację podsumowań wypłat 

 generację raportów dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 
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Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.43 

Data dystrybucji: Od 05.05.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie na 
serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 05.05.2014 r. – aktualizacja 2.43 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 06.05.2014 r. – aktualizacja 2.43 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 
Aktualizacja 2.43 wprowadza: 

 zmiany umożliwiające realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 

 zmiany umożliwiające realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów – wersja testowa 

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.42 

Data dystrybucji: Od 21.03.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

W dniu 21.03.2014 r. – aktualizacja 2.42 została 
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich 
użytkowników aplikacji. 

 
Aktualizacja 2.42 wprowadza: 

 Zmiany w pomocy finansowej dla uprawnionych do SP w okresie 1-12.2014 

o Możliwość rejestracji postępowań z urzędu o POMOC dla SP na 1-12.2014 

o Możliwość rejestracji decyzji do postępowania PPF 

o Propozycję realizacji pomocy w systemie 

 Rozwiązanie alternatywne 

o Pomocnicze zapytanie sql 

 Nowy format przelewów - Multicash PLI 

 Miesiąc księgowy w aplikacji Familia 

o Otwieranie miesiąca 

o Zamknięcie miesiąca 

o Kontrole podczas księgowania 

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.41 

Data dystrybucji: Od 10.01.2014 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 10.01.2014 r. – aktualizacja 2.41 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 13.01.2014 r. – aktualizacja 2.41 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 
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Aktualizacja 2.41 wprowadza: 

 zmiany związane z integracją z CSIZS  

 moduł wczytywania wniosków złożonych elektronicznie 

 moduł dla usług udostępnianych przez CSIZS, umożliwiających komunikację z rejestrem 

PESEL, EKSMOoN, CBB 

 nową zakładkę we wnioskach – BANK  

 zmiany w pomocy finansowej dla uprawnionych do SP w okresie 1-3.2014  

 możliwość rejestracji postępowań z urzędu o POMOC dla SP na okres 1-3.2014 

 możliwość rejestracji pism ‘Wszczęcie postępowania’  

 możliwość rejestracji decyzji do postępowania PPF 

Numer wersji (uaktualnienia): aktualizacja 2.40 

Data dystrybucji: Od 17.10.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 17÷31.10.2013 r. oraz 04.11.2013 r. 
– aktualizacja 2.40 została udostępniona na serwerze FTP 
dla kilku z użytkowników aplikacji. 
W dniu 07.11.2013 r. – aktualizacja 2.40 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Aktualizacja 2.40 wprowadza: 

 zakładkę Historia – dla wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy 

 funkcję umożliwiającą wydruk zaświadczenia o wypłaconych świadczeniach z różnych obszarów 

 możliwość zawarcia w numerach urzędowych pism inicjałów pracownika, który nadawał numer 

urzędowy 

 funkcję - Rejestr zwrotek, która umożliwia: 

 rejestrację zwrotek z decyzji/decyzji następnych/pism 

 wyszukiwanie zwrotek ‘do wysłania’ 

 wyszukiwanie zwrotki w rejestrze z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych 

 możliwość integracji aplikacji Familia z systemem „Komunikacja JOPS-PUP”: 

 uruchomienie programu FaJops.exe 

 uzupełnienie konfiguracji systemu Familia 

 włączanie i wyłączanie współpracy z systemem „Komunikacja JOPS-PUP” 

 zdarzenia rejestrowane w systemie Familia 

 zasilanie systemu „Komunikacja JOPS-PUP” 



 

Informacja dla użytkowników aplikacji Familia, której autorem jest 
ZETO KATOWICE Sp. z o.o. 

 

Ostatnia modyfikacja strony - 21 kwietnia 2015  

 

Numer wersji (uaktualnienia): dodatek do aktualizacji 2.39 

Data dystrybucji: Od 01.08.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 01 i 22.08.2013 r. – dodatek do 
aktualizacji 2.39 został udostępniony na serwerze FTP dla 
kilku z użytkowników aplikacji.   
W dniu 02.09.2013 r. – dodatek do aktualizacji 2.39 został 
udostępniony dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Dodatek do aktualizacji 2.39 wprowadza w aplikacji Familia możliwość rejestracji wniosków na nowy 

okres zasiłkowy 01.11.2013 - 31.10.2014. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.39 

 

Data dystrybucji: Od 02.07.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach.02,16,24.07.2013 r. – aktualizacja 
2.38 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniach 25-31.07.2013 r. – aktualizacja 2.39 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji 
łącznie z aktualizacją 2.38 

Aktualizacja 2.39 wprowadza: 

 możliwość automatycznego generowania numerów spraw według ustalonego wzorca 

 nową funkcję, umożliwiającą wykonywanie zbiorczych operacji na decyzjach 

 nową funkcję, umożliwiająca wydruk zwrotki – pustej lub wypełnionej wpisanymi w oknie 

danymi 

 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.38 

Data dystrybucji: Od 09.05.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 09-17.05.2013 r. – aktualizacja 
2.38 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniach 25-31.07.2013 r. – aktualizacja 2.38 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji 
łącznie z aktualizacją 2.39 

 

Aktualizacja 2.38 wprowadza: 

 poszerzenie wyświetlania danych do sprawozdania kwartalnego 

 poszerzenie przekazów pocztowych w formacie XML o pole „Korespondencja” 

 nowy typ formy płatności - dla DSP 
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 możliwość prowadzenia rejestru rodzinnych wywiadów środowiskowych. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.37 

Data dystrybucji: Od 10.04.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 10-12.04.2013 r. – aktualizacja 
2.37 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 16.04.2013 r. – aktualizacja 2.37 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji  

 
Aktualizacja zawiera m.in. nową wersję sprawozdań i zbiorów centralnych oraz obsługę pomocy 

do świadczenia pielęgnacyjnego 200 zł. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.36 

Data dystrybucji: Od 08.03.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 08 i 13.03.2013 r. – aktualizacja 
2.36 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji. 
W dniu 19.03.2013 r. – aktualizacja 2.36 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.36 wprowadza: 

 nową funkcję umożliwiającą tworzenie plików XML z przekazami elektronicznymi  

 nowe kwalifikacje prawne dla świadczenia SZO  

 możliwość rejestracji wyrównań pełnych i częściowych  

 nowe kwalifikacje prawne SP  

 zmiany w obsłudze zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnego i społecznych  

 zmiany w funkcji FaOw3500 – Wykaz osób podlegających ubezpieczeniom  

 rozbudowaną funkcję wyszukiwania tytułów wykonawczych 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.35 

Data dystrybucji: Od 01.02.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

W dniu 01.02.2013 r. – aktualizacja 2.35 została 
udostępniona dla wszystkich użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.35 wprowadza: 

 nowe pismo w sprawie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 

 nowe wartości w liście danych dotyczących niepełnosprawności  

 nowe kwalifikacje prawne dla świadczenia pielęgnacyjnego 

 możliwość rejestracji decyzji o składkach w związku z przyznaniem specjalnego zasiłku opiekuńczego 

 zmianę w procedurze ustalającej decyzję na świadczenie pielęgnacyjne  
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 zmianę w procedurze ustalającej decyzję na zasiłek pielęgnacyjny  

 zmianę w decyzjach o nienależnie pobranych świadczeniach 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.34 

Data dystrybucji: Od 16.01.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 16-18.01.2013 r. – aktualizacja 2.34 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji. 
W dniach 22-23.01.2013 r. – aktualizacja 2.34 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.34 wprowadza: 

 wniosek WSZ - o specjalny zasiłek opiekuńczy  

 formę płatności dla specjalnego zasiłku opiekuńczego  

 formę płatności dla dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego  

 pismo informujące osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne o wygaśnięciu prawa 

do tego świadczenia po dniu 30.06.2013 r.  

 zmianę w funkcji ustalającej decyzję do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.33 

Data dystrybucji: Od 07.01.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 07.01.2013 r. – aktualizacja 2.33 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 08.01.2013 r. – aktualizacja 2.33 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji 
łącznie z aktualizacją 2.32  

Aktualizacja zawiera drugą część zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego oraz zapytanie sql 

o pobierających SP. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.32 

Data dystrybucji: Od 02.01.2013 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniach 02 i 04.01. 2013 r. – aktualizacja 
2.32 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 08.01.2013 r. – aktualizacja 2.32 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji 
łącznie z aktualizacją 2.33 

Aktualizacja zawiera zmiany ustawowe obowiązujące od 1 stycznia 2013 r., dotyczące jednorazowej 

zapomogi, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.  
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Numer wersji (uaktualnienia): 2.31 

Data dystrybucji: Od 17.10.2012 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 17 - 28.10.2012 r. – aktualizacja 
2.31 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 29.10.2012 r. – aktualizacja 2.31 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja wprowadza nowe funkcjonalności dla metryki sprawy, księgowania potrąceń, kont, form 
płatności. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.30 

Data dystrybucji: Od 18.07.2012 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze ftp 

Pilotażowo – w dniu 18.07.2012 r. – aktualizacja 2.30 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniach 20-31.07.2012 r. – aktualizacja 2.30 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.30 dotyczy pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie  

7-12.2012 r. oraz funkcji "Metryka sprawy". 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.29 

Data dystrybucji: Od 30.05.2012 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 30 i 31.05.2012 r. – aktualizacja 
2.29 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 01.06.2012 r. – aktualizacja 2.29 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja umożliwia rejestrację wniosków, wystawianie decyzji i wypłatę - za okres od kwietnia 

do czerwca - pomocy w wysokości 100,- zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

Aktualizacja zawiera rozbudowaną wersję metryki sprawy. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.28 

Data dystrybucji: Od 27.03.2012 r. 

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniu 27.03.2012 r. – aktualizacja 2.28 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniach 28 i 29.03.2012 r. – aktualizacja 2.28 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.28 wprowadza : 
 

 zmiany dotyczące obliczania dochodów 
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 nowe dokumenty dołączone do wniosków 

 zmiany w słowniku kwalifikacji prawnych 

 nowe decyzję i pismo w obsłudze kont 

 wstępną wersję metryczek spraw.  

Numer wersji (uaktualnienia): 2.27 

Data dystrybucji: Od 02.03.2012 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniu 02.03.2012 r. – aktualizacja 2.27 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 06.03.2012 r. – aktualizacja 2.27 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.27 wprowadza : 

 zmiany dotyczące obliczania dochodów 

 zmianę wysokości składki na ubezpieczenie rentowe (w przypadku, gdy taka zmiana nie 

została wykonana przez użytkownika) 

 możliwość ustalania i wydruku decyzji zmieniającej decyzję o ubezpieczeniu w zakresie 

składki na ubezpieczenie rentowe 

 zmiany w generowaniu zbioru centralnego dotyczące walidacji miękkiej SR/SM 2.5 

 kontrola na występowanie niezarejestrowanych członków rodzin (osoby z dochodu do 

zapisu, osoby z dochodu do podmiany).  

Numer wersji (uaktualnienia): 2.26 

Data dystrybucji: Od 02.02.2012 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniu 02.02.2012 r. – aktualizacja 2.26 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 06.02.2012 r. – aktualizacja 2.26 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.26 wprowadza na wydruku zaświadczenia informację o świadczeniu SPP (pomoc dla 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).  

Numer wersji (uaktualnienia): 2.25 

Data dystrybucji: Od 04.01.2012 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 04÷05.01.2012 r. – aktualizacja 
2.25 została udostępniona na serwerze 
FTP dla kilku z użytkowników aplikacji.  
W dniu 09.01.2012 r. – aktualizacja 2.25 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Aktualizacja 2.25 wprowadza zmiany związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. nowych 

przepisów prawnych w następujących funkcjach: 
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 Wniosek o zasiłek rodzinny - deklaracja o dochodach  

 Wniosek o zasiłek rodzinny - dodatek z tytułu urodzenia dziecka  

 Wniosek o zasiłek rodzinny - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecka nauki poza miejscem zamieszkania 

 Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka  

 Nowe pozycje w słownikach rodzajów dochodów  

 Nowe rodzaje dokumentów  

 Świadczenie pielęgnacyjne - nowa kwalifikacja prawna  

 Obsługa konta – nowe operacje księgowe  

 Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających SP w okresie od stycznia do marca 2012  

 Numery urzędowe pism – indywidualne symbole klasyfikacyjne dla każdego pisma  

Numer wersji (uaktualnienia): 2.24 

Data dystrybucji: Od 20.10.2011 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 20.10÷02.11.2011 r. – 
aktualizacja 2.24 została udostępniona na serwerze FTP 
dla kilku z użytkowników aplikacji.  
W dniu 04.11.2011 r. – aktualizacja 2.24 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.24 wprowadza nową formę płatności – dla pomocy finansowej dla pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne (SPP). 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.23 

Data dystrybucji: Od 14.10.2011 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniu 14.10.2011 r. – aktualizacja 2.23 
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji.  
W dniu 19.10.2011 r. – aktualizacja 2.23 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

Aktualizacja 2.23 wprowadza przede wszystkim obsługę pomocy finansowej dla osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjnie, w szczególności: 

 Rejestracja wniosku WPF  

 Rejestracja decyzji pierwszorazowej  

 Decyzje następne  

 Wydruk decyzji  

 Pozostawienie wniosku bez rozpoznania  

 Wypłata pomocy finansowej SPP  

 Podsumowanie wypłat  

 Kwalifikacje prawne  

 Świadczenie pielęgnacyjne – zmiany w funkcji rejestracji wniosku i ustalaniu decyzji 

 Administracja systemu – nowy parametr dla funkcji obliczania list wypłat  
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Numer wersji (uaktualnienia): 2.22 

Data dystrybucji: Od 16.09.2011 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 16÷21.09.2011 r. – aktualizacja 
2.22 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku 
z użytkowników aplikacji. 
W dniu 23.09.2011 r. – aktualizacja 2.22 została 
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji. 

 

Aktualizacja 2.22 wprowadza zmiany w następujących funkcjach: 

 Obsługa kont 

 Tytuły wykonawcze 

 Numery urzędowe 

 Oświadczenia, zaświadczenia 
Aktualizacja wprowadziła również nowe n/w funkcje: 

 Wypłaty decyzji w okresie 

 Zestawienie oświadczeń. 

Numer wersji (uaktualnienia): dodatek do wersji 2.21 

Data dystrybucji: Od 10.08.2011 r.  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniach 10 i 18.08.2011 r. – dodatek do 
wersji 2.21 został udostępniony na serwerze FTP dla 
kilku z użytkowników aplikacji.  
W dniu 22.08.2011 r. – dodatek udostępniony został dla 
pozostałych użytkowników.  

 

Dodatek do aktualizacji 2.21 wprowadza w aplikacji Familia obsługę świadczeń rodzinnych w nowym 
okresie zasiłkowym 2011/2012. 

Numer wersji (uaktualnienia): 2.20 i 2.21 

Data dystrybucji: Od 17.05.2011  

Sposób 
dystrybucji: 

udostępnienie 
na serwerze FTP 

Pilotażowo – w dniu 17.05.2011 r. – aktualizacje 
2.20 i 2.21 zostały udostępnione na serwerze FTP dla 
kilku z użytkowników aplikacji.  
W dniu 20.05.2011 r. – aktualizacje udostępnione zostały 
dla pozostałych użytkowników. 

 

Aktualizacje 2.20 i 2.21 wprowadzają w aplikacji Familia zmiany w następujących funkcjach:  

1. Forma płatności – odrębna forma płatności dla świadczeń pielęgnacyjnych 

2. Adres dziecka – nowy przycisk „Pobierz dane rodzica”  

3. Tytuły wykonawcze: 

 Typ należności 

 Zmiany w cz. B 

 Zmiany w cz. D 

 Nowy przycisk – cz. N 

 Pieczęć wierzyciela 

 Nowe kryteria wyszukiwania 


