Opis zmian dla Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW w wersji G-1.03-2-1.7
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją Oprogramowania do
obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Świadczeń
Wychowawczych (SW) o oznaczeniu 2-1.7.
W wersji 2-1.7 zrealizowaliśmy następujące zmiany:
1. Obsługa świadczenia wychowawczego (SW) w ramach programu „Rodzina 500+”
a. Rejestracja wniosków o świadczenie wychowawcze
b. Rejestracja wniosków o zmianę świadczenia wychowawczego
c. Przyjęcie wniosków elektronicznych, złożonych za pośrednictwem:
i. Portalu Emp@tia,
ii. Systemów bankowych (wraz z informacją, z którego banku pochodzi wniosek i numerem
nadanym przez system bankowy – w kolumnie „Nadawca”)
iii. ZUS
d. Weryfikacja danych o beneficjencie w systemach zewnętrznych CSIZS Emp@tia: ZUS, MF,
PESEL – z uwzględnieniem stanu cywilnego, EKSMOoN
e. Sprawdzenie w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB), czy ta sama osoba nie wnioskowała
o świadczenie wychowawcze w innych Jednostkach,
f. Obsługa procesu decyzyjnego
g. Obsługa wydruków decyzji w oparciu o konfigurowalne szablony
h. Obsługa list wypłat
i. Obsługa podpowiadania dochodów pomiędzy modułami SR/FA/SW
j. Obsługa zestawień:
i. Dzienny
ii. Osobowy
iii. Realizacji świadczeń
k. Wydruk karty wypłat świadczeń
l. Wydruk zaświadczenia o udzielonej pomocy
m. Możliwość wczytania wywiadu środowiskowego z aplikacji POMOST Std.
Włączenie obsługi świadczenia wychowawczego, warunkowane jest zamówieniem licencji –
szczegóły oferty dostępne są pod adresem http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczeniespoleczne/zabezpieczenie-spoleczne/aktualizacje/wt-02162016-1054
2. Zmiany dotyczące sprawozdawczości na poziomie gminy
a. Dodanie nowych formularze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu:
i. Świadczeń Rodzinnych: SRR_RZECZ_FIN_6
ii. Zasiłku dla opiekuna - SPR_RZECZ_FIN_ZDO
iii. Funduszu alimentacyjnego - SPR_RZECZ-FIN_FA_3
b. Obsługa zmian w zbiorach centralnych.
3. Uproszczenie wprowadzania spraw od rejestracji wniosku do wydania decyzji
a) Szczegóły
ułatwień
opisuje
dokument
dostępny
pod
adresem:
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/ulatwienie_rejestracji_spraw_sr_i_sw_
w_wersji_2-1.7.pdf
4. Zmiany dotyczące list wypłat:
a. Dodanie możliwość generowania osobnych list wypłat:
i. Dla świadczenia rodzicielskiego
ii. Dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
iii. Dla świadczeń z artykułu 22B
b. Dodanie możliwości tworzenia korekt podczas generowania listy wypłat.

5. Zmiany dotyczące funduszu alimentacyjnego
a. Dodanie możliwości utworzenia należności na podstawie listy zadłużeń – możliwość
utworzenia należności dla zadłużeń z kilku okresów zasiłkowych i w konsekwencji
utworzenie jednej decyzji rozkładającej na raty zadłużenie dłużnika dla tej należności.
6. Zmiany dotyczące analizy i raportów
a. Dodanie raportu „Analiza świadczeniobiorców”, umożliwiającego uzyskanie liczby osób
z podziałami wg różnych kryteriów np. płci, wieku, niepełnosprawności itd.
b. Dodanie raportu „Analiza zadłużeń” – szczegółowe informacje dla wybranego dłużnika.
7. Zmiany dotyczące sposobu uwzględniania dochodów uzyskanych i utraconych:
Od wersji 2.1.7 wprowadzany dla osoby uzyskany/utracony dochód jest uwzględniany do
dochodu rodziny, od miesiąca następnego po miesiącu, którym został ten dochód
uzyskany/utracony. Oznacza to, że w polu „Okres utraty/uzyskania dochodu od” należy
wprowadzać miesiąc, w którym dochód został uzyskany/utracony i wówczas system ten dochód
będzie uwzględniał do dochodu rodziny dopiero w następnym miesiącu (miesiąc podany w polu
„Okres utraty/uzyskania dochodu od” + 1).
Jeżeli wprowadzony uzyskany dochód spowoduje przekroczenie kryterium dochodowego, to
system nie przyzna świadczenia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód
został uzyskany, tj. po miesiącu wprowadzonym w polu „Okres uzyskania dochodu od”.
Jeżeli wprowadzony utracony dochód spowoduje, że rodzina nie przekracza już kryterium
dochodowego (wcześniej przekraczała), to system przyzna świadczenie od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został utracony, tj. po miesiącu wprowadzonym w
polu „Okres utraty dochodu od”.
W polu „Okres utraty/uzyskania dochodu do” system domyślnie podpowiada miesiąc grudzień.
Pozostawienie takiego okresu jest zalecane i oznacza że dochód uzyskiwany/utracony jest
przez cały okres na który jest przyznawane świadczenia.
Uwaga! Jeżeli znany jest okres do kiedy osoba będzie uzyskiwać dochód, np. jeżeli uzyskany
dochód jest z tytułu uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, to wówczas można wprowadzić
miesiąc do kiedy dochód jest uzyskiwany, wówczas system będzie uwzględniał do dochodu
rodziny dochód uzyskany do miesiąca utraty tego dochodu z roku podatkowego, z którego jest
uzysk.
Na przykład, osoba uzyskała dochód z tytułu otrzymywania świadczenia rodzicielskiego do lipca
2016, więc wprowadzamy jako „Okres uzyskania dochodu do” miesiąc lipiec, wówczas na
podstawie takiego wniosku z tak wprowadzonym dochodem uzyskanym, system przyzna
świadczenie od września 2016 roku, tj. od miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła
utrata dochodu. Utrata dochodu w tym przypadku nastąpiła w miesiącu sierpniu 2016.
8. Pozostałe wprowadzone zmiany:
a. Dodanie możliwości prezentacji wniosku złożonego elektronicznie z okna wczytanego
wniosku (od strony listy wniosków elektronicznych)
b. Dostosowanie formularza i eksportu elektronicznego PIT8C do obowiązującej wersji.
c. Dostosowanie wyznaczenia okresu przyznania dodatku z tytułu urlopu wychowawczego do
zmian prawnych.
d. Dodanie możliwości podglądu wyliczonych kwot składowych do obliczeń w decyzjach
złotówka za złotówkę.
e. Dodanie możliwości eksportu danych do etykiet z listy decyzji
9. Zmiany dla poziomu Marszałka
a. Dodanie formularza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Świadczeń Rodzinnych na
poziomie Marszałka - SPR_RZECZ_FIN_M_2.
b. Dodanie znacznika „DEC_ROPS5_PrzyznOdm” drukujący informację o przyznanych i
odmówionych świadczeniach. Okresy odmówionych świadczeń nie są drukowane, gdy
odmowa jest z powodu braku okresów koordynacji i/lub okresów aktywności zawodowej.
c. Dodanie możliwości odznaczania pól jednokrotnego wyboru na drukach unijnych.

