
Opis zmian w wersji 2-5.5 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM/ST 

             
1. Dodanie parametru systemowego „CZY GENEROWAĆ PRZELEWY DLA LIST Z NIEPOPRAWNYMI 

POZYCJAMI", który decyduje o tym, czy przy generowaniu przelewów odrzucać wszystkie listy 

wypłat w przypadku wystąpienia niezgodności (błędu) na co najmniej jednej pozycji. Parametr 

przyjmuje wartości: 

- TAK – oznacza dotychczasowe działanie systemu, czyli po zakończeniu procesu generowania 

przelewów bankowych zostanie wyświetlone okno, prezentujące na poszczególnych 

zakładkach informacje na temat przelewów wygenerowanych bez błędów oraz wykaz błędów 

w pominiętych pozycjach; domyślna wartość parametru, 

- NIE – oznacza, że w przypadku, gdy jedna z pozycji listy wypłat jest niepoprawna, to wówczas 

podczas generowania przelewów (za pomocą operacji „Generuj przelew bankowy”) system nie 

uwzględni żadnych pozycji z listy (również jeżeli w pozostałych pozycjach nie występowały 

błędy) – czyli przelew nie zostanie wygenerowany dla całej listy. Wówczas, aby wygenerować 

przelew, pomijając pozycje, dla których występują błędy,  użytkownik może skorzystać 

z widocznego wówczas dodatkowego menu „Przelewy elektroniczne -> Generuj przelew 

bankowy pomimo błędów”: 

 
 

2. Udostępnienie pełnej obsługi modułu Stypendia (ST) w nowej technologii. 

W module ST w nowej technologii zrealizowano wiele zmian mających na celu ułatwienie oraz 

przyspieszenie obsługi klientów. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi 

w module ST.  

 

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


3. Dodanie parametru systemowego „CZY ZAOKRĄGLAĆ WSKAŹNIK WYDATKÓW 

NA 1 M KWADRATOWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ”, który decyduje o tym, czy wydatki 

na normatywną powierzchnię lokalu mają być zaokrąglane. Parametr przyjmuje wartości: 

- TAK – oznacza zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku (matematyczne) kwoty wydatków 
mieszkaniowych na 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,  

- NIE – oznacza dotychczasowe działanie systemu, zgodne z zapisem w art. 5 ust. 4 ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych, czyli zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku wyliczonych 
wydatków na normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego – domyślna wartość parametru.  

 

4. Poprawa liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia 

rodzinnego (SPR_RZECZ-FIN_7) w blokach A1 i A2 w zakresie wykazywania liczby świadczeń 

w przypadku wypłaty wyrównań do pełnej wysokości świadczenia przy wyjściu rodziny 

z mechanizmu złotówka za złotówkę. 

 

5. Dodanie możliwości tworzenia własnych znaczników użytkownika, poprzez udostępnienie 

w oknie "Lista znaczników" ikony dodawania nowych znaczników oraz dodanie obsługi tych 

znaczników w szablonach dotyczących wniosków, decyzji i korespondencji: 

 
 

6. Rozszerzenie wydruków dotyczących stypendiów, o uwzględnianie numeru PESEL dziecka (ucznia) 

oraz podmiotu decyzji: 

 



7. Usunięcie we wniosku o zasiłek rodzinny domyślnego zaznaczania dodatku z tytułu samotnego 
wychowania, w przypadku, gdy wnioskodawca posiada stan cywilny „panna” lub „kawaler” oraz 
dodanie obsługi automatycznego podpowiadania dodatku w przypadku uzupełniania danych 
na zakładce samotnego wychowanie. 

 

8. Usunięcie opcji „po akceptacji przejdź na listę decyzji do opracowania” z okna wniosków, dla 

których nie wydaje się decyzji w systemie, dla których wybiera się przycisk „Przekaż 

wg właściwości”:  

 
 

9. Na poziomie Wojewody udostępniono możliwość z poziomu wniosku rejestracji druku unijnego 

ze wskazaniem wersji  (dodawanego jako dokument do wniosku na zakładce „Dokumenty”): 

 
 

Rejestracja druku unijnego z poziomu wniosku jest zalecana, jeżeli w sprawie wniosku krajowego 

jest wysyłany druk do instytucji zagranicznej i wniosek nie jest powiązany ze sprawą na potrzeby 

polskie (poprzez pole „Oznaczenie sprawy” dostępne na wniosku), w ramach której 

są rejestrowane wszystkie wysyłane/otrzymane druki i korespondencje. 

Powiązanie wniosku z drukiem lub ze sprawą jest konieczne, aby z systemu można było pozyskać 

dane na potrzeby sprawozdawczości. 


