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PŁATNOŚCI W SYSTEMIE USOSWEB

Instrukcja przedstawia, jak przeglądać informacje o płatnościach w USOSweb-ie.

Opracowanie:
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
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Moduł USOSweb umożliwia prezentację części systemu USP (Uniwersyteckiego Systemu
Płatności) udostępniając studentom informacje o ich należnościach i wpłatach. Po zalogowaniu się
do USOSweb-a na zakładce DLA STUDENTÓW w menu płatności są następujące pozycje:
•
•
•
•
•

należności nierozliczone,
należności rozliczone,
wpłaty wszystkie,
wpłaty nierozliczone,
konto bankowe.

Należności nierozliczone

Na stronie Należności nierozliczone zawsze jest podany numer konta bankowego związany z jednostką,
na rzecz której mają być opłacone należności. Jeśli takich jednostek jest kilka, to zawsze w czytelny sposób
podana jest lista należności związana z odpowiednim wydziałem. Możliwy jest też wydruk przelewu
w formacie PDF (link pobierz blankiet wpłaty). Przykładowy ekran Należności nierozliczone pokazany
jest na rys. 1.

Rys. 1. Strona Należności nierozliczone

UWAGA !!!
Podczas dokonywania wpłaty należy stosować odpowiedni opis transakcji – taki sam jaki jest podany
w naliczonych należnościach np. Czesne WFH-FIL-FA-R, IV RATA 13/14L.
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Klikając na link szczegóły można obejrzeć szczegóły poszczególnych należności. Na rys. 2. widoczny jest
przykładowy ekran ze szczegółami należności.

Rys. 2. Szczegóły transakcji
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Należności rozliczone

Po dokonaniu wpłaty i poprawnym rozliczeniu, wpłata pojawi się na zakładce należności rozliczone, tak
jak to widać na rys. 3.

Rys. 3. Strona Należności rozliczone z rozliczoną wpłatą

Strona 5 z 7

Wpłaty wszystkie

Na stronie Wpłaty wszystkie, wpłata jest zarówno przed jak i po jej rozliczeniu. Strona ta jest
przedstawiona na rys. 4.

Rys. 4. Strona Wpłaty wszystkie z jedną wpłatą
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Wpłaty nierozliczone

Jeżeli wpłata nastąpiła wcześniej zanim została naliczona należność to wtedy wpłata znajduje się w menu
wpłaty nierozliczone

Rys. 5. Strona Wpłaty nierozliczone z należnością

Natomiast po rozliczeniu wpłaty z należnością przez dziekanat, wpłata zniknie ze strony Wpłaty
nierozliczone rys. 5., a pojawi się na stronie Należności rozliczone, tak jak to pokazuje rys. 3.
UWAGA !!!
Jeżeli wpłata nierozliczona jest przez dłuższy czas, a nadal występuje odpowiadająca jej należność, (w
należności nierozliczone) to należy zgłosić się do dziekanatu w celu wyjaśnienia tej transakcji.
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Konto bankowe
Na stronie Konto bankowe można sprawdzić swój numer konta bankowego, co przedstawia rys. 6.

Rys. 6. Strona Konto bankowe

