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1. W głównym menu Dane – Dłużnicy alimentacyjni, na zakładce Zdarzenia, 
decyzje (od wersji 4.13) pojawiła się nowa ikona „Rozliczenie wpłaty należności 
dłużnika alimentacyjnego”: 
 

 
 
umożliwiająca podział jednej kwoty wpłaty na kilka rozpoczęć postępowania     
(na kilka odrębnych okresów świadczeniowych) 
 

2. Po wybraniu ikony „Rozliczenie wpłaty należności dłużnika alimentacyjnego” na 
ekranie pojawi się okno: 
 

 



 
3. W lewym górnym rogu okna wpisujemy całą kwotę wpłaty, podświetlamy 

Rozpoczęcie postępowania, do którego chcemy przypisać część w/w kwoty a 
następnie, w prawym dolnym rogu okna, wprowadzamy częściową kwotę 
należności i zapisujemy zmiany przez OK: 
 

 
 
 

4. Po zapisaniu wprowadzonych danych przez OK, program zapyta, czy wpłata 
została przekazana przez komornika sądowego (podobnie, jak miało to miejsce 
do tej pory): 

 
 

  



5. Po wprowadzeniu danych komornika (lub dłużnika – jeżeli wybierzemy ikonę 
NIE) na ekranie pojawi się okno z danymi dotyczącymi wpłaty – tej części wpłaty 
należności, która dotyczy danego rozpoczęcia postępowania: 
 

 
 

6. Po wprowadzeniu danych i zapisaniu ich przez ikonę OK na zakładce Zdarzenia, 
decyzje pojawi się zdarzenie „Przekazanie przez komornika sądowego należności 
wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego” (tak, jak miało to miejsce 
dotychczas). 
 

7. Po wprowadzeniu części wpłaty dla wybranego przez użytkownika rozpoczęcia 
postępowania program powróci do okna Zdarzenia, decyzje. W celu 
wprowadzenia, kolejnych „części” wpłaty należności, dla kolejnych okresów 
świadczeniowych ponownie wybieramy ikonę „Rozliczenie wpłaty należności 
dłużnika alimentacyjnego”: 
 

 
 



8. Po podświetleniu kolejnego Rozpoczęcia postępowania, dla którego chcemy 
przypisać kolejną „część” rozliczanej wpłaty należności program podpowie nam 
kwotę, jaka pozostała jeszcze nie rozliczona. 
 

 
 

9. Po rozliczeniu całej kwoty wpłaty należności i „rozpisaniu” jej na kilka różnych 
rozpoczęć postępowania program, w prawym dolnym rogu okna, będzie 
wskazywał kwotę 0 zł: 
 

 
 

10. W celu wprowadzenia kolejnej wpłaty, wybieramy ponownie na zakładce 
Zdarzenia, decyzje ikonę „Rozliczenie wpłaty należności dłużnika 
alimentacyjnego”, wprowadzamy nową datę wpłaty oraz nową kwotę do 
rozliczenia i powtarzamy opisane powyżej czynności. 

 

 


