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1. Lista windykacji nienależnie pobranych świadczeń 

Okno windykacji dostępne jest w zakładce Wypłaty – Lista windykacji nienależnie 

pobranych świadczeń. 

 

Na ekranie pojawi się okno Windykacje. 

 

Listę windykacji można posegregować wg wybranych kryteriów: 

- wg daty zdarzenia, 

- wg daty wniosku, 

- wg wnioskodawcy, 

- wg pracownika zakładającego zdarzenie Windykacja świadczenia, 

- wg rodzaju wniosku, 

- wg statusu realizacji pozycji. 
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Odnalezione wyniki można posortować w kolejności rosnącej lub malejącej wg: 

- daty wniosku, 

- numeru wniosku, 

- nazwiska. 

 

W celu odnalezienia konkretnej windykacji, należy wskazać odpowiednie kryteria, a następnie 

wybrać ikonę Odśwież. 

 

W oknie Windykacje użytkownik ma możliwość zmiany statusu wypłaty pozycji na 

zrealizowaną/niezrealizowaną, pod warunkiem, iż kwota nie została ujęta na liście wypłat. 

W celu zmiany statusu realizacji pozycji, należy podświetlić wybraną windykację, a następnie 

wybrać ikonę Zmiana statusu wypłaty. 

 

Producent przygotował ułatwienie podglądu wniosku, na którym znajduje się dana windykacja.  

W celu przejścia na konkretny wniosek, należy kliknąć dwa razy w numer wniosku, znajdujący 

się na liście. 

Użytkownik ma możliwość podglądu i wydruku zestawienia wszystkich windykacji. 
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2. Lista innych potrąceń 

Okno innych potrąceń służy do ewidencji pozycji, które przez program nie są 

klasyfikowane jako pozycje wynikające z windykacji świadczeń nienależnie pobranych. 

Pozycje te są dodawane jako obciążenie z konta Administratora poprzez zdarzenie 

Dodanie pozycji do harmonogramu wypłat. 

Okno innych potrąceń dostępne jest w zakładce Wypłaty – Lista innych potrąceń. 

 

Na ekranie pojawi się okno Inne potrącenia. 

 

Listę windykacji można posegregować wg wybranych kryteriów: 

- wg daty zdarzenia, 

- wg daty wniosku, 

- wg wnioskodawcy, 

- wg pracownika zakładającego zdarzenie Dodanie pozycji do harmonogramu wypłat, 
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- wg statusu pozycji. 

Odnalezione wyniki można posortować w kolejności malejącej lub rosnącej wg: 

- daty wniosku, 

- numeru wniosku, 

- nazwiska. 

W celu odnalezienia innego potrącenia, należy wskazać odpowiednie kryteria, a następnie 

wybrać ikonę Odśwież. 

 

W oknie Inne potrącenia użytkownik ma możliwość zmiany statusu wypłaty pozycji na 

zrealizowaną/niezrealizowaną, pod warunkiem, iż kwota nie została ujęta na liście wypłat. 

W celu zmiany statusu realizacji pozycji, należy podświetlić wybraną kwotę, a następnie 

wybrać ikonę Zmiana statusu wypłaty. 

 

Producent przygotował ułatwienie podglądu wniosku, na którym znajduje się inne potrącenie.  

W celu przejścia na konkretny wniosek, należy kliknąć dwa razy w numer wniosku, znajdujący 

się na liście. 

Użytkownik ma możliwość podglądu i wydruku zestawienia innych potrąceń. 

 

 


