
1    III 2016 © CI UO  
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NALICZANIE NALEŻNOŚCI 

I Naliczanie należności za czesne 

 

Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami.  

Jeżeli decyzja o przyjęciu  na studia  jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to z terminem płatności pierwszej raty  

lub całości – 7 dni od podjęcia decyzji. 

 Grupowo: 

1 ETAP: Na stronie PŁATNOŚCI ->  NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT w pierwszej kolejności należy ustawić 

filtr studentów z danego programu i etapu studiów za pomocą przycisku „Określ filtry” 

 

 

Pojawi się okienko, w którym za pomocą guzików „Wybierz” wybiera się jednostkę organizacyjną programu, 

program, etap i cykl dydaktyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomocą przycisku „Filtruj” akceptujemy nasz wybór. 

Następnie  

należy ustawić Typ produktu oraz CENNIK 

Wpisując początek kodu cennika ograniczamy listę wyświetlanych pozycji 

 Każde ustawienie filtru 
można usunąć za 

pomocą   
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Wybieramy cennik dedykowany dla jednostki organizacyjnej.  

Po ustawieniu powyższych danych wyświetli się lista studentów z ustawionego filtru. 

W tym momencie w górnej, prawej części ekranu należy wybrać Produkt 

 

Wpisanie początku kodu produktu skraca listę wyświetlanych pozycji na liście: 

 

  Wybieramy produkt dedykowany wcześniej ustalonemu programowi i etapowi studiów np. 

CZ – N – 9 - AD-II-Z2-01 

 
czesne - niestacjonarne – wydział - kod etapu 

 

Na liście studentów kontrolnie sprawdzamy, czy wyświetlają się wszyscy studenci 

 

Proszę zwrócić uwagę czy wybrani studenci posiadają konto księgowe, jeśli nie to za pomocą przycisku 
„Dodaj konto księgowe” należy dodać konto wszystkim studentom na liście.  

Opcja umożliwia ustawienie ilości 
wyświetlanych na ekranie rekordów 
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Pojawi się komunikat,  
który należy zatwierdzić  

 
 
 
 

 
 
Za pomocą checkbox-a w nagłówku tabeli należy zaznaczyć wszystkie osoby z listy.  
 
W przypadku szczególnych przypadków studentów, którym nie chcemy naliczyć należności należy zdjąć 
zaznaczenie. 
 

 
 

Z pomocą przycisku „Naliczanie produktu” -> Nalicz zaznaczonym  

lub  „Naliczanie produktu” -> Nalicz wszystkim  wygenerujemy propozycje należności. 

 

 

 

Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno 

generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom.  

2 ETAP: W tym celu przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI  OPŁAT 

Wyświetli się lista wszystkich możliwych propozycji. Za pomocą filtru program i ewentualnie etap 

ograniczymy listę propozycji do wybranych studentów. 

 

 

 

 

Pojawi się ostrzeżenie, które należy 

zatwierdzić za pomocą przycisku TAK. 

Propozycje opłat zapiszą się w systemie.  
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Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku 

skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją 

Rektora. 

Kwestura zatwierdza propozycje należności za czesne w odpowiednim okresie obrachunkowym. 

Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. Kwestura nie odpowiada 

za poprawność zatwierdzonych propozycji.  

 

 Indywidualnie: 

Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność  

 

II Naliczanie należności za warunek  

 
Dziekanat  tworzy propozycję należności za wpis warunkowy (bez odsetek) z terminem płatności 

odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to  

z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy na miesiąc 

zgodny z datą zatwierdzenia. 

  

 Grupowo: 

 

Płatności -> Naliczanie propozycji opłat -> Typ produktu -> Osoby -> Dodaj osobę -> Wybór po nazwisku, 

indeksie lub programie -> Zaznaczamy wybrane osoby ->Naliczanie ręczne -> Akcje -> Zatwierdź 

 

*Pojawi się komunikat „Próbowano naliczyć” – tzn. naliczono; 

* Wybieramy subkonto 0101. 

 

 
 Indywidualnie 

 

Na stronie PŁATNOŚCI ->  PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu 

 

Po wybraniu osoby filtr Jednostka organizacyjna powinna być skasowana przy pomocy   
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Powyższa tabela przedstawia propozycje opłat (górna tabela) oraz wszystkie rozrachunki wybranej osoby 

(dolna tabela). Propozycje opłat nie są wiążące i należy je zatwierdzić lub usunąć.  

Należność za warunek dodaje się za pomocą przycisku „Dodaj ręcznie należność”  

 

 

   

 

Po użyciu przycisku „Zapisz, w systemie zapisze się propozycja należności. 

 

Aby zatwierdzić propozycję opłaty należy ją zatwierdzić przy pomocy przycisku „Akcje -> Zatwierdź”. 

Zatwierdzona propozycja opłaty pojawi się w dolnej tabeli w Rozrachunkach studenta. 

 

 

Po wpisaniu numeru konta 

księgowego 700-15 wyświetlą 

się konta księgowe za 

powtarzanie i warunki. Należy 

wybrać odpowiedni wydział 

Numer subkonta dla warunków  

i powtarzania 0101  

99696196961969619696196961 
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III Naliczanie należności za powtarzanie semestru 

 
Dziekanat  tworzy propozycję należności za powtarzanie semestru (z odsetkami z dołu) z terminem płatności 

odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, którego 

powtarzanie dotyczy, to z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji. 

 

Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku 

skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją 

Rektora. 

Kwestura zatwierdza propozycje należności za powtarzanie semestru w odpowiednim okresie 

obrachunkowym. Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. 

Kwestura nie odpowiada za poprawność zatwierdzonych propozycji.  

Sposób wykonywania naliczania należności za powtarzanie semestru analogicznie jak naliczanie należności 

za warunek z wyłączeniem zatwierdzania propozycji. 

 

IV Naliczanie należności za elektroniczną legitymację 

Naliczanie należności za EL odbywa się analogicznie jak naliczanie należności za czesne.  

Dziekanat tworzy propozycję należności (zawsze z cennika) i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy 

na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia.  

Naliczenie jest równoważne ze zdjęciem EL ze stanu druków ścisłego zarachowania, więc wykonujemy je w 

momencie wydania legitymacji (naklejenia hologramu). 

 Grupowo: 

PLATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT  

 ważne aby wybrać typ produktu -  I (inne) oraz właściwy cennik 

 

  

Po wpisaniu leg wyświetli 

się lista cenników dla 

legitymacji elektronicznej, 

należy wybrać właściwy dla 

wydziału 
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Po wybraniu cennika należy wybrać grupę studentów filtrując podjednostce,  programie, etapie i cyklu 

dydaktycznym. 

 

Teraz należy wybrać właściwy produkt. Legitymacja lub duplikat. 

Po wybraniu produktu uaktywni się przycisk Naliczanie produktu. 

Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno 

generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom.  

W tym celu przechodzimy do okna  Płatności -> Zatwierdzanie propozycji opłat -> Wybierz domyślny plan 

ratalny -> Zatwierdź propozycje 

 

 Indywidualnie: 

PŁATNOSCI -> PŁATNOŚCI OSÓB 

 

po  wybraniu osoby za pomocą przycisku „Proponuj należność” 

 

Następnie należy wybrać cennik LEG … oraz właściwy produkt  -> Akcje -> Zatwierdź 
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V Naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców 

 Grupowo: 

W oknie PŁATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT  za pomocą przycisku „Określ filtr” 

 

Wybieramy studentów z wybranego programu, cyklu dydaktycznego i etapu studiów.  

Za pomocą „strzałek” sortowania można ustawić obcokrajowców (tych bez pesela) na początku listy  

 

Obcokrajowców z numerem PESEL należy odszukać na liście studentów.  

Przydatnym jest użycie przycisku „Naliczanie produktu -> sprawdź naliczenia”, wówczas dla wybranych 

osób wypełnią się kolumny „Czy naliczono” oraz „Czy podlega” czynność warto wykonać aby upewnić się, 

czy nie dokonujemy drugiego naliczenia i czy został wybrany właściwy produkt.  

Wybieramy cennik dla właściwego wydziału i cyklu dydaktycznego.  

Następnie wskazujemy PRODUKT. Wpisując początek kodu produktu lista produktów skraca się, co ułatwia 

wyszukiwanie. Produkt dla obcokrajowców rozpoczyna się od liter: 

CZ-C- 

 

Dodajemy konta księgowe, studentom, którzy jeszcze takiego konta nie posiadają.  

Zaznaczamy check-boxami studentów, którym chcemy naliczyć opłatę.  

 

Analogicznie jak dla polskich studentów, za pomocą przycisku „Naliczanie produktu” dla zaznaczonych 

osób dokonujemy naliczenia propozycji opłat. 
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Przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE  PROPOZYCJI OPŁAT i tutaj trzeba wybrać 

studentów z danego programu wpisując kod programu: 

 

W przypadku obcokrajowców różnica polega na wybraniu właściwego planu ratalnego właściwym osobom. 

Plan ratalny ustawia się indywidualnie każdemu studentowi. 

Za pomocą przycisku „Akcje” –> „Przejdź do płatności osób” przechodzimy do okna „Płatności osoby”. 

I tutaj w tabeli „Propozycje opłat” za pomocą przycisku UWAGA! „Akcje” –> „Wybierz plan ratalny”  

 

Pojawi się tabela z 4 rodzajami planów ratalnych: 

1. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca bez bonusu 

2. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca ze zniżką (jako opcja domyślna) 

3. Opłata dla cudzoziemca rozbita na 2 raty 

4. Opłata dla cudzoziemca ze zniżką rozbita na 2 raty 

W przypadku naliczenia innej kwoty lub rozbicia na inną liczbę rat naliczenie wykonuję się ręcznie,  

(patrz punkt E). 
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Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” przypisujemy dla propozycji opłaty odpowiednie kwoty należności.  

W propozycji opłaty pojawi się właściwa kwota 

 

Przyciskiem „Powrót” wracamy na listę propozycji.  

 

Osoby dla których przypisaliśmy plan ratalny wyświetlają się na liście bez kodu produktu. Zatem należy 

wykonać czynność wybrania planu ratalnego dla kolejnych osób, dla których wyświetla sie kod produktu.  

Następna czynnością jest zatwierdzenie propozycji – wykonuje się ją analogicznie jak dla polskich 

studentów. 

 

 Indywidualnie: 

Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność  

 

VI Naliczanie niestandardowych kwot należności dla obcokrajowców  

 Indywidualnie: 

Na stronie PŁATNOŚCI ->  PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu. 

 

Nietypową kwotę  należności dodajemy za pomocą przycisku „Dodaj ręcznie należność”  

Otworzy się okno, w którym należy wypełnić pola tak jak poniżej. Bardzo ważne aby wpisać odpowiednio: 

 Rodzaj opłaty: C (etap czesne) 

 Numer konta księgowego 700-13 

 Numer konta odsetkowego 750-1701 

 Numer subkonta 0101 

 

Jeżeli mamy nietypowe rozbicie na raty, np. 1800 zł na cztery raty, to każdą ratę naliczamy osobno. 
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- 450 zł płatne do 10.10.2015 r. 

- 450 zł płatne do 10.11.2015 r. 

- 450 zł płatne do 10.12.2015 r. 

- 450 zł płatne do 10.01.2016 r. 

 

Pozostałe czynności wykonuje się analogicznie  

 

 Naliczeń za  czesne dokonujemy wyłącznie na dany miesiąc. 

 Została dodana możliwość wyfiltrowania propozycji opłat do zatwierdzenia po jednostce oraz dacie 

utworzenia. 

 

..::.. 
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