
Opis zmian w wersji 2-8.3 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC 

1. Dodanie możliwości wykonania rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z zadań 
z zakresu rządowego programu „Dobry start” wraz z pełną analizą danych.  
 
UWAGA: Sprawozdanie możliwe będzie do wczytania w CAS począwszy od 1 stycznia 2019r.  

2. Wydzielenie odrębnego modułu „Dobry Start” (DS) w ramach którego będzie możliwa obsługa 
rządowego programu. Funkcjonalności związane ze świadczeniem dobry start zostały przeniesione 
z modułu „Świadczenia Wychowawcze” a moduł ten jest dostępny do wyboru w oknie „Wybór 
aplikacji” podczas logowania się Użytkownika do Oprogramowania: 

 

W wyniku utworzenia nowego modułu „Dobry start” (DS), niektóre elementy w systemie zostały 
powielone na podstawie danych już wprowadzonych w module Świadczenia Wychowawcze (SW), 
i są one obecnie indywidualnie parametryzowane dla modułu DS. Modyfikować można między 
innymi: 
a. dane jednostki, w tym numer konta ośrodka, 
b. dane realizacji wypłat dla osób,  
c. parametry elektronicznego eksportu przelewów bankowych dla list wypłat, 
d. konfigurację metryki sprawy. 

Dodano również dodatkowe elementy dedykowane dla modułu DS: 
a. parametr systemowy CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI 

WNIOSKU DS, 
b. odrębne wydruki zestawień. 

3. Dodanie nowego modułu „Dopłaty do Czynszów” (DC), który umożliwia obsługę procesów 
wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.  

Aby uzyskać dostęp do obsługi nowego modułu „Dopłaty do Czynszów”, należy złożyć zamówienie 
na obsługę tego świadczenia poprzez przesłanie formularza zamówienia do dostawcy 
Oprogramowania. 

Formularz zamówienia usługi jest dostępny pod linkiem: 

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/form_zam_dc_2019.pdf 
 

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

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/form_zam_dc_2019.pdf


W ramach Oprogramowania „Dopłaty do Czynszów” (DC) możliwa jest: 
a. rejestracja wniosków o przyznanie lub zmianę/aktualizację dopłaty do czynszu, 
b. opracowanie decyzji o przyznaniu dopłaty do czynszu, 
c. realizacja dopłaty do czynszu, 
d. opracowanie decyzji odmownej w sprawie dopłaty do czynszu, 
e. obsługa nienależnie pobranych dopłat do czynszu. 
 
Dla nowego modułu „Dopłaty do Czynszów” (DC) można: 
a. w oknie „Aktualne parametry systemu” określić dane jednostki wraz z numerem konta,  
b. zdefiniować parametry elektronicznego eksportu przelewów bankowych w „Liście wypłat dla 

Instytucji”: 

W ramach obsługi modułu DC powstała grupa parametrów systemowych „Administracyjne – 
dopłaty do czynszów”. Wśród nich dostępne są dwa nowe parametry, służące do wyliczenia 
wielkości miesięcznej dopłaty do czynszu: 

a. WSPÓŁCZYNNIK DOPŁATY - wartość tego parametru domyślnie podpowiada się na wniosku 
w polu „Współczynnik dopłaty” i istnieje możliwość jego ręcznej zmiany indywidualnie dla 
każdego wniosku, 

b. ŚREDNI WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY KOSZTU ODTWORZENIA 1 M2 POWIERZCHNI 
UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - wartość parametru zależna od regionu Jednostki, 
pozostawia się do wyłącznej obsługi Jednostce.  

 

Szczegółowy opis rejestracji wniosku o dopłatę do czynszu i opracowania decyzji znajduje się 
na końcu niniejszego dokumentu. 

  



4. Rozbudowa możliwości zmiany aplikacji na wszystkie moduły, do których ma uprawnienia 
użytkownik. W wyniku tej modyfikacji został również zmieniony wygląd opcji pozwalających 
na dokonanie operacji zmiany aplikacji: 

 

Rozszerzenie możliwości zmiany modułu na inne okna w systemie: 
a. listy wypłat, 
b. poczta elektroniczna systemu Emp@tia. 
 

5. Rozbudowa mechanizmu uprawnień użytkowników do poszczególnych modułów aplikacji 
o możliwość nadania Użytkownikowi w ramach każdego modułu osobno wybranego rodzaju 
licencji dostępu:  
a. „Przeglądanie” – dostęp jedynie do podglądu danych,  
b. „Pełna” – uprawnia do modyfikacji: 

 

6. Rozbudowa raportu różnego „świadczenia z decyzji” dostępnego w gałęzi „Raporty różne – 
świadczenia i wypłaty” o kolumny dotyczące rodzaju szkoły i datę urodzenia świadczeniobiorcy, 
które mogą być szczególnie przydatne przy dodatkowej analizie danych do rocznego sprawozdania 
rzeczowo-finansowego z zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start”: 

 



Instrukcja obsługi Oprogramowania „Dopłaty do czynszów” 

Oprogramowanie „Dopłaty do czynszów” posiada standardowe okno główne podzielone na cztery 
zakładki „Dopłaty do czynszów”, „Obsługa sprawozdań”, „Windykacja” i „Administracja”: 

 

Obsługa modułu „Dopłaty do czynszów” jest analogiczna jak w przypadku pozostałych modułów. 

 

Rejestracja wniosku o dopłatę do czynszu 
 
Aby zarejestrować wniosek o dopłatę do czynszu w głównym oknie systemu wybieramy przycisk Nowy 
wniosek, otworzy się okno prezentujące listę rodzajów wniosków możliwych do zarejestrowania 
w module DC, w którym wybieramy rodzaj wniosku „wniosek o dopłatę do czynszu”: 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do dopłat do czynszu mogą być przyjmowane przez cały rok, 
a w polu Okres zasiłkowy automatycznie podpowiada się okres następujący po roku, za który należy 
dostarczyć informacje o dochodach. 
Akceptacja wskazanych danych spowoduje otwarcie okna Rejestracja wniosku, w którym możemy 
przystąpić do uzupełniania pozostałych danych wniosku: 

 



W sekcji Osoby we wniosku wprowadzamy informacje o osobach wymienionych we wniosku: 
wnioskodawcy (osobie ubiegającej się o dopłatę do czynszu) i członkach rodziny, analogicznie jak 
w pozostałych modułach. 

 

Aby ograniczyć ryzyko powstania duplikacji osób w trakcie uzupełniania danych osób, w przypadku 
każdej z nich otworzy się okno „Dopasowanie osoby”, na którym należy zweryfikować, czy osoba 
o takich danych nie została już wcześniej zarejestrowana w systemie – szczegółowy opis sposobu 
sprawdzania występowania osoby w systemie i dodawania do listy osób został opisany w dokumentacji 
użytkownika, w rozdziale „Dodawanie osób do wniosku”. 
 
Ponieważ dopłata do czynszu jest uzależniona od dochodu rodziny, dlatego też w danych 
wnioskodawcy i członków rodziny należy wprowadzić informacje o dochodach każdej z osób – sposób 
wprowadzania dochodów dla osoby jest analogiczny jak w przypadku innych modułów a dane 
dotyczące dochodów są automatycznie kopiowane z ostatniego wniosku o świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze na podstawie okresu zasiłkowego 
podpowiedzianego na wniosku. 
 
Dodatkowo w danych każdej z osób na zakładce Dane dotyczące wypłat dodano pole Liczba miesięcy 
pobierania dopłat, które należy uzupełnić w przypadku, jeśli wnioskodawca lub członek rodziny 
wnioskodawcy pobierał już wcześniej dopłaty do czynszu: 

 

  



Sposób wprowadzania danych na wniosku jest analogiczny jak w przypadku innych wniosków 

rejestrowanych w systemie, a jedyną różnicę stanowi nowa zakładka „Dopłaty do czynszów” na której 

należy uzupełnić dane mające wpływ na przyznanie dopłaty: 

a. „Data pierwszego zasiedlenia” – data rozpoczęcia najmu, 
b. „Data zakończenia inwestycji” – data oddania mieszkania do użytku, 
c. „Powierzchnia użytkowa” – powierzchnia użytkowa mieszkania, 
d. „Współczynnik dopłaty” – domyślnie podpowiada się wartość uzupełniona w parametrze 

WSPÓŁCZYNNIK DOPŁATY, 
e. „Inwestor” – dane instytucji, od której wynajmowane jest mieszkanie – system podczas 

opracowania decyzji przyznającej dopłaty do czynszu uzupełni dane realizacji w decyzji danymi tej 
instytucji, 

f. „Od kiedy dopłata” – w polu tym wprowadzamy datę od kiedy ma zostać przyznana dopłata 
w decyzji w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów. Dla wniosków o zmianę/aktualizację 
dopłaty do czynszu system automatycznie podpowie datę będącą wielokrotnością okresu 
12 miesięcy od daty obowiązywania dopłat w pierwszej decyzji: 

 

Uwaga! Podanie daty rozpoczęcia najmu oraz zakończenia inwestycji mieszkaniowej jest konieczne, 
ponieważ jednym z warunków przyznania świadczenia jest rozpoczęcie najmu najpóźniej 12 miesięcy 
po zakończeniu inwestycji. 
Wielkość najmowanej powierzchni użytkowej uwzględniana jest podczas wyliczania kwoty dopłaty 
do czynszu, porównywana jest z powierzchnią normatywną dla gospodarstwa. 
 
Po uzupełnieniu danych wniosku możemy przekazać wniosek do procesu decyzyjnego, wybierając 
przycisk Kwalifikuj, następnie będziemy mogli na jego podstawie opracować decyzję. 

 

  



Opracowanie decyzji i realizacja dopłat do czynszu 
 

Na podstawie wniosku o dopłatę do czynszu zostanie automatycznie wygenerowana decyzja 
przyznająca świadczenie, jeśli spełnione są warunki: 
a. złożono kompletny wniosek w sposób tradycyjny, 
b. wnioskodawca został najemcą mieszkania najpóźniej 12 miesięcy po terminie zakończenia 

inwestycji, 
c. wnioskodawca został najemcą mieszkania najpóźniej 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie 

ustawy, 
d. dochód gospodarstwa nie przekracza dochodu wynikającego z kryterium. 

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, to wówczas zostanie wygenerowana decyzja 
odmowna. W celu realizacji dopłaty do czynszu należy zatwierdzić decyzję, wybierając przycisk 
Zatwierdź. 

W trakcie zatwierdzania decyzji system automatycznie do wypłaty ustawia pierwsze 12 wypłat, 
a pozostałe zawiesza – ich odwieszenie może zostać zrobione ręcznie, przez wydanie nowej decyzji lub 
przez załatwienie wniosku o zmianę/aktualizację dopłat do czynszu i wybraniu powodu zakończenia 
„zmiana sytuacji życiowej nie wpływa na decyzję”: 

 

Zatwierdzona decyzja o przyznaniu dopłaty do czynszu może zostać wydrukowana. Dla decyzji 
przyznającej dopłatę do czynszu został przygotowany dedykowany szablon wydruku DECDC. 

Po zatwierdzeniu decyzji możemy przystąpić do realizacji dopłaty do czynszu – w tym celu należy 
wygenerować listę wypłat dla instytucji o rodzaju Lista wypłat dla dopłat do czynszów: 

 

Uwaga! Zgodnie z zapisem w ustawie dopłaty do czynszu powinny zostać wypłacane bezpośrednio 
na konto wybranej we wniosku Instytucji (Inwestora). 

 
Pozostałe funkcjonalności modułu DC obsługuje się analogicznie jak w pozostałych modułach. 


