
Opis zmian w wersji 2-5.7 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM/ST 

             

1. Dodanie na poziomie Gminy nowych wzorów formularzy sprawozdań z obszaru SR i ZDO 
obowiązujących za I kwartał 2018 r.: 

a. SPR_RZECZ-FIN_8 - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
Świadczeń Rodzinnych, 

b. SPR_RZECZ-FIN_ZDO_3 - sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu 
zasiłków dla opiekunów. 

 
Aktualizacja Oprogramowania do wersji 2-5.7 jest niezbędna do poprawnego wykonania 
sprawozdań za I kwartał 2018r na poziomie Gminy. 
 

2. Rozszerzenie konfiguracji przesyłu zadłużeń dłużników alimentacyjnych o możliwość wysyłania 

do BIG danych dotyczących zadłużeń starszych niż 10 lat, poprzez dodanie w oknie „Ustawienia 

aktualizacji zadłużeń” opcji „Czy wysyłać zadłużenia starsze niż 10 lat”: 

 
 

Opcja jest domyślnie odznaczona, co oznacza dotychczasowe działanie systemu, czyli pobieranie 

do przesyłów tylko  zadłużeń z ostatnich 10 lat. 

Zaznaczenie opcji „Czy wysyłać zadłużenia starsze niż 10 lat” spowoduje, że w przesyle zostaną 

uwzględnione zadłużenia dotyczące dłużników alimentacyjnych starsze niż 10 lat.  

 

  



3. Rozbudowa mechanizmów wykonywania zrzutów okien aplikacji oraz automatycznego 

generowania treści zgłoszenia (za pomocą ikon znajdujących się w prawym dolnym rogu okna 

aplikacji, obok numeru wersji ), poprzez dodanie automatycznego 

zaciemniania pól prezentujących dane osobowe: 

 

Funkcjonalność realizuje wymogi nałożone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

wchodzące w życie dnia 25 maja 2018 r. 

4. Dodanie na poziomie Gminy możliwości wskazania dla korespondencji modułu aplikacji, której 

dotyczy: 

 

Wybór modułu dla korespondencji jest możliwy jedynie w przypadku gdy Oprogramowanie 

do obsługi SR/FA/SW/DM/ST jest połączone z aplikacją CRD. Określenie modułu aplikacji dla 

korespondencji ma znaczenie tylko w przypadku wysyłania korespondencji do aplikacji CRD, 

ma wpływ na to w jakiej teczce korespondencja zostanie zapisana w CRD. 

Domyślnie dla korespondencji nie jest podpowiadany żaden moduł, co oznacza, że korespondencja 

wysyłania do CRD trafi do teczki ogólnej. Jeżeli korespondencja powinna trafić do teczki przypisanej 

do danego modułu, to należy w sekcji „Moduł aplikacji w CRD” wybrać odpowiedni moduł aplikacji. 



5. Rozbudowa znacznika "SENTENCJA_ZL_ZA_ZL" o możliwość wstawienia podznacznika 

„NIEPRZYSLUGUJACE_SWIADCZENIA”, drukującego informację o okresach nieprzysługiwania 

świadczeń: 

 
 

6. Dodanie obsługi generowania w sprawozdaniach danych kontaktowych Użytkownika, który 

wykonał sprawozdanie:  

 
 

W ramach zmiany w danych Użytkownika dodano nowe pole „Adres e-mail”: 

 

Jeżeli  Użytkownik, który generuje sprawozdanie, nie ma uzupełnionego numeru telefonu i adresu 
e-mail, to wówczas do sprawozdania dane te zostaną pobrane z danych Jednostki uzupełnionych 
w oknie „Aktualne parametry systemu”. 
 



7. Dodanie na poziomie Wojewody możliwości generowania nowego sprawozdania „Monitoring 
danych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” 
(SPR_MONITORING_SPRAW). 

 
 

Szczegółowy opis generowania tego sprawozdania znajduje się w instrukcji: Instrukcja pozyskania 
danych do sprawozdania „Monitoring danych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego”. 
 

8. Dodanie na poziomie Wojewody możliwości oznaczenia, że sprawa dotyczy świadczeń 
opiekuńczych. W tym celu w danych sprawy w polu „Moduł aplikacji”, dodano opcję 
”Czy dot. świadczeń opiekuńczych”: 

  
 

Opcja „Czy dot. świadczeń opiekuńczych” jest aktywna do zaznaczenia po zaznaczeniu opcji „SR” 
i została ona dodana na potrzeby wyliczenia w sprawozdaniu z zakresu świadczeń rodzinnych 
kolumn 4 i 12, w których zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania mają być zliczane tylko sprawy 
dotyczące świadczeń opiekuńczych, czyli wnioski o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz sprawy, które dotyczą tych świadczeń. 
Szczegółowy opis postępowania przy obsłudze spraw znajduje się w instrukcji: Instrukcja 
postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Rodzinnych 
i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody. 
 

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_spr_monitoring_spraw_uw.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_spr_monitoring_spraw_uw.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_spr_monitoring_spraw_uw.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_obslugi_spraw_uw.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_obslugi_spraw_uw.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_obslugi_spraw_uw.pdf

