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1.MUCI i USOS. 

2.Rola MUCI w powstaniu ELS. 

3.ELS/ELD/ELA/ELP w USOS – istotne 
elementy rozwiązania. 

4.Nowe wyzwania w obsłudze ELS. 

Plan prezentacji 
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1. MUCI – konsorcjum polskich uczelni powołane do życia w 2001 

roku przez Konferencję Rektorów Polskich 

(http://muci.edu.pl). 

2. USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów 

(http://usos.edu.pl), zintegrowany system do obsługi toku 

studiów, rozwijany przez MUCI. 

3. Do konsorcjum należy  obecnie 51 uczelni (kolejne wkrótce). 

4. USOS jest rozwijany na zasadach non-profit. 

5. Obejmuje wiele serwisów, w tym moduł do obsługi legitymacji 

studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika (drukowane są 

także karty biblioteczne dla użytkowników spoza uczelni). 

 

MUCI – USOS 

http://muci.edu.pl/
http://usos.edu.pl/
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Rola MUCI w powstaniu ELS 

 

 

1. MUCI – inicjator projektu ELS. 

2. Kluczową rolę odegrał prof. Tadeusz Szulc, w tamtym czasie 

sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. 

3. W zespole powołanym przez Ministra był dyrektor MUCI, prof. 

Marek Kręglewski z UAM. 

4. Zespół opracował ostateczną wersję załącznika opisującego ELS. 

5. Pierwsze opracowanie graficzne na zlecenie MUCI przygotował w 

kwietniu 2004 roku dr Krzysztof Rumowski z Uniwersytetu 

Śląskiego. Uległo one potem pewnej modyfikacji, ale był to 

historyczny punkt wyjścia. 

6. MUCI przekazało Ministerstwu prawo do opracowania. 

7. ELS zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów. 
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Kompleksowość rozwiązania 

 

 

1. Moduł do obsługi ELS/ELD/ELA/ELP jest integralną częścią 

USOS. 

2. Zdjęcie jest wprowadzane do USOS w systemie rekrutacji 

kandydatów (IRK), USOSweb lub USOSadm. 

3. Zlecanie wydruku i przedłużanie ważności odbywa się w 

dziekanatach w oparciu o aktualne dane. 

4. Drukowanie jest scentralizowane (jeden punkt 

personalizacji), w oparciu o aktualne dane. 

5. Dane z ELS trafiają wszędzie gdzie są potrzebne (dziekanaty, 

strony webowe, biblioteki, akademiki). 

6. W aplikacji można wyszukiwać po numerze stykowym i 

bezstykowym. 

7. Funkcjonalności – legitymacja, karta miejska, karta 

biblioteczna, karta dostępu (akademiki). 

 



Dane osobowe, adres, zdjęcie, status (student, pracownik) w USOS 



Wyszukiwanie po numerze stykowym i bezstykowym jest 

możliwe w każdym bloku z danymi osobowymi 



W tej samej aplikacji (bazie danych) odbywa się zlecanie, 

przedłużanie, wczytywanie, drukowanie, kontrola poprawności 



Zbiorcze zlecanie ELS 
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Kontrola uprawnień i spójności danych 

 

 

1. System pilnuje uprawnień do otrzymania legitymacji 

1. Czy student jest rozliczony z wymagań? 

2. Czy pracownik jest zatrudniony? 

2. System pilnuje uprawnień do wykonania operacji 

1. Czy operator ma uprawnienia do zlecania/ przedłużania/ 

drukowania/odbierania wydrukowanych blankietów? 

2. Czy operator posługuje się swoim certyfikatem? 

3. System pilnuje spójności danych 

1. Nie można złożyć zlecenia, gdy jest aktywna legitymacja lub 

oczekujące zlecenie. 

2. Zlecenie można anulować (kandydat zrezygnował ze 

studiów). 

3. Legitymację można unieważnić (zgubiona lub zniszczona). 

4. Drukowanie i numerowanie duplikatów. 

 

 



Uprawnienia 

Certyfikaty 
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Brak barier technologicznych 

 

 

1. Wszelkie typy  

1. kart – studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy, 

czytelnicy BUW, 

2. blankietów, 

3. certyfikatów, 

4. drukarek. 

2. Plik konfiguracyjny pozwala na sterowanie procesem 

personalizacji i wydruku 

1. układ danych widocznych na karcie (szata graficzna), 

2. obecność, format i typ kodu paskowego, 

3. układ stykowy i/lub bezstykowy, 

4. podpis lokalny lub zdalny, 

5. czytnik stykowy i bezstykowy. 

 

 



Wsparcie dla wszystkich dostępnych technologii(karty, certyfikaty, drukarki) 
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Serwer podpisu 

 

 

1. Serwer podpisu jest przeznaczony do wykorzystania przy 

drukowaniu, gdy drukuje się na kilku drukarkach, a dysponuje 

tylko jednym certyfikatem. 

2. To program niezależny od USOS, może być zainstalowany na 

osobnym komputerze. 

3. USOS łączy się z serwerem w celu wykonania zdalnego 

podpisu. 

4. Architektura pozwala uniknąć problemów z konfliktami w 

oprogramowaniu.  

5. Pomysł UJ. 
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Generowanie struktur 

 

 

1. USOS umożliwia rozdzielenie czynności: 

1. podpisywania legitymacji, 

2. przedłużania legitymacji. 

2. Na jednym stanowisku odbywa się zbiorcze podpisywanie legitymacji 

(generowanie podpisanych struktur) przez osobę, która dysponuje 

certyfikatem podpisu, ale nie musi mieć dostępu do legitymacji. 

Korzysta się z multipodpisu. 

3. W dziekanatach odbywa się przedłużanie przez osoby, które nie mają 

certyfikatu, natomiast otrzymują blankiety legitymacji od studentów. 

4. Podpisana struktura zawiera w sobie nową datę ważności, przy 

przedłużaniu nie można jej zmienić.  

5. Jeśli w systemie istnieje gotowa, niewykorzystana struktura dla danej 

legitymacji, to nie jest możliwe przedłużenie tej legitymacji w zwykły 

sposób  

6. Po wykorzystaniu struktury do systemu wpisywana jest data jej użycia, 

takiej struktury nie można użyć ponownie. 

7. Pomysł UJ. 
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Dodatkowe rozwiązania 

 

 

1. Mikromagazyn – inwentaryzacja i dystrybucja blankietów i hologramów. 

2. Rejestr zdarzeń – odnotowywanie przedłużeń (wydanych hologramów). 

3. Logowanie wybranych operacji, np. usunięcie legitymacji, 

dodanie/unieważnienie certyfikatu. 

4. Obsługa płatności za ELS/ELD. 

5. Nowe wyzwania – rozwiązane: 

1. Obsługa karty od wielu dostawców w jednym systemie 

 Użytkownicy korzystają z jednej stacji roboczej lub pliki są 

serwowane z jednego zdalnego serwera. 

1. Dwa (lub więcej) certyfikatów na jednej karcie (stary i nowy), 

przypisanych do tego samego klucza prywatnego. 
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USOS w nowej technologii 

 

 

1. Powstaje nowy USOS w nowej technologii (Oracle Forms  Java). 

2. Do podpisów cyfrowych z poziomu przeglądarki standardowo używano 

apletów w Javie. 

3. Wsparcie dla zewnętrznych wtyczek zapewnia interfejs NPAPI (Netscape 

Plugin Application Programming Interface). 

4. Aplet mógł uzyskać praktycznie pełny dostęp do komputera 

użytkownika. 

5. Wtyczki stały się popularnym celem ataków hakerów. 

6. W 2013 roku ogłoszono, że Chrome przestanie wspierać NPAPI, a co za 

tym idzie aplety Javy. 

7. W 2015 roku do przeglądarek pozbawionych NPAPI dołączył Firefox, 

Opera oraz Edge (następca Internet Explorera). 

8. Firma Oracle (producent Javy) ogłosiła, że wraz z wydaniem nowej 

wersji JDK 9 pod koniec 2017 aplety przestaną być wspierane. 

9. Jak poradzić sobie z podpisywaniem legitymacji z USOS w Javie? 

 

 

 



22 

USOS SIGN 

 

 

1. USOSadm w Javie korzysta z dwóch rozwiązań: 

1. Aplet w Javie (powstał w 2014 roku na potrzeby PIT-ów studenckich), 

2. USOS SIGN (od 2016 roku). 

2. USOS SIGN to samodzielna aplikacja umożliwiająca elektroniczne 

podpisywanie dokumentów za pomocą kwalifikowanych certyfikatów na 

kartach kryptograficznych. 

3. USOS SIGN Connector to biblioteka napisana w technologii JavaScript, 

służąca do komunikacji przeglądarki z usługą USOS SIGN. 

4. Aby wykorzystać USOS SIGN w aplikacji, należy zaimplementować obsługę 

USOS SIGN Connectora. 

5. Z USOS SIGN mogą korzystać dowolne aplikacje. Obecnie: 

1. USOSadm w Javie – legitymacje, PIT-y (pliki XML i PDF). 

2. Internetowa Rekrutacja Kandydatów – decyzje o przyjęciu na studia. 

3. USOSweb (w trakcie realizacji) – decyzje w sprawie pomocy socjalnej 

i stypendium rektora. 
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Architektura usługi 



Wybór sposobu podpisywania 

Obsługa sytuacji nietypowych 



Wprowadzanie PIN 

Podpisywanie plików PDF 



Podpisywanie plików PDF 

- multipodpis 

Podsumowanie 

podpisywania plików PDF 
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USOS SIGN 

 

 

1. Kompatybilność 

1. Windows, Linux, 

2. Wszystkie najnowsze wersje przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, 

Internet Explorer, Edge. 

2. Bezpieczeństwo – przesyłane dane są szyfrowane za pomocą RSA i AES - 

nikt niepowołany nie odczyta wrażliwych danych. 

3. Wygodny instalator. 

4. Uruchamiany na stacji użytkownika przy starcie systemu, działa w tle. 



Podpisywanie decyzji w systemie IRK 
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Bibliografia i podziękowania 

1. Główny wkład w rozwój modułu do obsługi legitymacji w USOS 

miały następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): 

M. Gromisz (UW), D. Grysztar (UJ), T. Grysztar (UJ), J. Mincer-Daszkiewicz 

(UW), R. Piszczatowski (UW), J. Rudziński (UW), M. Szynwelski (UW), K. 

Więckowski (UW)  

2. Ważne odnośniki: 

1. Robert Piszczatowski, Michał Szynwelski, Elektroniczna Legitymacja 

Studencka, Praca magisterska w Instytucie Informatyki Uniwersytetu 

Warszawskiego, sierpień 2007. 

2. T. Grysztar, J. Mincer-Daszkiewicz, J. Rudziński, Elektroniczne 

Legitymacje: Studencka, Doktorancka, Pracownicza, Klubu Absolwenta 

w USOS. MUCI, 2016. 

3. Krzysztof Więckowski, USOS w nowej architekturze. Praca magisterska 

w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec 2016. 

4. Dokumentacja instalacyjna USOS SIGN, 

https://docs.usos.edu.pl/#usossign  

https://docs.usos.edu.pl/
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Podsumowanie 

1. Uniwersytet Warszawski był w gronie pierwszych uczelni, 

które zaczęły wydawać studentom elektroniczne legitymacje. 

2. Początki były trudne – konieczność oswojenia wielu 

technologii w jednej aplikacji. Koszty wysokie. 

3. Podjęte decyzje projektowe sprawdziły się. Zmiany w module 

wynikają z rozszerzania zakresu obsługiwanych technologii, 

model obsługi procesów w USOS się nie zmienił. 

4. USOS SIGN powstał w celu podpisywania elektronicznych 

legitymacji z aplikacji serwowanych przez przeglądarki. Jego 

zastosowanie będzie rosło ze względu na powszechne 

zainteresowanie elektronicznym przetwarzaniem dokumentów 

i podpisami cyfrowymi. 

5. Opisane rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich uczelni z 

konsorcjum MUCI. 


