
Opis zmian w wersji 2-7.8 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Rozszerzenie obsługi naliczania opłat za nadanie przekazów w związku ze zmianą cennika Poczty 
Polskiej dla obsługi przekazów pocztowych w obrocie krajowym: 

 

W ramach zmiany dodano nowy parametr systemowy SPOSÓB OBSŁUGI KWOTY PORTO, który 
decyduje o sposobie naliczania kwoty przekazu. Parametr jest domyślnie ustawiony 
na „3” (dotychczasowe działanie systemu) i może przyjmować wartości: 

a. „1” - wartość stała uzależniona od kwoty przekazu - przekazy tradycyjne, 

b. „2” - wartość stała uzależniona od kwoty przekazu - przekazy elektroniczne, 

c. „3” - procent od kwoty przekazu. Wysokość opłaty pocztowej jest sumą stałej kwoty (obecnie 
7,30zł) i procentu wartości przekazu (obecnie 1%). Stałą kwotę opłaty za usługi pocztowe 
określa parametr POCZTA KWOTA STAŁA, a procent wartości parametr POCZTA KWOTA 
NALICZANIA PROCENTOWEGO. Oprócz tych parametrów istnieją jeszcze dwa dodatkowe 
parametry systemowe, dotyczące opłat za usługi pocztowe:  

 POCZTA PROCENT UPUSTU OD CAŁOŚCI 

 POCZTA PROCENT UPUSTU OD POZYCJI 

Przy pomocy tych parametrów możemy określić, w jakiej wysokości ma być naliczony procent 
upustu od przekazu. Według wartości tych parametrów zostanie wyliczona opłata PORTO 
na wydrukach przekazów pocztowych. 
 

2. Dostosowanie formatu plików przesyłanych do banku Citibank Handlowy, wykorzystywanych 
w komunikacji z bankiem podczas obsługi kart przedpłaconych, do zmian wprowadzonych przez 
bank. 

  



3. Poprawa mechanizmu wyliczania odsetek dla kwot wypłaconych w tym samym dniu, które były 
należne za różne miesiące i zostały uwzględnione w ramach tej samej należności. 
 

4. Zmiana organizacji listy parametrów systemowych, poprzez dodanie nowej grupy parametrów 
„Administracyjne – powiadomienia”, która zawiera wszystkie parametry systemowe mające 
wpływ na obsługę powiadomień SMS/E-mail. 

 

 

5. Dodanie parametru systemowego CZY GENEROWAĆ POWIADOMIENIE O DECYZJI DO ODBIORU 
GDY ZAZNACZONO ELEKTRONICZNĄ, który decyduje o tym, czy generować powiadomienie 
o decyzji do odbioru, gdy klient zaznaczył we wniosku, że chce otrzymać decyzję elektroniczną. 
Parametr domyślnie jest ustawiony na „TAK”. 
 

6. Zmiana organizacji pozycji dostępnych w pakiecie narzędziowym, poprzez ich odpowiednie 
pogrupowanie: 

 

 



7. Dodanie nowej operacji w pakiecie narzędziowym, dostępnej pod pozycją Administracja>Pakiet 
narzędziowy>Dokumenty>Wnioski>Zmiana zaznaczenia „czy na pierwsze dziecko”, która 
pozwala na zmianę zaznaczenia opcji „wniosek na pierwsze dziecko” w całej sprawie. Zmiana 
zaznaczenia ma odzwierciedlenie w sprawozdawczości resortowej na poziomie Gminy. Wybranie 
tego narzędzia powoduje otwarcie okna „Lista wniosków”, w którym należy wskazać wniosek, dla 
którego chcemy zmienić zaznaczenie opcji „wniosek na pierwsze dziecko”: 

 

 

8. Na poziomie Gminy poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego dotyczącego 
Świadczenia Wychowawczego (SPR_RZECZ-FIN_SW_3) w tabeli F, w zakresie niewykazywania 
wypłat dotyczących decyzji wydanych na nowy okres zasiłkowy. 

 

9. Dodanie w oknie ustawień wydruku zestawień z gospodarstw domowych nowej opcji „Czy tylko 
gospodarstwa otrzymujące dodatek po raz pierwszy?”. Zaznaczenie jej spowoduje, że na wydruku 
zestawienia zaprezentowane zostaną dane gospodarstw domowych, które nie otrzymały wcześniej 
świadczenia w ramach danego rodzaju wniosku: 

 

Wybranie powyższej opcji może znacząco wydłużyć czas generowania raportu. 

  



10. Dodanie dla dochodu z gospodarstwa rolnego możliwości wprowadzenia wysokości zapłaconego 
czynszu z tytułu dzierżawy. Wartość podana w polu „Czynsz dzierżawny” pomniejsza kwotę 
dochodu z gospodarstwa rolnego, wyliczoną na podstawie wielkości gospodarstwa: 

 

 


