
Opis zmian w wersji 2-7.2 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

       

1. Dodanie w konfiguracji parametrów przelewów elektronicznych dodatkowego znacznika 

„Element dodatkowy rodzaju listy wypłat” możliwego do wstawienia w polu „Tytułem”, którego 

zawartość jest uzależniona od rodzaju listy wypłat, której dotyczy przelew: 

 

Funkcjonalność ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku przelewów dotyczących 

świadczeń z modułu SW. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS, w celu zabezpieczenia beneficjentów 

świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start przed nieuprawnionymi zajęciami 

komorniczymi, opis przelewów bankowych dotyczących świadczeń wychowawczych powinien 

zawierać tekst „R.500+", natomiast opis przelewów bankowych dotyczących świadczenia dobry 

start powinien zawierać tekst „PDS”.  

Domyślnie znacznik „Element dodatkowy rodzaju listy wypłat” drukuje w tytule przelewu tekst 

zgodny z wytycznymi MRPiPS, czyli: 

 dla przelewów dotyczących świadczeń wychowawczych - „R.500+" 

 dla przelewów dotyczących świadczeń dobry start – „PDS” 

Znacznik „Element dodatkowy rodzaju listy wypłat” jest rozszerzeniem dotychczasowego 

rozwiązania polegającego na stosowaniu znacznika „Dodatkowy tekst”, umożliwiającego 

wprowadzenie dowolnej wartości w tytule przelewu, wspólnej dla wszystkich przelewów w ramach 

danego modułu aplikacji. Oznacza to, że jednostki korzystające z dotychczasowego rozwiązania 

powinny usunąć z pola ‘Tytułem’ znacznik „Dodatkowy tekst” i zastąpić go znacznikiem „Element 

dodatkowy rodzaju listy wypłat”. 

Szczegółowy opis sposobu definiowania przelewu bankowego z tytułem dedykowanym dla: 

 świadczeń wychowawczych, tj. z tekstem „R.500+", 

 świadczeń dobry start, tj. z tekstem „PDS”, 

został przedstawiony w instrukcji „Wstawienie w tytule przelewu dodatkowego tekstu”. 

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


2. Dodanie dla elementów  słownika „KOD Rodzaju Listy Wypłat” wartości dodatkowej, która  

jest wykorzystywana przez znacznik „Element dodatkowy rodzaju listy wypłat” podczas 

generowaniu przelewów elektronicznych.  

Domyślną wartość dodatkową elementów słownika „KOD Rodzaju Listy Wypłat” można 

modyfikować od strony elementów słownika (Administracja -> Słowniki -> Lokalne -> Słowniki 

uniwersalne -> Kod Rodzaju Listy wypłat -> przycisk Elementy): 

  

3. Udostępnienie możliwości wygenerowania zaległych powiadomień, informujących o przyznaniu 

świadczenia „Dobry Start”, poprzez dodanie w oknie „Rejestr powiadomień” menu „Operacje  

-> Generowanie zaległych i anulowanych powiadomień o przyznaniu Świadczenia Dobry Start”: 

 

Po wybraniu tej operacji rozpocznie się proces wyszukiwania decyzji o przyznaniu świadczenia 
„Dobry Start”, dla których nie wygenerowano powiadomienia lub powiadomienie zostało 
anulowane przez Administratora. Jeżeli w systemie nie zostaną odnalezione żadne decyzje  
z zaległymi lub anulowanymi powiadomieniami, wyświetli się stosowny komunikat. W przypadku 
gdy w systemie będą takie decyzje, otworzy się okno „Zaległe i anulowane powiadomienia  
dla świadczenia Dobry Start”, w którym system wyświetli wszystkie decyzje, dla których nie 
wygenerowano lub anulowano powiadomienia. Na liście tej, będą również decyzje dotyczące osób, 
które nie wyraziły zgody na otrzymywanie powiadomień. Decyzje, dotyczące osób, które wyraziły 
zgodę na powiadomienia, można wyszukać korzystając z kolumny „Czy zgoda e-mail” i/lub „Czy 
zgoda SMS”.  



Aby wygenerować zaległe powiadomienia, należy wskazać decyzję lub kilka decyzji, dla których 
chcemy wysłać zaległe powiadomienia, a następnie wybrać przycisk „Wygeneruj zaległe 
i anulowane powiadomienia”.  

 

Rozpocznie się proces generowania zaległych i anulowanych powiadomień, a po jego zakończeniu 
wyświetli się komunikat z informacją o ilości wygenerowanych powiadomień.  
Wygenerowane powiadomienia przeznaczone do wysłania zapisywane są na liście rejestru 
powiadomień. 
 

4. Dodanie obsługi autonumeracji wywiadów podczas ich zatwierdzania. 

 

5. Poprawa przenoszenia danych właściciela dla nowego konta bankowego, podczas wczytywania do 

systemu wniosków elektronicznych. 

 
6. Dodanie parametru systemowego „CZY POTRĄCENIA KRUS UWZGLĘDNIAĆ NA LIŚCIE WYPŁAT 

JAKO OSOBNE POZYCJE”, określającego sposób, w jaki potrącenia z KRUS mają być uwzględniane 
podczas generowania listy wypłat dla KRUS. 
Parametr domyślnie ustawiony jest na „NIE” i może przyjmować wartości: 

a. „TAK” – oznacza, że potrącenia KRUS są uwzględniane jako osobne pozycje listy o ujemnej 
kwocie (analogicznie jak dla ZUS), 

b. „NIE” – oznacza, że potrącenia KRUS będą uwzględniane na listach wypłat w ramach tej samej 
pozycji listy, co wypłaty (analogicznie jak dla świadczeń). 

 

 



7. Dostosowanie łącznego limitu wielkości załączników dołączanych do korespondencji 

wychodzącej z systemu, do wielkości obsługiwanej przez pocztę elektroniczną  

systemu Emp@tia - 3MB. W przypadku przekroczenia wielkości załączników w korespondencji, 

proces wysyłania nie powiedzie się, a system poinformuje o tym fakcie wyświetlając komunikat: 

 

8. Na poziomie Wojewody poprawa liczenia sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie 

niewykazywania wniosków o zmianę świadczenia w wierszach 1 i 2 tabeli C. 

 

9. Dodanie na poziomie Wojewody obligatoryjności na uzupełnienie  
„Daty ustalenia koordynacji” dla wniosków zakwalifikowanych do  procesu decyzyjnego:  

 


