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Instrukcja użytkowania systemu SRPP

Wymagania systemowe i dostęp do systemu

System rejestracji pomocy publicznej SRPP, zwany dalej "systemem", służy do
obsługi sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w
rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. z 2007 r. Nr 71,
poz. 475 z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem".
System został zaprojektowany do pracy w architekturze klient – serwer. Wymagania
od strony serwera opisane zostały w dokumencie "Dokumentacja techniczna systemu SRPP".
Klienci (użytkownicy) korzystają z systemu za pośrednictwem publicznej sieci internet oraz
standardowej przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer w wersji 9+, Firefox w
wersji 30.0+, Opera w wersji 20+, Google Chrome 36.0+.
Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla korzystania z systemu odpowiadają
wymaganiom dla uruchomienia i używania przeglądarki internetowej na komputerze klienta.
Oprócz komputera z przeglądarką internetową i łączem internetowym, do korzystania z
systemu konieczne są:
• dowolna drukarka, najlepiej laserowa (dla drukowania sprawozdań, informacji,
zestawień i raportów) ;
• zainstalowana w systemie przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader) ;
W celu uzyskania dostępu do systemu, należy z poziomu przeglądarki internetowej
połączyć się z adresem http://srpp.minrol.gov.pl . Zostanie wyświetlona strona główna
systemu:

Po wybraniu opcji "Zaloguj" w prawym górnym rogu ekranu, pojawi się okienko do
logowania, gdzie należy wpisać swój login i hasło, otrzymane od administratora systemu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po czym wcisnąć przycisk "Zaloguj":
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Przy pierwszym logowaniu, system zażąda od użytkownika zmiany hasła:

W pierwszym polu należy wpisać hasło dotychczasowe, a w polach drugim i trzecim –
nowe hasło, o wymaganej długości i złożoności. Inicjalnie konfiguracja systemu jest
ustawiona tak, że minimalna długość hasła wynosi 6 i może ono składać się z dowolnej
kombinacji znaków. Po wpisaniu haseł do formularza i naciśnięciu przycisku "Zmień", hasło
zostanie zmienione, a na ekranie zostanie wyświetlona główna strona systemu, z informacją w
prawym górnym rogu o aktualnie zalogowanym użytkowniku:

Na stronie głównej, w lewym górnym rogu, wyświetlany jest przycisk menu nawigacyjnego.
Po jego naciśnięciu, rozwija się następująca lista:
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-

Menu „Strona główna” wyświetla główną stronę systemu.

-

Menu „Sprawozdania” umożliwia dostęp do przeglądania, dodawania i drukowania
sprawozdań o udzieleniu pomocy oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

-

Menu „Słowniki” pozwala na przeglądanie systemowych słowników ustaw, rozporządzeń
KE dotyczących limitów pomocy de minimis, programów pomocowych, kodów form
pomocy, przeznaczenia pomocy oraz kodów gmin i klas PKD.

-

Menu „Użytkownicy” jest wyświetlane tylko dla osoby z uprawnieniami
superużytkownika i pozwala samodzielnie dodawać użytkowników do systemu w ramach
bieżącej jednostki.

Ponadto, w menu tym są wyświetlane informacje o bieżącym użytkowniku oraz polecenia:
-

„Zmiana hasła” - pozwala użytkownikowi na zmianę własnego hasła dostępu do systemu.

-

„Wyloguj” - służy do zakończenia pracy użytkownika z systemem.
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Funkcje systemu
2.1.

Przeglądanie listy sprawozdań i informacji

System SRPP obsługuje sprawozdania o udzielonej pomocy wg załącznika nr 1 do
rozporządzenia oraz informacje o nieudzieleniu pomocy (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Informacje są składane przez jednostki sprawozdawcze wymiennie ze sprawozdaniami oznacza to, że za dany rok sprawozdawczy w systemie mogą istnieć albo sprawozdania danej
jednostki (jedno lub więcej), albo jedna informacja o nieudzieleniu pomocy w tym roku.
Z tego powodu informacje o nieudzieleniu pomocy są prezentowane w systemie łącznie ze
sprawozdaniami.
Opcja "Lista sprawozdań" służy wyświetleniu listy sprawozdań i informacji, przy
czym jako sprawozdania należy rozumieć pogrupowane zbiory decyzji, dotyczących pomocy
udzielonej w obrębie tego samego miesiąca kalendarzowego.
Ponadto, z wyświetlanego w tej opcji okienka, jest możliwa pełna obsługa sprawozdań
i informacji – dodawanie, edytowanie, usuwanie, zatwierdzanie, przywracanie do edycji, jak
również drukowanie (w formacie PDF) oraz sumowanie kwot udzielonej pomocy.
Po wybraniu z menu opcji "Lista sprawozdań", zostanie wyświetlony ekran podobny
do poniższego. W przypadku sprawozdań o udzielonej pomocy, w kolumnie "L. decyzji" jest
wyświetlana liczba decyzji zawartych w danym sprawozdaniu, natomiast jeśli wiersz dotyczy
informacji o nieudzieleniu pomocy, wtedy jest tam wyświetlany tekst "Informacja":
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Nad listą sprawozdań znajdują się pola filtra, dzięki któremu można zawęzić zakres
sprawozdań wyświetlanych na liście. Można filtrować sprawozdania wg okresu
sprawozdawczego (miesiąc i rok), jak również „odfiltrować” informacje o nieudzieleniu
pomocy, wyświetlając jedynie same sprawozdania. Po wprowadzeniu żądanych parametrów
filtra należy nacisnąć przycisk "Szukaj" – lista sprawozdań zostanie odfiltrowana. Aby
skasować filtr, należy wyczyścić jego pola i nacisnąć "Szukaj", lub ponownie wybrać listę
sprawozdań z menu systemowego.
2.2.

Wyświetlanie sumy wartości udzielonej pomocy

Użytkownik może wyświetlić sumę wartości pomocy ze wszystkich sprawozdań
wyświetlonych aktualnie na liście, z uwzględnieniem bieżącego filtra. W tym celu, należy
nacisnąć przycisk „Pokaż sumy” znajdujący się nad tabelką:

Zostanie wyświetlone okienko, zawierające żądaną informację:

2.3.

Wydruk listy sprawozdań w formacie PDF

Przeglądaną listę sprawozdań można wygenerować w postaci pliku PDF, w celu
późniejszego wydrukowania. Wydruk listy sprawozdań uwzględnia ustawienia filtra, tak więc
generowana lista będzie odpowiadała dokładnie tej, jaka jest widoczna na ekranie. W celu
wygenerowania pliku PDF z listą sprawozdań, należy nacisnąć przycisk "Drukuj listę",
znajdujący się nad tabelką w górnej części okienka:
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Po naciśnięciu tego przycisku, zostanie otwarte nowe okienko przeglądarki z
wygenerowanym plikiem PDF. W celu wydrukowania go, należy nacisnąć odpowiednią
ikonkę drukarki z menu przeglądarki lub wybrać opcję "Plik -> Drukuj".

2.4.

Podgląd i edycja decyzji sprawozdania

W celu wyświetlenia szczegółowych danych decyzji sprawozdania,
należy wybrać odnośnik "Lista decyzji" w kolumnie "Obsługa" przy
odpowiednim sprawozdaniu. Należy zauważyć, że nie ma możliwości
wyświetlenia szczegółów informacji o nieudzieleniu pomocy, jako że nie
zawiera ona żadnych decyzji.
Po wybraniu odnośnika "Lista decyzji", zostanie wyświetlone okienko ze szczegółowymi
danymi:

Na ekranach jest wyświetlana pewna liczba wierszy (domyślnie 10). Nawigacja
pomiędzy stronami odbywa się przy pomocy odnośników po prawej stronie nad tabelką z
danymi.
Z poziomu okienka ze szczegółami sprawozdania można uruchomić wydruk całości
sprawozdania w formacie PDF (przycisk "Drukuj spr."), dodać kolejną decyzję ("Dodaj
decyzję"), wyedytować decyzję istniejącą ("Edytuj"), usunąć ją ze sprawozdania ("Usuń") lub
powrócić do listy sprawozdań z zachowaniem ustawień filtrowania (przycisk "Powrót do
listy").
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Dodawanie nowego sprawozdania

W tej wersji systemu została usunięta możliwość wczytywania sprawozdań przy
pomocy importu plików Excel. Obecnie, jednostki sprawozdawcze mają możliwość ręcznego
rejestrowania w systemie poszczególnych decyzji o udzielonej pomocy.
Ze względów funkcjonalnych, w celu ułatwienia przeglądania, rejestrowane decyzje o
udzielonej pomocy muszą być pogrupowane w sprawozdania. Jedynym wymaganym
kryterium grupowania jest data udzielenia pomocy, która musi się zgadzać z miesiącem
kalendarzowym nagłówka sprawozdania. Poza tym wymogiem, kryteria grupowania mogą być
dowolne; ponadto sprawozdania i decyzje mogą być rejestrowane przez dowolną ilość
użytkowników z danej jednostki sprawozdawczej.
Inaczej niż w poprzedniej wersji systemu, można zarejestrować dowolną ilość
sprawozdań dotyczących jednego miesiąca kalendarzowego.
Aby dodać nowe sprawozdanie, na okienku listy sprawozdań należy nacisnąć przycisk
"Dodaj sprawozdanie / informację" znajdujący się u góry okienka:

Po naciśnięciu tego przycisku, zostanie wyświetlone okienko z formularzem do
podania miesiąca sprawozdawczego:

Należy upewnić się, że na formularzu zaznaczony jest znacznik „Sprawozdanie” oraz
podać odpowiedni rok i miesiąc sprawozdawczy. Jeśli podane dane są poprawne i w systemie
nie zarejestrowano informacji o nieudzielaniu pomocy za wskazany rok, nagłówek
sprawozdania zostanie dodany do systemu, a użytkownikowi zostanie automatycznie
wyświetlone okienko do wprowadzania danych pierwszej decyzji.
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Dodawanie nowej decyzji

Zarówno w przypadku nowego sprawozdania, jak też dodawania kolejnej decyzji do
sprawozdania już istniejącego, użytkownik rejestruje decyzje na następującym okienku:

Poszczególne pola formularza odpowiadają kolumnom sprawozdania, określonym
wzorem w załączniku nr 1 Rozporządzenia, i zasady ich wypełniania zdefiniowane w
Rozporządzeniu należy stosować także podczas wypełniania pól na tym okienku.
Udogodnienia poprawiające ergonomię pracy podczas wypełniania są następujące:
•

Kliknięcie ikonki oka
znajdującej się obok pola powoduje otwarcie okienka ze
słownikiem wartości danego pola. Na okienku tym można wyszukiwać podając
fragment kodu pozycji, bądź fragment tekstowego opisu pozycji słownika. Kliknięcie
danego wiersza powodu przeniesienie odpowiedniego kodu do pola na formularzu
decyzji. Kody oczywiście mogą być także wpisywane ręcznie, bez konieczności
wybierania ich każdorazowo ze słownika. Poniższy przykład pokazuje okienko z listą
ustaw (pole podstawy prawnej 2a):

•

W polu „Identyfikator beneficjenta” należy podać numer NIP lub PESEL. Oba te
identyfikatory są weryfikowane przez system na podstawie cyfry kontrolnej, co
zmniejsza ryzyko wprowadzenia błędnego numeru.
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Przycisk „Skopiuj dane z ostatniej decyzji” powiela wartości w niektórych polach na
podstawie ostatniej zapisanej decyzji. Dotyczy to pól podstawy prawnej, programu
pomocowego, dnia udzielenia, formy, przeznaczenia i źródła pochodzenia pomocy.

Po wypełnieniu wszystkich danych, pola są weryfikowane pod względem kompletności i
poprawności. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o
znalezionych problemach. W przypadku poprawnych danych, decyzja jest zapisywana, a
okienko umożliwia zarejestrowanie kolejnej decyzji.
Proces wprowadzania decyzji przerywa się, naciskając przycisk „Anuluj”.
2.7.

Edytowanie istniejącej decyzji

Jeśli sprawozdanie jest w trybie do edycji (nie jest
zatwierdzone), decyzje w sprawozdaniu mogą być
indywidualnie poprawiane. W tym celu, pod liczbą porządkową
decyzji należy wybrać odnośnik „Edytuj”. Zostanie wyświetlone
okienko analogiczne jak do tego przy dodawaniu nowej decyzji,
umożliwiające edycję poszczególnych pól decyzji. Poprawione dane zatwierdza się
przyciskiem „Zapisz”. Nowe dane podlegają weryfikacji przed zapisem, podobnie jak podczas
dodawania nowej decyzji.

2.8.

Usuwanie decyzji ze sprawozdania

Jeśli sprawozdanie jest w trybie do edycji (nie jest
zatwierdzone), decyzja w sprawozdaniu może zostać
usunięta przez użytkownika. W tym celu, pod liczbą
porządkową decyzji należy wybrać odnośnik „Usuń”.
Zostanie wyświetlone okienko z prośbą o potwierdzenie i po
pomyślnym potwierdzeniu, decyzja zostanie usunięta ze sprawozdania.

2.9.

Dodanie informacji o nieudzieleniu pomocy

Informację o nieudzieleniu pomocy dodaje się do systemu w analogiczny sposób jak
sprawozdanie, tj. naciskając przycisk "Dodaj sprawozdanie / informację" znajdujący się u
góry okienka z listą sprawozdań:
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Na wyświetlonym formularzu należy zaznaczyć opcję "Informacja o nieudzieleniu
pomocy" i w polu tekstowym wpisać odpowiedni rok sprawozdawczy:

Po naciśnięciu przycisku "Dodaj", informacja zostanie wprowadzona do systemu.
Należy pamiętać, że aby zarejestrowana informacja była widoczna dla MRiRW, musi
zostać najpierw zatwierdzona przez użytkownika.
System nie pozwoli zarejestrować informacji, jeśli istnieje już w systemie
sprawozdanie lub informacja dotycząca tego samego roku sprawozdawczego. W takim
przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
2.10. Usunięcie niezatwierdzonego sprawozdania lub informacji
Do usuwania sprawozdań i informacji jest upoważniony jedynie
użytkownik, który wprowadził je do systemu, bądź superużytkownik danej
jednostki. System pozwala na usunięcie niezatwierdzonych sprawozdań i
informacji - wtedy w kolumnie "Obsługa" przy danym sprawozdaniu lub
informacji jest wyświetlany odnośnik "Usuń". Wybranie go powoduje
wyświetlenie pytania i po potwierdzeniu, sprawozdanie lub informacja jest usuwane z
systemu.
W przypadku konieczności usunięcia zatwierdzonego już sprawozdania lub
informacji, najpierw należy usunąć znacznik zatwierdzenia (można to zrobić samodzielnie w
ramach jednostki).
Należy pamiętać, że niezatwierdzone sprawozdania i informacje nie są widoczne
w MRiRW i nie są uwzględniane w statystykach. Każda operacja usunięcia znacznika
zatwierdzenia jest odnotowywana w logach systemu.
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Usunięcie znacznika powoduje powrót sprawozdania lub informacji do statusu
"niezatwierdzony" i umożliwia jego korektę bądź usunięcie przez użytkownika.
2.11. Zatwierdzenie sprawozdania lub informacji
Sprawozdania lub informacje, wprowadzone przez użytkownika do
systemu, są widoczne tylko dla niego. Aby stały się widoczne dla MRiRW,
muszą zostać najpierw zatwierdzone.
W celu zatwierdzenia sprawozdania lub informacji, należy wybrać odnośnik
"Zatwierdź" znajdujący się w kolumnie „Zatw” w odpowiednim wierszu tabeli. System
wyświetli okienko z prośbą o podanie danych osoby upoważnionej i pytaniem o potwierdzenie
wykonania operacji:

Po uzyskaniu potwierdzenia, status sprawozdania lub informacji zmieni się na
"zatwierdzony" – w kolumnie „Zatw” pojawi się data dokonania zatwierdzenia przez
użytkownika. Taka operacja uniemożliwia korektę danych oraz ich usunięcie, natomiast
powoduje, że sprawozdanie lub informacja są widoczne z poziomu MRiRW i mogą być
uwzględniane w statystykach.
2.12. Wydruk sprawozdania lub informacji w formacie PDF
Zarejestrowane w systemie sprawozdania lub informacje mogą być
wygenerowane w postaci pliku PDF, w układzie zgodnym z wymaganiami
rozporządzenia. Wydruk taki możliwy jest zarówno z poziomu jednostki
sprawozdawczej, jak też MRiRW. Pozwala to na uniknięcie przesyłania
dokumentów w postaci "papierowej", a jednocześnie w każdej chwili umożliwia uzyskanie
sprawozdania lub informacji w takiej właśnie postaci.
W celu wygenerowania pliku PDF, należy:
-

w kolumnie "Obsługa", w odpowiednim wierszu, wybrać odnośnik "Drukuj"

lub
-

na oknie ze szczegółami sprawozdania nacisnąć przycisk "Drukuj spr.".

Po wykonaniu jednej z powyższych operacji, zostanie otwarte nowe okienko
przeglądarki z wygenerowanym plikiem PDF. W celu wydrukowania go, należy nacisnąć
odpowiednią ikonkę drukarki z menu przeglądarki lub wybrać opcję "Plik -> Drukuj". Poniżej
można zobaczyć przykładowe wydruki sprawozdań i informacji:
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Sprawozdanie o udzielonej pomocy:

-

Informacja o nieudzieleniu pomocy:
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2.13. Przeglądanie baz słownikowych
Słowniki, które mogą ulegać okresowym zmianom, są dostępne dla wszystkich
użytkowników systemu SRPP w trybie do odczytu. Do tych słowników należą: lista ustaw,
lista limitów pomocy de minimis i lista programów pomocowych, formy pomocy,
przeznaczenia pomocy, identyfikatory gmin i klasy PKD. Listy te można przeglądać,
wybierając z głównego menu opcję "Słowniki".
-

Lista ustaw zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach w kolumnie 2a.
Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy odnośników
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nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg kodu lub fragmentu tytułu ustawy.
Ustawy, których kodów można używać w sprawozdaniach, mają status "aktywna". Jako
nieaktywne są ustawiane te ustawy, których kody były wykorzystywane w przeszłości, ale
nie można ich już używać w bieżących sprawozdaniach.

-

Lista limitów pomocy de minimis zawiera dane o odpowiednich rozporządzeniach
Komisji Europejskiej. Użytkownik może filtrować listę wg numeru rozporządzenia oraz
wg roku obowiązywania. Lista zawiera informację o wysokości odpowiednich limitów
oraz o zakresie ich obowiązywania.

-

Lista programów pomocowych zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach
w kolumnie 4. Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy
odnośników nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg numeru lub fragmentu
nazwy programu. Programy, których numerów można używać w sprawozdaniach, mają
status "aktywny". Jako nieaktywne są ustawiane te programy, których kody były
wykorzystywane w przeszłości, ale straciły ważność i nie można ich już używać w
bieżących sprawozdaniach.
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-

Lista form pomocy zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach
w kolumnie 14. Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy
odnośników nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg kodu lub fragmentu nazwy.
Kody, których można używać w sprawozdaniach, mają status "aktywny". Jako
nieaktywne są ustawiane te kody, które były wykorzystywane w przeszłości, ale straciły
ważność i nie można ich już używać w bieżących sprawozdaniach.

-

Słownik przeznaczenia pomocy zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach
w kolumnie 15. Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy
odnośników nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg kodu lub fragmentu nazwy.
Kody, których można używać w sprawozdaniach, mają status "aktywny". Jako
nieaktywne są ustawiane te kody, które były wykorzystywane w przeszłości, ale straciły
ważność i nie można ich już używać w bieżących sprawozdaniach.

-

Lista identyfikatorów gmin zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach w
kolumnie 10. Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy
odnośników nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg kodu lub fragmentu nazwy.

-

Lista klas PKD zawiera dane, które mogą pojawić się w sprawozdaniach w kolumnie 11.
Użytkownik może przeglądać listę zapisaną w systemie przy pomocy odnośników
nawigacji nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg kodu lub fragmentu nazwy.
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2.14. Zmiana własnego hasła dostępu
Oprócz zmiany hasła wymuszonej przez system, każdy użytkownik ma możliwość
zmiany swojego hasła w dowolnym momencie pracy. W tym celu należy z menu użytkownika
w lewym górnym rogu ekranu) wybrać opcję "Zmiana hasła".
(po kliknięciu ikonki
Zostanie wyświetlony formularz:

W tym okienku należy podać hasło dotychczasowe, nowe hasło spełniające reguły złożoności
ustalone przez administratora, powtórzenie nowego hasła i nacisnąć przycisk "Zmień". Jeśli
wszystkie dane zostały podane poprawnie, użytkownik zostanie poinformowany komunikatem
"Hasło zostało pomyślnie zmienione".
2.15. Resetowanie własnego hasła
W przypadku konieczności zresetowania własnego hasła, niezbędny jest dostęp do
skrzynki adresu pocztowego, który został podany w danych użytkownika. Ze względów
bezpieczeństwa, nie ma możliwości przypomnienia istniejącego hasła.
W tym celu, na okienku logowania należy wybrać odnośnik „Resetuj hasło”:
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Zostanie wyświetlony formularz, na którym należy podać własny login i adres
pocztowy, który jest przypisany do użytkownika. Jeśli dane użytkownika zostaną znalezione
w systemie, na adres pocztowy zostanie wysłane nowe hasło wraz z instrukcją postępowania
w celu jego użycia.
Dopóki nie zostanie użyty link zawarty w przesłanej wiadomości pocztowej,
poprzednie (dotychczasowe) hasło będzie cały czas ważne.
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Funkcje administracyjne

Użytkownik z uprawnieniami superużytkownika danej jednostki ma możliwość
zarządzania użytkownikami w obrębie własnej jednostki. Ułatwia to rozdzielenie pracy na
kilka osób, w przypadku jednostki wielodziałowej lub przy konieczności rejestrowania dużej
liczby decyzji.
Uprawnienia superużytkownika są nadawane przez administratora w MRiRW.
3.1.

Przeglądanie listy użytkowników

W celu uruchomienia panelu zarządzania użytkownikami, należy wybrać z menu opcję
„Administracja -> Użytkownicy”. Zostanie wyświetlone następujące okienko:

Operator może przeglądać listę użytkowników przy pomocy odnośników nawigacji
nad tabelą lub odfiltrowywać listę wg loginu lub fragmentu imienia lub nazwiska. Z poziomu
tego okienka można również wydrukować listę w formacie PDF, dodać nowego użytkownika,
zmienić dane bądź usunąć użytkownika.
3.2.

Dodawanie nowego użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika, należy użyć przycisku „Dodaj użytkownika” w
prawym górnym rogu okna. Zostanie wyświetlony następujący formularz:
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Na formularzu należy wypełnić wszystkie pola i potwierdzić przyciskiem „Zatwierdź”.
Jeśli zostaną znalezione błędy (np. niewłaściwy login, zła długość hasła itp.), system
wyświetli stosowny komunikat i zażąda poprawienia informacji.
Po poprawnym
potwierdzenie.
3.3.

dodaniu

użytkownika

do

systemu,

zostanie

wyświetlone

Zmiana danych użytkownika

Dane użytkownika można zmienić, wybierając opcję „edytuj” w kolumnie Obsługa.
Zostanie wyświetlony formularz edycyjny:

Jak widać na powyższym przykładzie, funkcją edycji nie można zmienić loginu
użytkownika. Operator może jednakże skorygować pozostałe dane, jak również ustawić status
użytkownika na nieaktywny (w polu „Uprawnienia użytkownika”) oraz odblokować konto
zablokowane wskutek nieudanych prób logowania.
Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem „Zmień”. Zostaną one
zweryfikowane pod kątem poprawności i system wyświetli informację o znalezionych błędach
lub o powodzeniu operacji.
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Usunięcie użytkownika

Należy mieć na uwadze, że wprowadzone sprawozdania są przypisane do
użytkownika, który zarejestrował je w systemie. Takiego użytkownika nie można usunąć –
można jedynie dezaktywować ustawiając jego status na „nieaktywny” w polu „Uprawnienia
użytkownika”.
W razie potrzeby całkowitego usunięcia użytkownika, który rejestrował sprawozdania
w systemie, należy zwrócić się z odpowiednią prośbą do pomocy technicznej systemu SRPP.

Data ostatniej aktualizacji – grudzień 2016
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