
Opis zmian w wersji 2-7.9 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

1. Na poziomie Gminy poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania 
zadań z zakresu: 
a. Świadczenia Wychowawczego (SPR_RZECZ-FIN_SW_3): 

 w tabeli C, w wierszach 1.2 oraz 1.2.1, w zakresie wykazywania wniosków przekazanych 
do Urzędu Wojewódzkiego, 

b. Świadczenia Rodzinnego (SPR_RZECZ-FIN_8): 

 w tabeli F1 wierszu 1.1.1, w zakresie wykazywania wniosków przekazanych do Urzędu 
Wojewódzkiego. 

2. Aktualizacja parametrów systemowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
13 lipca 2018r.: 

a. DOCHÓD Z HEKTARA ST – 308,00zł od 1 października 2018r., 

b. KRYTERIUM DOCHODOWE ST – 528,00zł od 1 października 2018r. 

3. Modyfikacja mechanizmu generowania wydruków do formatu PDF, poprzez wykorzystanie 
zewnętrznej biblioteki Ghostscript. Zainstalowanie biblioteki na serwerze uaktywnia w oknie 
wydruku dodatkowy przycisk „PDF”, za pomocą którego można zaprezentować dokument bądź też 
zapisać go do pliku, w formacie PDF: 

 

Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane w środowisku systemu operacyjnego Windows, 
to biblioteka Ghostscript zostanie automatycznie zainstalowana na serwerze w trakcie aktualizacji 
Oprogramowania do wersji 2-7.9. 

Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze w środowisku systemu operacyjnego Linux 
Fedora, to w szczególnych przypadkach konieczne może okazać się ręczne doinstalowanie 
biblioteki Ghostscript. W tym celu, będąc zalogowanym na koncie administratora (root), należy 
w konsoli wprowadzić polecenie: 

<yum install ghostscript-devel> 

W ramach obsługi biblioteki Ghostscript umożliwiono jej odinstalowanie.  

Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane w środowisku systemu operacyjnego Windows, 
to wówczas usunięcie biblioteki jest możliwe z poziomu okna aplikacji, poprzez wybranie 
w głównym oknie menu Administracja > Pakiet narzędziowy > Administracja > Usunięcie biblioteki 
Ghostscript. 

Jeśli Oprogramowanie zostało zainstalowane na serwerze w środowisku systemu operacyjnego 
Linux Fedora, to wówczas usunięcie biblioteki jest możliwe poprzez wprowadzenie w konsoli 
polecenia: 

<yum remove ghostscript-devel> 



4. Dodanie ułatwienia w zakresie identyfikacji dokumentów wczytanych do Oprogramowania 
w ramach obsługi poczty elektronicznej CSIZS Emp@tia, poprzez dodanie kolumn: 

a. „Numer urzędowy” - prezentuje numer urzędowy dokumentu z systemu, z którym jest 
powiązana dana korespondencja. Kolumna jest dostępna w oknach poczty elektronicznej 
systemu Emp@tia, dla widoków skrzynki nadawczej, dokumentów wysłanych, dokumentów 
wczytanych, dokumentów przekierowanych oraz załatwionych inaczej:  

 

b. „Numer korespondencji” - prezentuje numery korespondencji z Portalu Informacyjno-
Usługowego systemu Emp@tia, z którymi dany wniosek jest powiązany. Kolumna jest 
dostępna w oknie rejestracji i kwalifikacji wniosków oraz listy wszystkich wniosków: 

  



5. Dodanie w oknie dziennika zdarzeń poczty elektronicznej systemu Emp@tia możliwości 
usuwania starych wpisów, poprzez wybranie operacji „Wyczyść dziennik zdarzeń”: 

 

WAŻNE: Operacja czyszczenia dziennika zdarzeń jest nieodwracalna i usuwa wszystkie dane 
sprzed kwartału poprzedzającego bieżący kwartał! 

Operacja ma na celu zmniejszenie rozmiaru bazy danych, a efekt ten będzie widoczny dopiero 
po przeładowaniu bazy! 

6. Dodanie nowej definicji formatu przesyłu dla autowypłaty „AutoWyplaty BS3” dla Banku 
Spółdzielczego oraz dodanie do każdej z definicji autowypłat możliwości uzupełnienia 
indywidualnego konta dla danej definicji przesyłu i modułu aplikacji – konto to zastępuje 
dotychczas używany w systemie parametr KONTO AUTOWYPŁATA: 

 

 

 

 
  



7. Dodanie nowych pozycji dostępnych do wyboru w oknie konfiguracji wydruku obliczeń 
dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz dodanie możliwości jego konfiguracji, poprzez 
umożliwienie zmiany kolejności pól na wydruku: 

a. w tym sam dodatek – po wybraniu pozycji na wydruku zostanie zaprezentowana kwota 
samego dodatku mieszkaniowego. Informacja ta jest drukowana jedynie, jeśli część dodatku 
mieszkaniowego stanowi ryczałt na zakup opału, 

b. Załącznik do decyzji – po wybraniu pozycji na wydruku zostanie zaprezentowany numer 
urzędowy decyzji. Informacja ta jest drukowana jedynie, jeśli do wniosku jest wydana decyzja, 

c. Pracownik opracowujący – po wybraniu pozycji na wydruku zostaną zaprezentowane dane 
osoby opracowującej decyzję. Informacja ta jest drukowana jedynie, jeśli do wniosku jest 
wydana decyzja. 

 

 

8. Modyfikacja mechanizmu generowania wydruków łączonych decyzji tak, by były one możliwe 
do wykonania na serwerach z systemem operacyjnym Linux, w których nie zostało 
zainstalowane środowisko graficzne. 

 
  



9. Dodanie nowego raportu różnego „Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek po raz pierwszy” 
dostępnego po wybraniu opcji „Raporty różne – wnioski i decyzje”, prezentującego listę 
wniosków (pierwotnych), dla których w systemie nie istnieje wniosek o tym samym rodzaju, 
złożony przez tego samego wnioskodawcę, z wcześniejszą datą złożenia: 

 

10. Dodanie możliwości podglądu listy aktualnie generowanych przez użytkowników raportów 
i wydruków oraz historii ich wykonywania. Operacja ta jest dostępna dla administratora, 
po wybraniu menu Administracja > Kontrola > Raporty z listy i wydruki: 

 

Dane na temat historii wydruków są gromadzone w bazie publikacji i są czyszczone razem z logami 
dotyczącymi komunikacji z systemami zewnętrznymi po wybraniu w pakiecie narzędziowym 
operacji „Czyszczenie bazy publikacji”.  

11. Dodanie obsługi formatu daty wydruku wskazywanego w ustawieniach użytkownika 
w znacznikach, które nie są zdefiniowane jako znaczniki z dostępnym indywidualnym formatem 
daty, ale są drukowane w postaci innych znaczników:  

 


