
Opis zmian w wersji 2-6.0 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             
1. Udostępnienie obsługi usług grupowych (ZUS, MEN, MNiSW), dostępnych w ramach CSIZS 

Emp@tia dla obszarów SR, FA, SW, które mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich 
rodzin w trakcie realizacji świadczeń. 

 
 

W ramach obsługi usług grupowych w Oprogramowaniu SR/FA/SW można: 
 Pobierać raporty przygotowane przez Ministerstwo i systemy ZUS, SIO MEN, POLON MNiSW, 

zawierające zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ 
na realizację wypłat świadczeń, tj:  

 raporty dla usługi ZUS (Z1-CBB) 

 raporty dla usługi MEN (SIO MEN) 

 raporty dla usługi MNSiW (POLON MNSiW).  

Uwaga! Informację o opublikowaniu raportu i możliwości jego pobrania do systemu 
dziedzinowego przekaże MRPiPS za pomocą komunikatu w CAS. 

 Przeglądać zawartość pobranych raportów. 
 Dokonać przydzielenia (dekretacji) pozycji z raportu na wskazanych pracowników 

uprawnionych do weryfikacji otrzymanych informacji. 
 Wprowadzać odpowiednie statusy przy każdej z pozycji raportu. 
 Generować sprawozdania zawierające statusy wprowadzone dla poszczególnych pozycji 

w raporcie, które następnie można wczytać do aplikacji CAS. 
 
Szczegółowy opis obsługi usług grupowych znajduje się w instrukcji: Instrukcja obsługi usług 
grupowych. 

 

  

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


2. Dodanie komunikatu informującego o tym, że bieżąca wersja Oprogramowania jest ostatnią, 

na której Użytkownik może korzystać z nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej oraz JAVY 

JDK na serwerze, wyświetlanego w przypadku, gdy system wykryje zainstalowaną starszą niż 

zalecana wersję JAVA 8 update 65. Komunikat ten jest wyświetlany podczas każdego 

przelogowania się użytkownika do modułu:  

 

 

3. Rozszerzenie funkcjonalności wysyłania powiadomień SMS/e-mail do klientów o możliwość 

indywidualizacji tekstów powiadomień dla zdarzeń generujących powiadomienia: 

 „Zatwierdzenie zmiany decyzji przyznającej” – zdarzenie generuje powiadomienie 

o możliwości odbioru wydanej decyzji zmieniającej przyznanie świadczenia, które zostanie 

wygenerowane po akceptacji czynności „Zatwierdzanie decyzji” wywołanej przyciskiem 

„Zatwierdź” dla kolejnej decyzji, 

 „Zatwierdzenie decyzji odmownej” - zdarzenie generuje powiadomienie o możliwości odbioru 

wydanej decyzji odmownej, które zostanie wygenerowane po akceptacji czynności 

„Zatwierdzanie decyzji” wywołanej przyciskiem „Zatwierdź” dla decyzji odmownej, 

 „Potwierdzenie listy wypłat” – zdarzenie generuje powiadomienie o zrealizowaniu wypłaty, 

np. w formie przelewu, które zostanie wygenerowane po akceptacji komunikatu wywołanego 

przyciskiem „Potwierdź zaznaczone” lub „Potwierdź wszystkie” w oknie „Pozycje listy wypłat”. 

 

4. Dodanie ostrzeżeń mających na celu poinformowanie Użytkowników o nieuzupełnieniu kwoty 

ustawowej wypłaty świadczenia, wyświetlanych przy akceptacji projektu decyzji oraz 

zatwierdzaniu i przekazywaniu do zatwierdzenia decyzji przyznającej: 

 
 

  



5. Rozszerzenie dostępności ostrzeżeń, mających na celu poinformowanie Użytkowników o ryzyku 

niewypłacenia świadczenia, w przypadku, gdy w momencie zatwierdzania decyzji zmieniającej 

w planie wypłat decyzji zmienianej znajdują się pozycje niewypłacone, dla których nie 

ma odpowiednika w nowej decyzji: 

 

 
6. Dodanie narzędzia pozwalającego na wykonanie operacji zmiany kwot zaplanowanych 

świadczeń dotyczących dodatków energetycznych. Operacja jest dostępna dla administratora, 

po wybraniu menu Pakiet narzędziowy -> Zmiana kwot DE od maja. Po wybraniu tego menu 

system porówna wartości parametrów systemowych określających kwoty dodatków 

energetycznych zdefiniowanych na dzień 30 kwietnia i 1 maja bieżącego roku. Jeżeli wartości 

parametrów różnią się, to wówczas kwota dodatku energetycznego zostanie zmieniona 

we wszystkich świadczeniach zaplanowanych i do wypłaty po dacie zmiany na kwotę obowiązującą 

od 1 maja. 

 

 
  



7. Zmiana na poziomie Wojewody symbolu sprawozdania „Monitoring spraw” na „MS-W” oraz 

udostępnienie podglądu zawartości sprawozdania w przeglądarce internetowej (Operacje -> 

Podgląd sprawozdania HTML): 

 
 

8. Dodanie na poziomie Wojewody obsługi nowego druku unijnego R036 w wersji 3-2: 

 


