
Opis zmian w wersji 2-5.4 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM/ST 

             
1. Dostosowanie systemu do generowania i eksportowania miesięcznego sprawozdania z zakresu 

świadczeń wychowawczych wg nowego wzoru obowiązującego od stycznia 2018r. o symbolach: 
a. SPR_RZECZ-FIN_SW_3 – sprawozdanie na poziomie gminy, 
b. SPR_RZECZ-FIN_SW_W – sprawozdanie na poziomie wojewody. 

Aktualizacja Oprogramowania do wersji 2-5.4 jest niezbędna do poprawnego wykonania 
sprawozdania z zakresu świadczeń wychowawczych  za styczeń 2018r. na poziomie gminy oraz 
wojewody. 

2. Dodanie parametru systemowego CZY DOPEŁNIENIE DLA D6 PRZED PIERWSZYM PRZELICZENIEM 
W ZŁOTÓWCE ZA ZŁOTÓWKĘ. 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. Domyślnie parametr jest ustawiony 
na „Tak”, co oznacza dotychczasowe działanie systemu. Przestawienie parametru na „Nie” 
spowoduje, 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 zł za zł – również 
we wcześniejszych decyzjach.  

3. Dodanie możliwości wyświetlenia historii powiadomień SMS wysłanych do osoby. Wskazując 
w oknie „Lista osób” jedną osobę i wybierając menu „Operacje -> Pobierz historię komunikacji 
SMS” otworzy się okno, w którym korzystając z przycisku „Pobierz historię komunikacji SMS” 
możemy pobrać historię powiadomień z serwera usługi SMS: 

 
 

Pobrane powiadomienia zostaną wyświetlone w oknie „Historia komunikacji SMS z [imię nazwisko 
osoby]”, w którym prezentowane są informacje na temat dostarczenia wiadomości do odbiorcy 
oraz status powiadomienia. Klikając dwukrotnie w pozycję na liście historii komunikacji SMS 
otworzy się okno prezentujące pełną treść powiadomienia. 
 

4. Rozszerzenie dostępności operacji „Wyślij powiadomienie SMS/email”, pozwalającego na ręczne 
wysłanie powiadomień do wielu klientów jednocześnie, na okna „Lista wniosków” i „Lista 
wszystkich decyzji”. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w instrukcji dedykowanej 
obsłudze powiadomień. 

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


5. Rozszerzenie działania komunikatora, dostępnego po wybraniu w głównym oknie systemu 
przycisku „Komunikaty” o obsługę nowych zdarzeń: 
a. pojawienie się nowych aktualizacji systemu – powiadomienie jest wysyłane do wszystkich 

użytkowników, posiadających rolę Administrator podczas wykrycia nowej wersji systemu 
na serwerze automatycznych aktualizacji LiveUpdate, 

b. zablokowanie konta przez użytkownika – powiadomienie jest wysyłane do wszystkich 
użytkowników, posiadających rolę Administrator, gdy użytkownik kilkukrotnie wpisze błędne 
hasło i zablokuje tym samym konto, 

c. zmiana parametrów systemowych – powiadomienie jest wysyłane do wszystkich 
użytkowników aktualnie zalogowanych w systemie po modyfikacji parametrów systemowych 
przez jednego użytkownika. Powiadomienie to zawiera prośbę o odświeżenie parametrów 
systemowych, informację o użytkowniku, który edytował parametr oraz nazwę zmienionego 
parametru, 

d. wczytanie nowych słowników – powiadomienie jest wysyłane do wszystkich użytkowników 
po wczytaniu nowych słowników z systemu Emp@tia. Powiadomienie to zawiera informację 
o wersji wczytanych słowników oraz informację o użytkowniku, który je wczytał. 

 
6. Udostępnienie obsługi okna „Dopasowanie osoby” w oknie rejestracji wniosków dotyczących 

modułu Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, w celu ograniczenia ryzyka powstania duplikatów 
osób w trakcie uzupełniania danych osób (wnioskodawcy i zarządcy) we wniosku: 

 
 
Okno w module DM jest dostępne po przestawieniu parametru systemowego CZY DOPASOWANIE 
OSOBY NA WNIOSKU W MODULE DM na „Tak”. 
 



7. Rozbudowa mechanizmu generowania przelewów o następujące funkcjonalności:   
a. dodanie kolumny "Czy był przelew" w oknie "Pozycje listy wypłat", prezentującej informację, 

czy dla danej pozycji listy wypłat wygenerowano przelew elektroniczny. Kolumna jest 
automatycznie zaznaczana w przypadku poprawnego wygenerowania przelewów dla pozycji 
list wypłat, 

b. możliwość usunięcia informacji o wygenerowaniu przelewów. Operacja "Usuń informację 
o wygenerowaniu przelewu" jest dostępna w oknach "Lista wypłat" oraz "Pozycje listy wypłat". 
Wybór operacji powoduje usunięcie oznaczenia w kolumnie "Czy był przelew": 

 
 

c. możliwość pomijania pozycji oznaczonych jako pobrane podczas definiowania parametrów 
elektronicznego eksportu przelewów, poprzez dodanie opcji „Czy pomijać eksport pozycji 
pobranych”: 

 



8. Udostępnienie w systemie możliwości podglądu danych wniosków dotyczących Zaliczki 
Alimentacyjnej zarejestrowanych w starej technologii: 

 
 
W systemie nadal nie ma możliwości modyfikacji danych wniosków z modułu ZA . 
 

9. Udostępnienie możliwości wykonania wydruku dochodów rodziny w module ST z poziomu okna 
wniosku, listy wniosków oraz listy decyzji dotyczących stypendiów szkolnych, poprzez  menu 
„Wydruk dochodów”: 

 
 
10. Dodanie możliwości drukowania tytułu przekazu pocztowego, który określa się podczas 

definiowania parametrów wydruków  przekazów pocztowych 2 i 3 częściowych: 

 
 



11. Udostępnienie możliwości uzupełnienia brakujących danych w wykonanych zbiorach 
centralnych dotyczących Świadczeń Wychowawczych na poziomie gminy oraz Świadczeń 
Wychowawczych i Rodzinnych na poziomie wojewody, poprzez dodanie w oknie obsługi zbiorów 
centralnych operacji „Uzupełnij zbiór centralny”.  

 
 

12. Na poziomie Wojewody dodano możliwość przeniesienia numeru urzędowego sprawy 
na powiązane ze sprawą dokumenty (wniosek i decyzję), poprzez: 
a. wybranie na liście spraw operacji „Przenieś numer na wniosek i decyzję”: 

 
 

Wybranie operacji „Przenieś numer na wniosek i decyzję” spowoduje zmianę numeru sprawy 
w dokumentach powiązanych ze sprawą, tj. we wnioskach i decyzjach w polu „Oznaczenie 
sprawy”, również we wnioskach i decyzjach które zostały zarejestrowane przez ROPS. 
Przeniesienie numeru urzędowego sprawy jest możliwe przy parametrze systemowym 
CZY DOSTĘPNE OZNACZENIE SPRAWY ustawionym na „Tak” oraz przy prawidłowym 
powiązaniu sprawy z dokumentami (wiązanie to odbywa się automatycznie w procesie 
aktualizacji do nowej wersji w przypadku gdy jeden z numerów: nr urzędowy sprawy lub 
nr urzędowy sprawy nadany przez ROPS są takie same jak oznaczenie sprawy na dokumencie). 
Operację tę należy wykonywać tylko w przypadku gdy numer ten nie został wcześniej 
zaktualizowany lub przy nadawaniu nowego numeru urzędowego, lub załatwianiu sprawy 
operacja przeniesienia numeru na dokumenty powiązane została pominięta. 

b. wybranie w oknie załatwiania sprawy opcji „Czy przenieść numer na wniosek i decyzję?”: 

 
 

Akceptacja okna załatwienia sprawy z zaznaczoną opcją „Czy przenieść numer na wniosek 
i decyzję?” spowoduje zmianę numeru urzędowego sprawy w dokumentach powiązanych 
ze sprawą, tj. wnioskach i decyzjach w polu „Oznaczenie sprawy”, jeżeli parametr systemowy 
CZY DOSTĘPNE OZNACZENIE SPRAWY ustawiony jest na „Tak”. 


