
Opis zmian w wersji 2-7.0 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             

1. Dostosowanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych na poziomie Gminy 

do obsługi wniosków o świadczenie „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061). 

Aby w Oprogramowaniu uzyskać dostęp do obsługi nowego świadczenia „Dobry Start”, należy 

złożyć zamówienie na obsługę tego świadczenia poprzez przesłanie formularza 

zamówienia do dostawcy Oprogramowania.  

Formularz zamówienia usługi, jest możliwy do pobrania na stronie: 

http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/obsluga-swiadczen/dobry-start/oferta 

Klucz licencyjny zostanie przesłany na podany przez Jednostkę adres mailowy oraz udostępniony 
na serwerze automatycznych aktualizacji.  

W ramach Oprogramowania Świadczenia Wychowawcze (SW) możliwa jest:  

• rejestracja wniosków o świadczenie „Dobry Start”, 

• odbieranie i wczytywanie wniosków o świadczenie „Dobry start” złożonych w formie 

elektronicznej, 

• opracowanie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”, 

• realizacja świadczeń „Dobry start”, 

• opracowanie decyzji odmownej w sprawie świadczenia „Dobry start”, 

• obsługa nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”. 

Szczegółowy opis obsługi wniosków o świadczenie „Dobry Start” znajduje się w instrukcji obsługi 

świadczeń dobry start oraz podręczniku użytkownika Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, 

w rozdziale „Wniosek o świadczenie dobry start”. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. kładzie nacisk na obowiązek 

poinformowania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia drogą mailową. W celu ułatwienia 

Państwu realizacji tego zadania oraz zautomatyzowania procesu informowania o przyznaniu 

świadczenia. Umożliwiamy zatem Państwu zakup licencji na obsługę świadczenia „Dobry Start” 

wraz z usługą komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej. 

Usługa ta pozwala na automatyczne generowanie i wysyłanie powiadomień E-mail z informacją 

o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” w momencie zatwierdzenia decyzji. Sposób wysyłania 

i generowania tych powiadomień został opisany w instrukcji obsługi świadczenia dobry start. 

Szczegółowy opis korzystania z funkcjonalności powiadomień E-mail znajduje się w dedykowanej 

instrukcji oraz podręczniku użytkownika Oprogramowania do Obsługi  Świadczeń, w rozdziale 

„Powiadomienia SMS i E-mail”. 

2. Dodanie parametru systemowego „CZY POTRĄCENIA Z OBSZARU SW UWZGLĘDNIAĆ NA LISTACH 
DS”, określającego czy potrącenia z obszaru Świadczeń Wychowawczych powinny być 
uwzględniane na listach świadczeń „Dobry Start”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”.  

  

http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/obsluga-swiadczen/dobry-start/oferta
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_dobry_start.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_dobry_start.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/instrukcja_dobry_start.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_obslugi_powiadomien_sms_email_w_oprogramowaniu_sr_fa_sw_dm_st.pdf


3. Dodanie możliwości wykonania weryfikacji statusu ucznia oraz szkoły, do której uczęszcza lub 
uczęszczał w systemie informatycznym MEN: 

 

Weryfikacja w systemie MEN dostępna jest dla wniosków o świadczenie rodzinne, świadczenie 
wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.  

W oknie „Weryfikacja statusu ucznia oraz szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał”, znajdują się 
dane zawierające kryteria weryfikacji. Usługa w odpowiedzi na weryfikację zwraca oprócz danych 
osoby (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer dokumentu), dane podmiotu - szkoły (nazwa, 
miejscowość, gmina, powiat, województwo), status ucznia, termin weryfikacji oraz daty 
rozpoczęcia i zakończenia edukacji we wskazanej szkole.  

UWAGA: Weryfikację danych w systemie informatycznym MEN będzie można przeprowadzić 
dopiero w terminie, w którym usługa zostanie włączona przez Ministerstwo! 

4. Rozszerzenie widoczności komunikatu wyświetlanego w przypadku wykrycia błędu struktury 
zbioru centralnego podczas eksportowania zbioru, informującego o tym, że zbiór z błędami 
struktury XSD nie zostanie wczytany do aplikacji CAS, dla modułów Świadczenia Rodzinne oraz  
Fundusz Alimentacyjny na poziomie Gminy: 

 

Jednocześnie w przypadku wykrycia błędu struktury zbioru centralnego, zamiast kompletnego 
pliku zbioru zostanie wygenerowany jedynie serwisowy plik zbioru (z rozszerzeniem „.serwis”), 
z którego zostaną usunięte dane osobowe. 
Istnieje również możliwość ręcznego wygenerowania serwisowego pliku zbioru (bez danych 
osobowych) – w tym celu na liście zbiorów centralnych, należy zaznaczyć pozycję wykonanego 
zbioru, a następnie wybrać menu „Operacje -> Eksport bez danych osobowych”. 

  



5. Dostosowanie Oprogramowania do obsługi nowych wzorów formularzy wniosków (o ustalenie 
prawa do poszczególnych świadczeń), w formie elektronicznej, które będą obowiązywać 
od 1 lipca 2018r.: 

a. wniosek o zasiłek rodzinny (SR-1), 

b. wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2), 

c. wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (SR-3), 

d. wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4), 

e. wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (SR-5), 

f. wniosek o świadczenie rodzicielskie (SR-7), 

g. wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego (FA-1), 

h. wniosek o świadczenie wychowawcze (SW-1). 

6. Dostosowanie szablonów wydruku informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” oraz 

szablonu powiadomienia E-mail informującego o przyznaniu świadczania „Dobry Start”  

do wytycznych Ministerstwa, zgodnie z którymi: 

Wydruk decyzji/informacji o przyznaniu świadczenia dobry start musi zawierać tekst: Rządowy 

program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające 

rok szkolny. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie dobry start finansowane jest 

ze środków budżetu państwa. 

 
Aby wymagany tekst był drukowany na wydruku informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” 
należy:  
a. w nagłówku szablonów decyzji przyznających i  zmieniających dotyczących świadczenia „Dobry 

start” (DECDS, DECZMDS, DECODWDS) dodać znacznik „Informacja o świadczeniu dobry start”:   

 

W przypadku braku tego znacznika w nagłówku szablonu, system zablokuje możliwość 
wydruku decyzji/informacji poprzez twardą walidację. Szczegółowy opis sposobu dodawania 
znaczników do szablonu wydruku został opisany w  podręczniku użytkownika, w rozdziale 
„Konfiguracja szablonów wydruków". 

  



b. w szablonie powiadomienia e-mail dla zdarzenia „Zatwierdzenie informacji o przyznaniu 
świadczenia Dobry Start” wstawić znacznik „SWIADCZENIE_DOBRY_START”: 

 

Domyślnie znacznik jest dodany w nagłówku powiadomienia. Szczegółowy opis sposobu 
dodawania znaczników do szablonów powiadomień został opisany w podręczniku 
użytkownika, w rozdziale „Szablony powiadomień".  

 
Domyślną postać szablonów zawierających informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” 
można modyfikować według indywidualnych potrzeb. 

W szablonie wydruku decyzji/informacji o przyznaniu lub zmianie świadczenia „Dobry Start” oraz 
w szablonie powiadomienia E-mail informującego o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” można 
wykorzystać znaczniki drukujące imię i nazwisko pracownika opracowującego decyzję/informację  
(znacznik „daneOpracowujacego”) oraz jego stanowisko pracy (znacznik 
„stanowiskoOpracowujacego”).  

7. Zmiana sposobu szyfrowania klucza przy podpisie cyfrowym - umożliwiono wykorzystanie 
wariantu SHA-2 (SHA-256). 

8. Przestawienie domyślnego ustawienia wartości parametru systemowego „CZY DOPEŁNIENIE 
DLA D6 PRZED PIERWSZYM PRZELICZENIEM W ZŁOTÓWCE ZA ZŁOTÓWKĘ” na „Nie”. 

Dotychczasowo, parametr ten był domyślnie ustawiony na „Tak”. Parametr określa czy dopełnienie 
kwoty świadczenia dla dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (D6) ma być przyznawane 
przed miesiącami wynikającymi z pierwszego przeliczania mechanizmu złotówka za złotówkę.  
Ustawienie parametru na „Nie” powoduje, że system będzie doliczał dopełnienie dla dodatku D6 
wyłącznie w miesiącu, w którym nie ma przekroczenia kryterium dochodowego, jeżeli 
w poprzednich miesiącach kryterium było przekroczone i świadczenie należało się w ramach 
mechanizmu złotówka za złotówkę – również we wcześniejszych decyzjach. 

  



9. Dodanie nowego znacznika do szablonów wydruków decyzji odmownych: 
„DEC_OdmowioneSwiadczenia_lista”, który drukuje listę świadczeń odmówionych, w zależności 
od rodzaju odmówionego świadczenia: 

 

Dla znacznika tego zostały dodane dwa podznaczniki: 
a. „DEC_ODM_IMIE_NAZWISKO” – drukuje dane (imię i nazwisko) osoby, której odmówiono 

świadczenia; 
b. „opisSwiadczenia” – drukuje opis słownikowy odmówionego świadczenia. 

 

Nowe znaczniki są dostępne na poziomie Gminy i Wojewody (z wykluczeniem modułu Dodatki 
Mieszkaniowe oraz wniosków o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, dostępnych w obszarze SR). Szczegółowy opis dodawania znaczników do szablonu 
znajduje się w podręczniku użytkownika, w rozdziale „Konfiguracja szablonów wydruków”.  

  



10. Dodanie znacznika „stanowiskoOpracowujacego” drukującego informację o stanowisku 
pracownika opracowującego decyzję: 

 

11. Poprawa wyliczania salda na wydruku rozliczenia dochodów dla zadłużeń dotyczących ZA: 

 

 


