
Opis zmian w wersji 2-7.5 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Umożliwienie wydawania wielu niezależnych decyzji z jednego wniosku. W tym celu  
dla wniosków o statusie „w trakcie realizacji” lub „wniosek załatwiony” została dodana  
operacja w menu „Wydaj kolejną decyzję w sprawie”. Po jej wybraniu otworzy się okno  
„Dane decyzji”, umożliwiające uzupełnienie informacji dla kolejnej decyzji: 

 

 
Szczegółowy opis wprowadzania danych w oknie „Dane decyzji” znajduje się w dokumentacji 
użytkownika, w rozdziale „Dane decyzji”. Po akceptacji okna z danymi decyzji, nowoutworzona 
decyzja w sprawie pojawi się na liście wszystkich decyzji – nie zmienia się status pozostałych decyzji 
wydanych na podstawie wybranego wniosku. 

Funkcjonalność jest dostępna jedynie dla wniosków pierwotnych, dotyczących modułów 
Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Wychowawcze. Nie ma 
możliwości wydania kolejnej decyzji z wniosków o zmianę świadczenia! 
 

2. Rozszerzenie działania parametru systemowego „CZY MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA 
DECYZJI/WNIOSKU PO NADANIU NUMERU” o odwołania, sprawy i druki unijne  
oraz nadanie mu nowej nazwy „CZY MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA DOKUMENTU PO NADANIU 
NUMERU”. Dodatkowo, na liście dokumentów, których dotyczy parametr, w menu  
operacje dodano opcję odblokowania usunięcia dokumentu.  



3. Zmiana sposobu bilansowania kwot wypłat świadczeń w systemie podczas wydawania 
i zatwierdzania decyzji. Sposób bilansowania został uzależniony od wartości nowego parametru 
systemowego „CZY UWZGLĘDNIAĆ WNIOSKODAWCĘ W BILANSOWANIU ŚWIADCZEŃ”, który jest 
domyślnie ustawiony na „NIE”. Parametr nie ma znaczenia w przypadku wystąpienia opieki 
naprzemiennej oraz dla świadczeń ZDO, SP, SZO, SRD, gdzie podczas bilansowania po osobie 
świadczeniobiorcy jest wykonywane dodatkowe bilansowanie po wnioskodawcy. Bilansowaniu 
podlegają wszystkie świadczenia rejestrowane w Oprogramowaniu poza świadczeniami o dodatek 
mieszkaniowy, dodatek energetyczny, stypendium motywacyjne oraz zasiłek rodzinny i dodatki  
do zasiłku rodzinnego ustalone w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę. 

Podczas tworzenia planu wypłat i zatwierdzania decyzji zostało dodane dodatkowe ostrzeżenie 
w  przypadku wykrycia innego świadczenia, z którym wskazane świadczenie zostało lub powinno 
zostać zbilansowane: 

 

 
4. Dodanie w oknie wyboru rodzaju wniosku, wymaganego do uzupełnienia pola „Data złożenia”: 

 
 
Na podstawie wprowadzonej daty złożenia wniosku zostanie uzupełniona wartość w polu 
„Okres zasiłkowy”, które zostało zablokowane do edycji dla wniosków bezokresowych: 

 o świadczenie pielęgnacyjne,  

 o zasiłek pielęgnacyjny,  

 o zasiłek dla opiekuna, 

 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,  

 o świadczenie rodzicielskie,  

 o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”. 



5. Poprawa obsługi poczty elektronicznej systemu Emp@tia w zakresie wczytywania do 
Oprogramowania wniosków o Świadczenie Dobry Start dla pełnoletniej osoby uczącej się, 
złożonych przez beneficjentów w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej. 

 
6. Dodanie w oknie „Zmiana daty planowanej wypłaty” możliwości zdefiniowania kolejnego 

warunku wyszukania decyzji do zmiany, poprzez możliwość wskazania okresu, w którym decyzja 
została zatwierdzona. Dodatkowo rozszerzono narzędzie o wnioski dotyczące świadczenia dobry 
start: 

 

 
Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w dokumentacji użytkownika, w rozdziale „Zmiana 
daty planowanej wypłaty świadczeń”. 
 

7. Rozszerzenie dostępności możliwości wykonania weryfikacji informacji o beneficjentach, 

za pomocą komunikacji z systemami zewnętrznymi, tak aby była ona możliwa do wykonania 
z widoku listy decyzji w opracowaniu: 

 
  



8. Dodanie w widokach poczty elektronicznej systemu Emp@tia kolumny „Moduł aplikacji”, 
wyświetlającej informacje o obszarze, którego dotyczy korespondencja oraz dodatkowo 
rozszerzenie dostępności kolumn prezentujących dane wnioskodawcy i okres zasiłkowy, którego 
dotyczy wniosek (w przypadku korespondencji będącej wnioskiem), tak aby były dostępne we 
wszystkich widokach poczty elektronicznej systemu Emp@tia. Ponadto dodano operację 
Sprawdzania nadawców wiadomości do już wczytanych korespondencji: 

 

 
9. Rozszerzenie dostępności kalkulatora dodatku mieszkaniowego, umożliwiającego sprawdzenie 

podczas rejestracji wniosku, czy danej osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, poprzez 
dodanie w oknie „Rejestracja wniosku”, dotyczącym dodatku mieszkaniowego, przycisku 
„Kalkulator dodatku”: 

 

 
Dodatkowo, w oknie „Kalkulator dodatku mieszkaniowego” dodano nowe pole „Procent dodatków 
do obliczeń”, odpowiadającemu parametrowi systemowemu „PROCENT WYDATKÓW DO 
OBLICZEŃ”. Użytkownik może dowolnie modyfikować pole i sprawdzić wysokość dodatku 
przysługującego przy innej wartości, bez konieczności modyfikacji wartości w parametrach 
systemowych. Wartości wprowadzone w oknie kalkulatora nie są przenoszone do okna wniosku. 


