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SI SYRIUSZ
"Świadczenia rodzinne – Familia”

Przygotowywana wersja aplikacji Familia
Numer wersji (uaktualnienia): 2.83
Przewidywana
data dystrybucji:
Sposób
dystrybucji:

2020 r.
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 dotycząca aplikacji FundAl
Informacja dotycząca aplikacji Stypendia
Informacja dotycząca aplikacji MiDoS - Dodatki Mieszkaniowe

Aktualna wersja aplikacji Familia
Numer wersji (uaktualnienia): 2.82
Data dystrybucji:

Sposób
Aktualna
dystrybucji:
bucki:

Od 28.01.2020 r.

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach 28.01.2020 r. oraz 03.02.2020 r.,
aktualizacja 2.82 została udostępniona na serwerze FTP
dla kilku z użytkowników aplikacji.
W dniu 04.02.2020 r. – aktualizacja 2.82 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.82 wprowadza :
−

nową wersję sprawozdania z obszaru Dobry Start

−

nowe słowo kluczowe ^LISTA_DEC_ZM do zastosowania we wzorcach decyzji następnych

−

nowe podsumowanie w oknie wyszukiwania decyzji pierwszorazowych

−

nowe podsumowanie w oknie wyszukiwania wniosków

−

zmianę procedury ustalania decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne - uwzględnienie
kwoty 1.830 zł obowiązującej od 01.01.2020

−

w oknie wyszukiwania decyzji pierwszorazowych dla obszarów SW (500+) i DS (300+)
wprowadziliśmy nowe kryterium wyszukiwania uprawnień : uprawnienia dla dzieci pozostających
pod opieką naprzemienną rodziców

−

zmianę układu strony dla wydruków odpowiedzi z usług ZUS na pionowy

−

nową opcję dla wydruku metryki : pionowy układ strony

−

nowy wydruk dla odpowiedzi do zadań CBB_POBIERZ
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−

nowy powód wszczęcia postępowania : postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – wg
art.61a KPA

−

nowe wydruki (na życzenie) ,oddzielnie dla obszaru SW i DS:
➢ wpłaty na należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
➢ wpłaty na należności z tytułów wykonawczych

−

obsługę cennika opłat za przekazy pocztowe, funkcjonującego w Poczcie Polskiej (funkcja na
życzenie)

−

inne zmiany wprowadzone po aktualizacji 2.81

Poprzednie wersje aplikacji Familia
Numer wersji (uaktualnienia): 2.81
Data dystrybucji:

Sposób
Aktualna
dystrybucji:
bucki:

Od 25.10.2019 r.

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 25.10.2019 r., aktualizacja 2.81
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 29.10.2019 r. – aktualizacja 2.81 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.81 zawiera :
−

wprowadzamy nową, bardziej rozbudowaną wersję usług ZUS społeczne, ZUS zdrowotne

−

załączamy nową (dostarczaną uprzednio w dodatku do aktualizacji 2.80) wersję modułu do
generowania zbiorów centralnych z obszaru 500

−

załączamy nową (dostarczaną uprzednio w dodatku do aktualizacji 2.80) wersję modułu do
generowania zbiorów centralnych z obszaru SR

−

uprawnienia do przycisków 'Usuń listę', 'Cofnij zamknięcie rozliczenia, dla użytkownika innego niż
SYSDBA

−

wprowadziliśmy w "Parametrach świadczeń->SR progi" kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego
w 2018r. - 226,25 zł . Zmiana ta była już dystrybuowana z dodatkiem do aktualizacji 2.80

−

wprowadzamy obsługę potrąceń ze świadczeń Dobry Start

−

wprowadzamy – z powodów technicznych - ograniczenie treści maila do 8150 znaków

−

Zmiany w funkcji „Wpłaty na należności z tytułu nienależnie pobranych SR”

Numer wersji (uaktualnienia): 2.80
Data dystrybucji:
Od 09.09.2019 r.

Aktualna
Sposób
bucki:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Aktualizacja 2.80 wprowadza :
−

Nowe słowa kluczowe dla maili 500+

Pilotażowo – w dniu 09.09.2019 r., aktualizacja 2.80
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 20.09.2019 r. – aktualizacja 2.80 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji
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−

Nowe słowa kluczowe dla informacji 500+

−

Nowy wzór sprawozdania miesięcznego z 500+ od 01.07.2019 r.

−

Nowe słowa kluczowe dla pism

−

Zmianę czasów dla usług ZUS

−

Zapytania SQL
➢ Powtórzone świadczenia 500+
➢ Wnioskodawcy
➢ Powtórzone wnioski

−

nowy status wiadomości e-mail : A-anulowana

Numer wersji (uaktualnienia): 2.77_78_79
Data dystrybucji:
Od 24.06.2019 r.

Aktualna
Sposób
bucki:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 25.06.2019 r., aktualizacja
2.77_78_79 została udostępniona na serwerze FTP dla
kilku z użytkowników aplikacji.
W dniu 26.06.2019 r. – aktualizacja 2.77_78_79 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.77_78_79 wprowadza :
⎯ Zmiany dla usługi PESEL
⎯ Nowy okres świadczeniowy SR (2019/2020)
⎯ Nowy okres świadczeniowy DS – Dobry Start (2019/2020)
⎯ Nowy okres świadczeniowy SW – Świadczenia Wychowawcze (2019/2020)
➢ Liczniki
➢ Nowy kod świadczenia wychowawczego SD
➢ Zmiany we wniosku
➢ Zmiana nazwy formy płatności
➢ Możliwość wysyłki maili o przyznaniu świadczeń wychowawczych
➢ Wzorce decyzji
➢ Decyzje ze świadczeniami przyznanymi i odmownymi
➢ Wyszukanie decyzji odmowych
⎯ Usługa MEN - wyłączona
⎯ Inne zmiany
➢ Przekazy pocztowe
➢ Usługa AC Rynek Pracy
➢ Nowy parametr dla świadczenia RO
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Numer wersji (uaktualnienia): 2.74_75_76
Data dystrybucji:
Od 19.03.2019 r.

Aktualna
Sposób
bucki:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach od 19 do 29.03.2019 r., aktualizacja
2.74_75_76 została udostępniona na serwerze FTP dla
kilku z użytkowników aplikacji.
W dniu 01.04.2019 r. – aktualizacja 2.74_75_76 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.74_75_76 wprowadza :
⎯ nowy parametr określający metodę uwzględnienia zasiłku dla bezrobotnych przy ustalaniu
wysokości świadczenia rodzicielskiego
⎯ zmianę w algorytmie ustalania decyzji o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego
⎯ w oknie rejestracji/uzupełnienia wniosku następnego umożliwiono wprowadzenie informacji
o powodach zamknięcia wniosku
⎯ nowe kryteria wyszukiwania wniosków następnych
⎯ w oknie rejestracji/zmiany decyzji następnej dodano zakładkę Sprawozdania, na której można
wprowadzić informację , że decyzja następna jest decyzją ustalająca prawo do świadczeń
⎯ nowe kryterium wyszukiwania decyzji następnych
⎯ obsługę nowych słów kluczowych w funkcji automatycznego nadawania numeru urzędowego
spraw
⎯ przycisk PDF (tworzenie plików PDF dla Wojewody)
⎯ zmianę w wydruku listy wypłat dla przekazów pocztowych
⎯ usługę jednostkową MEN

Numer wersji (uaktualnienia): 2.73
Data dystrybucji:
Od 19.11.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucki:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 19.11.2018 r., aktualizacja 2.73
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 23.11.2018 r. – aktualizacja 2.73 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.73 wprowadza :
⎯ zmiany w sprawozdaniu miesięczny (m m.in. : pominięto decyzje z 300+)
⎯ zmianę w zbiorach centralnych (pominięto decyzje z 300+)
⎯ funkcjonalność dotyczącą komunikacji Gmina-Wojewoda w zakresie spraw wymagających
koordynacji
⎯ komplet funkcji do obsługi należności nienależnie pobranych 300+
⎯ zmianę wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (na kwotę 1583,00 zł) ogłoszoną
w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Monitor Polski z roku 2018 poz. 1099)
⎯ zmiany w przelewach w formacie VIDEOTEL
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Numer wersji (uaktualnienia): 2.71_2.72
Data dystrybucji:
Od 03.10.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucki:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 03.10.2018 r., aktualizacja 2.71 _2.72
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu10.10.2018 r. – aktualizacja 2.71_2.72 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.71_2.72 wprowadza :
⎯ zmianę wysokości zasiłku dla opiekuna
⎯ zmianę wysokości zasiłku pielęgnacyjnego
⎯ nowe kwalifikacje prawne decyzji następnych związane ze zmianą wysokości świadczeń zasiłku
opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna
⎯ w oknie FaEw3100 wyszukaj wniosek wprowadzono nowe kryteria wyszukiwania
⎯ w module Administracja -> Parametry -> Parametry różne wprowadzono parametry
umożliwiające zmianę działania przycisku „Wyślij grupę zadań do weryfikacji”
⎯ zmiany w Rejestracja/Uzupełnienie wniosków:
➢ wprowadzono nowy powód zamknięcia wniosku : U - wniosek ZDUBLOWANY
➢ w funkcji Współpraca z CSiZS wprowadzono przycisk „Wyślij grupę zadań do weryfikacji”
➢ wprowadzono konieczności przeprowadzenia obowiązkowego wywołania usług :
weryfikacji w CBB, weryfikacji w PESEL, weryfikacji w NFZ/CWU przed uruchomieniem
funkcji „Przekaż wniosek do decyzji”
➢ wprowadzenie modyfikacji w funkcji kontroli wykonania weryfikacji
⎯ funkcja obliczania sprawozdań dla obszarów świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych
pomija wnioski zamknięte z przyczyną "wniosek ZDUBLOWANY”
⎯ wprowadzenie tabel do obliczania dochodu opodatkowanego ryczałtem z roku bazowego 2017
Rozporządzenie MRPiPS z 09.07.2018 (Monitor Polski z 24.07.2018r. poz.721
⎯ udostępniono nowe wersje programów do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych aplikacji
Familia i EMP_Familia.
⎯ w module Administracja w funkcji EMP->Emaile-przegląd wprowadzono możliwość zbiorczego
ponowienia wysyłania wiadomości e-mail o przyznaniu świadczenia „Dobry start”, dla których
poprzednia próba wysłania zakończyła się błędem
⎯ nowe słowa kluczowe w treści wiadomości e-mail
⎯ w tytule wykonawczym TW-1 (3) zwiększono z 40 do 70 znaków pole "4. Identyfikacja podstawy
prawnej obowiązku”

Numer wersji (uaktualnienia): 2.70
Data dystrybucji:
Od 25.06.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 25.06.2018 r., aktualizacja 2.70
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 27.06.2018 r. – aktualizacja 2.70 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji
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Aktualizacja 2.70:
Wprowadzamy nową funkcjonalność, która umożliwia realizację zadań wynikających z Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry Start”
System umożliwia obsługę ww. zadań w zakresie:
- przyjmowania wniosków elektronicznych
- rejestracji wniosków
- wydawania decyzji
- realizacji wypłat
Aktualizacja 2.70 wprowadza również możliwość rejestracji wniosków i decyzji na nowy okres
świadczeniowy 2018/2019.

Numer wersji (uaktualnienia): 2.69
Data dystrybucji:
Od 08.05.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 08.05.2018 r., aktualizacja 2.69
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 10.05.2018 r. – aktualizacja 2.69 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.69 wprowadza:
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS udostępniamy w systemie Familia możliwość obsługi raportów
grupowych ZUS, MEN i MNiSW w obszarze SR-świadczeń rodzinnych
ZUS, MEN w obszarze SW-świadczeń wychowawczych
„Usługi grupowe mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji
świadczeń. W ramach usług użytkownicy SD będą otrzymywać przygotowane przez MRPiPS i Gestorów
Zewnętrznych zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ na wypłatę
świadczeń i realizację decyzji o przyznaniu świadczeń.”

Numer wersji (uaktualnienia): 2.68
Data dystrybucji:
Od 28.03.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 28.03.2018 r., aktualizacja 2.68
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 30.03.2018 r. – aktualizacja 2.68 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji

Aktualizacja 2.68 wprowadza:
⎯ nową funkcję, która umożliwi podsumowanie liczby usług
Funkcja dostępna jest w menu Administracja->EMP->Zadania przegląd
⎯ zmianę w funkcji MonitorCBB - nowe pole 'Liczba decyzji zatwierdzonych, których nie ma w CBB'
⎯ nowy powód zamknięcia wniosku : 'przekazano do wojewody'
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⎯ nową funkcję, która umożliwia korektę informacji, czy wypłata odbywa się w ramach koordynacji
Funkcja dostępna jest w menu Obsługa wypłat->Przeglądanie wypłat->Wyświetl pozycje->menu
Akcja-> Zmiana koordynacji
⎯ zmiany w sprawozdaniach kwartalnych z realizacji zadań z zakresu zasiłku dla opiekuna
⎯ zmiany w sprawozdaniach kwartalnych z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Numer wersji (uaktualnienia): 2.67
Data dystrybucji:
Od 02.01.2018 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 02.01.2018 r., aktualizacja 2.67
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 03.01.2018 r. – aktualizacja 2.67 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.67 wprowadza:
⎯ modyfikacje związane z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10
listopada 2017r. (Dz.U. poz.1014) wprowadzającym zmianę wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego - od 1 stycznia 2018 r. wynosi ono 1477,00 zł.
⎯ nowe kryteria wyszukiwania wniosków i decyzji
⎯ możliwość identyfikacji jednostki otrzymanej z danymi osobowymi z CBB z zadaniem
CBB_POBIERZ
⎯ możliwość wydruku numeru urzędowego przy danych uzyskanych z CSIZS
⎯ możliwość wysyłania do CBB tylko decyzji zatwierdzonych
⎯ możliwość podziału miejsc wypłat na aktywne/nieaktywne
⎯ CBB - email
⎯ Nowa usługę KRUS
o włączenie usługi KRUS
o pobieranie danych z KRUS
o informacje z MRPIPS
▪ opis usługi KRUS z MRPIPS
▪ dodatkowe uwagi dotyczące usługi KRUS z MRPIPS
⎯ nowe słowo kluczowe ^WYROWNANIA1 - do zastosowania we wzorcach decyzji z planem wypłat
⎯ nowe słowo kluczowe ^WN_PODOPIECZNI - do zastosowania we wzorcach decyzji
pierwszorazowych
⎯ w związku z nową wersją sprawozdań, wprowadzamy zmiany dla decyzji do wniosków
o świadczenie wychowawcze, ustalanych od 1 stycznia 2018 r.
⎯ zmiany w sprawozdawczości SR i ZO

Numer wersji (uaktualnienia): 2.66
Data dystrybucji:
Od 02.10.2017 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 02.10.2017 r., aktualizacja 2.66
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 04.10.2017 r. – aktualizacja 2.66 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.
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Aktualizacja 2.66 wprowadza:
⎯ automatyczną obsługę kolejki spraw oczekujących na weryfikację danych w ZUS i CEIDG – po
utracie dochodu
⎯ nowe transformaty w module EMP, służące do wizualizacji e-wniosków
⎯ nowe stawki dla dochodów zryczałtowanych
⎯ pomijanie przelewów dla wstrzymanych pozycji listy wypłat (wpisana Realizacja: "Wstrzymano");
⎯ kontrolę danych osobowych zapisanych w systemie z danymi w e-wniosku
⎯ nową wersję tytułów wykonawczych
⎯ wydruk listy z formą rzeczową
⎯ zmiany w sprawozdawczości 500+
⎯ nową funkcję dodatkową ‘Wydruk osób z należnościami z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń’
⎯ nową funkcję dodatkową dla administratora systemu umożliwiającą wycofanie wyrejestrowania
użytkownika

Numer wersji (uaktualnienia): 2.65
Data dystrybucji:
Od 21.07.2017 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

W dniu 21.07.2017 r., aktualizacja 2.65 została
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich
użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.65 wprowadza:
⎯ obsługę wniosków o przyznanie świadczeń na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018,
w szczególności wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 sierpnia 2017 r.
⎯ nowy rodzaj decyzji na kontach 500+ : ‘DK-SW Uchylenie decyzji’
⎯ na listach wypłat wyszczególnienie potrąceń rzeczowych i potrąceń w formie opłaty usług
⎯ nową wersję funkcji do generacji zbiorów centralnych z obszaru SW. Funkcja jest dostępna w
oknie Statystyka, w menu Sprawozd 500+ ->Generowanie zbioru centralnego z obszaru SW
⎯ nowe wersje e-wniosków (wniosków składanych drogą elektroniczną), zgodnie z wymaganiami
MRPIPS. Będą one obowiązywać od 1.08.2017 r.
⎯ nową informację na wnioskach SW , SR – Rodzina. W menu górnym okna ‘FaEw82001-Wniosek
o świadczenie wychowawcze’ w funkcji CBB można wyświetlić informację o rodzinie.
⎯ W oknach rejestracji wniosku ‘FaEw82001-Wniosek o świadczenie wychowawcze’ oraz
‘FaEw32001Wniosek o świadczenie’ wprowadzono pole „Wniosek z E-PUAP” umożliwiające
wprowadzenie informacji, że wniosek złożono za pośrednictwem platformy EPUAP
⎯ możliwość tworzenia pliku z przelewami dla instytucji z oddzielnym przelewem dla każdej osoby
⎯ Udostępniamy czasowo – do końca roku - nowe funkcje dodatkowe:
o Kalkulator dochodu nieopodatkowanego RO (funkcja dostępna w oknie rejestracji
dochodów nieopodatkowanych członka rodziny – przycisk Policz RO )
o Wykaz aktualnych świadczeń – funkcja „Aktualne świadczenia” w górnym menu okna
z danymi wniosku
o Podsumowanie za okres – w funkcji „Statystyka-> Inne -> Podsumy za okres” w funkcji
wydruku listy rodzin wprowadzono możliwość wydrukowania płci, stanu cywilnego i
adresu wnioskodawcy
⎯ W obszarze 500+ udostępniamy następujące funkcje:
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o
o
o
o

Tytuły wykonawcze – rejestr tytułów wykonawczych,
Ewidencję tytułów wykonawczych,
Tytuły wykonawcze stan spłat – zestawienie,
Ewidencja upomnień.

⎯ Usługi CBB - Zmiany wprowadzone w wersji 2.65 aplikacji Familia są związane między innymi
z Centralną Bazą Beneficjentów (CBB). Centralna Baza Beneficjentów (CBB500) utworzona na
potrzeby świadczenia 500+ od 28 lipca 2017 r. będzie zasilana danymi z obszarów SR
(świadczenia rodzinne) i FA (fundusz alimentacyjny)
⎯ Usługa e-PODATKI - Usługa dostępna po wybraniu: Obsługa osób-> menu górne 500+ ->
Uzupełnienie wniosku -> zakładka Decyzje -> przycisk Współpraca z aplikacja centralną ->
przycisk Wyślij nowe zadanie ->zakładka ePODATKI. Nowa wersja v5 usługi e-PODATKI
pozwala na pobieranie danych o dochodach oraz informacji o niewykorzystanej uldze na dzieci.
Zwrócona przez Urząd Skarbowy ulga na dzieci będzie stanowiła dochód rodziny.
⎯ Usługa NFZ Nowa usługa dostępna po wybraniu: Obsługa osób-> menu górne 500+ ->
Uzupełnienie wniosku -> zakładka Decyzje -> przycisk Współpraca z aplikacja centralną ->
przycisk Wyślij nowe zadanie >zakładka NFZ. Nowa usługa NFZ pozwala na weryfikację w
Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, czy dana osoba ma prawo do świadczenia opieki
zdrowotnej. Uzyskanie tej informacji pozwoli na weryfikację spełniania warunku zamieszkiwania
danej osoby na terytorium RP i należnych jej praw do świadczeń.
⎯ Parametry świadczeń – nowy parametr w funkcji Administracja -> Parametry świadczeń na
zakładkach SR-Progi oraz 500+-Progi umożliwiono rejestrację – dla wskazanego okresu
zasiłkowego – kwoty będącej podstawą do określenia wysokości dochodu opodatkowanego
zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy wprowadzić 1/12 kwoty ogłoszonej w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny.
⎯ Zmiany dla wniosków 500+
o Zakładka Alimenty - dla wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego
składanych w okresie zasiłkowym 2017/2018 oraz w następnych okresach zasiłkowych
wprowadzono zakładkę Alimenty umożliwiającą rejestrację informacji o alimentach
przyznanych osobie samotnie wychowującej dziecko.
o Zakładka Sytuacja - Wprowadzamy nową informacje na wniosku o 500+, dotyczącą
cudzoziemców
o Zakładka Składki UZ w oknie ‘FAEw82001-Wniosek o świadczenie wychowawcze’ ma
nową postać
⎯ Dla wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składanych w
okresie zasiłkowym 2017/2018 oraz w następnych okresach zasiłkowych wprowadzono zakładkę
Alimenty umożliwiającą rejestrację informacji o alimentach przyznanych osobie samotnie
wychowującej dziecko. Wprowadzono również nową kwalifikację prawną decyzji odmownej: „JZ osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadcz. alimentacyjne”

Numer wersji (uaktualnienia): 2.64
Data dystrybucji:
Od 01.03.2017 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniu 01.03.2017 r., aktualizacja 2.64
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 06.03.2017 r. – aktualizacja 2.64 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.
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Aktualizacja 2.64 wprowadza:
−

Nowe rodzaje decyzji następnych dla wniosku: WJS – o jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

−

Zmiany w sprawozdawczości uwzględniające uwagi użytkowników aplikacji :
✓ Zakładanie danych do sprawozdania miesięcznego z 500+ .
✓ Zakładanie danych miesięcznych do sprawozdania ze świadczeń rodzinnych

−

Nową funkcję – Usuwanie danych pobranych z CBB

−

Możliwość obsługi świadczeń z art.22

−

Nową funkcję – Kalkulator RO

Nowe rodzaje wniosków następnych 500+

Numer wersji (uaktualnienia): 2.63
Data dystrybucji:
Od 02.01.2017 r.

Aktualna
Sposób
bucji:
dystrybucji:

udostępnienie na
serwerze ftp

W dniu 09.01.2017 r., aktualizacja 2.63 została
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich
z użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.63 wprowadza:
• nowy rodzaj wniosku: WJS – wniosek o jednorazowe świadczenie „Za życiem”
W związku z art.4 ust.2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U. z 2016.r poz.1860) wprowadzony został nowy rodzaj wniosku o symbolu WJS : wniosek
o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
• w module Administracja w funkcji Parametry miejsca użytkowania -> Numery urzędowe wprowadzono
możliwość określenia numeru licznika oraz symboli klasyfikacyjnych wniosków, decyzji, pism i odwołań
dla jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
”za życiem”.
• możliwość rejestracji odrębnej formy płatności dla wypłaty przyznanych świadczeń JS – jednorazowe
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka o którym mowa w art. 4 ust.2 pkt 2) ustawy o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem”
• dla decyzji dotyczących wniosków o jednorazowe świadczenie JS wprowadzono wzorce wydruków:
o PJS.rtf decyzja o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka
o OJS.rtf decyzja o odmowie przyznania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu
urodzenia się dziecka
• w funkcji Obsługa osób -> Decyzje SR -> Kwalifikacje prawne decyzji wprowadzono możliwość
modyfikacji parametrów kwalifikacji prawnych decyzji dotyczących jednorazowego świadczenia JS
• w module Administracja w funkcji Parametry -> Parametry różne wprowadzono parametr
WZORZEC_DP_ZR_ZL w którym można określić nazwę wzorca dla decyzji o przyznaniu zasiłku
rodzinnego (z dodatkami) w której zastosowano mechanizm obliczeń „złotówka-za-złotówkę”.
• dla decyzji przyznającej zasiłek rodzinny w oknie Plan wypłat wywoływanym dla wskazanego
uprawnienia wprowadzono przycisk Podziel który umożliwia rozbicie wskazanej pozycji planu wypłat na
dwie odrębne pozycje.
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• w oknach wyszukiwania wniosków, decyzji, osób oraz w oknie danych wniosku na zakładce
Wnioskodawca oraz na zakładkach dotyczących podopiecznych/dzieci wprowadzono sygnalizację
notatki.
• w module Statystyka w funkcji Inne -> Podsumy za okres dla grupy danych Lista rodzin wprowadzono
możliwość dołączenia adresu do wydruku listy oraz do danych zapisywanych w pliku XLS
• w funkcji współpracy z CSiZS wprowadzono obsługę wersji v4 usługi E-PODATKI , w której zwracana
jest nowa informacja : Dochody osiągnięte za granicą
• zmiany we wzorcach numerów urzędowych

Numer wersji (uaktualnienia): 2.62
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

30.11.2016 r.

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach 30.11. i 01.12.2016 r., aktualizacja
2.62 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 07.12.2016 r. – aktualizacja 2.62 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.62 wprowadza :
•
•
•
•
•
•

zmianę wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - kwotę 1406,00 zł z datą obowiązywania od 01 stycznia
2017r
nową funkcjonalność kalkulatora odsetek, która związana jest z pobieraniem do obliczeń
niespłaconych zobowiązań powiązanych ze wskazaną decyzja następną
w funkcji Rejestracja/Uzupełnienie wniosku na zakładce Wnioskodawca wprowadzono nowe pole
Etap sprawy
w funkcji Rejestracji/Uzupełniania wniosku na zakładce z danymi o składzie rodziny i dochodach
wprowadzono przycisk Pobierz z wniosku
dla decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na zakładce
Uprawnienia wprowadzono przycisk Zbiorcza zmiana pozycji w planie wypłat.
zmiany w rejestracji adresów

Aktualizacja 2.62 porządkuje dostęp do funkcji, poprzez wprowadzenie nowych uprawnień do niektórych
funkcji.

Numer wersji (uaktualnienia): 2.61
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

Od 01.09.2016

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach 01 i 02.09. 2016 r., aktualizacja
2.61 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 05.09.2016 r. – aktualizacja 2.61 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.61 wprowadza kolejne zmiany dla obsługi świadczeń wychowawczych:
•
•

Obsługę należności nienależnie pobranych
Obsługę potrąceń
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•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługę wypłat rzeczowych / w formie opłaty usług
Zmiany w ustalaniu decyzji związane z art.18
Uproszczenie procedury postępowania dotycząca weryfikacji występowania dzieci w CBB
Nową decyzję dla obszaru SW (decyzja następna 'SW - odmowa prawa do części świadczeń')
Zaświadczenia z wielu obszarów w obszarze SW
Wczytanie e-wniosku - wprowadziliśmy kontrolę, czy wniosek o tym samym numerze dokumentu
został już wczytany z innej wiadomości
Nową funkcję - Świadczenia niewypłacone z decyzji z planem wypłat
W funkcji przekazy elektronicznie - zmiana w funkcji tworzenia pliku w formacie InPost

Aktualizacja 2.61 wprowadza w aplikacji Familia możliwość rejestracji wniosków na nowy okres
zasiłkowy 2016/2017.

Numer wersji (uaktualnienia): 2.60
Data dystrybucji:

Od 25.05.2016

udostępnienie na
serwerze ftp

Sposób
dystrybucji:

Pilotażowo – w dniu 25 maja 2016 r., aktualizacja 2.60
została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 30 maja.2016 r. – aktualizacja 2.60 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.60 wprowadza kolejne zmiany dla obsługi świadczeń wychowawczych:
−

decyzje zmieniające oraz wzorce wydruków decyzji

−

w module komunikacyjnym EMP_Familia w wersji 1.7.11 w funkcji Wiadomości dla grupy
wiadomości ‘Wiadomości odebrane’ wprowadzono nowe kryterium wyszukiwania wiadomości Sposób odpowiedzi

Numer wersji (uaktualnienia): 2.59
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

Od 31.03.2016

udostępnienie na
serwerze ftp

W dniu 31.03.2016 r. – aktualizacja 2.59 została
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich
użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.59 wprowadza:
−

kolejne zmiany dla obsługi świadczeń wychowawczych:
o

udostępniamy automatyczne ustalanie decyzji

o

wzorce wydruków decyzji
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−

udostępnienie usługi PESEL_POBIERZ

−

udostępnienie usług EKSMOoN w obszarze świadczeń wychowawczych

−

słowo kluczowe^EWNIOSEK dla wzorców decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

−

tekst Pouczenia dla decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego

−

moduł EMP_Familia – funkcja Wiadomości

−

zmiany w Sprawozdawczości

Numer wersji (uaktualnienia): 2.58
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

Od 24.03.2016

udostępnienie na
serwerze ftp

W dniu 24.03.2016 r. – aktualizacja 2.58 została
udostępniona na serwerze FTP dla wszystkich
użytkowników aplikacji.

Wprowadzamy zmiany związane z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu
dzieci. W aktualizacji 2.58 udostępniamy możliwość rejestracji wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego.
Aktualizacja 2.58 wprowadza również:
−

Zmiany w sprawozdawczości:
➢

uległo zmianie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,

➢

wprowadzone zostało nowe sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla
opiekunów,

➢

wprowadzone zostało sprawozdanie miesięczne z realizacji zadań z zakresu świadczeń
wychowawczych.

−

Nowy moduł FaEw5900 - Ubezpieczenie społeczne w KRUS

Numer wersji (uaktualnienia): 2.57
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

Od 07.03.2016

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach 07,08,i 09.03.2016 r., aktualizacja
2.57 została udostępniona na serwerze FTP dla kilku
z użytkowników aplikacji.
W dniu 10.03.2016 r. – aktualizacja 2.57 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Aktualizacja 2.57 wprowadza :
−

decyzje zmieniające dla wniosków WZR

−

możliwość ustalenia oddzielnej formy płatności dla świadczeń rodzicielskich.

−

możliwość rejestracji decyzji następnych dla decyzji pierwszorazowych dotyczących świadczeń
rodzicielskich
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−

możliwość wydawania zaświadczeń o pobranych kwotach świadczeń rodzicielskich

−

w funkcji Obsługa wypłat -> Przygotowanie wypłaty -> Planowanie wypłat wprowadzono
obliczanie planowanych kwot wypłat świadczenia rodzicielskiego

−

w funkcji Obsługa osób -> Wnioski -> Wczytaj wniosek złożony elektronicznie wprowadzono
obsługę wczytania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Numer wersji (uaktualnienia): 2.56
Data dystrybucji:

Sposób
dystrybucji:

Od 04.01.2016 r.

udostępnienie na
serwerze ftp

Pilotażowo – w dniach 04,05,07 i 08 stycznia 2016 r.,
aktualizacja 2.56 została udostępniona na serwerze FTP
dla kilku z użytkowników aplikacji.
W dniu 11.01.2016 r. – aktualizacja 2.56 została
udostępniona dla pozostałych użytkowników aplikacji.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 995)
Ustawa wprowadza zmiany w ustalaniu decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych z dodatkami.
W celu realizacji zmian ustawowych wg. mechanizmu określonego przez MRPiPS wprowadziliśmy
w aplikacji Familia, dla decyzji do wniosków WZR następujące zmiany:
⎯ 2-etapowe ustalanie prawa do świadczeń – z nową zakładką Przysługiwanie
⎯ plan wypłat
➢ harmonogram wypłat
⎯ nowe wzorce decyzji
Aktualizacja 2.56 wprowadza również:
−

nowy rodzaj Świadczenia: RO – świadczenie rodzicielskie.
o Nowy typ wniosków –WRO wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
o Funkcja automatycznego ustalenia decyzji dla wniosków o świadczenia rodzicielskie
o Kwalifikacje prawne dla decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego
o Wzorce decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego
o Nowe słowa kluczowe dla decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego

