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• Przed wdrożeniem e-usługi USOSweb: 

• udostępniał formularze wniosków; 

• wspierał koordynatorów w weryfikacji wniosków; 

• umożliwiał (masowe) rozpatrzenie wniosków i 

przygotowanie decyzji administracyjnych do wydruku. 

• Żadna z czynności wykonywanych w systemie nie 

miała mocy prawnej. Postępowanie administracyjne 

miało formę papierowej wymiany dokumentów 

pomiędzy organem (uczelnią) a wnioskodawcą 

(studentem/doktorantem). 

Kontekst usługi 



• Implementacja prawa administracyjnego w zakresie 

doręczania wnioskodawcom pism drogą elektroniczną. 

• Wsparcie dla tworzenia decyzji, wezwań, zawiadomień. 

• Elektroniczny podpis ww. dokumentów certyfikatem 

kwalifikowanym. 

• Utworzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) 

w momencie odbioru (doręczenia) pisma. 

• Utworzenie Urzędowego Poświadczenia Doręczenia 

(UPD) w momencie upływu terminu na odebranie pisma 

(domniemania doręczenia). 

Procedowanie wniosków z elektronicznym 

doręczaniem dokumentów 



1. KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1964 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 

2. InformPodPubU – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

570 ze zm.)  

3. DokEleR – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. 

w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 

doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 

wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 

180)  

4. SysTelinfR – Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które 

powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania 

użytkowników (Dz.U. 2016 nr 1627) 

Podstawy prawne elektronicznego doręczania 



Art. 39 § 1 KPA 

Doręczenie  pism  następuje  za  pomocą  środków  komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z 

następujących warunków: 

1. złoży  podanie  w formie  dokumentu  elektronicznego  przez  elektroniczną 

skrzynkę podawczą organu administracji publicznej; 

2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże 

organowi  administracji publicznej adres elektroniczny; 

3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych 

środków i wskaże organowi administracji publicznej adres 

elektroniczny. 

Podstawy prawne elektronicznego doręczania 



Art. 46 § 4 KPA 

W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji 

publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1. wskazanie, że adresat  może odebrać pismo w formie dokumentu 

elektronicznego; 

2. wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i 

pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;  

3. pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu 

identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie 

teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu 

podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób. 

Art. 46 § 9 KPA  

Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu 

elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3. 

Podstawy prawne elektronicznego doręczania 



Art. 20a ust. 2 InformPodPubU 

Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemu 

teleinformatycznego,  może umożliwiać  użytkownikowi  uwierzytelnienie w 

tym systemie także przez zastosowanie innych technologii. 

 

Rozporządzenie MC z dn. 5 października 2016 r. SysTelInfR 

dopuszcza dwie drogi uwierzytelniania: 

• przez zastosowanie systemu certyfikującego, służącego do wydawania i 

unieważniania certyfikatów, wykorzystywanych przez podmioty publiczne do 

uwierzytelniania użytkowników;  

• przez zastosowanie systemu zarządzania tożsamością, przetwarzającego dane 

dotyczące tożsamości użytkowników, wykorzystywane przez podmioty publiczne 

do uwierzytelniania użytkowników w oparciu o inne metody niż certyfikat. 

 

>>>> Architektura USOSweb spełnia wymagania określone dla systemu 

zarządzania tożsamością. 

Podstawy prawne elektronicznego doręczania 



• Desktopowa aplikacja działająca w tle na 

komputerze lokalnym użytkownika. 

• Komunikuje się z przeglądarką za pomocą 

WebSocket. 

• Umożliwia podpisy cyfrowe certyfikatem 

kwalifikowanym. 

• Można ją wykorzystywać także w innych procesach 

wymagających podpisu kwalifikowanego. 

USOS SIGN 



Perspektywa organu 



Perspektywa organu 



Perspektywa organu 



• Po podpisaniu pisma za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego (art. 54 § 2, art. 107 § 1 pkt 8, art. 124 § 1 KPA) 

wysyła do wnioskodawcy wiadomość e-mail o możliwości 

odebrania pisma elektronicznie (art. 46 § 4 KPA). 

• Z chwilą odebrania pisma przez wnioskodawcę (§ 15 DokEleR) 

tworzy urzędowe poświadczenie odbioru (§ 14 DokEleR). 

• Po 7 dniach od udostępnienia pisma, w przypadku jego 

nieodebrania, wysyła powtórne zawiadomienie (art. 46 § 5 KPA).  

• W przypadku nieodebrania pisma przez 14 dni od dnia przesłania 

pierwszego zawiadomienia oznacza pismo jako doręczone 

(domniemanie doręczenia – art. 46 § 6 KPA) i tworzy urzędowe 

poświadczenie doręczenia (§ 6 DokEleR). 

System automatycznie: 



Perspektywa wnioskodawcy 



Perspektywa wnioskodawcy 



Perspektywa wnioskodawcy 



Perspektywa wnioskodawcy 



Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) 



Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) 



Świadczenia z elektronicznymi decyzjami: 

• stypendium rektora dla najlepszych studentów 

• stypendium dla najlepszych doktorantów 

• stypendium doktoranckie 

• zwiększenie stypendium doktoranckiego 

• stypendium socjalne 

• stypendium dla osób niepełnosprawnych 

• zapomoga 

Wdrożenie na Uniwersytecie Warszawskim 



Wdrożenie na Mazowszu lata 2018-2019 

Rok kalenda-

rzowy 

Lista 

wszystkich 

pism 

W tym lista pism 

podpisanych 

elektronicznie 

W tym lista pism 

odebranych 

elektronicznie 

Uniwersytet Warszawski 2018 

2019 (w trakcie) 

17 173 

  4 560 

8 833 

   340 

7 652 

  269 

Uczelnia Techniczno-

Handlowa im. H. 

Chodkowskiej (Warszawa) 

2018 

2019 

1 161 

1 249 

1 124 

1 209 

1 022 

1 095 

Wojskowa Akademia 

Techniczna (Warszawa) 
2019 (drugie 

półrocze) 
3 711 1 766 1 649 

Szkoła Główna Handlowa 2018 

2019 (w trakcie) 

4 468 

1 886 

3 876 

1 582 

3 716 

1 438 



Inne materiały 

• Artykuł o cyfrowym 

podpisywaniu decyzji w 

portalu UW (13.11.2018) 

• System Redmine do 

komunikacji z uczelniami 

• Dokumentacja instalacyjna 

Dodatkowe wyzwania 

• Ustawa 2.0 

• Elektroniczna teczka 

studenta 

https://www.uw.edu.pl/cyfrowe-podpisywanie-decyzji-o-stypendia-naukowe/?highlight=elektroniczne%20podpisywanie

