
Opis zmian w wersji 2-7.7 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Poprawa mechanizmu kontynuacji planów wypłat, którego wykonanie mogło spowodować 
nieprawidłowości w już istniejącym harmonogramie wypłat.  
 

2. Aktualizacja wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok 2017r., 
zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r., określanej w systemie 
parametrami systemowymi „DOCHÓD ROCZNY Z HEKTARA” i „DOCHÓD Z HEKTARA”. 
 

3. Udostępnienie na poziomie gminy możliwości elektronicznego przesłania wniosku do Urzędu 
Wojewódzkiego. W tym celu na liście wniosków dodano operację „Przekaż wniosek do UW”.  

 
Wniosek jest przesyłany do Urzędu Wojewódzkiego jako nowo utworzony typ wiadomości 
„Korespondencja w sprawie koordynacji” w ramach poczty elektronicznej systemu Emp@tia. 
Po wysłaniu wniosku do UW na liście wniosków dla wniosku przesłanego w kolumnie „Stan 
koordynacji” pojawi się wartość „wniosek przekazany do UW”.  
 
Szczegółowy opis przesyłania wniosku do UW znajduje się w podręczniku w rozdziale „Obsługa 
klienta/Komunikacja Gmina-UW”. 
 

4. Rozszerzenie operacji bilansowania wypłat o nieuwzględnianie świadczeń nienależenie 
pobranych. W przypadku, gdy dana wypłata była nienależnie pobrana, system w nowo tworzonej 
decyzji na podstawie innego wniosku utworzy tą wypłatę ponownie informując o tym użytkownika: 

 
 

5. Dodanie do szablonu wydruku decyzji zmieniającej decyzję w sprawie zasiłku dla opiekuna 
(DECZMZO) znaczników: 
a. Dec_zmienane_swiadczenia_lista, 
b. NrDecZmienanej, 
c. DataDecZmienanej. 

 
 

  



6. Dodanie możliwości anulowania wysyłania powiadomień o statusie „Błąd wysłania”, czyli takich, 
w których wystąpiły błędy (np. w komunikacji z serwerem usługi). W tym celu, w oknie „Rejestr 
Powiadomień” należy wybrać menu „Operacje->Anuluj błędne powiadomienia starsze niż...”, 
a następnie wskazać odpowiedni okres: 

 
 
Wszystkie powiadomienia o statusie „Błąd wysyłania”, które są starsze, niż wybrany okres zostaną 
automatycznie przeniesione do widoku powiadomień anulowanych. Oznacza to, 
że powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta. 

 
7. Dodanie możliwości ponownego wysłania powiadomień o statusie „Wysłane – 

niepotwierdzone”, czyli takich, dla których serwer usługi nie potwierdził wysłania 
powiadomienia. W tym celu, w oknie „Rejestr Powiadomień” należy wybrać menu „Operacje-
>Wyślij ponownie powiadomienia o statusie wysłane-niepotwierdzone”: 

 
 

Dla wszystkich powiadomień, o statusie „Wysłane – niepotwierdzone”, które zostały wysłane 
wcześniej, niż w dniu wykonania operacji, zostanie zmieniony status na wartość „Do ponownego 
wysłania". System automatycznie podejmie próbę wysłania takiego powiadomienia. 
 

8. Rozszerzenie wymagalności wskazania osoby przez okno dopasowania danych osoby w trakcie 
wczytywania wniosków elektronicznych, w przypadku wykrycia różnicy w adresie email osoby 
zadeklarowanym we wniosku z danymi zarejestrowanymi w systemie, bez względu na ustawienie 
parametru systemowego „WCZYTYWANIE WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH - DOPASOWANIE 
DANYCH OSOBOWYCH”, podczas wczytywania wniosków dotyczących świadczenia „Dobry Start” 
a także wówczas, gdy parametr systemowy „FORMA ZGODY NA POWIADOMIENIA” jest ustawiony 
na „1” lub „2”.  
 

9. Na poziomie Wojewody zmiana sposobu automatycznego wyliczania początku okresu 

koordynacji, w przypadku, gdy okres pobytu za granicą zaczyna się w innym dniu miesiąca niż 

pierwszy dzień - wówczas data początku obowiązywania koordynacji zostanie wyznaczona 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek rodziny rozpoczął 

pobyt za granicą. 



10. Na poziomie Wojewody udostępnienie możliwości odebrania i wczytania wniosku przesłanego 
elektronicznie z gminy.  

 
Wniosek przesyłany jest z gminy do Urzędu Wojewódzkiego jako nowo utworzony typ wiadomości 
„Korespondencja w sprawie koordynacji” w ramach poczty elektronicznej systemu Emp@tia. 
Odebrany wniosek wczytujemy do systemu, wybierając przycisk „Wczytaj”.   
Po wczytaniu wniosku na liście wniosków dla wniosku wczytanego w kolumnie „Stan koordynacji” 
pojawi się wartość „wniosek przekazany z OW”.  
 
Szczegółowy opis odbierania i wczytywania wniosku do UW znajduje się w podręczniku w rozdziale 
„Obsługa klienta/Komunikacja Gmina-UW”. 
 

11. Na poziomie Wojewody dodanie do szablonów wydruków decyzji nowych znaczników: 
a. „DEC_Koordynacja_OW_Nazwa” – drukuje nazwę organu właściwego wskazanego 

we wniosku, na podstawie którego wydano decyzję, w polu „Ośrodek pomocy społecznej” 
na zakładce „Koordynacja”, 

b. „DEC_Koordynacja_OW_Adres” – drukuje adres organu właściwego wskazanego we wniosku 
na podstawie którego wydano decyzję, w polu „Ośrodek pomocy społecznej” na zakładce 
„Koordynacja”, 

c. „DEC_Koordynacja_Panstwo_Dopelniacz” – drukuje nazwę państwa, którego dotyczy sprawa, 
w dopełniaczu, uzupełnioną na decyzji w polu „Sprawa dotyczy państwa”, 

d. „DEC_Koordynacja_Okresy_Pobyt_Za_Granica” – drukuje okresy pobytu członka rodziny 
za granicą, wprowadzone we wniosku, na podstawie którego wydano decyzję, na zakładce 
„Okresy pobytu za granicą”, 

e. „DEC_Koordynacja_Okresy_Aktywnosc_Zawodowa” – drukuje okresy aktywności zawodowej 
wprowadzone we wniosku, na podstawie którego wydano decyzję, na zakładce „Okresy 
aktywności zawodowej”: 

 


