
 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.5 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM 

             
1. Dostosowanie Oprogramowania do współpracy z aplikacją do obsługi teczek akt klientów 

Jednostek w ramach Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu 
Alimentacyjnego oraz Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych. Udostępniono aplikację 
Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD), która wspomaga zarządzanie teczkami klientów 
przechowywanych w postaci elektronicznej i papierowej w Jednostkach z obszaru Zabezpieczenia 
Społecznego oraz obsługę dokumentów zgromadzonych w tych teczkach.  
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą nowej aplikacji CRD: 
http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-

dokumentow/oferta 
 

Szczegółowy opis aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów znajduje się na końcu opisu zmian. 
 

2. Przyspieszenie wykonywania zbioru centralnego z obszaru Świadczeń Wychowawczych 
na poziomie gminy. Przyspieszenie to będzie zauważalne zwłaszcza na bazach, na których 
do zbioru jest generowana bardzo duża ilość danych. 

  
3. Dodanie możliwości wykonania operacji czyszczenia bazy publikacji, zawierającej archiwum 

logów komunikacji z systemami zewnętrznymi. Operacja jest dostępna dla administratora, 
po wybraniu menu Pakiet narzędziowy>Czyszczenie bazy publikacji: 

 
 

4. Dostosowanie działania systemu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2016r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw, dotyczących wyznaczania wieku emerytalnego dla kobiet.  
Oznacza to, że od dnia 1 października 2017 roku kobiety urodzone w okresie od 1 lipca 1956r. 
do 30 września 1957r. mogą przejść na emeryturę, a okres składkowy od 1 października 2017r. 
wynosi ponownie 20 lat, co dla nowo tworzonych decyzji zostanie uwzględnione 
w Oprogramowaniu przy wyliczaniu okresu opłacania składek na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 
5. Aktualizacja wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok 2016r., 

zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 września 2017r., określanej w systemie 
parametrami systemowymi „DOCHÓD ROCZNY Z HEKTARA” i „DOCHÓD Z HEKTARA”. 

 
6. Dostosowanie prezentacji wydruków wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 

się dziecka i wniosków o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 
o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", które zostały 
złożone po 1 sierpnia 2017r., do szablonów wykorzystywanych do prezentacji wniosków 
złożonych drogą elektroniczną. 

http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-dokumentow/oferta
http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-dokumentow/oferta


 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

7. Dodanie możliwości wyboru kolumn „Kwota pot. SW bez odsetek” i „Kwota pot. SW odsetki” 
dla szablonu wydruku list wypłat. 

 
8. Rozszerzenie widoku wniosków elektronicznych, odbieranych za pomocą poczty elektronicznej 

systemu Emp@tia, o kolumnę prezentującą informację, czy dana pozycja na liście 

korespondencji posiada załączniki ( ): 

 
 

9. Dodanie kolumny „Podmiot korespondencji (osoba)” w oknie korespondencji, prezentującej 
imię i nazwisko osoby lub dłużnika zarejestrowanego w systemie, będącego podmiotem 
korespondencji w sprawie: 

 
 

10. Dodanie obsługi wyboru wersji szablonu wydruku zwrotek na liście korespondencji: 

 
 

11. Dodanie znacznika „ZWR_telefon_wnioskodawcy” – znacznik drukuje informację o numerze 
telefonu wnioskodawcy. Znacznik jest dostępny do wyboru dla szablonu wydruku zwrotek 
decyzji, list wypłat dla instytucji (potwierdzenie odbioru pisma) i korespondencji ZWROTKA1. 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

12. Dodanie znaczników, dostępnych do wyboru dla grupy szablonów wydruku korespondencji: 
a. „KOR_AdresOrganuWlasciwego” – znacznik drukuje dane adresowe organu właściwego 

(na poziomie ROPS) lub jednostki wydającej decyzję – Marszałka (na poziomie gminy) 
wskazanego na wniosku powiązanego z korespondencją. 

b. „KOR_NrKontaOrganuWlasciwego” – znacznik drukuje dane dotyczące konta bankowego 
organu właściwego (na poziomie ROPS) lub jednostki wydającej decyzję – Marszałka 
(na poziomie gminy) wskazanego na wniosku powiązanego z korespondencją. 

 
13. Dodanie znacznika „DEC_PrzyznaneSw_miesiacRokSwiadczeniaJednorazowego”, który drukuje 

informację dotyczącą miesiąca i roku świadczenia, z pola „Data od” okresu obowiązywania 
świadczenia jednorazowego. Znacznik jest dostępny do wyboru dla podznaczników dotyczących 
decyzji zmieniających i uchylających świadczenia jednorazowe, dostępnych dla czerwonego 
znacznika DEC_ZmienianeSwiadczenia_lista w szablonie wydruk. 

 
14. Udostępnienie znaczników drukujących dane pracownika opracowującego decyzję dla 

wszystkich szablonów wydruku decyzji: 
a. „daneOpracowywujacego” – znacznik drukuje imię i nazwisko pracownika opracowującego 

decyzję, 
b. „inicjalyOprawcowywujacego” – znacznik drukuje inicjały pracownika opracowującego 

decyzję. 
 
15. Dodanie obsługi automatycznego podpowiadania adresata korespondencji do osoby, 

w przypadku, gdy okno dodawania korespondencji zostało otworzone w kontekście 
korespondencji dla osoby: 

 
 
16. Rozszerzenie komunikatu wyświetlanego podczas potwierdzenia wykonania czynności 

ustawiania daty śmierci dłużnika, o uwzględnianie aktywnych (niezakończonych) dokumentów 
dotyczących dłużnika – upomnienia i tytuły wykonawcze. 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

17. Udostępnienie modyfikacji danych osoby na liście osób otworzonej od strony okna 
„Aktualizacja danych osobowych w systemie”: 

 
 

18. Modyfikacja sposobu wprowadzenia wartości w polu „Cena kWh wg ostatniego rachunku” 
w oknie „Kalkulator dodatku mieszkaniowego”: 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) 
 

Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) umożliwia pełną automatyzację procesu tworzenia 
i zarządzania teczkami akt klientów, dając możliwość szybkiego dostępu do elektronicznej wersji 
dokumentów, nie dodając nadprogramowych zadań Użytkownikowi. 
Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów umożliwia: 
a. gromadzenie dokumentów wprowadzanych w Oprogramowaniu do Obsługi SR/FA/SW/DM 

(systemie źródłowym), w grupujących teczkach akt klientów - system źródłowy może 
automatycznie wysyłać dane o nowych dokumentach wprowadzanych w systemie 
(np. po kwalifikacji nowego wniosku, zatwierdzeniu decyzji itp.), jak również usuwać błędnie 
wprowadzone dane (np. po usunięciu wniosku, cofnięciu zatwierdzenia decyzji itp.). W ramach 
procesu przesyłania dokumentów z systemu źródłowego w aplikacji CRD tworzone 
są i odpowiednio numerowane teczki klientów; 

b. przesyłanie z Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM dokumentów: 
o wniosków (wraz z załącznikami, np. weryfikacje w systemach zewnętrznych),  
o decyzji (wraz z wydrukami), 
o wszczęć postępowania, 
o odwołań, 
o upomnień, 
o tytułów wykonawczych, 
o korespondencji w sprawie (wraz z wydrukiem i załączonymi plikami). 

c. zarządzanie teczkami klientów, w tym ich numeracją, statusami, zawartością, jak również 
informacjami o fizycznym miejscu przechowywania dokumentów – w systemie udostępniono 
możliwość tworzenia słownika miejsc przechowywania dokumentów, z dokładnością 
do pomieszczenia/półki/regału.  

d. obsługę procesu wypożyczeń i zwrotów teczek akt 
e. szybki dostęp do wersji elektronicznej wszystkich dokumentów znajdujących się 

w rzeczywistych teczkach klientów - użytkownik nie musi realizować procesu wypożyczenia, aby 
posiadać dostęp do elektronicznej wersji dokumentów klienta, lecz używa aplikacji jako miejsca 
dostępu do podglądu danych.  

 

Aby była możliwa obsługa zasilenia aplikacji CRD danymi z Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/DM, należy: 
a. zainstalować aplikację CRD, 

b. zarejestrować dane jednostki, która będzie pracować w systemie oraz dane użytkownika – 
administratora systemu, 

c. skonfigurować połączenie Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM z aplikacją CRD 
 

Chcąc umożliwić Państwu jak najlepsze zapoznanie się z naszym produktem, mamy przyjemność 
poinformować, że od dnia 2 października 2017r. udostępnimy możliwość skorzystania do końca 
roku 2017 z Cyfrowego Repozytorium Dokumentów bez ponoszenia dodatkowych opłat.  
Zaletą skorzystania z CRD już w roku 2017 będzie możliwość zachowania przesłanych dokumentów 
i dalsza kontynuacja pracy po wcześniejszym wykupieniu licencji na rok 2018.  
Koszt licencji na rok 2018r. będzie uzależniony od wielkości jednostki, a dokładnie od ilości 
dokumentów gromadzonych w CRD. Dokładną ofertę na zakup licencji na rok 2018 zostanie 
przedstawiona Państwu w listopadzie bieżącego roku.  
Proces zasilania danymi z systemu źródłowego jest w pełni automatyczny oraz odporny na przerwy 
w połączeniu, ze względu na samoczynne kolejkowanie i ponawianie wysyłania komunikatów, które 
nie dotarły do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów podczas pierwszej próby zasilania. 



 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Korzyści z wdrożenia Cyfrowego Repozytorium Dokumentów: 
a. automatyzacja procesu zarządzania teczkami klientów w Jednostce; 
b. możliwość szybkiego ustalenia miejsca przechowywania teczki; 
c. minimalny narzut pracy dla pracowników (przesyłanie danych „w tle”); 
d. ułatwienie i przyspieszenie dostępu do dokumentów, również tych które były składane 

w poprzednich okresach zasiłkowych/w innych sprawach, co powoduje, iż Jednostka nie jest 
zmuszona do żądania ponownego dostarczenia dokumentu przez klienta; 

e. szybkie wyszukiwanie informacji w dokumentach; 
f. dostęp do dokumentów niezależnie od lokalizacji; 
g. gromadzenie w jednym miejscu danych pochodzących z różnych systemów dziedzinowych. 
 
W celu skorzystania z naszego rozwiązania w roku 2017 prosimy o przesłanie prośby o udostępnienie 
danych niezbędnych do uruchomienia aplikacji CRD na adres uslugi.zs@sygnity.pl wraz z informacją 
o nazwie i danych adresowych Jednostki oraz osobie kontaktowej. 


