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NALICZANIE NALEŻNOŚCI 
usosadm.uni.opole.pl  

1. Podstawowe informacje z zakresu obsługi USOSadm Java 

 System USOSadm Java jest następcą systemu USOSadm tworzonego w technologii Oracle Forms. Nowa wersja systemu 

jest tworzona jako aplikacja webowa dostępna z poziomu przeglądarki WWW (analogicznie jak strony internetowe).  

Jak każda inna witryna WWW posiada swój adres URL jednak w tym przypadku jest on dostępny wyłącznie w określonych 

sieciach lokalnych Uniwersytetu Opolskiego. 

Podstawowym sposobem interakcji z systemem jest naciskanie przycisków i odnośników, wpisywanie wartości do pól 

tekstowych oraz wybieranie wartości z list rozwijanych. 

Ze względu na zastosowane zaawansowane technologie systemu (np. AJAX), które umożliwiają wygodną interakcję  

z użytkownikiem (jak np. ukrywanie elementów list bez potrzeby ponownego ładowania strony) nie jest wskazane  

w trakcie pracy systemu używanie przycisków wstecz ( ) i odśwież ( ) przeglądarki. Tam, gdzie jest to możliwe 

funkcję przycisku wstecz pełni przycisk  w systemie. 

W wielu przypadkach w systemie pojawiają się pola tekstowe z możliwością wyszukiwania zawartości i podpowiedzi. 

Podpowiedzi pojawiają się dopiero po wpisaniu kilku znaków w pole tekstowe. Interakcja z systemem wymaga chwili czasu 

i należy pozwolić systemowi wyszukać określone wartości robiąc krótkie odstępy czasowe między wpisywanymi znakami. 

Jeśli np. system „nie zdąży” przetrawić szybko wpisywanego numeru indeksu a użytkownik go wpisze całego i naciśnie 

ENTER na klawiaturze to wyświetlą się dane losowej osoby, której numer indeksu zaczyna się tymi samymi cyframi  

co szukany. 

Na ekranie dowolnych danych osoby możemy nacisnąć na klawiaturze klawisze „Ctrl” (lewy lub prawy - nacisnąć  

i przytrzymać) oraz „Y” (po naciśnięciu puścić oba) i otrzymamy okienko ze zdjęciem i danymi osoby – skrócony status 

studenta na uczelni. 

Przyciski, które posiadają symbol trójkącika (np. )tworzą menu kontekstowe, które rozwinie się po naciśnięciu tego 

przycisku. Dopiero po wybraniu opcji z tego menu zostanie wydane polecenie systemowi. Aby „zwinąć” menu  

bez wydawania polecenia wystarczy kliknąć na dowolny obszar poza menu. 

Przyciski, które posiadają symbol małego plusika przed nazwą (np. ) powodują dodanie nowego rekordu  

w systemie – najczęściej przed tym pojawi się w pseudo-okienku formularz z polami do wypełnienia. 

Funkcje przycisków z plusikami i trójkącikami mogą być łączone (np. ) – o naciśnięciu takiego przycisku pojawi 

się w formie menu kontekstowego kilka przycisków – rozszerzających działanie polecenia. 

Szare menu u góry ekranu (po zalogowaniu):

 

umożliwia podstawową interakcję z systemem. Poszczególne nazwy na tym pasku po najechaniu na nie kursorem myszki 

podświetlają się i pokazują swoje opcje do wyboru. Każda z tych opcji to wejście w określone miejsce w systemie w skazane 

nazwą. Jeżeli w niniejszej instrukcji pojawia się opis „wybieramy Płatności -> Płatności osób” to oznacza to, że należy 

odszukać i wskazać kursorem myszy wyraz „Płatności” na belce menu, a po rozwinięciu się kontekstu wybrać na nim wyraz 

„Płatności osób”, na który trzeba już kliknąć. W innych przypadkach pierwszy wyraz z opisu może oznaczać przycisk  

na ekranie przeglądarki a nie menu – zawsze będzie to jakiś widoczny element. 
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Na formularzach z danymi do wypełnienia lub w filtrach mogą pojawić się przyciski  a przy wypełnionym polu 

. Oznacza to, że dana wartość może być wybrana z nowego okienka, które pojawi się po naciśnięciu przycisku 

„Wybierz” lub skasowana (ustawi się jako wartość niewybrana) po naciśnięciu krzyżyka. 

 

2. 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. 

Konta księgowe dodawane są automatycznie tym studentom, którzy ich nie posiadają. 

2.1. Zbiorcze naliczanie należności: 

2.1.1. ETAP 1 – przygotowanie propozycji opłaty  

Na stronie PŁATNOŚCI ->  NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT w pierwszej kolejności należy ustawić typ 

produktu oraz cennik. 

Następnie 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. 

Każde ustawienie 
filtru można usunąć 

za pomocą   
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Wpisując początek kodu cennika ograniczamy listę wyświetlanych pozycji 

  

Wybieramy cennik dedykowany dla jednostki organizacyjnej.  

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

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 – nr wydziału - kod programu z kodem etapu 

  

Pole to umożliwia ustawienie ilości 
wyświetlanych na ekranie rekordów 
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Na liście studentów kontrolnie sprawdzamy, czy wyświetlają się wszyscy studenci. 

 

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 wygenerujemy propozycje należności  

dla osób, które mamy wybrane checkboxami 

A za pomocą przycisku  „Naliczanie produktu” -> Nalicz wszystkim wygenerujemy propozycje należności  

dla wszystkich osób wybranych w filtrze (mogą to być również osoby niewidoczne na ekranie – z kolejnych 

stron od pierwszej do ostatniej)  

 

 

 

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

generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom.  

  

Pojawi się ostrzeżenie, które należy 

zatwierdzić za pomocą przycisku TAK. 

Propozycje opłat zapiszą się w systemie.  
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2.1.2. ETAP 2 – rozbijanie na raty 

Przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI  OPŁAT 

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

listę propozycji do wybranych studentów. 

 

Przy rozbijaniu na raty mamy najczęściej do wyboru kilka planów ratalnych. Należy więc wybrać checkboxami 

studentów, którzy mają mieć naliczony określony plan ratalny (identyczny dla wszystkich) i przyciskiem 

„Wybierz plan ratalny” -> Dla zaznaczonych wywołujemy formatkę wyboru planu ratalnego: 

 

Po rozbiciu na plan ratalny pole „Produkt” zrobi się puste:  

 

Na tym etapie kończy się rola dziekanatu. Zatwierdzaniem opłat za czesne zajmuje się Kwestura. 

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.  

  

Należy pamiętać, że 

przycisk wyboru planu 

ratalnego jest PONAD 

planem wybieranym a 

nie pod nim!!! 
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2.2. Indywidualne naliczanie płatności 

Przechodzimy do PŁATNOŚCI -> PŁATNOŚCI OSÓB wybieramy określoną osobę i używamy przycisku 

PROPONUJ NALEŻNOŚĆ. Pojawi się formatka, na której wybieramy cennik i produkt: 

 

I klikamy na przycisk „Dodaj”. Gdy system naliczy propozycję (może tego nie zrobić gdy student nie spełnia 

wymagań programowo-etapowych dla produktu) pojawi się ona w propozycjach opłat tego studenta. Można 

wówczas wybrać jej plan ratalny z menu Akcje -> Wybierz plan ratalny. Po wybraniu planu należność  

jest gotowa. 

 

3. 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. 

3.1. Naliczanie warunku dla kilku osób z jednego programu naraz 

Przechodzimy do formatki masowego naliczania opłat: Płatności -> Naliczanie propozycji opłat. Następnie 

wybieramy Typ produktu = W (etap warunek). Jeśli system podpowiada jakiś cennik lub produkt to odznaczamy 

je klikając na krzyżyki w odpowiednich polach. 

Kolejną czynnością jest wybór osób. Klikamy na przycisk „Osoby -> Dodaj osobę” i z nowego okienka 

wyszukujemy dowolną osobę. Po wybraniu pierwszej osoby obecna lista z filtra zniknie a pojawi się tylko 

wybrana osoba. Po wybraniu kolejnej osoby lista nie zniknie a uzupełni się o nową osobę. 

Po wybraniu wszystkich potrzebnych osób kolejnym krokiem jest naliczenie należności. Opłaty za warunek  

są naliczane wyłącznie ręcznie. W tym celu używamy przycisku „Naliczanie ręczne -> Nalicz wszystkim” o ile 

lista zawiera osoby z identyczną należnością. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć checkboxami osoby 

należące do grupy z identycznymi należnościami i użyć przycisku „Naliczanie ręczne -> Nalicz zaznaczonym”. 

Czynność trzeba będzie powtórzyć dla każdej z grup osobno. 

Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się formatka „Dodaj należność” analogiczna jak dla pojedynczej osoby. 

Sposób jej wypełnienia jest identyczny z opisanym w rozdziale dla jednej osoby. 
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3.2. Naliczanie warunku dla jednej osoby 

 

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

 

Po wybraniu osoby filtr Jednostka organizacyjna powinien być skasowany przy użyciu   

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. 

  

Po wpisaniu numeru konta 

księgowego 700-3-050 

wyświetlą się konta księgowe za 

powtarzanie i warunki. Należy 

wybrać odpowiedni wydział 

Numer subkonta 

dla warunków  

i powtarzania 0101   

Numer konta księgowego dla warunków  

i powtarzania 700-3-050-xxxxxxx  

Numer konta 

odsetkowego za 

opłaty edukacyjne 

750-05-02   
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Aby zatwierdzić propozycję opłaty należy ją zatwierdzić przy pomocy przycisku „Akcje -> Zatwierdź”. 

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

 

4. 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. 

 

5. Naliczanie należności za legitymację elektroniczną 

Naliczanie należności za EL odbywa się analogicznie jak naliczanie należności za czesne z tą różnicą,  

że w przypadku legitymacji nie wolno zrobić naliczenia jeśli w systemie nie widnieje wpłata za legitymację lub 

brakuje zdjęcia studenta. 

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

na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia.  
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Naliczenie jest równoważne ze zdjęciem EL ze stanu druków ścisłego zarachowania, więc wykonujemy  

je w momencie wydania legitymacji (naklejenia hologramu). 

5.1. Masowe naliczanie propozycji opłat za legitymację elektroniczną 

Z menu głównego wybieramy PLATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT. Ważne aby wybrać typ 

produktu -  I (inne) oraz właściwy cennik 

 

  

Po wybraniu cennika należy wybrać grupę studentów filtrując po jednostce,  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.  

Po wpisaniu leg wyświetli się 

lista cenników dla legitymacji 

elektronicznej, należy wybrać 

właściwy dla wydziału 
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W tym celu przechodzimy do okna  Płatności -> Zatwierdzanie propozycji opłat ograniczamy widoczność do 

przygotowanych w poprzednim kroku propozycji opłat (najlepiej wpisując w pole „Produkt” wyraz „leg-”  

i podając numer swojego wydziału), następnie zaznaczamy „swoich” studentów i naciskamy na przycisk Wybierz 

domyślny plan ratalny -> Dla zaznaczonych. Pojawi się monit o liczbie zaznaczonych pozycji i liczbie rozbitych 

na plany ratalne. Jeśli podane cyfry będą równe, to oznacza to, że wszystkim opłaty się rozbiły na raty – raczej 

nie powinno być inaczej. Zaznaczone wcześniej osoby znikną z listy. Aby pojawiły się ponownie trzeba usunąć 

wpis w polu „Produkt” (pomiędzy „Etap” i „Akademik” – nazwa „Produkt” znika, bo jest zastąpiona frazą „leg-”) 

oraz dodać wpis w polu „Typ” o treści „LEG”. Wyfiltruje to nam wszystkie legitymacje gotowe do zatwierdzenia. 

Warto wyfiltrować wówczas swój program lub etap wpisując początek jego kodu w odpowiednie pole.  

Gdy już mamy widocznych swoich studentów zaznaczamy ich checkboxami i klikamy na Zatwierdź propozycje -

> Zatwierdź zaznaczone. 

5.2. Indywidualnie naliczenie opłaty za legitymację elektroniczną 

Na formatce Płatności -> Płatności osób wybieramy potrzebną osobę i klikamy na Proponuj należność 

 

Na nowej formatce wybieramy cennik i produkt i klikamy na przycisk „Dodaj” 

 

Pojawi się nowa propozycja opłat, dla której najpierw wybieramy przycisk Akcje -> Wybierz domyślny plan 

ratalny a następnie zatwierdzamy propozycję przez Akcje -> Zatwierdź 
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6. Naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców 

6.1. Masowe naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców 

Na stronie PŁATNOŚCI ->  NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT w pierwszej kolejności należy ustawić typ 

produktu oraz cennik. Następnie filtr studentów z danego programu i etapu studiów za pomocą przycisku 

„Określ filtry”. 

 

Wybieramy jednostkę organizacyjną, 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.  
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Następnie wskazujemy PRODUKT.  

 

Wpisując początek kodu produktu lista produktów skraca się, co ułatwia wyszukiwanie. Produkt dla 

obcokrajowców rozpoczyna się od liter: 

CZ-C- 

 

Produkt wybieramy klikając na przycisk „Wybierz” w wierszu potrzebnego produktu. 

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 można ustawiać zbiorczo wybranym grupom studentów. W tym celu należy checkboxami zaznaczyć 

studentów, którzy mają mieć naliczony określony rodzaj planu ratalnego a następnie przyciskiem Wybierz plan 

ratalny -> Dla zaznaczonych wywołujemy formatkę wyboru planu ratalnego i wybieramy go. 

Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” przypisujemy dla propozycji opłaty odpowiednie kwoty należności. 

W przypadku potrzeby naliczenia innej kwoty lub rozbicia na inną liczbę rat należy wykonać ręczne naliczenie 

opłaty studentowi (patrz punkt E). 

6.2. Indywidualnie naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców 

Wykonuje się identycznie jak w przypadku naliczania należności za czesne obywateli polskich z tą różnicą, że 

należy wybrać produkt, którego kod zaczyna się od „CZ-C” 
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7. Naliczanie niestandardowych kwot należności dla obcokrajowców  

7.1. Indywidualnie naliczanie niestandardowych kwot należności za czesne dla 

obcokrajowców  

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 700-3-030-XXXXXXX (wybieramy właściwy wydział) 

Numer konta odsetkowego 750-05-02 

Numer subkonta 0101 

Jeżeli mamy nietypowe rozbicie na raty, np. 1800 zł na cztery raty, to każdą ratę naliczamy osobno. 

- 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  



 

15    X 2018 © CI UO  

 

Numery kont: 

Konta księgowe:  700-3-010–xxxxxxx – kształcenie na studiach niestacjonarnych; 

700-3-030-xxxxxxx – kształcenie studentów obcokrajowców; 

700-3-050-xxxxxxx – opłaty z tytułu powtarzania i warunków; 

700-3-080-xxxxxxx – opłaty za zajęcia poza planem (lektoraty, WF-y); 

 

Konto odsetkowe: 750-05-02 – odsetki za opłaty edukacyjne; 

 

Subkonto:  0101 – czesne, warunki, powtarzania; 

0103 – legitymacje; 

0190 – kwoty do wyjaśnienia; 

 

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

* Wybieramy subkonto 0101. 
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