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Wstęp 
11 września 2016 roku weszły w życie przepisy zawarte w art. 107 ust. 5e-5f zmienionej Ustawy 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359), dopuszczające wypełnienie kwestionariusza 

rodzinnego wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

udostępnianego bezpłatnie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Firma Sygnity, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opracowała własne 

rozwiązanie w/w systemu teleinformatycznego, nazwane WYWIAD Plus i stanowiące Moduł Systemu 

Dziedzinowego (MSD) POMOST Std. Używanie MSD zostało zarekomendowane przez MRPiPS 

komunikatem z 30 marca 2017 roku, skierowanym do wszystkich Jednostek Pomocy Społecznej: 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/informacje-dotyczace-modulow-systemow-dziedzinowych-do-

obslugi-rejestracji-elektronicznych-rodzinnych-wywiadow-srodowiskowych . 

 

Instalacja lub aktualizacja oprogramowania WYWIAD Plus 
Oprogramowanie WYWIAD Plus może być zainstalowane zarówno na terminalu mobilnym otrzymanym 

w ramach projektu Emp@tia, jak również na dowolnym innym sprzęcie komputerowym, który można 

zabrać ze sobą na wywiad, o ile Ośrodek dysponuje takim sprzętem. W  takim przypadku sprzęt może 

pracować zarówno pod kontrolną systemu Linux, jak i Windows, wymagana jest jednak Java, w wersji 

co najmniej 8u65, dostępna na stronie producenta: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html . 

W systemie POMOST Std, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać pliki instalacyjne 

programu WYWIAD Plus. Są dwa osobne pliki instalacyjne: dla Linux i dla Windows. 

 

Po pobraniu, zapisane pliki instalacyjne będą miały następujące nazwy: 

WYWIAD Plus (Windows): wywiadplus_x.x_win.exe 

WYWIAD Plus (Linux): wywiadplus_x.x_linux.sh 

Gdzie x.x to numer wersji oprogramowania WYWIAD Plus: aktualna to 8.0. 

Zarówno w przypadku Linux, jak i Windows, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego 

oprogramowania WYWIAD Plus w poprzedniej wersji albo został on wcześniej odinstalowany, to plik 

instalacyjny dowolnej wersji oprogramowania zadziała jak instalator, czyli zainstaluje oprogramowanie 

od początku, z pustą bazą danych, ale od razu w wersji oznaczonej w nazwie pliku instalacyjnego. 

Wskazówka. Aktualizację do wersji 8.0 można wykonać z dowolnej wcześniejszej wersji programu.  

Aktualizacja WYWIAD Plus do kolejnej wersji, zachowuje wszystkie wywiady znajdujące się w bazie 

danych WYWIAD Plus (czyli te, które nie zostały jeszcze przesłane do POMOST Std) oraz wszystkich 

Użytkowników (loginy i hasła) zapisanych w bazie danych WYWIAD Plus. 

Przed rozpoczęciem aktualizacji konieczne jest zamknięcie WYWIAD Plus, jeśli jest uruchomiony. 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/instrukcja-odnawiania-certyfikatow-w-systemach-dziedzinowych
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/instrukcja-odnawiania-certyfikatow-w-systemach-dziedzinowych
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Opis instalacji na terminalu mobilnym z projektu Emp@tia 
Instalację oprogramowania WYWIAD Plus na terminalu mobilnym, należy dokonać przy pomocy 

nośnika pamięci USB lub karty SD, na której powinien znajdować się skrypt instalacyjny 

wywiadplus_x.x_linux.sh pobrany uprzednio z okna automatycznych aktualizacji w Pomoście. 

Do instalacji na terminalu mobilnym, niezbędne jest posiadanie hasła użytkownika „Administrator”, 

dzięki któremu będzie możliwe jest zalogowanie do terminalu.  

Użytkownik „Administrator” służy jedynie do instalacji lub aktualizacji oprogramowania, normalną pracę 

związaną z przeprowadzaniem wywiadów należy wykonywać na użytkowniku „Pracownik”. 

Należy uruchomić terminal mobilny i zalogować się na konto użytkownika Administrator.  

W złączu USB umieszczamy nośnik ze skryptem instalacyjnym / aktualizacyjnym.  

Uwaga: przed przystąpieniem do kolejnych kroków należy chwilę odczekać aż terminal rozpozna nowe 

urządzenie wyświetlając ikonę.  

 lub  w zależności od użytego nośnika.  

Następnie należy uruchomić linię komend, wybierając ikonę widoczną na pulpicie.  

Wskazówka: wyświetlenie nazwy urządzenia USB, potrzebnej do wykonania dalszych instrukcji, nastąpi 

po wydaniu polecenia: 

ls /media 
 
Aby skopiować plik aktualizacyjny na dysk twardy oraz nadać mu odpowiednie uprawnienia, poprzez 

wpisania w linii poleceń komendy: 

cp /media/xxxx/wywiadplus_x.x_linux.sh /tmp/  

(gdzie xxxx jest nazwą urządzenia USB, określoną wg opisu powyżej) 

chmod a+x /tmp/wywiadplus_x.x_linux.sh   

po czym wpisać polecenie uruchomienia skryptu: 

sudo /tmp/wywiadplus_x.x_linux.sh  

System operacyjny zapyta o hasło Administratora, które należy tu podać: 

 

Pomyślne zakończenie instalacji przedstawia kolejny zrzut:  
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4. Należy uruchomić WYWIAD Plus, wybierając ikonę z pulpitu: 

 
 

5. Po poprawnym zalogowaniu się (wpisaniu loginu i hasła), jeśli aktualizujemy oprogramowanie 

do kolejnej wersji, to pojawi się okno aktualizacji bazy danych WYWIAD Plus do kolejnej wersji. Okno 

to nie pojawia się w przypadku jeśli instalujemy oprogramowanie od początku, z pusta bazą danych, 

czyli wtedy kiedy na terminalu mobilnym nie było zainstalowanej wcześniejszej wersji WYWIAD Plus. 

 

Od wersji 4.0 nie ma już konieczności, aby jako pierwszego logowania po aplikacji dokonał Użytkownik, 
który logował się kiedykolwiek wcześniej do oprogramowania przed aktualizacją.  
 
Okno zostanie zamknięte automatycznie, chyba że proces aktualizacji bazy danych nie powiedzie się. 

Pierwszym etapem procesu jest skopiowanie bazy danych do pliku 

[WYWIAD_PLUS]\db\backup\pomost.db_[NR_KOLEJNY], a następnie dokonywane są niezbędne 

czynności w bazie danych. 

Po zamknięciu okna można już pracować w Oprogramowaniu WYWIAD Plus. 

W przypadku wystąpienia błędów w trakcie aktualizacji, okno nie zostanie zamknięte automatycznie. 

W takim przypadku zalogowanie do WYWIAD Plus nie będzie możliwe. Aby rozwiązać problem 

z aktualizacją bazy danych, należy skontaktować się z Serwisem POMOST Std. . 

 

W przypadku nieudanej aktualizacji, przy kolejnej próbie zalogowania do aplikacji pojawi się komunikat: 

 

 

Opis instalacji pod Linux, na komputerze innym niż Terminal Mobilny z projektu Emp@tia  
Sposób postępowania: 

1) Pobrać plik wywiadplus_x.x_linux.sh. 

2) W oknie terminalu, po przejściu do katalogu, w którym znajduje się w/w plik wpisać komendę: 

 

chmod a+x wywiadplus_x.x_linux.sh  <ENTER> 

3) Uruchomić skrypt instalacyjny przez wpisanie polecenia: 

 

sudo /wywiadplus_x.x_linux.sh  <ENTER> 
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Uruchomić WYWIAD Plus, wybierając ikonę z pulpitu, dalszy opis taki jak na terminalu mobilnym. 

 

Opis instalacji pod Windows 
Instalację oprogramowania WYWIAD Plus w systemie operacyjnym Windows, należy dokonać przy 

pomocy programu instalacyjnego wywiadplus_x.x_win.exe, pobranego uprzednio z okna 

automatycznych aktualizacji w Pomoście. 

Sposób postępowania: 

1. Pobrać plik wywiadplus_x.x_win.exe. 

2. Uruchomić pobrany plik z uprawnieniami Administratora na komputerze. Jeśli na komputerze jest 

już zainstalowany WYWIAD Plus w poprzedniej wersji, plik instalacyjny zadziała jak aktualizator do 

kolejnej wersji, a jeśli nie, to zainstaluje oprogramowanie do początku, z pustą bazą danych. 

 

3. Należy postępować zgodnie z komunikatami kreatora aktualizacji: 
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4. Po przeprowadzonej instalacji na pulpicie będzie dostępna ikona uruchamiająca WYWIAD Plus 
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5. Należy uruchomić WYWIAD Plus. Po poprawnym zalogowaniu się (wpisaniu loginu i hasła) pojawi 

się okno aktualizacji bazy danych WYWIAD Plus do kolejnej wersji. Okno to nie pojawi się 

w przypadku jeśli instalujemy oprogramowanie od początku, z pusta bazą danych, czyli wtedy kiedy 

na terminalu mobilnym nie było zainstalowanej wcześniejszej wersji WYWIAD Plus 

6. Od wersji 4.0 nie ma już konieczności, aby jako pierwszego logowania po aplikacji dokonał 
Użytkownik, który logował się kiedykolwiek wcześniej do oprogramowania przed aktualizacją.  
 
Okno zostanie zamknięte automatycznie, chyba że proces aktualizacji bazy danych nie powiedzie 

się. Pierwszym etapem procesu jest skopiowanie bazy danych do pliku 

[WYWIAD_PLUS]\db\backup\pomost.db_[NR_KOLEJNY], a następnie dokonywane są niezbędne 

czynności w bazie danych. 

W przypadku wystąpienia błędów w trakcie aktualizacji, okno nie zostanie zamknięte 

automatycznie. W takim przypadku zalogowanie do WYWIAD Plus nie będzie możliwe. Aby 

rozwiązać problem z aktualizacją bazy danych, należy skontaktować się z Serwisem POMOST Std.  

 

W przypadku nieudanej aktualizacji, przy kolejnej próbie zalogowania do aplikacji pojawi się komunikat: 
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Przygotowanie systemu POMOST Std do współpracy z WYWIAD Plus 
Przed pierwszym uruchomieniem programu WYWIAD Plus, Administrator systemu POMOST Std 

powinien uruchomić POMOST Std i wybrać przycisk Aktualne parametry jednostki. 

 

W oknie, które się pojawi należy rozwinąć listę Metoda przeprowadzenia wywiadu na Terminalach 

Mobilnych i wybrać z niej WYWIAD Plus, po czym zaakceptować okno.  

 

Pozostając na głównym oknie Pomostu w roli Administratora, z drzewka funkcji należy wybrać pozycję 

Emp@tia -> Użytkownicy terminali mobilnych. Należy zarejestrować wszystkie osoby, które mają 

mieć dostęp do terminalu (w tym siebie jako Administratora), podając dla każdej z nich login i hasło.   

Jeśli nie wybierze się metody przeprowadzenia wywiadu, to każda próba zlecenia przeprowadzenia 

wywiadu elektronicznego z Pomostu, zakończy się komunikatem o konieczności dokonania wyboru. 

 

Uwaga! Jeśli na wszystkich terminalach mobilnych i innych komputerach wykorzystywanych 

do przeprowadzania wywiadów jest WYWIAD Plus w wersji co najmniej 2.0, należy w roli Administratora 

wybrać przycisk Parametry systemowe, odnaleźć parametr: Wersja wywiadów w WYWIAD Plus 

i ustawić wartość na 6.  

Ponadto istnieje możliwość konfiguracji:  

• czy podczas zlecania I lub IV części wywiadu z POMOST Std, przesyłać na terminal ocenę sytuacji 

poprzedniego wywiadu, przeprowadzonego z tą samą rodziną. W tym celu w roli Administratora 

należy wybrać przycisk Parametry systemowe, odnaleźć parametr: Zlecenie oceny sytuacji 

i ustawić wartość na Tak; 

• czy podczas zlecania IV części wywiadu z POMOST Std, przesyłać na terminal opisowe aktualizacje 

sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej i pozostałej z poprzedniego wywiadu cz. 

IV, przeprowadzonego z tą samą rodziną. W tym celu w roli Administratora należy wybrać przycisk 

Parametry systemowe, odnaleźć parametr: Zlecenie opisów aktualizacji i ustawić wartość na 

Tak.  
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• w jaki sposób podczas zlecania IV części wywiadu, POMOST Std ma wysyłać punkt nr 9 rozdziału 

I w aktualizacji wywiadu: „Dotychczas otrzymywane świadczenia – na podstawie ostatniej decyzji”. 

W tym celu w roli Administratora należy wybrać przycisk Parametry systemowe, odnaleźć 

parametr: Zlecenie dotychczas otrzymywanych świadczeń i ustawić:  

o 0 – z poprzedniego wywiadu;  

o 1 – na podstawie świadczeń przyznanych / zmienionych w okresie od daty przeprowadzenia 

poprzedniego wywiadu z tą samą rodziną;  

o 2 – wszystkie realizowane świadczenia o charakterze stałym lub okresowym, na podstawie 

decyzji administracyjnych wydanych od poprzedniego wywiadu z tą samą rodziną;  

o 3 – wszystkie realizowane lub wykonane zasiłki celowe: zasiłek celowy i w naturze, 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy), zasiłek celowy na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; mające realizacje w miesiącu 

przeprowadzenia ostatniego wywiadu lub w następnych miesiącach.  

 

• czy podczas zlecenia przeprowadzenia wywiadu cz. I lub cz. IV, wysyłać miejsca pracy, nauki oraz 

pobyty w placówkach lub zakładach karnych, zgodne z zawartością słownika instytucji w POMOST 

Std. W tym celu w roli Administratora należy wybrać przycisk Parametry systemowe, odnaleźć 

parametr: Słownik instytucji w zleceniu wywiadu. Uwaga! Parametr powinien być włączony, 

kiedy wszystkie instalacje WYWIAD Plus zostały zaktualizowane do wersji co najmniej 4.0. 

 

 

Przygotowanie WYWIAD Plus do współpracy z POMOST Std 
UWAGA! Oryginalne terminale mobilne otrzymane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach 

projektu Emp@ia, mają dwóch użytkowników: „Administrator” i „Pracownik”. Użytkownik „Administrator” 

powinien być wykorzystywany tylko do instalacji lub aktualizacji oprogramowania WYWIAD Plus. Do 

normalnej pracy, związanej z przeprowadzaniem wywiadów, należy używać tylko użytkownika 

„Pracownik”. Użytkownicy „Administrator” i „Pracownik” służą do logowania do samego terminalu, 

natomiast do logowania do programu WYWIAD Plus służą loginy i hasła zdefiniowane na liście 

użytkowników terminali mobilnych w POMOST Std, wg opisu w poprzednim rozdziale. 

Uruchamiając po raz pierwszy WYWIAD Plus, należy podać login i hasło takie samo jakie zostało 

nadane na liście użytkowników terminali mobilnych w POMOST Std.  

Ponieważ jest to pierwsze uruchomienie, WYWIAD Plus poprosi o wpisanie adresu usług 

udostępnianych przez POMOST Std. Wystarczy podać ten adres tylko raz.  

Wpisanie adresu jest ułatwione, poprzez wpisanie na stałe początku adresu (http:// lub https:// 

w zależności od przełącznika: zewnętrzny / wewnętrzny), podpowiedź portów (8080 dla adresu 

wewnętrznego, 8443 dla zewnętrznego) oraz wpisanie stałej końcówki /otm. Wystarczy zatem wpisać 

fragment identyfikujący serwer Pomostu.  

Adres usług udostępnianych przez POMOST Std można zobaczyć w Pomoście w roli Administratora 

wybierając z drzewka funkcji na głównym oknie pozycję Emp@tia -> Adres usługi sieciowej dla 

terminali mobilnych. 
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W programie WYWIAD Plus można zdefiniować do czterech różnych adresów usług i wybierać aktualny 

z nich za pomocą przełącznika „Adres 1 /  Adres 2 / Adres 3 / Adres 4”. Jest to przydatne w Ośrodkach, 

w których występuje kilka sieci, np. w zależności od części budynku. Wybór adresu jest pamiętany do 

kolejnej zmiany. Po zalogowaniu, zmiany wyboru można dokonać wybierając z głównego okna 

programu WYWIAD Plus przycisk Ustawienia programu (opisany szczegółowo dalej). 

Po wpisaniu adresu, WYWIAD Plus łączy się z systemem POMOST Std i weryfikuje poprawność loginu 

i hasła. Jeśli jest poprawne, zapisuje login i hasło użytkownika i od tego czasu logowanie przy pomocy 

tego loginu i hasła jest możliwe już bez łączności z POMOST Std, co jest oczywiście niezbędne do 

uruchomienia programu poza Ośrodkiem, w miejscach przeprowadzenia wywiadów.  

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że sam WYWIAD Plus nie wymaga połączenia z Internetem. WYWIAD 

Plus nie potrzebuje również haseł z Modułu Zarządzania Tożsamością (MZT) CSIZS Emp@tia, 

logowanie następuje tylko przy użyciu loginów i haseł zdefiniowanych dla użytkowników terminali 

w Pomoście. 

Po poprawnym zalogowaniu uruchomi się okno główne programu WYWIAD Plus. 

  

Po pierwszym zalogowaniu, zalecamy również skorzystać z przycisku Ustawienia programu, 

co spowoduje uruchomienie okna pokazanego niżej. 

Pierwsza zakładka okna zawiera adresy usług udostępnianych przez system POMOST Std (opisane 

wyżej), druga - parametry systemowe, trzecia – parametry prezentacji, czwarta – wykorzystanie 

pamięci. 
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Przy pierwszym zalogowaniu do WYWIAD Plus, zaleca się wybrać przycisk Synchronizuj słowniki 

i parametry z systemem POMOST Std. Czynność tę należy wykonać, kiedy terminal mobilny lub inny 

komputer z zainstalowanym oprogramowaniem WYWIAD Plus, jest podłączony do lokalnej sieci, 

umożliwiającej połączenie z systemem POMOST Std. Po wykonaniu czynności, w programie WYWIAD 

Plus znajdą się wszystkie rozszerzenia lokalne źródeł dochodów i rodzajów świadczeń, jakie zostały 

utworzone w Pomoście oraz wysokości  kryteriów dochodowych, dochodu z hektara  i innych 

parametrów, widocznych na poniższym rysunku. Od wersji 4.0 pobierana jest także zawartość słownika 

instytucji z POMOST Std, rodzajów projektów dot. pomocy oraz form i wyników pracy socjalnej, a od 

wersji 8.0 także zakres usług opiekuńczych. 

 

Po pierwszym wykonaniu synchronizacji, nie ma potrzeby jej ponawiania, chyba że:  
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• zostanie ogłoszona zmiana wysokości kryteriów dochodowych lub dochodu z hektara i zmiany 

te zostaną uwzględnione w Pomoście,  

• albo kiedy w Pomoście zostaną dodane nowe rozszerzenia lokalne źródeł dochodów, rodzajów 

świadczeń, form lub wyników pracy socjalnej, albo rodzajów projektów dot. pomocy,  

• albo kiedy zmieni się zawartość słownika instytucji lub zakresu usług opiekuńczych, 

• albo kiedy w Pomoście zostaną zmienione inne parametry widoczne na oknie wyżej. 

Zaznaczenie opcja synchronizuj słowniki i parametry przy każdym połączeniu z systemem 
POMOST Std spowoduje, że każde połączenie z POMOST Std, w celu odbioru zleceń wywiadów 
i wysłania przeprowadzonych wywiadów, będzie najpierw synchronizować słowniki i parametry 
systemowe. Uwaga! Spowoduje to wydłużenie czasu każdorazowego połączenia z Pomostem. 

Opcja sprawdzaj pisownię umożliwia sprawdzanie ortografii podczas wpisywania długich informacji 

opisowych. Po jej zaznaczeniu, staje się dostępny przycisk Dostosuj, za pomocą którego można 

wskazać m.in. plik z rozszerzeniem słownika ortograficznego. 

Zaznaczenie opcji domyślnie wstrzymuj wysłanie autoryzowanego wywiadu spowoduje, że po 

autoryzacji wywiadu będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie że można przesłać wywiad do 

POMOST Std. Domyślnie ta opcja jest odznaczona, co oznacza że po autoryzacji wywiadu, zostanie on 

wysłany do Pomostu podczas pierwszego połączenia WYWIAD Plus z POMOST Std.  

Przełącznik Widok: tradycyjny / nowoczesny pozwana na uruchomienie WYWIAD Plus w formie 

wizualnej, takiej jak w pierwszych wersjach oprogramowania. Praca w takiej formie wizualnej jest 

możliwa, jednak nie jest zalecana, gdyż nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości 

oprogramowania. 

Opcja otwieraj wszystkie okna wywiadów w większym rozmiarze umożliwia poprawę czytelności 

wywiadów na monitorach o większej rozdzielczości. Po jej zaznaczeniu i zaakceptowaniu okna 

parametrów, WYWIAD Plus automatyczne rozszerza się na cały dostępny rozmiar monitora, a czcionka 

okien wywiadów jest powiększana proporcjonalnie do rozdzielczości monitora. Na komputerach 

działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, zmiana rozmiaru okien wywiadu powoduje 

skalowanie rozmiaru czcionki do nowego rozmiaru okna. Przykładowe porównanie okna po zaznaczeniu 

w/w opcji, na monitorze 1920 x 1080, do domyślnego wyglądu (dane fikcyjne).  

 

Należy również zadbać aby data systemowa na terminalu mobilnym (lub innym komputerze użytym do 

przeprowadzenia wywiadów) była aktualna. Zapewni to m.in. poprawne określenie kryteriów 

dochodowych i dochodu z hektara przeliczeniowego, gdyż WYWIAD Plus posiada całą historię tych 

parametrów i bierze wartość obowiązującą w dniu przeprowadzenia wywiadu, a data przeprowadzenia 

wywiadu podpowiada się jako bieżąca data systemowa (z możliwością zmiany). 
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Przycisk Dostosuj podpowiedź opisów aktualizacji, pozwala sparametryzować działanie 

podpowiedzi aktualizacji sytuacji (punkt 12 formularza IV części wywiadu), dostępnej za pomocą skrótu 

klawiszowego F5. Dzięki temu, można umieścić w wybranym opisie aktualizacji (rodzinnej, 

mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej lub innej), albo nie umieścić w żadnym opisie:  

a. przyczyny zgłoszenia; 

b. wydatki (wszystkie wskazane rodzaje wydatków, niezależnie czy odliczane od dochodu); 

c. dochody niewliczane do dochodu rodziny.  

 

Dzięki przyciskowi Domyślna miejscowość,  można ustawić miejscowość adresu podpowiadanego na 

pierwszej stronie każdego wywiadu, przeprowadzanego bez zlecenia z systemu POMOST Std. 

Na zakładce Parametry prezentacji można dostosować wygląd prezentacji PDF wywiadu. Prezentację 

taką wykonuje się dla osoby, z którą przeprowadzono wywiad, przed podpisaniem przez nią 

oświadczenia o przeprowadzeniu wywiadu. 

Można tutaj ustawić automatyczne wpisanie tekstów nie dotyczy w wybrane nieuzupełnione miejsca 

na prezentacji wywiady, wpisane zer w nieuzupełnione wydatki oraz wypunktowanie planu pomocy. 

 

Opcja wyróżniaj wpisane teksty niebieskim kolorem na prezentacji umożliwia rozróżnienie tekstu 

wpisanego od stałych części formularzy, podczas prezentacji wywiadu na formularzu.  

Ostatnia zakładka, to Wykorzystanie pamięci. Należy skorzystać z tej zakładki, jeśli z powodu braku 

pamięci, nie działa sprawdzanie ortografii.  Wówczas należy odznaczyć domyślnie zaznaczoną opcję 

wartości domyślne, po czym zmienić oba widoczne na zakładce parametry, w zakresie: minimum 128 - 

2048 MB, maksimum 256 - 2048 MB. Zmiany zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu 

programu WYWIAD Plus. 
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Zlecenie przeprowadzania wywiadu z POMOST Std  
W systemie POMOST Std należy wybrać z listy rodzin tę rodzinę, dla której chcemy przeprowadzić 

wywiad przy użyciu terminalu i wejść do okna teczki rodziny. Z menu należy wybrać Terminale mobilne 

->  Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych. 

 

Wywiady z osobami z art. 103 (część II i III) oraz wywiady dla potrzeb SR / 500 + (część VIII i IX) zlecamy 

z okien listy tych wywiadów. Będąc na tych listach, również wybieramy menu Terminale mobilne->  

Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych. 

Na oknie, które się pojawi należy wybrać przycisk Zleć przeprowadzenie wywiadu, a następnie wybrać 

właściwy rodzaj opisu sytuacji np. Część I – wywiad środowiskowy własny. Jako pracownika 

przeprowadzającego należy wskazać uprzednio zarejestrowanego w Pomoście użytkownika terminalu 

mobilnego – pracownika, który ma przeprowadzić ten wywiad.  

Zalecana jest 6 wersja wywiadu obsługiwana przez terminal mobilny. Jeśli uprzednio dokonano 

ustawień opisanych w rozdziale „Przygotowanie systemu POMOST Std do współpracy z WYWIAD 

Plus”, to taki numer wersji podpowie się domyślnie. 

 

Za pomocą ikony ze strzałką umieszczonej po prawej stronie informacji Zlecenie na podstawie 

wywiadu z dnia można wskazać konkretny wcześniej przeprowadzony wywiad z tą samą rodziną, który 

ma być podstawą zlecenia. Wówczas zlecenie będzie zawierać informacje właśnie z tego wywiadu. 

Po akceptacji okna, zlecenie pojawi się na liście. Należy wybrać z menu pozycję Wydruk oświadczenia 

przeprowadzenia wywiadu. Należy wydrukować w/w oświadczenie i wziąć je ze sobą na wywiad. 

Można wydrukować więcej na zapas, w razie konieczności poprawy braków zauważonych jeszcze 

u klienta, ale już po autoryzacji, kiedy trzeba będzie autoryzować wywiad ponownie z nową sumą 

kontrolną. 
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W ten sposób można zlecić wywiady wszystkim rodzinom, z którymi zamierzamy przeprowadzić 

wywiady przy pomocy terminalu, pamiętając aby wskazywać właściwych pracowników, którzy mają 

przeprowadzić te wywiady. 

Odebranie zlecenia wywiadu w programie WYWIAD Plus  
Pracownik, który będzie przeprowadzał wywiad, powinien jeszcze przed wyjściem w terem, czyli 

w Ośrodku, mając zapewnioną łączność terminalu z POMOST Std, zalogować się do programu 

WYWIAD Plus, podając swój login i hasło.  

 

• Jeśli jest to pierwsze zalogowanie tego pracownika w programie WYWIAD Plus, to od razu zostanie 

nawiązana łączność z POMOST Std, aby zweryfikować podany login i hasło. Nie spowoduje to 

jednak odbioru zleconych dla niego wywiadów. 

• Jeśli jest to kolejne zalogowanie tego pracownika do WYWIAD Plus, to login i hasło są już zapisane, 

dlatego WYWIAD Plus nie będzie już łączył się z Pomostem w chwili samego zalogowania.  

W celu odbioru wywiadów zleconych z Pomostu, należy po zalogowaniu do WYWIAD Plus wybrać 

przycisk Połączenie z POMOST Std. 

 

Następnie należy wybrać przycisk Lista wywiadów. Na liście powinny pojawić się zlecone wywiady, 

oznaczone ikonami , pod którymi znajdują się podstawowe informacje o wywiadzie: z kim i gdzie 

ma być przeprowadzony, a także część wywiadu.  
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Rozwijając listę  i wybierając z niej pozycję wg adresów, można ułożyć listę 

w kolejności adresów, pod które trzeba się udać w celu przeprowadzenia wywiadów. 

 

Przeprowadzenie I części wywiadu w programie WYWIAD Plus  
Po przybyciu do osoby, z którą ma być przeprowadzony wywiad, bezpośrednio na głównym oknie 

programu WYWIAD Plus można w miejscu  wpisać 

początkowy fragment nazwiska, imienia lub miejscowości, ulicy, numeru domu tej osoby oraz przycisnąć 

klawisz ENTER lub kliknąć ikonę z lupą. Spowoduje to otwarcie listy wywiadów, ograniczonej do 

wywiadu pasującego do wpisanego tekstu. Jeśli wpisany fragment nie pasuje do żadnego wywiadu, 

otworzy się pusta lista, a jeśli pasuje do więcej niż jednego wywiadu, lista będzie zawierać wszystkie 

pasujące wywiady. Przykładowo, aby odnaleźć wywiad zlecony w poprzednim rozdziale, można wpisać 

Małomówny, albo Słowackiego itd. Nie ma potrzeby stosowania symboli wieloznacznych, takich jak 

procent. 

Zamiast korzystania w wyżej opisanego wyszukiwania, można również wybrać przycisk Lista 

wywiadów, co spowoduje uruchomienie listy wszystkich wywiadów. Na tej liście należy odnaleźć 

zlecony wywiad. Właściwy wywiad wybieramy za pomocą klawiszy ze strzałkami na klawiaturze lub 

klikając myszą na ikonie właściwego wywiadu lub na podpisach pod nią. Wywiad, na którym jest 

ustawiona lista będzie wyróżniony obramowaniem oraz niebieskim kolorem podpisu. 

Na liście wywiadów, ustawionej na wywiadzie, który ma być przeprowadzony, należy wybrać przycisk 

Rozpocznij przeprowadzenie wywiadu. Tak samo zadziała ENTER na uprzednio wybranym 

zleconym wywiadzie, albo dwuklik na ikonie dowolnego zleconego wywiadu lub podpisach pod nią. 

Otwiera się okno przeprowadzenia wywiadu cz. I ustawione na początku, tj. na danych osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad. Wypełnione są te informacje, które przyszły w zleceniu z Pomostu.  

Okno przeprowadzenia wywiadu ma wygląd odpowiadający papierowemu kwestionariuszowi, jaki 

pracownik socjalny wziąłby ze sobą tradycyjnie na wywiad. Dzięki temu, nie będzie musiał uczyć się 

innego układu i kolejności wprowadzania informacji. Znana z kwestionariusza tabelka na białym tle oraz 

wpisane informacje, wyróżnione czcionką naśladującą tradycyjny długopis, doskonale przybliżają 

sposób pracy, do którego jest przyzwyczajony. 
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Przeprowadzając wywiad, można korzystać zarówno z klawiatury, jak i myszki.  

Korzystając z klawiatury, należy kolejno wypełniać potrzebne informacje, przechodząc przez nie po 

kolei, korzystając z klawisza TAB. Po osiągnięciu linku przejdź dalej należy użyć spacji i przejść na 

początek następnego punktu wywiadu. Ten sposób postępowania powtarzamy dla kolejnych punktów 

wywiadu.  

Używając myszki można klikać odpowiednie informacje, a po ich wypełnieniu, klikać link przejdź dalej, 

albo zakładki znajdujące się z lewej strony okna.  

Opuszczenie wypełnionej informacji sprawdza na bieżąco, czy przypadkiem nie wpisano znaków, które 

nie są dopuszczone przez Centralną Bazę Beneficjentów CSIZS Emp@tia. W takim przypadku, 

informacja zostaje wyróżniona na czerwono, zaleca się wrócić do niej i usunąć problemowy znak. 

 

Podobnie jest sygnalizowana wartość spoza dopuszczalnego przedziału – np. miesiąc większy niż 12.

 

Opuszczenie informacji dotyczących imion i nazwisk powoduje, w zależności od ustawień programu, 

automatyczną zamianę pierwszej litery na dużą, albo wszystkich na duże.  Ustawienia dokonujemy 

za pomocą przełącznika Zamiana na duże litery na oknie parametrów programu WYWIAD Plus. 

Zakres informacji jest zgodny z nowym rozporządzeniem w/s rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

dlatego są nowe informacje np. opiekun prawny / kurator. Nie są one obowiązkowe, jeśli nie zamierzamy 

ich podawać w konkretnym wywiadzie, ustawiamy przełącznik w punkcie 7 w ustawieniu „nie dotyczy”, 

tak jak to pokazuje ilustracja. 
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W punkcie 9 należy podać przynajmniej jedną przyczynę zgłoszenia – jest to informacja konieczna do 

zaakceptowania okna wywiadu. W szczególnych przypadkach można zaznaczyć Brak problemu. 

 

W punkcie 12 Informacje o członkach rodziny, podobnie jak w Pomoście, bezpośrednio na liście 

można zmienić stan cywilny i stopień pokrewieństwa.  
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Po wybraniu przycisku Szczegóły - otworzy się okno Informacje o członku rodziny, będące 

"odwróconym poziomo" wierszem tabelki członków rodziny.  

 

W celu podania dochodów członka rodziny, korzystamy z przycisku Szczegóły dochodów.  

 

Przy dochodach, podobnie jak w Pomoście można zaznaczyć czy wliczać konkretny dochód, jak 

również czy uwzględniać członka rodziny podczas obliczania łącznego dochodu i kryterium.  
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Wskazówka. Jeśli istnieje potrzeba, aby w różnych okresach przyznania zasiłku stałego lub 
okresowego uwzględnić różne dochody, to na omawianym oknie należy wprowadzić wszystkie dochody, 
ale przy dochodach, które dotyczą innych okresów, niż miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, 
zaznaczyć aby ich nie wliczać, odznaczając opcję czy wliczać dochód. W takim przypadku, ustawienie 
wliczania bądź nie wliczania dochodów, dla poszczególnych okresów przyznania zasiłku stałego lub 
okresowego jest dokonywane podczas planowania pomocy i zostało dokładnie opisane w rozdziale 
„Uzupełnienie informacji za podpisem w programie WYWIAD Plus”.  

Za pomocą opcji na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych można określić dochód 
pochodzący z liczby hektarów przeliczeniowych. Dochód ten zostanie przeliczony na podstawie 
dochodu z hektara przeliczeniowego obowiązującego w dniu przeprowadzenia wywiadu. 

Jeśli przeprowadziliśmy synchronizację słowników i parametrów systemowych, opisaną w rozdziale 
„Przygotowanie WYWIAD Plus do współpracy z POMOST Std”, to możemy wybierać z listy rozwijanej 
także rozszerzenia lokalne źródeł dochodu. 

  

Jeśli rozszerzony słownik źródeł dochodu zawiera dużo pozycji, to wygodniejszy może okazać się wybór 

z okna słownika, niż z listy rozwijanej. W tym celu, na oknie dochodu, za listą rozwijaną źródła dochodu, 

dodano ikonę otwierającą słownik. 

Można również wpisać dowolne uwagi, dotyczące konkretnego dochodu osoby. Dotyczy to I oraz IV 

części wywiadu środowiskowego. Uwagi są przesyłane do Pomostu, ale nie wpływają na sumę 

kontrolną wywiadu. 

Na oknie wprowadzania dochodu, po ustawieniu kursora na informacji „Kwota dochodu miesięczne” 

i przyciśnięciu klawisza F5 można skorzystać z kalkulatora. 

 

Jeśli przeprowadziliśmy synchronizację słowników i parametrów systemowych, opisaną w rozdziale 
„Przygotowanie WYWIAD Plus do współpracy z POMOST Std”, to możemy skorzystać z ikony 
ze strzałką, umieszczonej po prawej stronie punktu 9: Miejsce pracy lub nauki (szkoła, przedszkole).  
 

 
 
Spowoduje to pokazanie okna przedstawionego poniżej: 
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Na liście Dostępne miejsca pracy lub nauki znajdują się wszystkie instytucje, pobrane uprzednio 
z systemu POMOST Std. Są one domyślnie ułożone alfabetycznie wg nazw. Po uruchomieniu okna, 
kursor od razu jest przenoszony do pola szybkiego wyszukiwania nad kolumną z nazwą, dzięki czemu 
można szybko odszukać właściwą instytucję, wpisując początek nazwy i przyciskając klawisz ENTER. 
 
Po odnalezieniu instytucji, należy skorzystać z przycisku Wskaż jako miejsce pracy (ALT + P) albo 
Wskaż jako miejsce nauki (ALT + N). Spowoduje to pojawienie się instytucji na liście Wskazane 
miejsca pracy lub nauki. Można również dwukrotnie kliknąć na odnalezioną instytucję, wówczas 
zostanie ona wskazana jako miejsce pracy lub nauki, w zależności od przełącznika miejsca pracy / 
miejsca nauki w górnej części okna. 
 
Można podać więcej niż jedno miejsce pracy lub nauki, jeśli taka sytuacja ma faktycznie miejsce. Nie 
można wskazać tej samej instytucji dwukrotnie jako miejsce pracy, ani dwukrotnie jako miejsce nauki. 
Omyłkowo wskazane miejsce pracy lub nauki można usunąć z górnej listy, przez przycisk Rezygnuj ze 
wskazanego miejsca. 
 
Opcja tylko aktywne i lista rozwijana Rodzaj instytucji mają takie samo znaczenie jak na liście 
instytucji w Pomoście i służą ograniczeniu listy dostępnych instytucji. 
 
Po wskazaniu miejsc pracy lub nauki, należy wybrać przycisk Zamknij (ALT + Z). Wskazane miejsca 
pojawią się w punkcie 9, a wpisany tekst stanie się dostępny tylko do odczytu.  
 

 
 
W razie potrzeby, można wielokrotnie zmieniać wskazane miejsca, korzystając z ikony ze strzałką. 
 
Wskazówka. Jeśli miejsce pracy lub nauki nie znajduje się na liście instytucji pobranych z POMOST 
Std, to należy wpisać informacje bezpośrednio w punkcie 9, bez korzystania z ikony ze strzałką. Jeśli 
informacja nie jest możliwa do bezpośredniego wpisania, ponieważ uprzednio wskazano jakąś 
instytucję, to należy zrezygnować ze wskazania tej instytucji, za pomocą ikony „X”, spowoduje to 
wyczyszczenie tekstu w punkcie 9 i udostępnienie go do edycji.   
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Jeśli na liście członków rodziny znajduje się więcej niż jedna osoba, to można przechodzić między 

członkami rodziny bez konieczności wychodzenia z okna szczegółów. Służą do tego przyciski: 

 

Po akceptacji okna, nowi członkowie pojawią się na liście.  

 

Nowych członków rodziny wprowadzamy za pomocą przycisku Dodaj umieszczonego pod listą 

członków rodziny (punkt 12 w I części wywiadu).  Spowoduje to uruchomienie okna Informacje 

o członku rodziny, opisanego już wyżej. Jeśli członek rodziny prowadzi oddzielne gospodarstwo 

domowe, to należy u dołu tego okna zaznaczyć opcję: osoba prowadzi oddzielne gospodarstwo 

domowe. 

Zgodnie z wzorem kwestionariusza I części wywiadu wg Rozporządzenia, lista będzie zawierać poziomą 

kreskę, oddzielającą wspólne gospodarstwo domowe od osobnego gospodarstwa. Oznaczenie to 

będzie zastosowane również na prezentacji wywiadu (opisanej dalej).  

 

W razie takiej potrzeby można zmieniać kolejność członków rodziny, za pomocą ikon ze strzałkami 

w górę i w dół, umieszczonymi pod listą, pamiętając że przesunięcie osoby na pierwszą pozycję listy 

będzie oznaczać ustawienie jej jako osoby, z którą przeprowadzono wywiad. Wówczas informacje 

o osobie, z którą przeprowadzono wywiad umieszczone na pierwszej stronie wywiadu, zostaną 

zaktualizowane automatycznie, ale trzeba będzie zmienić stopnie pokrewieństwa pozostałym osobom 

w stosunku do niej. 



23 
 

Łączny dochód rodziny nie jest możliwy do bezpośredniego wpisania - jest obliczony i za pomocą 

przycisku Jak obliczono można sprawdzić jak w jaki sposób.   

 

Podczas wpisywania wydatków (punkt 15 w I części wywiadu), również dostępny jest kalkulator pod 

klawiszem F5. 

Wskazując pobyt osoby w placówkach lub w zakładzie karnym (wywiad cz. 1, rozdział III, punkty 8 i 9), 
można również skorzystać ze słownika instytucji, jeśli został on zsynchronizowany z systemem 
POMOST Std. 
 

 
 
Zasady są podobne, jak opisane wyżej dla miejsc pracy i nauki, tj. albo można wpisać adres placówki 
ręcznie, albo skorzystać z ikony ze strzałką, aby wybrać instytucję z listy.  
 
Lista rozwijana Rodzaj instytucji podpowiada się jako rodzaj placówki wybrany na oknie pobytu, ale 
można go zmienić.  
 
Po wskazaniu instytucji, adres placówki w formie tekstowej staje się dostępny tylko do odczytu, 
a ewentualne przywrócenie możliwości edycji następuje po wyborze ikony „X”. 
Podczas wizyty, wywiad należy wypełnić przynajmniej do potrzeb i oczekiwań włącznie, a następnie 

zaakceptować okno wywiadu, wybierając przycisk Akceptuj. 

WYWIAD Plus skontroluje poprawność i kompletność informacji i w razie potrzeby wskaże co należy 

uzupełnić, aby nie było problemów z późniejszym wczytaniem wywiadu do systemu POMOST Std 

i wykorzystaniem go do podpowiedzi decyzji, do sprawozdawczości i zbiorów centralnych.  
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Wskazówka. Podczas przeprowadzenia wywiadu, za pomocą przycisku Wprowadź notatki u dołu 

okna wywiadu, można wprowadzać dowolne notatki. 

 

Po poprawnym zaakceptowaniu okna wywiadu, na liście wywiadów, ikona tego wywiadu zmieni się na 

, natomiast pod listą ustawioną na tym wywiadzie, stanie się dostępny przycisk Autoryzuj wywiad. 

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny  trzeba będzie przerwać przeprowadzenie wywiadu, należy zaakceptować 

okno wywiadu i nie autoryzować go, tylko skorzystać z przycisku Kontynuuj przeprowadzenie 

wywiadu. Wspomniany przycisk można wybierać wielokrotnie, dopóki wywiad nie jest zautoryzowany. 
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Autoryzacja wywiadu w programie WYWIAD Plus  
Przed autoryzacją, na liście wywiadów można skorzystać z przycisku Prezentuj wywiad na 

formularzu. Uruchamia ona podgląd wydruku wywiadu w przeglądarce dokumentów PDF. W ten 

sposób można zaprezentować wywiad osobie, która ma się podpisać pod oświadczeniem z sumą 

kontrolną. Jeśli zaznaczono opcję, opisaną w rozdziale „Przygotowanie WYWIAD Plus do współpracy 

z POMOST Std”, wpisane teksty są odróżnione niebieskim kolorem od stałych części formularza. 

 

W celu autoryzacji, na liście wywiadów należy wybrać przycisk Autoryzuj wywiad. Pojawi się suma 

kontrolna, którą należy przepisać na uprzednio wydrukowane oświadczenie o przeprowadzeniu 

wywiadu, a następnie zaakceptować okno z sumą. W programie zastosowano bardzo wyraźną 

prezentację sumy kontrolnej, aby łatwiej było ją przepisać na oświadczenie. 

 

Akceptacja okna z sumą powinna nastąpić po tym, jak klient podpisze się pod oświadczeniem 

z wpisaną sumą. Czynność taką nakazuje ustawa o pomocy społecznej: 
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5g. W przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci 

elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez pracownika socjalnego, osoba, z którą przeprowadza 

się wywiad, podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treścią przeprowadzonego 

wywiadu, prawdziwość danych zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

5h. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad 

środowiskowy wpisuje wygenerowaną automatycznie przez system teleinformatyczny, o którym mowa 

w ust. 5e, sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w postaci elektronicznej. Wywiad ten po podpisaniu 

oświadczenia nie może być zmieniony w zakresie danych pozyskanych od osoby w trakcie 

przeprowadzanego wywiadu. 

Po akceptacji okna z sumą, na liście wywiadów ikona wywiadu zmieni się na . 

Uzupełnienie informacji za podpisem w programie WYWIAD Plus  

Wnioski pracownika socjalnego, ocenę sytuacji i plan pomocy, można uzupełnić zarówno w terminalu 

(niekoniecznie u klienta), jak i po wczytaniu wywiadu do Pomostu. W jednym i w drugim przypadku, 

zmiany we wnioskach, ocenie i planie pomocy nie wpływają na sumę kontrolną, pod którą podpisał się 

klient. Miejsce sumy kontrolnej jest wyraźnie oznaczone na oknie wywiadu, wszystko co występuje 

wcześniej, jest w programie WYWIAD Plus zablokowane do dalszej modyfikacji, a wszystko co jest 

później, można zmieniać bez wpływu na zapisaną sumę. 

 

Jeśli uzupełniamy na terminalu, należy wybrać przycisk Uzupełnij wnioski, ocenę sytuacji lub plan 

pomocy.  
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Otworzy się okno wywiadu, ustawione na pierwszej stronie za podpisem osoby, z którą przeprowadzono 

wywiad. W ten sposób można uzupełnić informacje o zgłaszającym, wnioski pracownika socjalnego 

i ocenę sytuacji, plan pomocy oraz zatwierdzony plan pomocy.  

Jeśli przeprowadziliśmy synchronizację słowników i parametrów systemowych, opisaną w rozdziale 

„Przygotowanie WYWIAD Plus do współpracy z POMOST Std”, to planując pomoc możemy wybierać 

również rozszerzenia lokalne rodzajów świadczeń. 

Planując pomoc w wywiadzie cz. I lub IV w oprogramowaniu WYWIAD Plus, można korzystać z tych 

samych możliwości, jakie są dostępne w Pomoście. W szczególności: 

• w ramach jednego wywiadu, można zaplanować zasiłki stałe lub okresowe na kilka okresów, 

w każdym z nich uwzględniając różne dochody; 

• można również uwzględnić rożne dochody dla różnych rodzajów pomocy w jednym wywiadzie; 

• można również zaplanować kilka zasiłków stałych na ten sam okres, ale dla różnych osób; 

• w planie pomocy, dotyczącym posiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz posiłków dla 

dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, można wskazać kto ma być świadczeniobiorcą posiłku 

oraz wskazania realizatora; 

• istnieje również możliwość podania zakresu usług opiekuńczych w planie pomocy; 

• można zaznaczyć, czy uwzględniać osobę w składzie rodziny, osobno dla różnych rodzajów pomocy 

planowanej w tym samym wywiadzie. 

Sposób wykonania tych czynności jest taki sam jak w systemie POMOST Std. 

Na oknie wywiadu cz. 1 i cz. 4 (aktualizacji), na stronie z zatwierdzonym planem pomocy, znajduje się 
przycisk Wstaw plan pomocy, który wstawia do tekstu zatwierdzonego planu pomocy zawartość planu 
pomocy z poprzedniej strony wywiadu. Wstawiony tekst, oczywiście może być uzupełniany 
i modyfikowany, zarówno w programie WYWIAD Plus, jak i po wczytaniu wywiadu do Pomostu. 

 

Wskazówka. Uzupełnienie informacji za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad, jest 

możliwe również po wczytaniu wywiadu do systemu POMOST Std. Jest to w wielu przypadkach 

wygodniejsze i zostało opisane w dalszej części dokumentu.  
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Przesłanie przeprowadzonego wywiadu do POMOST Std  
Przesłanie wywiadu należy wykonać po powrocie do Ośrodka Pomocy Społecznej, uruchamiając 

terminal w zasięgu sieci lokalnej Ośrodka, zapewniającej łączność z POMOST Std. Z głównego okna 

WYWIAD Plus wybrać przycisk Połączenie z POMOST Std. Powinien się pojawić komunikat 

o przesłaniu wywiadu do Pomostu.  

 

Po poprawnym przesłaniu wywiadu do Pomostu, wywiad powinien zniknąć z listy wywiadów. 

Uwaga! Wywiad od momentu odbioru zlecenia z Pomostu, do momentu przesłania z powrotem do 

Pomostu, jest przechowywany w bazie danych programu WYWIAD Plus. Aby utrudnić dostęp 

nieuprawnionej osobie, w przypadku utraty terminalu, dane osobowe w bazie danych WYWIAD Plus są 

szyfrowane. Po przesłaniu wywiadu do Pomostu, wywiad jest usuwany z bazy danych WYWIAD Plus. 

Odbiór przeprowadzonego wywiadu w POMOST Std  
W POMOST Std należy z teczki właściwej rodziny wybrać menu Terminale mobilne -> Wywiady 

przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych. Wywiad będzie widniał jako przeprowadzony, 

będzie uzupełniona data przeprowadzenia oraz numer terminalu, poprzedzony nazwą i numerem wersji 

np.  

 

Należy wybrać przycisk Prezentuj. 
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Zamiast miejsca na tradycyjny podpis, w odpowiednim miejscu formularza znajduje się formuła „data i 

podpis osoby, z którą przeprowadzono wywiad znajduje się na oświadczeniu zawierającym sumę 

kontrolną”. 

 

Odebrany wywiad jest dokumentem elektronicznym, który jest odpowiednikiem papierowego wywiadu 

przeprowadzonego tradycyjnie. Jest on podpisany przez klienta i opatrzony sumą kontrolną, która 

znajduje się w stopce każdej strony prezentacji wywiadu. Można tę prezentację wydrukować, ale nie 

można w niej nic zmienić – POMOST Std na to nie pozwala, prezentacja jest tylko do odczytu.  

Wyjątkiem jest część za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad, która może być zmieniona, 

w sposób opisany w dalszej części dokumentu. 

Aby wywiad mógł być wykorzystany w Pomoście - do decyzji, do sprawozdań i zbiorów centralnych, 

trzeba taki wywiad wczytać - jest to odpowiednik czynności przepisania wywiadu z papieru do Pomostu, 

którą musielibyśmy wykonać w przypadku wywiadu przeprowadzonego tradycyjnie. 
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Należy wybrać przycisk Wczytaj. Jeśli w programie WYWIAD Plus były podane nowe osoby, których 

nie było wcześniej w Pomoście, pojawi się dla każdej z nich okno dopasowania osoby.  

Po wczytaniu, pozostając w oknie Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych, 

można skorzystać z przycisku Uzupełnij informacje za podpisem.  

 

Pojawi się okno znane z programu WYWIAD Plus, ale ograniczone do informacji znajdujących się za 

podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad. 

Dodatkowe informacje i wskazówki:  

• informacje uzupełnione przy użyciu przycisku Uzupełnij informacje za podpisem są 

automatycznie uwzględniane w wywiadzie wczytanym do okna teczki rodziny;   

• można podać inny procent kryterium dochodowego np. 150% dla dożywania; 

• przed skorzystaniem z przycisku Uzupełnij informacje za podpisem; można wybrać przycisk 

Prezentuj; okno prezentacji (przeglądarka PDF) może być otwarte równocześnie z oknem 

uzupełnienia, dzięki czemu można mieć łatwy dostęp do informacji źródłowych wywiadu;   

Po akceptacji okna, należy skorzystać z przycisku Prezentuj – wydruk będzie zawierał uzupełnione 

informacje za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad.  Suma kontrolna wywiadu nie ulegnie 

zmianie, ponieważ uzupełniane są tylko informacje za podpisem, a więc nieobjęte tę sumą. 

Ważne. Z przycisku Uzupełnij informacje za podpisem można skorzystać także wtedy, jeśli po 

wczytaniu wywiadu do Pomostu, ale przed wydaniem decyzji, zostanie powzięta informacja, że w dniu 

przeprowadzenia wywiadu występowała inna faktyczna wysokość dochodu, niż podana w wywiadzie. 

Po uruchomieniu okna uzupełnienia informacji za podpisem, należy przejść na stronę z planem pomocy 

i wybrać ikonę lupy za informacją Łączny dochód w rodzinie (…).  

 

Uruchamia ona okno, służące do uzupełnienia informacji o dochodach. 

Należy wejść przez „dwuklik” do dochodów osoby, której dotyczy zmiana,  po czym zmienić właściwe 

informacje (źródła i wysokości dochodów) i wybrać przycisk Potwierdzam zmianę dochodu. 
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Należy zaakceptować okno dochodów i wrócić do okna uzupełnienia informacji za podpisem. W planie 

pomocy zostanie przeliczona właściwa wysokość dochodu. Można również wstawić skorygowany 

wykaz dochodów do oceny sytuacji.  

 

Służy do tego przycisk Wstaw wykaz dochodów, umieszczony pod oceną sytuacji i dostępny tylko jeśli 

ustalono dochody wszystkim osobom, które miały nieustalony dochód. Wstawiany wykaz dochodów jest 

dołączany do wcześniej wpisanego tekstu oceny sytuacji. 

Akceptacja okna uzupełnienia informacji za podpisem osoby, powoduje aktualizację prezentacji 

oryginału wywiadu elektronicznego. Część prezentacji do podpisu osoby, z którą przeprowadzono 

wywiad, pozostanie bez zmian, natomiast w planie pomocy pojawią się zmienione kwoty dochodów, 

a w ocenie sytuacji – wykaz dochodów, o ile tam go wstawiliśmy. Suma kontrolna nie ulegnie zmianie. 

 

Po wczytaniu należy powrócić do teczki rodziny i powinien się pojawić tam wczytany wywiad.  

Bezpośrednio na oknie teczki, ustawionej na wczytanym wywiadzie znajdują się również przyciski: 

• Przejdź do wywiadu elektronicznego - otwiera listę wywiadów przeprowadzonych przy 

użyciu terminalu mobilnego, ustawioną na właściwym wywiadzie 

• Prezentuj wywiad elektroniczny - działa tak samo jak opisany wyżej przycisk Prezentuj na 

oknie listy wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminalu mobilnego. 

 

Analogiczne przycisk znajdują się również na oknach dostępnych po wyborze z głównego drzewka 

funkcji Pomostu pozycji: Wywiady, Wywiady z art. 103 oraz Wywiady dla SR lub 500+.  Okna te 

zawierają również kolumnę Z terminalu,  dla oznaczenia wywiadów przeprowadzonych elektroniczne. 
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Ważne. Podobnie jak w przypadku wywiadu przeprowadzonego tradycyjnie, w samym Pomoście można 

w razie potrzeby skorygować informacje (np. te, które nie zawsze da się ustalić do końca w trakcie 

wywiadu), przy czym nie wpływa to na oryginał, niezależnie od tego, czy jest to oryginał papierowy, czy 

oryginał pod przyciskiem Prezentuj wywiad elektroniczny. Oryginał ten, nawet po ewentualnych 

zmianach dokonanych już w oknie teczki rodziny, pozostaje taki sam, jaki został odebrany z terminalu 

i pozostaje z tą samą sumą kontrolną, pod którą podpisał się klient.  

Oryginał wywiadu, widoczny pod przyciskiem Prezentuj wywiad elektroniczny można zmienić tylko 

w zakresie informacji za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad. Jedynym sposobem na to 

jest opisane wyżej użycie przycisku Uzupełnij informacje za podpisem.  

W odniesieniu do wywiadów przeprowadzonych elektronicznie, do podpisu Kierownikowi należy 

przekazywać zawsze wydruk uzyskany za pomocą przycisku Prezentuj wywiad elektroniczny. Dzięki 

opisanej wyżej możliwości uzupełnienia informacji za podpisem, wydruk ten będzie zawierał kompletne 

informacje. 

W Pomoście istnieje parametr systemowy o nazwie „Zakończenie wczytanych wywiadów” i opisie 
„Czy należy automatycznie kończyć modyfikację wywiadów przeprowadzonych elektronicznie, od razu 
po ich pomyślnym wczytaniu do systemu POMOST Std. Nie blokuje to możliwości uzupełnienia 
informacji za podpisem, ani uzupełnienia dochodów, za pomocą przycisku "Uzupełnij informacje za 
podpisem" na oknie wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych.”.  

• Parametr jest domyślnie ustawiony na „nie”. 

• Zmiana parametru na „tak” pomaga spełnić zapis z punktu 5h artykułu 107 Ustawy o pomocy 
społecznej.  

• Po zmianie parametru, na „tak”,  podczas samego wczytania wywiadu, modyfikacja jest jeszcze 
dostępna, ale po wczytaniu jedyną możliwością modyfikacji jest skorzystanie z przycisku „Uzupełnij 
informacje za podpisem”. 

• W razie konieczności zmiany informacji innych niż dostępnych pod przyciskiem „Uzupełnij 
informacje za podpisem”, uprawniona osoba może cofnąć zakończenie modyfikacji wywiadu w 
Pakiecie narzędziowym w roli Administratora. 

Po wyborze pozycji Ustawienia wydruków wywiadów z drzewka funkcji na głównym oknie Pomostu 

w roli Administratora, można określić rozmiary marginesów prezentacji wywiadu elektronicznego oraz 

zastosować niebieską czcionkę dla odróżnienia wpisanego tekstu od stałych części formularza (tak jak 

to opisano w WYWIAD Plus).  
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Przeprowadzenie IV części wywiadu (czyli aktualizacji) w WYWIAD Plus  
Zlecając z POMOST Std IV część wywiadu (aktualizację) postępujemy w podobny sposób, jak opisany 

wyżej przy części I, z tą różnicą że wybieramy rodzaj opisu sytuacji Część IV – aktualizacja I części 

wywiadu środowiskowego.  

 

Odbiór wywiadu cz. IV w programie WYWIAD Plus przebiega tak samo jak w przypadku cz. I 

Podobnie jak dla I części wywiadu, w programie WYWIAD Plus, w oknie wywiadów, należy wybrać 

przycisk Rozpocznij przeprowadzenie wywiadu. Otworzy się okno przeprowadzenia wywiadu cz. IV 

z wypełnionymi informacjami, które przyszły w zleceniu z Pomostu, a wcześniej były wpisane do 

Pomostu w poprzednim wywiadzie przeprowadzonym wcześniej z tą samą rodziną. 

Informacje opisowe na formularzu aktualizacyjnym – tj. aktualizacja poszczególnych sytuacji, mają 

znaczenie tylko dla prezentacji i wydruku wywiadu, natomiast POMOST Std dla potrzeb decyzji, 

sprawozdań i zbiorów centralnych, potrzebuje informacji szczegółowych, pochodzących z pełnego 

formularza wywiadu. Dlatego na oknie wywiadu cz. IV, na zakładce „Aktualizacja” są informacje 

opisowe (potrzebne na prezentację i na wydruk) oraz ikony „lupy” umożliwiające dostęp do 

informacji szczegółowych, pochodzących z pełnego formularza wywiadu. 
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Przykład – jeśli w trakcie przeprowadzenia wywiadu aktualizacyjnego dowiemy się, że osoba utraciła 

pracę, powinniśmy to uzupełnić w opisowej aktualizacji sytuacji zawodowej, a ponadto wybrać ikonę 

„lupy” umieszczoną z prawej strony tego opisu i uzupełnić szczegółowe informacje potrzebne 

w Pomoście, w sprawozdawczości i zbiorach centralnych np. pozycję na rynku pracy, jak również 

ewentualne informacje o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych itd. 

Aktualna łączna wysokość dochodu jest tylko do odczytu, w celu zmiany należy wybrać ikonę lupy po 

prawej stronie informacji Aktualna wysokość dochodu. Pojawi się okno z informacjami z pełnego 

formularza, wypełnionego informacjami podanymi przy poprzednim wywiadzie, wiec wystarczy 

nanieść same zmiany. Należy wejść przez przycisk Szczegóły do danych osoby, której zmieniła się 

wysokość dochodu i zmienić dochody, po czym zaakceptować okno osoby i okno pełnego formularza. 

Dochód rodziny na oknie aktualizacji wywiadu zmieni się i można zobaczyć jak obliczono tę kwotę.  

Istnieje również możliwość podpowiedzi opisowej formy aktualizacji sytuacji. Korzystając z tej 

możliwości, najpierw należy wybrać ikony lupy umieszczoną z prawej strony tej aktualizacji tej sytuacji, 

która uległa zmianie np. rodzinnej. 

 

Spowoduje to, otwarcie okna na którym należy nanieść odpowiednie zmiany w sytuacji. 

  

Bezpośrednio po zaakceptowaniu tego okna, kiedy kursor znajduje się jeszcze na ikonie „lupy”, należy 

użyć klawisza F5. Spowoduje to podpowiedź aktualizacji sytuacji, uwzględniającą zmiany dokonane 

na oknie pod ikoną „lupy”. Np. jeśli dodamy informacje o nowym członku rodziny albo zmienimy dochód, 

zmiana ta znajdzie odzwierciedlenie w opisie aktualizacji sytuacji rodzinnej. 

 

Podpowiedzianą treść można dowolnie zmienić, ale należy pamiętać, że ewentualne kolejne użycie 

skrótu F5 zastąpi wcześniej wpisany tekst. 

Ten sposób postępowania można powtórzyć dla kolejnych aktualizacji sytuacji: mieszkaniowej, 

zawodowej itd. 

Poza tym sposób postępowania jest taki sam, jak w przypadku I części wywiadu, tj. należy 

przeprowadzić autoryzację wywiadu, ewentualnie uzupełnić wnioski, ocenę sytuacji i plan pomocy 

oraz przesłać wywiadu do Pomostu, analogicznie jak opisano wyżej.  
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W Pomoście należy wejść w menu Terminale mobilne na oknie teczki właściwej rodziny i użyć przycisku 

Prezentuj. Wywiad zostanie zaprezentowany na formularzu cz. IV, będzie zawierał opisy aktualizacji 

sytuacji wpisane na terminalu oraz sumę kontrolną w stopce każdej strony. Następnie należy wybrać 

przycisk Wczytaj i wrócić do teczki rodziny, w której pojawi się wczytany wywiad cz. IV.  

Dodatkowa wskazówka - jeśli po dotarciu na miejsce przeprowadzenia zleconego wywiadu 

aktualizacyjnego, okaże się że będziemy go przeprowadzać z inną osobą, niż ta która występowała 

w zleceniu (np. mąż zamiast żony), to wystarczy rozpocząć przeprowadzenie wywiadu od zmiany 

imienia osoby, z którą przeprowadzono wywiad. Jeśli osoba o takim imieniu znajdowała się w zleceniu 

(jako inny członek rodziny), to WYWIAD Plus zaproponuje ustawienie jej jako osoby z którą 

przeprowadzono wywiad i podpowiedź jej pozostałych informacji. 

 

W takim przypadku, wypełniając wywiad dalej, należy pamiętać, żeby wybrać ikonę lupy po prawej 

stronie informacji aktualizacja sytuacji rodzinnej i zmienić stopnie pokrewieństwa pozostałych 

członków rodziny w stosunku do zmienionej osoby, z którą przeprowadzono wywiad. 

Jeśli natomiast przeprowadzamy wywiad z osobą, która nie występowała wcześniej w Pomoście, to po 

wpisaniu informacji o niej na pierwszej stronie wywiadu, nie pojawi się pokazane wyżej okno „Czy 

chodzi o osobę?” ponieważ osoby nie ma jeszcze na liście członków rodziny. Po wyborze ikony lupy po 

prawej stronie informacji aktualizacja sytuacji rodzinnej pojawi się komunikat: 

 

Jeśli wybierzemy Tak, to na liście członków rodziny pojawi się nowa osoba i będzie na pierwszym 

miejscu, jako osoba z którą przeprowadzono wywiad. Pozostałym osobom należy uzupełnić stopnie 

pokrewieństwa w stosunku do nowej osoby. 
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Jeśli wybierzemy Nie, to pojawi się komunikat: 

 

Po zamknięciu tego komunikatu, ustawiamy listę członków rodziny na osobie, z którą przeprowadzamy 

wywiad i wybieramy przycisk Ustaw jako osobę, z którą przeprowadzono wywiad.  

 

Jeśli zostanie wykryta różnica, między informacjami na pierwszej stronie wywiadu, a informacjami 

podanymi na liście członków rodziny, to pojawi się okno pokazujące na czym polega różnica. Po 

wyborze przycisku „Skopiuj z pierwszej strony wywiadu”, nowe nazwisko zostanie przepisane i różnica 

zniknie. 
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Po akceptacji okna, osoba zostanie przeniesiona na pierwszą pozycję listy, informacje o niej zostaną 

zaktualizowane na pierwszej stronie wywiadu, a przycisk Ustaw jako osobę, z którą przeprowadzono 

wywiad zniknie.   

Postępowanie, gdy nie można przeprowadzić zleconego wywiadu  
Jeśli po dotarciu na miejsce przeprowadzenia czwartego wywiadu nie zastaliśmy nikogo i nie udało się 

przeprowadzić wywiadu, to na oknie listy wywiadów w programie WYWIAD Plus należy wybrać przycisk 

Ustaw, że nie można przeprowadzić wywiadu. Pojawi się okno, gdzie należy wpisać powód. Po 

zaakceptowaniu tego okna, ikona wywiadu zmieni się na .  

Omyłkowe ustawienie, że nie można przeprowadzić wywiadu, można cofnąć za pomocą przycisku 

Cofnij ustawienie, że nie można przeprowadzić wywiadu. 

Należy połączyć się z Pomostem, analogicznie jak opisano wyżej.  

W Pomoście w teczce właściwej rodziny należy wejść w menu Terminale mobilne i zobaczyć że wywiad 

jest nieprzeprowadzony oraz zobaczyć (ew. wydrukować) powód nieprzeprowadzenia. 

 

Przeprowadzenie wywiadu bez zlecenia z Pomostu  
W programie WYWIAD Plus można również przeprowadzić wywiad bez zlecenia z Pomostu. W tym celu 

należy wejść na listę wywiadów, po czym wybrać przycisk Rozpocznij przeprowadzenie wywiadu bez 

zlecenia. Pojawi się okno z wyborem części wywiadu, należy wybrać odpowiednią część  (można przez 

dwuklik bezpośrednio na wybranej części). 

Uwaga! Jeśli osoba, która ma przeprowadzić wywiad bez zlecenia, nigdy wcześniej nie logowała się do 

programu WYWIAD Plus, to mimo że nie pobiera zlecenia z Pomostu, musi dokonać pierwszego 

logowania w Ośrodku, w zasięgu łączności z systemem POMOST Std, aby WYWIAD Plus zweryfikował 

i zapisał jej login i hasło. 

 

Okno które się pojawi, zależy od części wywiadu, którą wybierzemy. Przykładowo dla części IX. 
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Na oknie należy wpisać wszystkie potrzebne informacje z przeprowadzenia wywiadu.  

Wskazówka dotycząca wpisywania miejscowości. W przypadku wywiadu zleconego z Pomostu, 

miejscowość przychodzi w zleceniu, tutaj natomiast wpisujemy bezpośrednio w odpowiednim miejscu 

formularza (można wpisać początek, przynajmniej 3 pierwsze litery). Jeśli wpisany początek 

miejscowości jest jednoznaczny, WYWIAD Plus uzupełni miejscowość i właściwy symbol terytorialny, 

jeśli nie, to wyświetli okno na którym należy wskazać o którą miejscowość chodzi. 

 

Jeśli natomiast wpisanej miejscowości w ogóle nie ma w słowniku, to wpisana nazwa będzie 

wyróżniona na czerwono, a podczas akceptacji okna pojawi się pytanie o wpis do słownika. W takim 

przypadku należy upewnić się, czy nie ma błędu we wpisanej nazwie i albo poprawić, albo potwierdzić 

dopisanie miejscowości wraz z symbolem terytorialnym do słownika WYWIAD Plus.  

WYWIAD Plus daje możliwość skorzystania ze słownika miejscowości i ulic zgodnego 

z klasyfikacją GUS.  
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Po wpisaniu miejscowości, wystarczy wpisać co najmniej trzy literowy fragment nazwy ulicy, taki od 

którego zaczyna się dowolny wyraz z nazwy ulicy. 

 

Opuszczenie informacji z ulicą (np. przejście klawiszem TAB na nr domu) powoduje sprawdzenie nazwy 

ulicy w słowniku. Jeśli w miejscowości jest jedna ulica pasująca do wpisanego fragmentu, nazwa 

zostanie automatycznie uzupełniona do formy zgodnej z GUS. 

 

Jeśli do wpisanego fragmentu pasuje więcej niż jedna ulica, zostanie wyświetlone okno z ulicami do 

wyboru.

 

W przypadku ulicy, która jest położona na terenie kilku dzielnic administracyjnych dużych miast, 

zostaniemy poproszeni o wskazanie, o którą dzielnicę chodzi. 

 

Gdy nie wpisano kodu pocztowego, po opuszczeniu informacji Miejscowość … 

 

… jeśli w miejscowości jest jeden kod pocztowy, to zostanie on podpowiedziany. 
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Gdy nie wpisano kodu pocztowego, a w podanej miejscowości jest więcej kodów pocztowych, po 

opuszczeniu informacji Ulica: 

 

… jeśli na ulicy jest jeden kod pocztowy, to zostanie on podpowiedziany. 

 

Gdy nie wpisano kodu pocztowego, a na podanej ulicy jest więcej kodów pocztowych, to po 

opuszczeniu informacji nr domu: 

 

… zostanie podpowiedziany kod pocztowy wynikający z zakresu numerów domów na ulicy. 

 

Gdy wpisano kod pocztowy, po czym wpisano miejscowość, ulicę bądź numer domu niezgodny z tym 

kodem, to kod pocztowy zmieni kolor na czerwony, a po umieszczeniu w nim kursora myszki, pojawi 

się informacja o sugerowanym kodzie lub sugerowanych kodach. 

 

 

Gdy wpisano kod pocztowy, a reszta adresu nie jest jeszcze podana, to po opuszczeniu kodu 

pocztowego… 
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… zostanie podpowiedziany fragment adresu, który da się jednoznacznie powiązać z tym kodem. 

 

Uwaga! Podkreślenie jakiegokolwiek kodu pocztowego na czerwono, nie blokuje akceptacji okna 

wywiadu.  

Jeśli jakiś kod pocztowy nie zostanie podpowiedziany, a posiadamy informację o kodzie pocztowym 

związanym z wpisanym adresem, należy wpisać ten kod ręcznie, a program WYWIAD Plus pozwoli 

zaakceptować okno wywiadu. 

Po wprowadzeniu wywiadu, należy przeprowadzić autoryzację, uzupełnienie i połączenie z Pomostem, 

wg wcześniejszego opisu.  

Jeśli natomiast omyłkowo dodamy wywiad bez zlecenia, to przed autoryzacją można zrezygnować 

z niego, wybierając przycisk Zrezygnuj z przeprowadzenia wywiadu bez zlecenia. 

W Pomoście:  

• należy wejść na listę wszystkich wywiadów (z drzewka funkcji wybrać Dokumenty -> Wywiady) 

ponieważ jest to wywiad przeprowadzony bez zlecenia, a więc Pomost po jego odbiorze nie wie 

jeszcze, której rodziny dotyczy.  

• Z menu należy wybrać Terminale mobilne -> Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali 

mobilnych.  

• Na liście należy odnaleźć odebrany wywiad, po czym zaprezentować i wczytać.  

• Podczas wczytania pojawi się okno dopasowania osoby, z którą przeprowadzono wywiad, a jeśli 

wywiad dotyczy rodziny (czyli wszystkie części poza cz. II, III, VIII i IX) następnie pojawi się okno 

dopasowania rodziny oraz okna dopasowania pozostałych członków.  

• Wczytane wywiadu pojawią się w odpowiednich miejscach: albo w teczkach odpowiednich rodzin, 

albo na listach wywiadów z osobami z art. 103 lub wywiadów dla SR / 500+. 
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Postępowanie, gdy podczas przeprowadzenia wywiadu nie można ustalić dochodu 
WYWIAD Plus zawiera realizację zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

dotyczącą sposobu postępowania, gdy podczas przeprowadzenia wywiadu w formie elektronicznej, nie 

można ustalić dochodu. Jest to dostępne dla wywiadu cz. 1 i 4 oraz (od wersji 6.0) dla cz. 2 i 3. 

Jeśli w trakcie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej, o której 

mowa w p. 5e art. 107 Ustawy o pomocy społecznej, nie jest możliwe ustalenie dochodu:  

• osoby, z którą przeprowadzono wywiad, lub  

• członka jej rodziny,  

to w części kwestionariusza, odpowiadającej zakresowi danych pozyskanych w trakcie 

przeprowadzenia wywiadu, należy umieścić tekst do późniejszego ustalenia** w rubrykach dotyczących:  

• wysokości dochodu tych osób, których dochodu nie można było ustalić; oraz  

• łącznego dochodu w rodzinie i dochodu na osobę w rodzinie,  

z przypisem u dołu właściwej strony: **Dochód po ustaleniu, będzie wykazany w części kwestionariusza 

za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad.  

Wywiad zawierający w/w teksty, podlega zatwierdzeniu przez pracownika socjalnego i podpisowi 

oświadczenia przez osobę, z którą przeprowadzono wywiad, zgodnie z p. 5f i 5g art. 107 Ustawy.  

Po ustaleniu dochodu, należy go wykazać w części kwestionariusza znajdującej się za podpisem osoby, 

z którą przeprowadzono wywiad, np. we wnioskach pracownika socjalnego lub w rubrykach dotyczących 

łącznego dochodu w rodzinie i dochodu na osobę w rodzinie, umieszczonych w planie pomocy. Zakres 

danych pozyskanych w trakcie przeprowadzenia wywiadu, zgodnie z p. 5h art. 107 Ustawy nie ulega 

zmianie.   

W sytuacji o której mowa, podczas przeprowadzenia wywiadu przy pomocy WYWIAD Plus, należy 

wskazać konkretną osobę, której dochodu nie udało się ustalić, zaznaczając w punkcie 12 opcję do 

późniejszego ustalenia. (rysunek – informacje na wszystkich ilustracjach w tym dokumencie są fikcyjne). 

 

Po zaznaczeniu tej opcji, ten fragment ekranu przyjmuje następujący wygląd: 
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Na wykazie członków rodziny, kolumna z wysokością dochodu tej osoby, której dochodu nie udało się 

ustalić, zamiast kwoty zawiera frazę „do ustalenia”. 

 

Również informacja o łącznym dochodzie w rodzinie, zawiera treść „do ustalenia”. 

 

Wybór przycisku Jak obliczono? powoduje pokazanie tekstu. 

 

Jeśli przeprowadzany wywiad jest aktualizacją (cz. IV), to postępujemy podobnie, zaczynając od wyboru 

ikony z lupą, po prawej stronie punktu 11 „Aktualna wysokość dochodu na osobę w rodzinie”, po czym 

wskazujemy konkretne osoby, których dochodu nie można ustalić. Jeśli zaznaczymy choć jedną taką 

osobę, to punkty 10 i 11 zamiast kwot będą prezentować teksty „do ustalenia”.  

 

Po zakończeniu przeprowadzenia wywiadu, należy zaprezentować go osobie, z którą przeprowadzono 

wywiad, wybierając przycisk Prezentuj wywiad na formularzu. Prezentacja będzie zawierać elementy 

zgodne z przedstawionym wyżej zaleceniem Ministerstwa, w szczególności w części I wywiadu: 
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… 

 

a w części IV (aktualizacji): 

 

wraz z przypisami: 

 

Następnie należy dokonać autoryzacji wywiadu, wybierając przycisk Autoryzuj wywiad. Po podpisaniu 

oświadczenia z sumą kontrolną, zgodnie z Ustawą, część wywiadu pozyskana w trakcie jego 

przeprowadzenia nie podlega zmianie. Następnie należy przesłać wywiad do systemu POMOST Std. 

Uwaga! ustalenie dochodu jest możliwe tylko po wczytaniu wywiadu do POMOST Std, nie jest możliwe 

uzupełnienie w programie WYWIAD Plus, chyba że wywiad zostanie cofnięty do uzupełnienia i potem 

zostanie powtórzona autoryzacja.  

Dodatkowa uwaga! zaznaczenie opcji „do późniejszego ustalenia” dla osoby prowadzącej osobne 

gospodarstwo jest możliwe, ale nie wpływa na ustalenie dochodu rodziny i na osobę w rodzinie. 

Wywiad odebrany w systemie POMOST Std należy wczytać, tak aby pojawił się w teczce rodziny. 

Szczegóły wywiadu, widoczne pod listą, będą zawierać fragment „Nie udało się ustalić dochodu”, 

a prezentacja wywiadu elektronicznego będzie zawierać elementy zgodne z zaleceniem Ministerstwa, 

analogicznie jak przedstawione wyżej ilustracje dotyczące prezentacji w WYWIAD Plus. 
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Kiedy uda się ustalić dochód, należy skorzystać z przycisku Przejdź do wywiadu elektronicznego, 

który uruchomi okno wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych, ustawione od razu 

na właściwym wywiadzie, po czym wybrać przycisk Uzupełnij informacje za podpisem. Jeśli podczas 

przeprowadzenia wywiadu nie udało się ustalić dochodu, to na stronie z planem pomocy, po prawej 

stronie informacji „Łączny dochód w rodzinie” pojawi się ikona lupy 

 

Uruchamia ona okno, służące do uzupełnienia informacji o dochodach. 

 

Osoby, którym nie udało się ustalić dochodu, będą mieć w kolumnie „Kwota dochodu” tekst „do 

ustalenia”. Należy wejść przez „dwuklik” do dochodów takiej osoby i uzupełnić właściwe informacje 

(konkretne źródła i kwoty dochodu, bądź ich brak), po czym wybrać przycisk Potwierdzam ustalenie 

dochodu. 
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Omyłkowe potwierdzenie można cofnąć przy pomocy przycisku Cofnij potwierdzenie ustalenia. Po 

opuszczeniu okna dochodów, napisy „do ustalenia” zmienią się na konkretne kwoty dochodów.  

 

Akceptujemy okna, wracając do okna uzupełnienia informacji za podpisem. Tutaj, o ile potwierdziliśmy 

uzupełnienie dochodu wszystkim wspólnie gospodarującym osobom, które wcześniej miały nieustalony 

dochód, również pojawią się konkretne kwoty dochodów rodziny i na osobę w rodzinie. 

 

Ponadto, po potwierdzeniu ustalenia dochodów, mamy również możliwość wstawienia wykazu 

dochodów do oceny sytuacji.  
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Służy do tego przycisk Wstaw wykaz dochodów, umieszczony pod oceną sytuacji i dostępny tylko jeśli 

ustalono dochody wszystkim osobom, które miały nieustalony dochód. Wstawiany wykaz dochodów jest 

dołączany do wcześniej wpisanego tekstu oceny sytuacji. 

Akceptacja okna uzupełnienia informacji za podpisem osoby, powoduje aktualizację prezentacji 

oryginału wywiadu elektronicznego. Część prezentacji do podpisu osoby, z którą przeprowadzono 

wywiad, pozostanie bez zmian, natomiast w planie pomocy pojawią się ustalone kwoty dochodów, 

a w ocenie sytuacji – wykaz dochodów, o ile tam go wstawiliśmy. Suma kontrolna nie ulegnie zmianie. 

 

Dodatkowe informacje: 

• Do czasu ustalenia dochodów wszystkich osób wspólnie gospodarujących, wywiadu nie można 

dołączyć do decyzji. Próba taka kończy się komunikatem, przedstawionym poniżej. 

 
 

• Wywiad taki można natomiast dołączyć do wniosku, ale pojawia się ostrzeżenie. 

 
 

• Jeśli po ustaleniu dochodu, wywiad zostanie dołączony do decyzji, to nie można już cofnąć 

potwierdzenia ustalenia dochodu.  
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Rejestracja pracy socjalnej 
 
WYWIAD Plus od wersji 4.0 pozwala zarejestrować pracę socjalną, przeprowadzoną przez pracownika 
socjalnego, który udał się do środowiska, zabierając ze sobą oprogramowanie WYWIAD Plus. Może to 
być rejestracja wizyty związanej z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, albo dowolnej pracy 
socjalnej, która wynikła z przeprowadzenia tego wywiadu, a nawet pracy socjalnej przeprowadzonej bez 
wywiadu, w dowolnym środowisku, które pracownik odwiedził, mając przy sobie WYWIAD Plus. Po 
powrocie do Ośrodka, zarejestrowane prace socjalne można wczytać do systemu POMOST Std, co 
ułatwi posiadanie kompletnej dokumentacji działań przeprowadzonych przez pracownika, a także 
przyczyni się do kompletności sprawozdań i zbiorów centralnych.  
 

Praca socjalna związana z przeprowadzeniem wywiadu 
Po przeprowadzeniu i autoryzacji wywiadu w programie WYWIAD Plus staje się dostępna ikona 
Rejestruj pracę socjalną związaną z wywiadem (ALT + R) 
 

 
 
Po wyborze tej ikony, pojawia się okno wykazu pracy socjalnej związanej ze wskazanym wywiadem, 
aby zarejestrować pracę socjalną należy wybrać ikonę Dodaj (ALT + D). 
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Każda praca socjalna prezentowana na widoku posiada ikonę symbolizującą stan, w którym się 
znajduje. 

 

Praca socjalna możliwa do modyfikacji. Tak oznaczoną pracę można w razie potrzeby 
wielokrotnie zmieniać, a jeśli była omyłkowo wprowadzona – usunąć. 

 

Praca socjalna gotowa do wysłania do POMOST Std. Wszystkie prace oznaczone tym 
symbolem, zostaną wysłane do systemu POMOST Std po wyborze czynności 
połączenia z  POMOST Std. 

 
Po wyborze ikony Dodaj pojawia się okno rejestracji pracy socjalnej. 
 

 
 
Domyślnie ustawiona jest osoba, z którą przeprowadzono wywiad, ale z listy rozwijanej Praca 
świadczona na rzecz można wybrać innego członka wspólnego gospodarstwa.  
 

 
 
Układ i sposób wprowadzania kolejnych informacji jest zbliżony do okna rejestracji pracy socjalnej 
w Pomoście. Pracę socjalną można zaznaczyć jako zrealizowaną, albo pozostawić zaplanowaną.  
 
Wskazówka. Jeśli w Pomoście rozszerzono słowniki form pracy socjalnej, rodzajów świadczeń, 
projektów dot. pomocy albo wyników pracy socjalnej, to przed opuszczeniem Ośrodka należy 
jednorazowo wykonać synchronizację słowników oraz ponowić ją wtedy, gdy w Pomoście zmieni się 
zawartość w/w słowników. W celu synchronizacji, należy z głównego okna WYWIAD Plus wybrać ikonę 
Ustawienia programu, a następnie, na zakładce Parametry systemowe przycisk Synchronizuj 
słowniki i parametry z systemem POMOST Std. 
 
Wskazówka 2. Nie opuszczając okna rejestracji pracy socjalnej, można wprowadzić kolejną pracę 

socjalną dotyczącą tego samego wywiadu, w tym celu należy użyć ikony  . 
 
Po zarejestrowaniu pracy socjalnej, należy wybrać przycisk Akceptuj (ALT + A). Zarejestrowane prace 
socjalne pojawią się na oknie wykazu. 
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Jeśli wszystkie informacje zostaną kompletnie i poprawnie podane, należy skorzystać z przycisku 
Potwierdź, że można przesłać do POMOST Std.  
 
Potwierdzenie można wykonać grupowo, zaznaczając kilka prac socjalnych na raz. Podczas 
zaznaczania prac, można skorzystać z następujących klawiszy lub czynności myszki. 
 

Kliknięcie myszki na dowolnej ikonie pracy 
socjalnej przy wciśniętym klawiszu CTRL. 

Zaznaczenie pracy socjalnej, jeśli nie była 
zaznaczona. 
Odznaczenie pracy socjalnej, jeśli była 
zaznaczona.   

INSERT Zaznaczenie / odznaczenie pracy socjalnej 
i przejście na kolejną pracę socjalną z wykazu. 

CTRL + A Zaznaczenie wszystkich prac socjalnych na 
wykazie. 

CTRL + Y Odznaczenie wszystkich prac socjalnych na 
wykazie. 

 

 
 
Omyłkowe potwierdzenie, można cofnąć za pomocą ikony Cofnij pracę socjalną do uzupełnienia 
informacji (ALT + C). Również tę czynność można wykonać grupowo dla wielu zaznaczonych prac. 
 
Uwaga! Mimo zarejestrowania pracy socjalnej, można cofnąć autoryzację wywiadu, jeśli występuje 
potrzeba korekty informacji, jednak nie można usunąć z niego osoby, na rzecz której świadczona jest 
praca. Po ponownej autoryzacji wywiadu, przycisk Rejestruj pracę socjalną związaną z wywiadem 
stanie się ponownie dostępny i będzie prezentował wszystkie wprowadzone wcześniej prace. 
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Praca socjalna bez wywiadu 

 
Istnieje również możliwość rejestracji pracy socjalnej przeprowadzonej bez przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego. W tym celu, z głównego okna programu WYWIAD Plus należy wybrać ikonę Praca 
socjalna (ALT + R). 
 

 
 
Uruchamia ona wykaz wszystkich prac socjalnych zarejestrowanych przez zalogowanego pracownika 
socjalnego w programie WYWIAD Plus (także tych, związanych z wywiadami). Aby zarejestrować pracę 
socjalną nie związaną z przeprowadzeniem wywiadu, należy wybrać ikonę Dodaj (ALT + D). 
  
W takim przypadku, należy podać dane osoby, na rzecz której świadczona jest praca socjalna. Jest to 
konieczne, ze względu na brak wywiadu przeprowadzonego z tą osobą. Minimalny zestaw danych 
osobowych to: imię i nazwisko, albo nr PESEL. Uwaga! Na czas przechowywania informacji o pracy 
socjalnej w bazie danych programu WYWIAD Plus, dane osobowe są szyfrowane, tak samo jak 
w przypadku danych osobowych w wywiadach. 
 

 
 



52 
 

Po podaniu danych osobowych, należy przejść na zakładkę Praca socjalna, gdzie w odróżnieniu od 
pracy związanej z przeprowadzeniem wywiadu, nie ma listy rozwijanej z członkami rodziny podanymi w 
wywiadzie, natomiast pozostałe informacje należy wypełnić tak samo, jak w przypadku pracy związanej 
z wywiadem. 

 
 
Wskazówka. Nie opuszczając okna rejestracji pracy socjalnej, można wprowadzić kolejną pracę 

socjalną dotyczącą tej samej osoby, w tym celu należy użyć ikony  . Dane osobowe na pierwszej 
zakładce zostaną przepisane z poprzednio wprowadzonej pracy socjalnej. 
 
Dalszy sposób postępowania z pracą socjalną bez wywiadu, jest taki sam jak z pracą związaną 
z wywiadem. 
 
Dodatkowa informacja: Praca socjalna jest dostępna tylko w nowoczesnym widoku programu 
WYWIAD Plus. Tradycyjny widok pozostaje dostępny (przełączenie widoków zostało przeniesione 
z głównego okna WYWIAD Plus, na okno ustawień programu), jednak nie umożliwia ona rejestracji 
pracy socjalnej.  
 

Wysłanie pracy socjalnej do systemu POMOST Std 
 
Po powrocie do Ośrodka, należy z głównego okna programu WYWIAD Plus wybrać ikonę Połączenie 
z POMOST Std (ALT + P). Zostaną wysłane wywiady oraz prace socjalne gotowe do wysłana. Po 
wysłaniu, prace socjalne są usuwane z bazy danych WYWIAD Plus. Prace socjalne, które nie zostały 
zaznaczone jako gotowe do wysłania, pozostają w programie WYWIAD Plus i nie są wysyłane do 
Pomostu.  
 
Dodatkowa informacja: jeśli wywiad zostanie wysłany do POMOST Std, lecz z powodu braku 
zaznaczenia gotowości nie zostanie wysłana praca socjalna, związana z tym wywiadem, to taka praca 
socjalna pozostanie w programie WYWIAD Plus, jako praca bez wywiadu.  
 
W systemie POMOST Std, należy wejść do okna: 
 

• listy prac socjalnych dotyczących konkretnej rodziny, jeśli praca socjalna była zarejestrowana 
w związku z przeprowadzeniem wywiadu zleconego z Pomostu; 
 

• listy wszystkich prac socjalnych, jeśli praca socjalna była zarejestrowana bez wywiadu, albo 
wraz z wywiadem przeprowadzonym bez zlecenia. Lista wszystkich prac socjalnych jest 
dostępna z drzewka funkcji na głównym oknie Pomostu.  

 
W obu przypadkach, na oknie listy prac socjalnych, dostępne jest nowe menu WYWIAD Plus. 
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Aby zobaczyć to menu, należy posiadać uprawnienie o nazwie: wczytanie pracy socjalnej 
zarejestrowanej w WYWIAD Plus, w grupie uprawnień do czynności ogólnych. Domyślnie, nikt nie ma 
takiego uprawnienia, Administrator POMOST Std powinien je nadać właściwym Użytkownikom. 
 
Wybór menu WYWIAD Plus powoduje uruchomienie okna Praca socjalna zarejestrowana 
w WYWIAD Plus.  
 

 
 
Pozycje listy tego okna pojawiają się automatycznie po odebraniu pracy socjalnej z programu WYWIAD 
Plus.  
 
Za pomocą przycisku Prezentuj można zobaczyć zawartość odebranej pracy socjalnej jeszcze przed 
jej wczytaniem.  
 
Należy wybrać przycisk Wczytaj.  
 

• Jeśli praca socjalna nie została zarejestrowana wraz z wywiadem zleconym z Pomostu, albo 
jeśli dane osobowe różnią się od danych zleconych z Pomostu, to najpierw pojawi się okno 
dopasowania osoby, a następnie dopasowania rodziny, podobnie jak w przypadku wywiadów 
przeprowadzonych bez zlecenia z Pomostu.  
 

• Pojawi się okno rejestracji pracy socjalnej. Należy zwrócić uwagę na informację Realizowana 
przez.  Jeśli Użytkownik programu WYWIAD Plus, który zarejestrował pracę, jest równocześnie 
Użytkownikiem Pomostu, to informacja będzie ustawiona automatycznie, w przeciwnym razie 
należy ją uzupełnić samodzielnie. 

 

• Po akceptacji okna pracy socjalnej, praca trafi na listę prac socjalnych dotyczących 
odpowiedniej rodziny.  

 
Z przycisku Anuluj można skorzystać w przypadku omyłkowo zarejestrowanej pracy socjalnej, której 
nie zamierzamy wczytywać do Pomostu. Anulowane prace są domyślnie niewidoczne na liście, lecz 
można je zobaczyć, wybierając z menu Dane pozycję Pokaż anulowane. 
  
Po wczytaniu pracy socjalnej, jej dane można dowolnie uzupełniać.  
 
Wskazówka. W przypadku prac socjalnych zarejestrowanych wraz z wywiadem, który został zlecony 
z Pomostu, zaleca się w pierwszej kolejności wczytać wywiad, a potem związane z nim prace socjalne. 
Wówczas, w Pomoście będą już uwzględnione ewentualne zmiany danych osobowych dokonane w 
wywiadzie i praca socjalna wczyta się bez konieczności dopasowania osoby. 
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Praca socjalna zlecona z Pomostu 

Od wersji 3-17.0 POMOST Std, można również zlecić przeprowadzenie pracy socjalnej z Pomostu do 

WYWIAD Plus. W celu zlecenia, należy wejść okna listy prac socjalnych w Pomoście wybrać pozycję 

Praca socjalna zarejestrowana w WYWIAD Plus z menu WYWIAD Plus. W oknie, które się otworzy, 

należy wybrać przycisk Zleć przeprowadzenie pracy socjalnej w WYWIAD Plus. 

Osobę, na rzecz której ma być przeprowadzona praca socjalna, należy wybrać za pomocą ikony ze 

strzałką po prawej stronie informacji Praca świadczona na rzecz. Jeśli weszliśmy na okno zlecenia 

z listy prac socjalnych konkretnej rodziny, wybór jest ograniczony do wspólnie gospodarujących 

członków tej rodziny, w przeciwnym razie można wskazać wspólnie gospodarującego członka dowolnej 

rodziny. Pracownika przeprowadzającego należy wskazać spośród użytkowników terminali mobilnych. 

 

W programie WYWIAD Plus, należy wybrać ikonę Połączenie z POMOST Std. 

Zlecona z Pomostu praca socjalna będzie widoczna po wybraniu ikony Praca socjalna. Dalsze 
postępowanie jest analogiczne, jak w przypadku pracy socjalnej zarejestrowanej w programie WYWIAD 
Plus bez zlecenia z Pomostu, ale jest ułatwione, gdyż nie trzeba wprowadzać danych osobowych, 
ponieważ przyszły one w zleceniu. 

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe przeprowadzenie zleconej pracy. W takim przypadku 
należy ustawić okno wykazu prac socjalnych na tej pracy i wybrać ikonę Zrezygnuj z przeprowadzenia 
i podać powód nieprzeprowadzenia.  

Omyłkową rezygnację można cofnąć za pomocą ikony Cofnij rezygnację. Nieprzeprowadzona praca 
zostanie odesłana do Pomostu podczas kolejnego wybrania ikony Połączenie z POMOST Std. 

Wczytanie pracy socjalnej do POMOST Std, odbywa się tak samo jak w przypadku pracy 
zarejestrowanej bez zlecenia, z tym ułatwieniem, że jeśli w WYWIAD Plus nie zmieniono danych 
osobowych, to nie trzeba dopasować osoby, na rzecz której jest świadczona praca socjalna, gdyż te 
informacje są zawarte w zleceniu. 
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Rejestracja dostarczonych dokumentów 
WYWIAD Plus umożliwia rejestrację i przesłanie do POMOST Std informacji o dostarczonych 

dokumentach, takich jak dokument tożsamości itp. Podczas wczytania wywiadu do POMOST Std, 

dostarczone dokumenty są automatycznie wczytywane i widoczne w menu Załączniki w teczce i na 

liście wywiadów. 

Jeśli w POMOST Std istnieją rozszerzenia lokalne słownika rodzajów dokumentów, to po pierwszym 

uruchomieniu WYWIAD Plus należy skorzystać z przycisku Synchronizuj słowniki i parametry 

z systemem POMOST Std na oknie ustawień programu. Dzięki temu w programie WYWIAD Plus 

będzie można korzystać z tych samych rodzajów dostarczonych dokumentów, jak w POMOST Std. 

Aby zarejestrować informacje o dostarczonych dokumentach, należy na oknie wywiadów skorzystać 

z przycisku Wprowadź załączniki / notatki. 

 

Przycisk otwiera okno „Załączniki do wywiadu”.  

 

Aby zarejestrować informację o dostarczonym dokumencie, należy skorzystać z przycisku Dodaj. 



56 
 

 

Aby przejść do notatek, u góry okna załączników należy wybrać notatki z listy rozwijanej … 

 

… a następnie skorzystać z przycisku Modyfikuj. 

 

Wskazówka. Notatki można wpisywać w wygodniejszy sposób bezpośrednio podczas 

przeprowadzenia wywiadu, za pomocą przycisku Wprowadź notatki na oknie konkretnego wywiadu. 

 

Kiedy wywiad jest przesyłany do POMOST Std, dostarczone dokumenty są przesyłane razem z nim, 

jak również razem z nim są usuwanie z bazy danych WYWIAD Plus. 
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Możliwość poprawienia widoczności aktualnie wpisywanej informacji 
Po uruchomieniu okna przeprowadzenia wywiadu (dowolnej części) można skorzystać ze skrótu 

klawiszowego F3, a następnie przejść klawiszem TAB lub myszką na pierwsze pole służące do 

wpisywania tekstu. Spowoduje to efekt widoczny na poniższej ilustracji. Informacja, którą wpisujemy 

zostanie powiększona, a kontrast reszty formularza zostanie dyskretnie zmniejszony, aby nie 

przeszkadzał we wpisywaniu konkretnej informacji. 

 

Po przejściu na kolejne pole służące do wpisywania tekstu, klawiszem TAB lub myszką, powiększenie 
samo przesunie się na kolejne pole - nie trzeba znów naciskać F3. Dotyczy to również list rozwijanych, 
umożliwiających wybór jednej z dostępnych możliwości ... 

 

... jak również list pozwalających na zaznaczenie kilku różnych możliwości ... 
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... oraz dużych pól opisowych. 

 

Pozostałe kontrolki na oknach wywiadów (przełączniki, opcje, przyciski, linki, zakładki) nie podlegają 

powiększeniu. Jeśli natrafimy na taką kontrolkę, należy kontynuować wypełnienie wywiadu 

i przechodzenie do kolejnych pól służących do wpisania tekstu, co spowoduje ich powiększenie. 

 



59 
 

W celu wyłączenia efektu powiększenia, należy ponowić przyciśnięcie klawisza F3 i przejść na kolejne 

pole – pole nie zostanie powiększone. Ponowne przyciśnięcie F3 i przejście na następne pole, przywróci 

efekt powiększenia. W ten sposób, w dowolnym momencie przeprowadzenia wywiadu, można włączać 

lub wyłączać to ułatwienie. Domyślnie, nie jest ono aktywne i zaczyna działać po pierwszym 

przyciśnięciu klawisza F3. 

Możliwość wstrzymania przesłania wywiadu do POMOST Std  
Kiedy jest już dokonana autoryzacja wywiadu, to pierwsze połączenie z systemem POMOST Std 

powoduje przesłanie tego wywiadu do Pomostu i tym samym usuniecie go z WYWIAD Plus.  

Nie zawsze jest to pożądane, gdyż oprogramowanie WYWIAD Plus pozwala już po autoryzacji 

uzupełnić część wywiadu znajdującą się za podpisem osoby, z którą przeprowadzono wywiad. Dobrze 

byłoby więc pozostawić ten wywiad do czasu uzupełnienia, a jednocześnie mieć możliwość korzystania 

z przycisku „Połącz z systemem POMOST Std” np. w celu pobrania nowych zleceń wywiadów. 

W takim przypadku należy użyć przycisku Wstrzymaj przesłanie wywiadu do POMOST Std.  

Po wybraniu tego przycisku, ikona wywiadu zmienia się na . Oznaczony w ten sposób wywiad, nie 

będzie przesłany do Pomostu, tak długo, aż nie wybierze się przycisku Potwierdź, że można przesłać 

wywiad do POMOST Std. Przycisk ten należy wybrać po uzupełnieniu wszystkich informacji, jakie były 

zaplanowane do uzupełnienia.  

Można również ustawić aby autoryzacja wywiadu domyślnie ustawiała go jako oczekujący na 

potwierdzenie, że można przesłać do Pomostu. Ustawienie jest opisane w rozdziale „Przygotowanie 

WYWIAD Plus do współpracy z POMOST Std”. 

 

Dodatki 
 

Minimalne wymagania sprzętowe dla WYWIAD Plus  
 

 Celeron 1007U 1.5 GHz dwurdzeniowy  

 2 GB RAM  

 dysk HDD 80 GB  

 ekran HD czyli 1366x768  

 karta wifi (wbudowana lub zewnętrzna )  

 wejście USB  

 sprawna bateria w urządzeniu przenośnym  

 obsługiwane systemy operacyjne:  

 WinXP,Vista,7,8,10 zarówno 32bit jaki i 64bit  

 Ubuntu 12 lub nowszy, Fedora 20 lub nowsza  

 Java (JRE lub OpenJDK) w wersji 8u65 lub nowszej  
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Wykaz ikon na głównym oknie WYWIAD Plus 

 

Łączy WYWIAD Plus z systemem POMOST Std, w 

celu pobrania zleceń wywiadów i przesłania 

przeprowadzonych wywiadów. Skrót klawiszowy 

ALT – P. 

 

Uruchamia widok wszystkich wywiadów, opisany 

szczegółowo w dalszej części niniejszego 

dokumentu. Skrót klawiszowy ALT – L. 

 

Uruchamia okno umożliwiające ustawienia 

parametrów programu, wybór adresu do łączenia z 

POMOST Std oraz synchronizację słowników 

i parametrów. Skrót klawiszowy ALT – U. 

 

Uruchamia pomoc.  

Skrót klawiszowy F1 albo ALT – M. 

 

Daje dostęp do wykazu wszystkich prac socjalnych 

zarejestrowanych w WYWIAD Plus przez 

zalogowanego pracownika. Skrót klawiszowy 

ALT – R.  

 

Kończy pracę z programem WYWIAD Plus. Skrót 

ALT – W. Przed zakończeniem pracy, WYWIAD 

Plus zapamiętuje aktualnie wybrany widok: 

tradycyjny (czyli sprzed wersji 3.0) lub 

nowoczesny, aby ten sam widok pokazać przy 

kolejnym uruchomieniu. 

 

Wykaz ikon na oknie listy wywiadów 
Każdy wywiad prezentowany na liście posiada ikonę symbolizującą stan, w którym się znajduje. 

 

Wywiad do przeprowadzenia, czyli taki, który został zlecony z Pomostu, ale nie 

rozpoczęto jeszcze jego przeprowadzenia. 

 

Wywiad w trakcie przeprowadzenia, czyli taki, dla którego rozpoczęto przeprowadzanie, 

lecz nie dokonano jeszcze autoryzacji. Taki wywiad może być wciąż zmieniany w 

zakresie informacji przed podpisem osoby udzielającej wywiadu. 

 

Wywiad zautoryzowany, czyli taki, dla którego dokonano już autoryzacji. Wszystkie 

wywiady oznaczone tym symbolem, zostaną wysłane do systemu POMOST Std po 

wyborze czynności połączenia z  POMOST Std. 

 

Wywiad oczekujący na uzupełnienie informacji za podpisem osoby udzielającej 

wywiadu. Wywiady oznaczone tym symbolem, mimo że są zautoryzowane, nie 

podlegają wysłaniu do systemu POMOST Std.  

 

Wywiad nieprzeprowadzony, czyli taki, który został zlecony z systemu POMOST Std, ale 

nie udało się go przeprowadzić. Informacja o nieprzeprowadzeniu zostanie przesłana 

Std po wyborze czynności połączenia z  POMOST Std. 

 



61 
 

Będąc na liście wywiadów, można korzystać z następujących klawiszy lub czynności myszki. 

Kliknięcie myszki na dowolnej ikonie wywiadu lub 

podpisach pod nią. 

Wybór wywiadu, symbolizowanego przez ikonę lub 

podpisy pod nią.  

Klawisz ENTER na wybranym wywiadzie. 

Dwuklik myszki na dowolnej ikonie wywiadu lub 

podpisach pod nią. 

Dla wywiadów które nie zostały zautoryzowane 

(lub cofnięto autoryzację), uruchamia okno 

przeprowadzenia wywiadu, dla pozostałych, 

uruchamia prezentację wywiadu na formularzu. 

Klawisze ze strzałkami w lewo lub w prawo Wybór wywiadu znajdującego się o jedną pozycję 

w lewo (poprzedniego) lub w prawo (następnego) 

od aktualnie wybranego wywiadu. 

Klawisze ze strzałkami w górę lub w dół. 

Przekręcanie kółkiem myszki w górę lub w dół. 

Wybór wywiadu znajdującego się o jeden wiersz w 

górę lub w dół od aktualnie wybranego wywiadu. 

Klawisz Page Up. 

Kliknięcie linku  

Wybór wywiadu znajdującego się o jeden ekran 

w górę od aktualnie wybranego wywiadu 

Klawisz Page Down. 

Kliknięcie linku  

Wybór wywiadu znajdującego się o jeden ekran 

w dół od aktualnie wybranego wywiadu 

Klawisz Home. 

Kliknięcie linku  

Wybór pierwszego wywiadu. 

Klawisz End. 

Kliknięcie linku  

Wybór ostatniego wywiadu. 

  

U dołu listy wywiadów znajdują się przyciski czynności jakie można wykonać w odniesieniu do aktualnie 

wybranego wywiadu. Poniższa tabelka prezentuje wykaz czynności, a ostatnia kolumna pokazuje 

symbole wywiadów, dla jakich są dostępne poszczególne czynności. 

 

Umożliwia rozpoczęcie przeprowadzenia 

zleconego wywiadu. Skrót ALT – R. 

 

 

Umożliwia kontynuację przeprowadzenia 

wywiadu, który nie został jeszcze 

zautoryzowany (albo cofnięto autoryzację). 

Skrót ALT – K.  
 

 

Umożliwia prezentację wywiadu na 

formularzu PDF, zgodnym z wzorem 

z Rozporządzenia. Skrót ALT – P. 

Wszystkie 

symbole. 

 

Umożliwia autoryzację wywiadu.  

Skrót  ALT – A. 
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Umożliwia uzupełnienie informacji za 

podpisem osoby, z którą przeprowadzono 

wywiad, bez zmiany sumy kontrolnej. Skrót 

ALT – U. 
 

 

Umożliwia rozpoczęcie przeprowadzenia 

wywiadu bez zlecenia z Pomostu. Skrót 

klawiszowy ALT – D. Przycisk jest dostępy 

niezależnie od wywiadu wybranego 

z widoku (również jeśli widok jest pusty). 

Nie 

dotyczy. 

 

Umożliwia wprowadzenie dostarczonych 

dokumentów albo dowolnych notatek 

dotyczących aktualnie wybranego wywiadu. 

Skrót ALT – W. 

Wszystkie 

symbole. 

 

Umożliwia wstrzymanie przesłania 

zautoryzowanego wywiadu do Pomostu. 

Skrót ALT – E.  

 

Umożliwia potwierdzenie, że wywiad  

można już przesłać do Pomostu. Skrót ALT 

– E.  

 

Umożliwia rejestrację informacji, że nie 

udało się przeprowadzić zleconego 

wywiadu. Skrót ALT – U.  

 

 

Umożliwia rezygnację z przeprowadzenia 

wywiadu, którego przeprowadzenie już 

rozpoczęto: zleconego lub rozpoczętego 

bez zlecenia.  

W obu przypadkach, skrót klawiszowy do 

przycisku, to ALT – E. 

 

 

Umożliwia cofnięcie informacji o tym, że nie 

udało się przeprowadzić wywiadu. Skrót 

ALT – C.  

 

Umożliwia cofnięcie autoryzacji wywiadu 

w celu uzupełnienia informacji przed 

podpisem osoby udzielającej wywiadu 

i ponownej autoryzacji. Skrót ALT – C. 
 

 

 

 

Umożliwia zmianę aktualizacji wywiadu (cz. 

IV) na pełny wywiad (cz. I). Skrót ALT – M.  

Czynność ta jest odwracalna, po zmianie 

z cz. IV na I, opis przycisku zmienia się na 

„Zmień część I na część IV”.  

Uwaga! Zmiana części wywiadu jest 

możliwa tylko dla wywiadu zleconego 

z systemu POMOST Std z zainstalowaną 
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aktualizacją 3-12.2 lub nowszą, a także dla 

wywiadu dodanego bez zlecenia. 

 

Umożliwia rejestrację pracy socjalnej 

związanej z przeprowadzonym wywiadem. 

Skrót ALT-R. 
 

 

 

Dostosowanie wyglądu okien wywiadów i pracy socjalnej do swoich potrzeb  

• Okna wywiadów i pracy socjalnej zawierają ikony  służące do zmiany czcionki 

wpisywanych informacji na pochyloną lub pogrubioną. Ustawienie jest pamiętane indywidualnie dla 

Użytkownika.  

• Ikona  służy do zmiany koloru wpisywanych informacji oraz koloru obramowania 

wyróżniającego informacje, które są możliwe do wpisania, od pozostałych. Ustawienie jest 

pamiętane indywidualnie dla Użytkownika. Kolejne kliknięcia ikony zmieniają ustawienie w 

następujący sposób:  

  

 

 

 

Możliwość przeniesienia bazy danych programu WYWIAD Plus 
Istnieje możliwość przeniesienia bazy danych programu WYWIAD Plus poza katalog 

zainstalowanego oprogramowania WYWIAD Plus. W czasie kiedy program WYWIAD Plus nie jest 

uruchomiony, należy przenieść plik bazy danych do oczekiwanego katalogu oraz podać właściwą 

ścieżkę w pliku conf/database.conf. Przeniesienie bazy danych może być korzystne z punktu widzenia 

uprawnień do katalogów. Ścieżkę do bazy danych można podać również podczas pierwszej instalacji 

programu WYWIAD Plus, dla systemu operacyjnego Windows, z poziomu programu instalacyjnego. 


