
Zmiany wprowadzone w wersji 1-8.0 systemu POMOST Std 

Wersja 1-8.0 systemu POMOST Std dostosowuje oprogramowanie do nowej wersji formularza 

rocznego sprawozdania MPiPS-03, oznaczonej numerem 1.2f, wprowadzającej zmiany analogiczne 

do zmian wprowadzonych wcześniej w półrocznej wersji tego formularza. Z tego powodu instalacja 

wersji 1.8.0 jest konieczna do wykazania sprawozdawczości za 2012 rok. 

W nowej wersji uwzględniliśmy szereg Państwa postulatów. 

Dodaliśmy możliwość rejestracji dowolnego zwrotu świadczenia, otrzymywanego w sytuacjach, 

które nie są związane z wydaniem decyzji żądającej zwrotu. Może to być np. refundacja 

świadczeń otrzymana z innych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej albo zwrot przez ZUS 

składki na ubezpieczenie społeczne za Klienta. Ta nowa możliwość jest dostępna na głównym oknie 

Pomostu w roli „Obsługa Klienta”, po wybraniu pozycji „Refundacje” z drzewka funkcji. Potwierdzone 

zwroty są ujmowane w raportach ze zrealizowanych świadczeń (analiza, tradycyjny raport), po 

zaznaczeniu opcji "zwroty".  

 

Umożliwiliśmy rejestrację więcej niż jednego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego tego 

samego dnia z tą samą rodziną. Zmiana jest odpowiedzą na zgłoszenia Ośrodków, w których 

praktyką jest, że na wywiad tego samego dnia idą dwaj pracownicy socjalni (np. jeden zajmujący się 

usługami opiekuńczymi, a drugi zajmujący się zasiłkami stałymi) i każdy z nich rejestruje swój wywiad. 

Inny przykład wykorzystania tej funkcjonalności ma miejsce, kiedy tego samego dnia są 

przeprowadzone wywiady środowiskowe część 5 (dawna 8) z dwoma osobami usamodzielnianymi z 

tej samej rodziny. Zmiana dopuszczająca więcej niż jeden wywiad jednego dnia obejmuje również 

opisy sytuacji w aplikacji "piecza zastępcza". Ze względu na sprawozdawczość i zbiory centralne, 

wywiady przeprowadzone z tą samą rodziną tego samego dnia muszą mieć tę samą liczbę członków 

rodziny, a każdy z nich musi mieć te same role w rodzinie: głowa rodziny, wspólne gospodarowanie 

lub nie, ale mogą się różnić zaznaczeniem lub odznaczeniem opcji "uwzględniaj członka rodziny 

podczas obliczania dochodu i kryterium". Pozostałe informacje, takie jak dochody, wydatki, czy 

podsumowania i wnioski, oceny sytuacji, plany pomocy, mogą się różnić.  

Dodaliśmy możliwość zablokowania realizacji świadczenia od podanej daty oraz późniejszego 

odblokowania realizacji, czynności te są dostępne z okna listy świadczeń, pod ikoną modyfikacji 

świadczenia i nie wymagają wydawania decyzji, ani blokowania indywidualnych pozycji 

harmonogramu realizacji świadczenia. 



 

Ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność dokonania ustawień systemu na kolejny rok, 

duża uwaga została poświęcona rozszerzeniu możliwości autonumeracji. Dodaliśmy możliwość 

włączenia autonumeracji dla: teczek rodzin, kontraktów dla bezdomnych oraz innych dokumentów w 

teczce (tj. dokumentów, które wprowadza się do teczek przez ikonę „Dodaj inny dokument” i po 

wybraniu rodzaju dokumentu „inny dokument”). Dodaliśmy także możliwość wstawienia do wzorca 

autonumeracji decyzji składnika, który będzie można podać dopiero na etapie zatwierdzenia 

konkretnej decyzji. 

Dodaliśmy możliwość przyznania zasiłku okresowego bezterminowo (domyślną wartością pozostaje 

terminowy zasiłek). Zmiana jest odpowiedzią na zgłoszenie: Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o 

pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. „Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek 

okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Jeżeli zgodnie z art. 

38 ust. 1 ustawy „zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na … niepełnosprawność 

…”, a niepełnosprawność jest orzeczona trwale (bezterminowo) to istnieją przesłanki do przyznania 

tego zasiłku na czas nieokreślony. 

Dodaliśmy także możliwość wydania decyzji „sprostowanie oczywistej pomyłki" na podstawie decyzji 

umarzającej postępowanie. 

Umożliwiliśmy wprowadzenie maksymalnej ceny jednego posiłku, jaka jest dotowana z budżetu 

państwa w ramach wieloletniego programu dożywiania. Po jej wprowadzeniu, finansowanie tej części 

ceny jednego posiłku, która przewyższa podaną wartość, będzie podpowiadane w całości ze środków 

własnych. Zmiana stanowi odpowiedź na wytyczne Urzędów Wojewódzkich, zgodnie z którymi różnica 

między kwotą wynikającą z porozumienia zawartego z UW, a rzeczywistą ceną jednostkową posiłku, 

będzie pokrywana ze środków własnych gminy. W tym celu dodaje się parametr systemowy 

"Dotowana cena posiłku". Domyślna wartość zero oznacza brak wykorzystania w systemie tego 

parametru. Wartość większa od zera oznacza wykorzystanie funkcjonalności. 

Dla lepszej kontroli, Administratorzy systemu otrzymali szereg nowych możliwości. Przede 

wszystkim możliwość ograniczenia liczby logowań tego samego Użytkownika do Pomostu. 

Ustawienia dokonuje Administrator systemu na oknie „Ustawienia systemowe” na zakładce 

„Logowanie”, domyślnie brak jest ograniczeń. Ponadto Administrator, ma możliwość zmiany loginu 

Użytkownika, a używając pakietu narzędziowego - usunięcia duplikacji pracowników. Otrzymali 

również możliwość przenoszenia pracowników, którzy już nie pracują, do archiwum. Umożliwiliśmy 

również takie ustawienie systemu, aby rejestracja osoby bez numeru PESEL, była dostępna tylko dla 



Administratora. W tym celu nastąpiło rozszerzenie parametru „Kontrola poprawności PESEL” do 

następujących możliwych wartości: 0 - system nie pozwoli wpisać numeru PESEL o nieprawidłowej 

sumie kontrolnej, 1 - pozwoli tylko Użytkownikowi z uprawnieniami do administracji systemem, 2 - 

pozwoli każdemu Użytkownikowi (w przypadku 1 i 2  będzie tylko ostrzeżenie); oraz parametr 

"Wymagany PESEL": 0 - PESEL nie wymagany; 1 - PESEL wymagany dla członków rodzin; 2 - 

PESEL wymagany dla wszystkich osób; 3 - PESEL wymagany dla członków rodzin, ale osoba z 

uprawnieniem do administracji systemem może nie podawać, 4 - PESEL wymagany dla wszystkich 

osób, ale osoba z uprawnieniem do administracji systemem może nie podawać. 

W sytuacji kiedy w Ośrodku wprowadzono taką kategoryzację wybranego rodzaju świadczenia, która 

całkowicie wyczerpuje wszystkie możliwości przyznania tego rodzaju świadczenia, umożliwiliśmy 

zablokowania głównego rodzaju świadczenia. Dzięki temu można zapewnić, że wszystkie 

przyznawane w Ośrodku świadczenia tego rodzaju będą należeć do jednej z podgrup określonych 

przez rozszerzenia lokalne, a nie do głównej grupy. Przykład: posiłek z programu dożywiania 

rozszerzono lokalnie dzieląc go na dwie kategorie: posiłek dla osób do 150% kryterium dochodowego 

oraz posiłek dla osób powyżej  150%  kryterium dochodowego. Ustawiając głównemu elementowi 

„posiłek” opcję "można przyznać tylko rozszerzenia lokalne" uzyskamy pewność że wszystkie nowo 

wydawane decyzje będą należeć do jednej z w/w dwóch podgrup, a nikt nie wybierze głównego 

elementu "posiłek" podczas przyznawania świadczenia. 

Umożliwiliśmy rozszerzanie lokalne wszystkich pozycji słownika "KOD Rodzaju Wnioskowanej 

Pomocy" - przykładowo rozszerzenie pozycji „pomoc finansowa” o „zasiłek stały”, „zasiłek okresowy”, 

„zasiłek celowy” itd. Dla tych własnych rozszerzeń możliwe jest ustawienie kodów dla autonumeracji 

wniosków, dodając do niej składnik „Wnioskowana pomoc”. Zmiana ma związek ze zgłoszeniem 

dotyczącym wspomagania numerowania wniosków w zgodzie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 

  

Rozszerzyliśmy funkcjonalność kontroli planowania świadczeń o możliwość ustawienia osobnych 

limitów świadczeń dla: podstawy zasiłku stałego i składki na FUZ od zasiłku stałego oraz dla posiłku, 

zasiłku celowego i pomocy rzeczowej z programu dożywiania. Dotąd istniała możliwość ustawienia 

tylko wspólnego limitu dla całego zasiłku stałego (wraz ze składką) i wspólnego dla całego programu 

dożywiania. 

Umożliwiliśmy modyfikację kwoty gminy, w zrealizowanej już pozycji harmonogramu świadczenia 

dotyczącego odpłatności za pobyt w DPS. 

Dodaliśmy również możliwość cofnięcia zatwierdzenia listy wpłat oraz uprawnienie Użytkownika (w 

sekcji czynności ogólnych) do wykonania tej czynności. 

Dodaliśmy również numer PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby do pola "Odbiorca" na oknie 

pozycji listy wypłat. 



Na oknie generowania listy wypłat dodaliśmy możliwość utworzenia listy wypłat wg zakresu 

pierwszych liter podmiotów decyzji (dotąd taka możliwość istniała dla odbiorców świadczenia). 

 

Na oknie pozycji dokumentu rozliczeniowego dotyczącego usług opiekuńczych, dodaliśmy osobne 

kolumny z procentami odpłatności w dni robocze, soboty i święta, widocznych kiedy na oknie 

zaznaczono "rozszerzony sposób rozliczenia". 

Rozszerzyliśmy opcjonalną funkcjonalności planowania wizyt  o możliwość zaplanowania wizyty o 

osoby z art. 103, z którą ma być przeprowadzony wywiad alimentacyjny, a także o możliwość 

wycofania (w roli Administratora, w pakiecie narzędziowym) informacji o realizacji wizyty. 

Listy osób i instytucje zostały uzupełnione o możliwość wykonania szczegółowych raportów, 

pokazujących gdzie w systemie zostały wykorzystane dane wybranej osoby lub instytucji. 

 

Umożliwiliśmy rejestrację identycznych numerów kont bankowych instytucji, dotyczących różnych 

osób  - chodzi o sytuację, w której np. dwoje osób (konkubinat - ten sam adres, inne nazwiska) 

posiada przypisany w tej instytucji identyczny numer konta. Osoby te mają niezależnie przyznaną 

pomoc. 



Na oknie wykazu prac socjalnych, na zakładce filtru dodaliśmy pole "Rejon". 

Na oknie dostępnym z okna listy instytucji pod przyciskiem "Zaplanowane świadczenia" dodaliśmy 

możliwość filtrowania wg rejonu rodziny, której dotyczy zaplanowane świadczenie. 

Wprowadziliśmy możliwość usunięcia przypisania rodziny do rejonu: od konkretnej daty lub w całej 

historii, funkcjonalność dostępna na oknie "Rodzina", za pomocą ikony „X” po prawej stronie informacji 

o rejonie. 

Ergonomia 

Dla uproszczenia i przyspieszenia wyszukiwania na liście osób, zastąpiliśmy jedną kolumną 

"Nazwisko i imię" dotychczasowe osobne kolumn "Nazwisko" i "Imiona" oraz dodaliśmy na w/w listę 

kolumnę „Adres do korespondencji”. 

 

Na oknie listy decyzji oraz na oknie teczki rodziny dodaliśmy ikonę "Historia sprawy", widoczną po 

ustawieniu listy na dowolnej decyzji i pokazującą w formie graficznej ciąg decyzji w sprawie od decyzji 

pierwotnej do ostatniej decyzji zmieniającej / wygaszającej / uchylającej. Pozwala to na łatwiejsze 

zorientowanie się w następstwie decyzji w poszczególnych sprawach, w sytuacji, kiedy w teczce 

rodziny znajduje się wiele spraw. 

  



Ikony na oknie historii sprawy pozwalają: wydrukować (drukarka), wejść do okna decyzji (lupa), 

rozszerzyć rysunek historii o świadczenia w decyzji (worek) oraz powrócić do okna teczki ustawionego 

na wybranej decyzji (strzałka w lewo). 

 

Opracowanie decyzji przyznających kilka świadczeń tego samego rodzaju, zostało ułatwione dzięki 

rozszerzeniu funkcjonalności ikony "Dodaj" na zakładce "Sedno" okna projektu decyzji. Po przyznaniu 

pierwszego świadczenia w decyzji, ikona ta jest rozszerzana o strzałkę, rozwijającą listę z pozycją 

"przyznaj świadczenie tego samego rodzaju". Wybór tej pozycji powoduje przyznanie kolejnego 

świadczenia tego samego rodzaju, ze skopiowanymi danymi z poprzednio przyznanego świadczenia. 

Dla świadczeń, które mogą mieć tylko jednego świadczeniobiorcę (np. posiłek), Pomost wyświetla listę 

członków rodziny do wskazania świadczeniobiorcy nowego świadczenia, natomiast dla świadczeń 

terminowych, które przyznajemy temu samemu świadczeniobiorcy, podpowie „datę od” nowego 

świadczenia, jako datę o jeden dzień późniejszą od „daty do” poprzednio przyznanego świadczenia. 

 

Dodaliśmy lokalny parametr systemowy o nazwie "Podpowiedź świadczeniobiorców posiłku", który 

pozwala włączyć lub wyłączyć podpowiedź świadczeniobiorców posiłku, na podstawie zaznaczonych 

opcji "ustawić osobę, jako świadczeniobiorcę posiłku" w wywiadzie dołączonym do decyzji. Możliwe 

wartości to: 0 - nie podpowiadać, 1 - pytać, 2 - podpowiadać (domyślnie). 



Na oknie wykazu list wypłat dodaliśmy menu „Zaplanowane wypłaty”, na którym można w szybki 

sposób sprawdzić, jakie wypłaty nie zostały jeszcze umieszczone na listach wypłat, a są zaplanowane 

na wybrany okres (wg planowanej daty wypłaty). 

 

Na oknie pozycji dokumentu rozliczeniowego, dotyczącego usług opiekuńczych, dodana została 

możliwość odznaczenia opcji "rozszerzony sposób rozliczenia", bez konieczności wcześniejszego 

wyczyszczenia liczby świadczeń w soboty i w święta, wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie i 

system czyści w/w informacje samodzielnie, dodając ustawione wcześniej liczby świadczeń w soboty i 

w święta do ogólnej liczby świadczeń w odpowiednich pozycjach rozliczenia. 

Dodaliśmy możliwość wskazania wielu ulic na raz do rejonu. 

Dodaliśmy parametr systemowy umożlwiający opcjonalne kopiowanie pracownika 

przeprowadzającego wywiad z rodziną do pracownika prowadzącego rodzinę. 

Wydruki 

Do wzorców podstaw prawnych umożliwiliśmy wstawienie znacznika o nazwie "Rozporządzenie o 

zmianie kryteriów”, który drukuje tekst: "§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w 

sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 127 poz. 1055)" albo "§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. 2012, poz. 823)", w zależności czy data początku przyznania świadczenia jest 

wcześniejsza niż 1 październik 2012 roku, czy nie. 

Do wzorców uzasadnień dodaliśmy także możliwość wstawienia następujących znaczników: "data 

decyzji zmienianej", "numer decyzji zmienianej", „samotnie gospodarującą / w rodzinie”,  „samotnie 

gospodarującej / w rodzinie”, „imiona i nazwiska świadczeniobiorców”, „imiona i nazwiska 

świadczeniobiorców (komu)”, „nazwiska i imiona świadczeniobiorców”, „nazwiska i imiona 

świadczeniobiorców (komu)”. 

Rozszerzyliśmy funkcjonalność podsumowania rodzajów świadczeń na wydruku listy wypłat o 

możliwość zdecydowania, które rodzaje świadczeń mają być uwzględnione w tym podsumowaniu. 

Dokonuje tego Administrator za pomocą ustawienia wartości dodatkowej w odpowiedniej pozycji 

słownika "KOD Rodzaju Świadczenia" (dotyczy to też własnych rozszerzeń lokalnych tego słownika) 

Do raportu z listy wywiadów środowiskowych dodaliśmy informację o rejonie rodziny. 



Dodaliśmy możliwość wstawienia rysunku (loga) dla wydruku dowolnego kontraktu socjalnego (nie 

tylko zawartego w ramach POKL). 

Umożliwiliśmy wstawienie znacznika "Harmonogram szczegółowy" jako pod-znacznika znaczników 

"Zmiana Ilości Usług Opiekuńczych", "Zmiana Odpłatności Za Świadczenie", "Zmiana Tylko 

Harmonogramów" i "Zmiana Odpłatności Za Usługi Świadczenia". 

Dodaliśmy możliwość drukowania na liście przelewów bankowych numeru świadczenia przyznanego 

bez decyzji. 

Dodaliśmy znacznik "Nazwa sądu wydającego orzeczenie" drukujący nazwę i adres sądu, który wydał 

postanowienie o umieszczeniu w DPS, jako pod-znacznik znacznika "Po Rozpatrzeniu Orzeczenia 

Sądu" w szablonach decyzji 

Umożliwiliśmy dodanie znacznika „inicjały pracownika” do szablonu zaświadczeń o udzielonej 

pomocy. 

Udostępniliśmy wybór znacznika "Data decyzji zmienianej" jako pod-znacznika do znacznika "Zmiana 

Kwoty Świadczenia". 

Udostępniliśmy wybór znaczników "tekst pracownika 1, 2, 3" na szablonie wydruku innego dokumentu 

w teczce. 

Udostępniliśmy znacznik drukujący numer PESEL podmiotu i świadczeniobiorcy decyzji przyznającej 

prawdo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Do szablonu wydruku decyzji przyznających świadczenia dodaliśmy możliwość wstawienia znacznika 

"Kryterium dochodowe rodziny wg procentu z wywiadu" który drukuje kwotę kryterium dochodowego 

rodziny pomnożonego przez procent podany w wywiadzie dołączonym decyzji (np. 150%). 

Do szablonu wydruku umowy w/s odpłatności za pobyt w DPS dodaliśmy możliwość wstawienia 

znacznika drukującego numer dokumentu tożsamości osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat. 

Rozszerzyliśmy rozmiar informacji "L.Dz" (numer w dzienniku podawczym) na oknie wniosku do 16 

znaków, oraz udostępniliśmy wstawienie tej informacji do szablonu wydruków decyzji wydanych na 

podstawie wniosku 

Do wydruku decyzji uchylającej, dodaliśmy znacznik drukującego datę o jeden dzień wcześniejszą niż 

data uchylenia, oznaczającą okres do którego obowiązuje uchylone w wyniku decyzji uchylającej 

świadczenie. 

Do szablonu wydruku potwierdzenia odbioru dodaliśmy możliwość wstawienia znacznika drukującego 

numery decyzji, po przecinkach. 

Dodaliśmy znacznik "Harmonogram według daty realizacji", który drukuje informacje o harmonogramie 

świadczenia w przykładowej postaci "wypłata w dniu 18.02.2011 za m-c styczeń 2011, luty 2011. 

Do analizy osób objętych pomocą dodaliśmy podział "osoby z zaburzeniami psychicznymi tak/nie. 

Dodaliśmy możliwość drukowania listy przekazów pocztowych (2 i 3 częściowych) z opcją wydruku 

dwustronnego. 

W eksporcie przelewów z dokumentów rozliczeniowych dodaliśmy możliwość umieszczenia w polu 

tytułem nazwisk i imion świadczeniobiorców. 

Do wydruku listy przelewów bankowych umożliwiliśmy skorzystanie z opcji "inny tekst" umożliwiającej 

wpisanie dowolnej treści w pole "tytułem". 



Na szablonie wydruku decyzji udostępniliśmy znaczniki: „Opiekun prawny osoby 

małoletniej/ubezwłasnowolnionej”, „Imie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej”, „Nazwisko opiekuna 

osoby ubezwłasnowolnionej”, „Ulica opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej”, „Kod pocztowy opiekuna 

osoby ubezwłasnowolnionej” jako pod-znaczników znacznika "Otrzymują". 

Dodaliśmy znacznik o nazwie „Data Podstawy Decyzji v1” , drukującego datę orzeczenia sądu, jako 

pod-znacznik znacznika „Po rozpatrzeniu orzeczenia sądu”. 

Dodaliśmy znacznik „Całkowity koszt świadczenia”, drukującego sumę planowanych kwot z 

harmonogramu świadczenia, dostępnego dla usług opiekuńczych. 

Dodaliśmy parametr o nazwie: „Czy zastosować opis rodz. świad. z szablonów decyzji dla szablonów 

rozlicz.”, pozwalający na użycie w nagłówku szablonu wydruku listy wypłat opisów świadczeń, takich 

jak w szablonach decyzji, tj. podanych na oknie „Szablony wydruków”-„Decyzje i inne wydruki”-„Opisy 

świadczeń na wydruku”. 

Numery zgłoszeń zrealizowanych w wersji  

ZGL000000428763, ZGL000000428766, ZGL000000429126, ZGL000000387414, ZGL000000430878, ZGL000000434667, 

ZGL000000411187, ZGL000000395645, ZGL000000428371, ZGL000000268707, ZGL000000428410, ZGL000000428161, 

ZGL000000428005, ZGL000000428576, ZGL000000395009, ZGL000000426648, ZGL000000429273, ZGL000000428346, 

ZGL000000416733, ZGL000000412187, ZGL000000429376, ZGL000000428518, ZGL000000429239, ZGL000000429327, 

ZGL000000429352, ZGL000000106266, ZGL000000430264, ZGL000000430126, ZGL000000430662, ZGL000000431118, 

ZGL000000430936, ZGL000000431253, ZGL000000431600, ZGL000000431484, ZGL000000429236, ZGL000000431310, 

ZGL000000431626, ZGL000000415284, ZGL000000432125, ZGL000000431807, ZGL000000432754, ZGL000000430734, 

ZGL000000433240, ZGL000000427785, ZGL000000433036, ZGL000000433354, ZGL000000428747, ZGL000000435869, 

ZGL000000424041, ZGL000000412845, ZGL000000416356, ZGL000000429402, ZGL000000413420, ZGL000000384928, 

ZGL000000331371, ZGL000000432730, ZGL000000391228, ZGL000000408668, ZGL000000392312, ZGL000000431211, 

ZGL000000430199, ZGL000000422356, ZGL000000430710, ZGL000000430716, ZGL000000429127, ZGL000000433060, 

ZGL000000433310, ZGL000000428416, ZGL000000423569, ZGL000000422664, ZGL000000398606, ZGL000000431529, 

ZGL000000406179, ZGL000000418228, ZGL000000412320, ZGL000000418064, ZGL000000422845, ZGL000000400025, 

ZGL000000380422, ZGL000000421500, ZGL000000400406, ZGL000000398161, ZGL000000428150, ZGL000000428281, 

ZGL000000428725, ZGL000000417828, ZGL000000430907, ZGL000000432249, ZGL000000431372, ZGL000000416754, 

ZGL000000433051, ZGL000000437100, ZGL000000426378, ZGL000000420203, ZGL000000397141, ZGL000000434305, 

ZGL000000428636, ZGL000000431441, ZGL000000400488, ZGL000000417330, ZGL000000427568, ZGL000000434091, 

ZGL000000376447, ZGL000000430073, ZGL000000429450, ZGL000000429451, ZGL000000405296, ZGL000000374390, 

ZGL000000429509, ZGL000000423580, ZGL000000435281, ZGL000000434177, ZGL000000383517, ZGL000000426089, 

ZGL000000415691, ZGL000000430923, ZGL000000430399, ZGL000000386503, ZGL000000420810, ZGL000000434614, 

ZGL000000430872, ZGL000000431595, ZGL000000431536, ZGL000000431618, ZGL000000430717, ZGL000000425534, 

ZGL000000421028, ZGL000000435232, ZGL000000396383, ZGL000000397104, ZGL000000389721, ZGL000000376628, 

ZGL000000414983, ZGL000000422772, ZGL000000334110, ZGL000000437391, ZGL000000430807, ZGL000000424662, 

ZGL000000418068, ZGL000000428418, ZGL000000421656, ZGL000000437775, ZGL000000405841, ZGL000000426711, 

ZGL000000383600, ZGL000000384818, ZGL000000434613, ZGL000000435865, ZGL000000435863, ZGL000000428618, 

ZGL000000432737, ZGL000000438536, ZGL000000438612, ZGL000000405363, ZGL000000433562, ZGL000000429162, 

ZGL000000437393, ZGL000000418927, ZGL000000420879, ZGL000000383902, ZGL000000389064, ZGL000000395263, 

ZGL000000385742, ZGL000000438710, ZGL000000438013, ZGL000000438863, ZGL000000385742, ZGL000000400707, 

ZGL000000386042, ZGL000000381482, ZGL000000428199, ZGL000000438500, ZGL000000425874, ZGL000000392496, 

ZGL000000392488, ZGL000000416029, ZGL000000378243, ZGL000000439182. 

 


