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Łukasz Krawiranda
Natalia Wojciechowska

Moduł Wnioski w USOSweb

Prezentację dostosowano do formy PDF, dlatego różni się ona od wersji 
wyświetlanej podczas wystąpienia. 
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Parę słów o module Wnioski

Aktualnie
● 25 wniosków w dystrybucji
● 6 wniosków, które przestały być 

rozwijane
Typy wniosków

● stypendialne
● z toku studiów
● pracownicze

ePW
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Konteksty

Liczba wątków w redmine – Wnioski vs. pozostałe 
moduły USOSweb

Wielkość poszczególnych wniosków wg wierszy 
kodu (od kilkunastu tys. do kilkudziesięciu)



5

Skala – UJ, UMCS i UW

W 2020 r.
● ponad 1,3 mld zł  dotacji 

na świadczenia w skali Polski
● ponad 124 mln zł dotacji dla UJ, 

UMCS i UW
● sprawy stypendialne  

prowadzimy:
○ w USOSweb od momentu 

złożenia wniosku do 
doręczenia decyzji

○ w USOSadm tworzone są 
listy wypłat
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Oświadczenie o dochodach

Żaneta Chęć
Michał Żabicki
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● zasady obliczania dochodu obowiązują w całej Polsce (przepisy ustawy o świadczeniach 
rodzinnych)

● proces obliczania dochodu jest skomplikowany i wnioskodawcy potrzebują wskazówek, by 
podać potrzebne informacje

● większość składu komisji stypendialnych stanowią studenci niemający doświadczenia 
wystarczającego do sprawnego obliczania dochodów

● odciążenie pracowników dziekanatów; sprawy stypendialne nie są ich jedynym 
obowiązkiem

Przed wdrożeniem oświadczenia
● studenci wypełniali prosty formularz, podając niewiele informacji i nie wiedzieli, które dane są 

istotne dla obliczenia wysokości dochodu
● koordynatorzy przepisywali dane z zaświadczeń do arkusza kalkulacyjnego (co z kolei 

generowało pomyłki)

Dlaczego jest potrzebne?
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12 lat oświadczenia o dochodach

od 1 kartki papieru
do 1 zaawansowanego kalkulatora
dochodów studentów i doktorantów
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po drodze….

2 000 e-maili w sprawie pierwszego scenariusza i wdrożenia
tysiące godzin pracy 2009 

Uniwersytet Jagielloński
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... do 12 445 wierszy 
kodu

– dla porównania: 
„Pan Tadeusz” liczy 
9 908 wersów
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a po drodze….

ponad 80 zmian w prawie
regulującym sposób liczenia dochodu studenta i doktoranta
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ponad 2 miliardy złotych
przeliczonego dochodu

50 tysięcy złożonych 
oświadczeń o dochodach

1 uczelnia

w liczbach (od 2014 do 2021 r.)
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Czas przekazać pałeczkę?

Będziemy z zainteresowaniem śledzić 
dalszy przebieg prac! 

● przeniesienie stypendium socjalnego do 
ośrodków pomocy społecznej? (zmiany 
w przepisach przygotowywane w 
programie GOSPOSTRATEG)

● zakończenie wieloletniego projektu 
realizowanego przez uczelnie w MUCI?

https://psrp.org.pl/czekamy-na-twoja-opinie-dot-systemu-pomocy-materialnej/
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Emilia Siuda
Marcin Roman
Ryszard Szczęch

Stypendium rektora
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Wnioski nie są już 
dostarczane na uniwersytet 
w wersji papierowej, nie 
trzeba ich więc w tej formie 
zbierać, porządkować i 
przechowywać...

Widokówka z przeszłości



● 90% czasu na rozpatrzenie to ocena 
osiągnięć

● 10% zatwierdzenie wyników, stworzenie i 
udostępnienie decyzji

● skrócenie czasu 
rozpatrywania 
wniosków 
o miesiąc 
w porównaniu 
do czasu sprzed 
wdrożenia 
USOSweb
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Łukasz Krawiranda
Natalia Wojciechowska

Elektroniczne doręczanie pism administracyjnych
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Skala – odsetek wniosków wymagających doręczenia decyzji administracyjnej

w roku akademickim 2020/21
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Potrzeby

● ogromna skala
● reżim k.p.a
● czaso- i 

zasobochłonność 
papierowej formy 
doręczania 
decyzji
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Rozwiązanie
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Podpisywanie decyzji w USOSweb (1 z 4) – rozpoczęcie podpisywania

● wyświetlamy listę 
z pismami

● klikamy „podpisz 
i udostępnij”

● USOSweb 
pokazuje, ile pism 
jest gotowych do 
podpisania
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Podpisywanie decyzji w USOSweb (2 z 4) – wprowadzenie PIN-u do podpisu kwalifikowanego

● wprowadzamy 
PIN do karty 
z podpisem 
kwalifikowanym
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Podpisywanie decyzji w USOSweb (3 z 4) – rozpoczęcie podpisywania

● rozpoczyna się 
podpisywanie

● postęp widać w 
kolumnie z 
zaznaczeniem i w 
kolumnie „Stan 
dokumentu”
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Podpisywanie decyzji w USOSweb (4 z 4)  – podpisywanie kolejnych pism

● pisma są 
podpisywane 
jedno po drugim

● w tym samym 
momencie 
następuje 
udostępnienie 
pisma oraz 
wysłanie e-maila 
z informacją 
o możliwości 
odbioru pisma
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Skala

Skala oszczędności w jednym roku 
akademickim*

● UJ ~ 140 tys. zł
● UMCS ~ 153 tys. zł
● UW ~ 87 tys. zł

* 8,50 zł – koszt przesyłki poleconej wg 
aktualnego cennika Poczty Polskiej

Wysokość składki członkowskiej na USOS
● UJ i UW – po 82,5 tys. zł
● UMCS –  49,5 tys. zł 
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Wykorzystanie funkcjonalności

🥇 UJ
🥈 UMCS
🥉 UW
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Aktywność adresatów pism

🥇UMCS – 09:39:15
🥈 UJ – 11:59:00
🥉 UW – 20:29:12

Średni czas odbioru pisma

– w roku akademickim 2020/21
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Moduł rozwijali i rozwijają

U początków
Dorota Stawska (MUCI)
Paweł Posielężny (MUCI, aż do 2019!)
Michał Pysz (UJ)
Małgorzata Matyjaszkiewicz (UJ)

Aktualny skład Zespołu wnioskowego 
(chronologicznie)

● Łukasz Krawiranda (UW, od 2020 MUCI)
● Natalia Wojciechowska (UW, od 2020 MUCI)
● Michał Żabicki (UJ)
● Żaneta Chęć (UJ)
● Marcin Roman (UMCS)
● Ryszard Szczęch (UMCS)

Projekty europejskie
● e-usługi UW – rozwój e-usług Uniwersytetu 

Warszawskiego związanych z edukacją
● ePW – wzrost jakości i dostępności 

kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej 
platformy e-usług

Najaktywniejsze uczelnie (w redmine)
● SGH (Katarzyna Eshun, Jan Inowolski)
● UAM (Karolina Jung)
● UMK (Barbara Mikulska, Mariusz Czerniak)
● UŚ (Dariusz Szeremeta)
● PWSTE w Jarosławiu (Andrzej Kierepka)
● UEK w Poznaniu (Elżbieta Gołaszewska)
● ... i wiele, wiele innych

https://www.usos.edu.pl/
https://www.usos.edu.pl/
https://www.uj.edu.pl/
https://www.uj.edu.pl/
https://www.usos.edu.pl/
https://www.usos.edu.pl/
https://www.uj.edu.pl/
https://www.uj.edu.pl/
https://www.umcs.pl/
https://www.umcs.pl/
https://euslugi.uw.edu.pl/
https://www.ci.pw.edu.pl/Program-Informatyzacji-PW/Projekty/ePW
https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx
https://amu.edu.pl/
https://www.stypendia.umk.pl/
https://us.edu.pl/
https://www.pwste.edu.pl/
https://ue.poznan.pl/pl/
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Zespół wnioskowy gotowy na nowe wyzwania!

fot. Unsplash


