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E-usïugi
w systemie szkolnictwa wyĝszego
Rozwój sieci technologicznych oraz Internetu wywarï powaĝny wpïyw na bieĝÈce
funkcjonowanie polskich uczelni wyĝszych. Istnienie stron internetowych, poczty elektronicznej, moĝliwoĂÊ dokonywania pïatnoĂci przez Internet oraz ksztaïcenia na odlegïoĂÊ
za pomocÈ e-learningu, to niektóre ze sposobów wykorzystania Internetu w celu Ăwiadczenia usïug dla studentek, studentów i pracowników szkóï wyĝszych. Zaïoĝenia rozwoju
spoïeczeñstwa informacyjnego polegajÈ przede wszystkim na zjawisku information society services, czyli Ăwiadczeniu usïug w spoïeczeñstwie opartym na wiedzy, przez nowoczesne technologie. Autor artykuïu wyjaĂnia podstawowe terminy i deÞnicje zwiÈzane
z Internetem pod wzglÚdem formalnym, prawnym, technologicznym i uĝytkowym. Wiele
uwagi poĂwiÚca funkcjonowaniu uniwersyteckich systemów obsïugi studiów (USOS),
na przykïadzie Uniwersytetu Warszawskiego.
Sïowa kluczowe: e-usïuga, e-usïugodawca, e-usïugobiorca, e-learning, Ăwiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ, E-Uniwersytecki System Obsïugi Studiów.

WstÚp
Rozwój sieci technologicznych oraz Internetu miaï wpïyw na wykorzystanie osiÈgniÚÊ
elektronicznych przez polskie uczelnie wyĝsze. Wykorzystanie stron internetowych, poczty
elektronicznej, moĝliwoĂci pïatnoĂci przez Internet oraz ksztaïcenia na odlegïoĂÊ za pomocÈ e-learningu to sposoby wykorzystania Internetu w celu Ăwiadczenia usïug dla studentek
i studentów uczelni wyĝszych. Zaïoĝenia rozwoju spoïeczeñstwa informacyjnego polegajÈ
przede wszystkim na zjawisku information society services, czyli Ăwiadczeniu usïug w spoïeczeñstwie informacyjnym, wykorzystujÈc nowoczesne technologie. PojÚcie usïug jest
szersze, aniĝeli handel elektroniczny oraz swobodny przepïyw informacji, a takĝe swobodny dostÚp do informacji. NiewÈtpliwie cechÈ szczególnÈ Internetu jest jego ponadnarodowy charakter. W konsekwencji bardzo czÚsto zdarzaïo siÚ, iĝ róĝne kwestie prawne
byïy róĝnie uregulowane w kaĝdym pañstwie, co prowadziïo do wzajemnych problemów
i nieporozumieñ. Temu stanowi rzeczy, jakim jest prawna specyÞka elektronicznych usïug
spoïeczeñstwa informacyjnego, towarzyszyï niepokój oraz obawa, ĝe ta gaïÈě gospodarki
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nie bÚdzie siÚ w sposób prawidïowy rozwijaÊ. W zwiÈzku z tym podjÚto dziaïania na rzecz
ujednolicenia gïównych zasad prawnych prowadzenia dziaïalnoĂci, w tym edukacyjnej,
przy wykorzystaniu sieci Internet. Inicjatywa zostaïa podjÚta w pañstwach czïonkowskich
Unii Europejskiej i dotyczyïa prac nad dyrektywÈ o handlu elektronicznym. DziÚki tej inicjatywie w Polsce zostaïa uchwalona i przyjÚta ustawa o Ăwiadczeniu usïug elektronicznych
z dnia 18 lipca 2002 roku. Ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ jest waĝnym
aktem prawnym, który w sposób caïoĂciowy traktuje wszelkie zagadnienia, zwiÈzane
z prowadzeniem dziaïalnoĂci, w tym edukacyjnych, w oparciu o najnowsze techniki komunikacji przez Internet. Ponadto ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ obejmuje
regulacje dotyczÈce form korzystania z sieci teleinformatycznych, w tym takĝe o zakïadaniu i prowadzeniu dziaïalnoĂci gospodarczych, w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych
technologii i Internetu. Artykuï obejmuje omówienie pojÚcia e-usïug, rodzajów e-usïug, e-learningu, ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, E-Uniwersyteckiego Systemu
Obsïugi Studiów.
DeÞnicja e-usïug brzmi nastÚpujÈco „e-usïugi to takie usïugi, których Ăwiadczenie odbywa siÚ za pomocÈ Internetu, jest zautomatyzowane (moĝe wymagaÊ niewielkiego udziaïu czïowieka) i zdalne. Od usïugi w ujÚciu tradycyjnym, e-usïugÚ odróĝnia brak udziaïu
czïowieka po drugiej stronie oraz Ăwiadczenie na odlegïoĂÊ” (strona dostÚpu: www.parp.
gov.pl., data dostÚpu: 12.11.2013). E-usïuga ma zapewniaÊ usïugobiorcy (studentom) indywidualnoĂÊ, jednak z zastrzeĝeniem, iĝ nie wymaga obecnoĂci obu stron, w tym samym
momencie, a takĝe w tym samym miejscu. Jest realizowana przy uĝyciu wielu kanaïów,
takich jak: Internet, telefon, wideo, audio konferencje. E-usïugi to usïugi, które sÈ Ăwiadczone caïkowicie w sposób automatyczny. Co znaczy, ĝe sÈ Ăwiadczone w sposób automatyczny? Automatyzm polega na realizacji poprzez technologie informatyczne. Waĝne
cechy e-usïugi to takĝe:
1. MoĝliwoĂÊ wysyïania oraz odbierania róĝnych danych, przy uĝyciu systemów teleinformatycznych, znajdujÈcych siÚ w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Internet).
2. Moĝe byÊ Ăwiadczona, przede wszystkim na indywidualne ĝÈdanie usïugobiorcy – przesïanka indywidualizacji.
3. Moĝe byÊ realizowana bez jednoczesnej obecnoĂci stron.
4. E-usïuga cechuje siÚ brakiem udziaïu czïowieka w samym Ăwiadczeniu usïugi.
5. Warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie czy zamówienie
(Juszczyk 2003).
SzczegóïowÈ deÞnicjÚ e-usïug wskazuje artykuï 11 w zwiÈzku z artykuïem 12 RozporzÈdzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 roku, ustanawiajÈcego Ărodki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG. W szczególnoĂci wymieniony artykuï 11 wskazuje, ĝe:
„do usïug Ăwiadczonych drogÈ elektronicznÈ, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e i zaïÈczniku L dyrektywy 77/388/EWG, naleĝÈ usïugi Ăwiadczone za pomocÈ Internetu lub sieci
elektronicznej, których Ăwiadczenie jest zautomatyzowane i które wymagajÈ niewielkiego udziaïu czïowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest
niemoĝliwe” (Podrecki 2006). Warto podkreĂliÊ, ĝe wyĝej wymieniony akt prawny zawiera
obszernÈ klasyÞkacjÚ e-usïug. Róĝne przykïady e-usïug odnaleěÊ moĝna na stronach internetowych Agencji Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci o nazwie „Wspieramy e-biznes”. W skïad
e-usïug wchodzÈ miÚdzy innymi: e-zdrowie (uĝywanie nowych technologii informacyjnych,
a takĝe komunikacyjnych, pomiÚdzy lekarzami a instytucjami ochrony zdrowia oraz pa-
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cjentami, oprócz tego sÈ przewidziane róĝnorakie konsultacje medyczne za poĂrednictwem Internetu); e-praca (rekrutacja poszczególnych pracowników na róĝne stanowiska
odbywa siÚ przy uwzglÚdnieniu nowoczesnych technologii Internetu oraz multimediów.
Sïuĝy to poinformowaniu kandydatów do pracy o Þrmie, w której chcÈ pracowaÊ, a takĝe
warunkach zatrudnienia i wymaganiach, jakie sÈ niezbÚdne do wykonywania pracy na
danym stanowisku. Sïuĝy to takĝe publikacji ofert osób, a takĝe poszczególnych Þrm; e-logistyka (e-usïugi, które majÈ zapewniÊ prawidïowe funkcjonowanie ïañcuchów dostaw, co
jest moĝliwe dziÚki realizacji wirtualnych procesów, w Ărodowisku rozlegïych sieci komputerowych. Moĝe siÚ to odbywaÊ przy uĝyciu platformy technologicznej, którÈ stanowi
Internet. Ma to skoordynowaÊ dziaïania integracyjne partnerów biznesowych, w zakresie
ïañcucha dostaw; e-Þnanse (obejmujÈ operacje Þnansowe, realizowane przez media elektroniczne). W skïad wchodzÈ takĝe e-ubezpieczenia; e-handel (obejmujÈ umowy, które
sÈ zawierane przez Internet). InnÈ deÞnicjÚ e-usïug moĝna znaleěÊ w publikacji na temat
„E-usïugi a spoïeczeñstwo informacyjne”, gdzie DÈbrowska nazywa e-usïugami: „e-mail,
e-rozmowy (czaty, komunikatory i inne), e-nauka (kursy jÚzykowe, zawodowe, profesjonalne kursy dla pracowników Þrm, studia licencjackie, magisterskie i uzupeïniajÈce, korepetycje bez udziaïu nauczyciela), e-book, e-administracjÚ, e-bankowoĂÊ, e-ubezpieczenia,
e-kulturÚ czy e-turystykÚ” (DÈbrowska 2008, s. 5).
E–learning to z kolei e-usïuga, dziÚki której nauczanie jest moĝliwe z pomocÈ sieci komputerowych oraz Internetu. E-learning moĝe wzbogacaÊ ofertÚ oraz dydaktykÚ, w oparciu o komputery osobiste oraz Internet. W tej formie mogÈ byÊ Ăwiadczone na przykïad
e-kursy, róĝne szkolenia czy studia (e-learning). ZaletÈ jest to, iĝ nie trzeba uczestniczyÊ
w sposób tradycyjny w zajÚciach poprzez swojÈ obecnoĂÊ. E-learning, jako e-usïuga
stanowi dobre uzupeïnienie tradycyjnej formy nauczania. DziÚki e-learningowi moĝemy
korzystaÊ na przykïad z dodatkowych materiaïów, zamieszczanych w odpowiednich plikach (Juszczyk 2003). E-learning stosowany byï juĝ w latach osiemdziesiÈtych ubiegïego wieku miÚdzy innymi w Zachodnim Instytucie Psychologii Behawioralnej, w Instytucie
Technologii, mieszczÈcym siÚ w Nowym Jorku oraz w Instytucie Technologii, mieszczÈcym
siÚ w New Jersey. Organizacja Niezaleĝne Media Studenckie byïa inicjatorem wstÚpnego programu nauczania dla studentek i studentów, przy uĝyciu interaktywnego podrÚcznika on-line. Z badañ Konsorcjum Sloan wynika, ĝe w samych Stanach Zjednoczonych
do 2003 roku, liczba studentek i studentów, którzy byli uĝytkownikami poszczególnych
platform e-learningowych stanowiïa okoïo 2 miliony osób. Badania wykazujÈ, ĝe co roku
zwiÚksza siÚ w niektórych krajach nawet o 25% liczba studentek i studentów uczelni wyĝszych publicznych i niepublicznych, korzystajÈcych z e-learningu. Co ciekawe, z badañ
wynika, ĝe niemalĝe wszystkie uczelnie wyĝsze, zarówno publiczne, jak i niepubliczne
majÈ w swojej ofercie dydaktycznej dla studentek i studentów zajÚcia on-line, przy uĝyciu platform e-learningowych i nowoczesnych technologii elektronicznych. Edukacja on-line, aby byïa na wysokim poziomie merytorycznym, powinna promowaÊ zatrudnianie
specjalistów, takĝe w aspekcie dobrej obsïugi komputera oraz Internetu, które sÈ podstawÈ takiej formy nauczania. Warto podkreĂliÊ, ĝe coraz wiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszy siÚ
digital native, polegajÈcy na nauczaniu od najmïodszych lat, za pomocÈ nowoczesnych
technologii elektronicznych.
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Modele wspóïczesnej edukacji wedïug M. Kubiaka obejmujÈ:
1 Model korespondencyjny tzw. pierwsza generacja – obejmuje przede wszystkim materiaïy w formie wydruku – podrÚczniki, a takĝe skrypty. Moĝe byÊ wzbogacana lekcjami,
prowadzonymi przez radio czy kanaïy telewizyjne.
1 Model multimedialny tzw. druga generacja – obejmuje obok materiaïów w formie wydruku, zajÚcia na taĂmach audio czy wideo, a takĝe programy komputerowe, zawierajÈce
interaktywne Êwiczenia.
1 Model teleedukacyjny synchroniczny tzw. trzecia generacja – obejmuje telekonferencje
(audio oraz wideo).
1 Model teleedukacyjny asynchroniczny (wirtualny) tzw. czwarta generacja – obejmuje
przede wszystkim interaktywne multimedia, z wykorzystaniem moĝliwoĂci Internetu. Èczy teleedukacjÚ poprzez komputer, laptop z Internetem (Kubiak 2000).
Moĝna wyodrÚbniÊ dwa rodzaje technik komunikacji:
1 Asynchroniczny, w skïad którego wchodzÈ róĝnego rodzaju blogi, fora dyskusyjne, elektroniczne zbiory informacji.
1 Synchroniczny, w skïad którego wchodzÈ czaty, zajÚcia wirtualne (Kubiak 2000).
ZaletÈ e-learningu jest wsparcie prowadzenia dydaktyki przez nauczycieli akademickich, dziÚki wykorzystaniu komputerów, laptopów i Internetu. Zakïada on moĝliwoĂÊ ukoñczenia danego moduïu bÈdě wszystkich moduïów róĝnych szkoleñ, kursów, a nawet studiów. To niewÈtpliwie uïatwia ksztaïcenie osobom, które znalazïy siÚ w trudnej sytuacji
ĝyciowej, np. sÈ niepeïnosprawne. CzÚĂÊ specjalistów podkreĂla jednak, ĝe e-learning
stanowi tylko jednÈ ze skïadowych systemu edukacji. E-learning opiera siÚ na technikach
uczenia siÚ oraz technologiach ksztaïcenia, które sÈ moĝliwe dziÚki wykorzystaniu do nauki
i pracy dobrodziejstwa technologii elektronicznej, która caïy czas ulega zmianom na lepsze, w tym sensie, ĝe oferuje swoim uĝytkownikom nowe funkcje, które znacznie uïatwiajÈ proces dydaktyczny. CzÚĂÊ specjalistów uwaĝa, ĝe nauczanie za pomocÈ e-learningu
jest znacznie efektywniejsze, aniĝeli tradycyjne formy uczenia siÚ i samej edukacji on-line.
E-learning moĝe z systemami kontroli informacji, czyli Managed takĝe stanowiÊ uzupeïnienia tradycyjnych form ksztaïcenia, np. w postaci kursów mieszanych, czyli spotkañ stacjonarnych oraz tych w domu, za pomocÈ platformy internetowej. Plusem metody e-learningowej jest takĝe to, iĝ to uĝytkownik moĝe samodzielnie intensyÞkowaÊ swojÈ naukÚ, co jest
moĝliwe przy uĝyciu odpowiednich moduïów e-learningowych. Korzystanie z e-learningu
umoĝliwia tzw. Ărodowisko e-learningowe, czyli Virtual Learning Environment, zawierajÈce
menu, sïuĝÈce nawigacji z ikonami. VLE jest stosowane na uczelniach Information System.
Virtual Learning Environment w poïÈczeniu z Managed Information System tworzÈ Managed
Learning Environment, czyli system kontroli Ărodowiska e-learningowego. Chodzi o to, ĝe
uĝytkownicy powinni znajdowaÊ siÚ pod opiekÈ merytorycznÈ nauczycieli akademickich,
ale takĝe pod opiekÈ administratorów, którzy zarzÈdzajÈ danymi platformami e-learningowymi. Za pomocÈ poszczególnych interfejsów uĝytkownika, korzystajÈcy majÈ peïnÈ
informacjÚ na temat kursów, szkoleñ i zajÚÊ dydaktycznych. NowoĂciÈ na uczelniach wyĝszych sÈ programy dyplomowe, które znajdujÈ siÚ na wielu poziomach, a takĝe obejmujÈ
wiele kategorii, z których moĝna skorzystaÊ dziÚki Internetowi. DziÚki temu czÚĂÊ zajÚÊ nie
musi siÚ odbywaÊ stacjonarnie w salach wykïadowych. SÈ dostÚpne on-line. E-learning to
instrument pomocny dla studentek i studentów, gdyĝ stanowi olbrzymi zasób informacji.
Peïni poniekÈd funkcjÚ e-doradztwa. Studentka i student dziÚki e-learningowi ma równieĝ
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dostÚp do gazet studenckich on-line czy moĝe kupowaÊ niezbÚdne podrÚczniki akademickie do nauki. E-learning to takĝe magazyn róĝnych materiaïów naukowych, takich jak
arkusze do Êwiczeñ, scenariusze, konspekty lekcji, wykïadów czy interaktywne zadania,
szkolenia. Na podstawie wielu badañ moĝna stwierdziÊ skutecznoĂÊ nauczania on-line,
gdyĝ ma on wpïyw na postÚpy studentek i studentów w procesie ksztaïcenia.
Uczelnie wyĝsze zarówno publiczne, jak i niepubliczne powinny zadbaÊ o dostÚpnoĂÊ
jak najwiÚkszej liczby danych, zawartych w e-zbiorach i w miarÚ moĝliwoĂci uzupeïniaÊ je
o nowe, aktualniejsze informacje, gdyĝ studenci korzystajÈ nie tylko z tradycyjnych form
w postaci publikacji, artykuïów, kodeksów w postaci papierowej, ale takĝe w dobie cyfryzacji treĂci ze zbiorów elektronicznych. Projekt nauczania, z jÚzyka angielskiego learning
design, dotyczy Êwiczeñ, które sÈ dostÚpne dla uĝytkowników, dziÚki oprogramowaniu
LAMS, które umoĝliwia wykonywanie Êwiczeñ w poszczególnych grupach. System PLATO byï jednym z pierwszych, co warto podkreĂliÊ uniwersalnym systemem, który znaczÈco wspomagaï komputerowo proces nauczania, z którego zrodziï siÚ póěniej e-learning.
System PLATO powstaï na Uniwersytecie Illinois. CaïoĂciowy kurs, który byï wspomagany
komputerowo, zastosowaïa w Singapurze Þrma Baal, przy uĝyciu systemu Wicat. Stanowi
to wedle specjalistów kamieñ milowy w póěniejszym rozwoju i ekspansji nauczania, które
jest wspomagane komputerowo, niemalĝe na caïej kuli ziemskiej. Firma Baal byïa inicjatorem i prekursorem metody ksztaïcenia za pomocÈ e-learningu.
¥wiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ jest prawnie regulowane ustawÈ o Ăwiadczeniu
usïug drogÈ elektronicznÈ. Ustawa zostaïa uchwalona dnia 18 lipca 2002 roku1. ZaczÚïa
obowiÈzywaÊ od 10 marca 2003 roku. Ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ
zïoĝona jest z czterech gïównych czÚĂci:
1 Art. 1 – 4 – dotyczÈ przepisów ogólnych.
1 Art. 5 – 11 – dotyczÈ obowiÈzków usïugodawcy w zakresie Ăwiadczenia usïug drogÈ
elektronicznÈ.
1 Art. 12 – 15 – dotyczÈ wyïÈczenia odpowiedzialnoĂci usïugodawcy.
1 Art. 16 – 22 – dotyczÈ zasad ochrony danych osobowych.
Warto zaznaczyÊ, iĝ Ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, zostaïa wprowadzona w ĝycie, na mocy dyrektywy o handlu elektronicznym, która obejmuje swym zasiÚgiem przepisy dotyczÈce obowiÈzków informacyjnych, zasad odpowiedzialnoĂci poĂredników oraz zasad posïugiwania siÚ informacjÈ handlowÈ. Przepisy dotyczÈce procedury
zawierania umowy drogÈ elektronicznÈ, reguluje czÚĂÊ ogólna kodeksu cywilnego. Pierwowzorem Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, wobec regulacji dotyczÈcych
ochrony danych osobowych byïa niemiecka ustawa Teledienstedatenschutsgesetz. To
wïaĂnie z tejĝe ustawy przyjÚto wstÚpny model regulacji, który opieraï siÚ na skumulowaniu
w jednym akcie prawa, przepisów wewnÚtrznych dyrektywy o handlu elektronicznym oraz
dyrektywy o prywatnoĂci i ïÈcznoĂci elektronicznej. Warto podkreĂliÊ, iĝ ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ obejmuje regulacje prawne z sektora prawa prywatnego,
jak i z sektora prawa publicznego. Uzasadnieniem takiej interpretacji jest fakt, iĝ w rozdziale drugim ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ moĝna odnaleěÊ regulacje
prawne dotyczÈce ustalenia obowiÈzków usïugodawcy, w sferze Ăwiadczenia usïug drogÈ
elektronicznÈ, co wskazuje na charakter regulacji z sektora prawa prywatnego. Z kolei na
1
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charakter przepisów z sektora prawa publicznego wskazujÈ regulacje prawne, dotyczÈce
zasad ochrony danych osobowych z tytuïu Ăwiadczenia usïug drogÈ elektronicznÈ. Rozdziaï trzeci ustawy zawiera przepisy prawne zarówno z sektora prawa prywatnego, jak
i z sektora prawa publicznego, dotyczÈce wyïÈczenia odpowiedzialnoĂci usïugodawcy,
z racji Ăwiadczenia przez niego usïug drogÈ elektronicznÈ. Przepisy prawne i normy wyznaczone przez ustawÚ majÈ charakter imperatywny. Terminologia ustawy o Ăwiadczeniu
usïug drogÈ elektronicznÈ z 2002 roku obejmuje nastÚpujÈce pojÚcia:
1. Adres elektroniczny:
PojÚcie adresu elektronicznego jest uregulowane w artykule 2 pkt 1 ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, który stanowi, ĝe sÈ to: „oznaczenia systemu teleinformatycznego umoĝliwiajÈce porozumiewanie siÚ, za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej”2. Co waĝne, w praktyce, zazwyczaj rolÚ adresów elektronicznych peïniÈ adresy
poczty elektronicznej, adresy stron internetowych, numery IP, czyli internal protocol number, czy teĝ numery telefonów komórkowych.
2. System teleinformatyczny
PojÚcie systemu teleinformatycznego jest uregulowane w artykule 2 pkt 3 ustawy
o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, który stanowi, ĝe jest to: „zespóï wspóïpracujÈcych ze sobÈ urzÈdzeñ informatycznych i oprogramowania, zapewniajÈcy przetwarzanie
i przechowywanie, a takĝe wysyïanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne
za pomocÈ wïaĂciwego dla danego rodzaju sieci urzÈdzenia koñcowego w rozumieniu
ustawy prawo telekomunikacyjne”3.
3. ¥rodki komunikacji elektronicznej
PojÚcie Ărodków komunikacji elektronicznej jest uregulowane w artykule 2 pkt 5 ustawy
o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, który stanowi, ĝe sÈ to: „rozwiÈzania techniczne, w tym urzÈdzenia teleinformatyczne i wspóïpracujÈce z nimi narzÚdzia programowe,
umoĝliwiajÈce indywidualne porozumiewanie siÚ na odlegïoĂÊ przy wykorzystaniu transmisji danych, miÚdzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególnoĂci pocztÚ elektronicznÈ”4. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe deÞnicja Ărodków komunikacji elektronicznej zostaïa
okreĂlona w sposób funkcjonalny. Tzn. ĝe ustawodawca przewidziaï, ĝe objÚcie deÞnicjÈ
Ărodków komunikacji elektronicznej moĝe dotyczyÊ pojawiajÈcych siÚ w przyszïoĂci, nieistniejÈcych w trakcie uchwalania ustawy, nowych Ărodków komunikacji. Wedle przepisów ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ Ărodkiem komunikacji elektronicznej
moĝna nazwaÊ grupy dyskusyjne, czaty, telefony komórkowe czy pagery. ¥rodkiem komunikacji elektronicznej nie bÚdzie zaĂ na przykïad ogólnie dostÚpna strona internetowa,
z powodu braku moĝliwoĂci indywidualnego porozumiewania siÚ.
Najwaĝniejszym aktem prawnym, który swym zakresem obejmuje zagadnienia zwiÈzane ze Ăwiadczeniem usïug drogÈ elektronicznÈ w prawodawstwie Unii Europejskiej, jest
dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego, a takĝe Rady Europy z dnia 8 czerwca
2000 roku. Dotyczy ona przede wszystkim aspektów prawnych usïug spoïeczeñstwa infor2

Art. 2 pkt 1 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.

3

Art. 2 pkt 3 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.
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Art. 2 pkt 5 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.
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macyjnego, w tym handlu elektronicznego5. Prace Komisji Europejskiej nad dyrektywÈ rozpoczÚïy siÚ 18 listopada 1998 roku, a ostatecznie zostaïy zakoñczone przez Parlament Europejski dnia 4 maja 2000 roku. Dyrektywa jest podzielona na piÚÊ podstawowych czÚĂci:
1 CzÚĂÊ pierwsza – fundamentalne deÞnicje (terminologia) uĝywane w dyrektywie.
1 CzÚĂÊ druga – ogólne obowiÈzki informacyjne w sferze obrotu handlowego.
1 CzÚĂÊ trzecia – uszczegóïowienie ogólnych obowiÈzków informacyjnych, zawartych
w czÚĂci drugiej dyrektywy.
1 CzÚĂÊ czwarta – poĂwiÚcona umowom, zawieranym dziÚki nowym technologiom i Internetowi.
1 CzÚĂÊ piÈta – IPD – Intermediary Service Providers (Podrecki 2004, s. 168).
Zakres podmiotowy Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ obejmuje deÞnicje usïugodawcy, usïugobiorcy, a takĝe wyïÈczenia, majÈce charakter podmiotowy.
1. E-Usïugodawca
Artykuï 2 pkt 6 stanowi, iĝ usïugodawcÈ moĝna nazwaÊ „osobÚ ÞzycznÈ, osobÚ prawnÈ albo jednostkÚ organizacyjnÈ nieposiadajÈcÈ osobowoĂci prawnej, która prowadzÈc,
chociaĝby ubocznie, dziaïalnoĂÊ zarobkowÈ lub zawodowÈ Ăwiadczy usïugi drogÈ elektronicznÈ”6.
UsïugodawcÈ w rozumieniu przepisów ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ moĝe byÊ:
1 Osoba Þzyczna.
1 Osoba prawna.
1 Spóïki handlowe.
Pod warunkiem, ĝe prowadzÈ one dziaïalnoĂÊ, która moĝe byÊ zakwaliÞkowana jako
Ăwiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ.
Warto podkreĂliÊ, ĝe do terminu usïugodawcy z ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ
elektronicznÈ najbardziej zbliĝony jest termin przedsiÚbiorcy, pochodzÈcy z artykuïu 4 pkt
1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Artykuï 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje za przedsiÚbiorców nastÚpujÈce podmioty:
1 Spóïki cywilne, komandytowe, jawne.
1 Osoby Þzyczne, prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ.
1 Osoby prawne, prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ.
1 Osoby Þzyczne, które wykonujÈ tzw. wolne zawody (równieĝ wolne zawody
uwzglÚdnia artykuï 2 pkt 6 ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ)7.
Co waĝne, osoba Þzyczna czy prawna na podstawie przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów musi prowadziÊ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, a na podstawie
przepisów ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ takiego obowiÈzku nie ma,
gdyĝ osoba taka moĝe prowadziÊ na przykïad tylko dziaïalnoĂÊ zarobkowÈ. Nie ma wiÚc
obowiÈzku obligatoryjnego, aby speïniaÊ inne kryteria dziaïalnoĂci gospodarczej. Przepisy
ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ wskazujÈ na to, iĝ Ăwiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ przez usïugodawcÚ moĝe byÊ dziaïalnoĂciÈ tzw. ubocznÈ. W przypadku,
gdy ktoĂ bÚdzie Ăwiadczyï jednorazowe, wrÚcz incydentalne usïugi drogÈ elektronicznÈ,
5

Dyrektywa o handlu elektronicznym O.J. L 178, 17.07.2000.

6

Art. 2 pkt 6 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.
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Art. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331.
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to mimo to bÚdÈ one podlegaÊ ustawie o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ. DziaïalnoĂÊ, która obejmuje Ăwiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ, nie wymaga specjalnych
zgód, zezwoleñ czy teĝ koncesji (Jacyszyn 1999).
2. E-Usïugobiorca
W rozumieniu artykuïu 2 pkt 7 ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ za
usïugobiorcÚ naleĝy uznaÊ: „osobÚ ÞzycznÈ, osobÚ prawnÈ lub jednostkÚ organizacyjnÈ,
która nie posiada osobowoĂci prawnej, która korzysta z usïugi, Ăwiadczonej drogÈ elektronicznÈ”8. Przepis jednoznacznie wskazuje, iĝ usïugobiorcÈ moĝe byÊ tak naprawdÚ kaĝdy
podmiot, który w faktyczny sposób, korzysta z danej usïugi, która jest Ăwiadczona drogÈ
elektronicznÈ. Co charakterystyczne, ustawa zalicza do usïugobiorców zarówno konsumentów, jak i przedsiÚbiorców. DziÚki temu usïuga elektroniczna moĝe byÊ Ăwiadczona
drogÈ wykonania umowy, która zawarta jest na odlegïoĂÊ.
Zakres przedmiotowy ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ jest uregulowany w artykule pierwszym tejĝe ustawy. WyodrÚbniÊ moĝna trzy podstawowe grupy przepisów prawnych, takich jak: obowiÈzków usïugodawcy w ramach Ăwiadczenia przez niego
usïug drogÈ elektronicznÈ (uregulowane w rozdziale drugim), zasady wyïÈczenia odpowiedzialnoĂci usïugodawcy (uregulowane w rozdziale trzecim), a takĝe zasady ochrony
danych osobowych w zwiÈzku ze Ăwiadczeniem usïug drogÈ elektronicznÈ (uregulowane
w rozdziale czwartym). Oprócz tego moĝna wymieniÊ w ustawie przepisy ogólne (uregulowane w rozdziale pierwszym), przepisy karne (uregulowane w rozdziale piÈtym) i zmiany
w przepisach obowiÈzujÈcych (uregulowane w rozdziale szóstym) (Konarski 2002).
JeĂli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, w ramach Ăwiadczenia usïug drogÈ
elektronicznÈ, niezaleĝnie od sposobu, w jaki sÈ zbierane i gromadzone, to znajdujÈ w tym
przypadku zastosowanie przepisy dotyczÈce zasady przetwarzania danych osobowych,
zawarte w rozdziale czwartym ustawy. Fundamentalnym pojÚciem ustawy sÈ usïugi Ăwiadczone drogÈ elektronicznÈ. Czym sÈ? Wedle ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ deÞnicjÚ pojÚcia stanowi artykuï 2 pkt 4, który stanowi, iĝ usïugi Ăwiadczone drogÈ
elektronicznÈ to: „wykonanie usïugi Ăwiadczonej bez jednoczesnej obecnoĂci stron (na
odlegïoĂÊ), poprzez przekaz danych na indywidualne ĝÈdanie usïugobiorcy, przesyïanej
i otrzymywanej za pomocÈ urzÈdzeñ do elektronicznego przetwarzania, wïÈcznie z kompresjÈ cyfrowÈ, i przechowywania danych, która jest w caïoĂci nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocÈ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”9.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe deÞnicjÚ usïug Ăwiadczonych drogÈ elektronicznÈ niektórzy
badacze zaliczajÈ do pojÚcia usïug spoïeczeñstwa informacyjnego. Moim zdaniem jednak,
usïugi spoïeczeñstwa informacyjnego to pojÚcie znacznie szersze, a usïugi Ăwiadczone
drogÈ elektronicznÈ stanowiÈ tylko element tegoĝ pojÚcia. DeÞnicja usïug Ăwiadczonych
drogÈ elektronicznÈ wskazuje na trzy kardynalne elementy, takie jak:
1 „wykonanie usïugi nastÚpuje bez jednoczesnej obecnoĂci stron umowy;
1 za pomocÈ systemów teleinformatycznych;
1 na indywidualne ĝyczenie usïugobiorcy” (Podrecki 2004, s. 172).
8

Art. 2 pkt 7 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.
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Art. 2 pkt 4 Ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, Dz.U. Nr 144, poz. 1204.
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W sposób analogiczny, jak w przypadku ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów naleĝy rozumieÊ, iĝ „elementem konstrukcyjnym umowy, która jest zawierana na
odlegïoĂÊ, jest brak jednoczesnej obecnoĂci stron przy jej zawarciu” (Iszkowski, Konarski
2003). Zawarcie umowy moĝe nastÈpiÊ w tradycyjny sposób, poprzez wspólne wyraĝenie
woli i podpisanie dokumentów. W przypadku braku jednoczesnej obecnoĂci dwóch stron
uznanie przedmiotu umowy moĝe nastÈpiÊ (oczywiĂcie po speïnieniu pozostaïych warunków) za Ăwiadczenie usïug drogÈ elektronicznÈ. Bowiem ustawa o ochronie niektórych
praw konsumentów uznaje za umowÚ zawartÈ na odlegïoĂÊ, umowÚ, która zostaïa zawarta
przy niejednoczesnej obecnoĂci stron umowy. Naleĝy zaznaczyÊ, iĝ Ăwiadczenie usïug
drogÈ elektronicznÈ nie jest toĝsame z pojÚciem umów zawieranych na odlegïoĂÊ.
Warto podkreĂliÊ, ĝe wedïug ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ usïuga
Ăwiadczona drogÈ elektronicznÈ nie musi byÊ odpïatna, czyli Ăwiadczona za wynagrodzeniem. W. Iszkowski uznaje, iĝ „postanowienie takie stanowi konsekwencjÚ przeniesienia
elementów deÞnicji pojÚcia „usïugi Ăwiadczonej drogÈ elektronicznÈ” z poziomu umowy
na poziom rzeczywistego Ăwiadczenia usïugi i oceny charakteru danej usïugi wïaĂnie
w chwili jej wykonywania. (…) Charakter odpïatny lub nie usïugi powiÈzany jest bowiem
z umowÈ, nie zaĂ z faktycznym wykonaniem umowy” (Iszkowski, Konarski 2003).
Przykïadem – na mocy ustawy o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ – nieodpïatnoĂci usïugi, dziÚki której okreĂlona zostanie jako usïuga Ăwiadczona drogÈ elektronicznÈ,
mogÈ byÊ bezpïatne konta poczty elektronicznej, funkcjonujÈce np. na ogólnodostÚpnych
stronach internetowych czy na uczelniach wyĝszych. Jednak trzeba podkreĂliÊ, ĝe realizacja usïugi poprzez odebranie i wysïanie danych musi odbyÊ siÚ w oparciu o systemy teleinformatyczne. Przedmiot usïugi Ăwiadczonej drogÈ elektronicznÈ to przede wszystkim wysïanie i odebranie danych, które mogÈ mieÊ dowolnÈ postaÊ koñcowÈ i byÊ przetwarzane
w oparciu o róĝne instrumenty programowe. Waĝne jest jednak, aby byïy przesïane drogÈ
teleinformatycznÈ i pomiÚdzy takimi systemami. USOS, czyli Uniwersytecki System Obsïugi Studenta jest deÞniowany jako system informatyczny, który pozwala zarzÈdzaÊ tokiem
studiów studentek oraz studentów w szkole wyĝszej (uniwersytety, politechniki, akademie).
JeĂli chodzi o systemy informatyczne, to mogÈ byÊ one proste lub zïoĝone. Przykïadem
prostego systemu informatycznego jest edytor tekstu. Przykïadem zïoĝonego systemu informatycznego jest system bankowy, system kontroli lotów czy USOS. Jednym z wyznaczników tego, czy system informatyczny jest prosty czy zïoĝony, moĝe byÊ liczba elementów
systemu informatycznego. JeĂli chodzi o proces tworzenia systemów informatycznych, to
niewÈtpliwie trudno jest oceniÊ, czy dany projekt informatyczny bÚdzie caïkowitym sukcesem, czy zakoñczy siÚ poraĝkÈ. Jednak prawdopodobieñstwo sukcesu systemu informatycznego moĝna sprawdziÊ za pomocÈ metody oceny tzw. procesu wytwórczego, który
jest stosowany do produkcji systemu. Modelem sïuĝÈcym do oceny moĝe byÊ CMM, który
jest doĂÊ popularny. CMM, czyli Capability Maturity Model for Software zostaï wykreowany
oraz stworzony przez Software Engineering Institute (SEI). To model, który sïuĝy przede
wszystkim do oceny procesu wytwórczego, majÈcego zastosowanie przy produkcji oprogramowania. CMM prowadzi oceny praktyk, jakie sÈ stosowane podczas produkcji. Oceny
opisowe sÈ dokonywane przez model CMM w skali piÚciostopniowej. Najniĝsza ocena na
skali to ocena chaotyczna procesu, najwyĝsza ocena na skali to ocena zdyscyplinowana
procesu. Poziomy skali piÚciostopniowej modelu CMM obejmujÈ: initial, repeatable, deÞned, manager, optimizing. Janina Mincer-Daszkiewicz deÞniuje Uniwersytecki System Ob-
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sïugi Studiów jako „zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsïugi spraw
studiów w uczelni wyĝszej, rozwijany od 2000 roku” (strona dostÚpu: www.usos.edu.pl.,
data dostÚpu: 17.11.2013). MiÚdzynarodowe Uniwersyteckie Centrum Informatyczne zajmuje siÚ rozwojem Uniwersyteckiego Systemu Obsïugi Studiów i sprawuje nad nim pieczÚ.
Gïównymi uĝytkownikami systemu USOS sÈ uczelnie wyĝsze publiczne i niepubliczne.
Obecnie jest ich okoïo dwudziestu szeĂciu. Uĝytkownikami USOS sÈ zarówno uniwersytety, jak i politechniki czy wyĝsze szkoïy zawodowe. W MiÚdzynarodowym Uniwersyteckim
Centrum Informatycznym zostaïy powoïane dwa organy – Komisja ds. USOS oraz Zespóï
Roboczy ds. USOS. W skïad Komisji ds. USOS wchodzÈ gïównie przedstawiciele uĝytkowników systemu USOS, którzy majÈ wpïyw na kierunek rozwoju tego systemu. Zespóï
Roboczy ds. USOS odpowiedzialny jest za merytorycznÈ pracÚ nad USOS i wprowadzanie zmian, ewentualnych dziaïañ naprawczych. Z danych Raportu „Szkoïy Wyĝsze i ich
Þnanse” z 2007 roku, przeprowadzonego przez Gïówny UrzÈd Statystyczny, wynika, ĝe
w Polsce na uczelniach publicznych i niepublicznych ksztaïci siÚ okoïo 1 937 404 studentek i studentów, z czego na uczelniach publicznych okoïo 1 262 249, co stanowi okoïo 65%
ogóïu studentek i studentów. Uczelnie, które korzystajÈ z systemu USOS, obejmujÈ okoïo
525 956 studentek i studentów, co stanowi okoïo 27% ogóïu studentek i studentów, z czego 41% to studentki i studenci uczelni wyĝszych publicznych10. Dane pochodzÈ z 2007
roku, obecnie w 2013 roku zainteresowanie i korzystanie z usïug systemu USOS jest o wiele wiÚksze i wciÈĝ roĂnie. Usïugobiorcami systemu USOS sÈ gïównie uczelnie wyĝsze publiczne, ale tendencja ta siÚ zmienia, gdyĝ wiele niepublicznych uczelni wyĝszych wyraĝa
zainteresowanie tym systemem. Uniwersytecki System Obsïugi Studiów to centralna baza
danych uczelni wyĝszych, zawierajÈca wiele informacji. Centralna baza danych, która ma
ïÈcznoĂÊ z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, np. wydziaïami uczelni, znajdujÈcymi
siÚ poza macierzystym miastem, w którym siedzibÚ ma uczelnia wyĝsza. USOS charakteryzuje stabilnoĂÊ, wiarygodnoĂÊ, ale takĝe integralnoĂÊ danych. USOS wykorzystuje gïównie technologie Þrmy Oracle S.A., ale korzysta takĝe z innych darmowych aplikacji, np.
Smarty czy Python.36.
W 2000 roku zostaïa stworzona pierwsza wersja USOS. Miaïo to miejsce na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do dziĂ trwajÈ prace
w celu rozwijania istniejÈcego systemu USOS i tworzenia jego nowych funkcji. Prace nad
nowÈ wersjÈ USOS sÈ prowadzone m.in. na: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Mikoïaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, Uniwersytecie
ódzkim oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Zespóï roboczy ds. USOS, którego gïówna
siedziba mieĂcie siÚ na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie
Warszawskim, jest odpowiedzialny za rozwój systemu USOS. Co ciekawe, niektóre elementy systemu USOS oraz stowarzyszonych serwisów internetowych powstajÈ w ramach
prac zaliczeniowych oraz dyplomowych studentek i studentów uczelni, które go uĝywajÈ.
USOS w Polsce jest realizowany jako projekt przez MiÚdzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Konsorcjum zostaïo stworzone z myĂlÈ rozwoju systemów informatycznych,
których zadaniem gïównym jest aktywne wspieranie zarzÈdzania uczelniami wyĝszymi
w Polsce. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe MiÚdzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji jest wïaĂcicielem praw autorskich do USOS. Z kolei uĝytkownikami systemu USOS sÈ uczelnie wyĝ10
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sze, majÈce czïonkostwo MUCI – sÈ one udziaïowcami konsorcjum, i uczelnie wyĝsze stowarzyszone MUCI. W skïad Komisji ds. USOS wchodzÈ przedstawiciele uczelni wyĝszych,
które sÈ jego uĝytkownikami. Zadaniem komisji jest zarzÈdzanie kierunkami rozwoju systemu USOS. Kierownikiem Komisji ds. USOS oraz szefem Zespoïu roboczego ds. USOS
od poczÈtku istnienia systemu jest dr Janina Mincer-Daszkiewicz, która jest nauczycielem
akademickim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Warto zaznaczyÊ, iĝ jeĂli chodzi o korzystanie z systemu USOS przez uczelnie wyĝsze,
czÚĂÊ korzysta tylko i wyïÈcznie z USOS, a czÚĂÊ tylko ze stowarzyszonych serwisów internetowych, ĂwiadczÈcych dla studentów e-usïugi. MiÚdzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji zostaïo w 2005 roku laureatem konkursu Lider Informatyki w kategorii Organizacje
uĝytecznoĂci publicznej, a w 2007 roku zdobyïo za stworzenie, rozwój i prace nad USOS
nagrodÚ EUNIS Elite Award of Excellence.
JeĂli chodzi o architekturÚ USOS, to naleĝy podkreĂliÊ automatycznÈ synchronizacjÚ
danych. Z bazy danych USOS mogÈ korzystaÊ pracownicy administracyjni uczelni wyĝszych wyïÈcznie poprzez dedykowany interfejs, z komputerów, które sÈ zarejestrowane.
Do aplikacji webowych poprzez strony http majÈ dostÚp przede wszystkim studentki oraz
studenci, kandydaci na studia, pracownicy administracyjni uczelni wyĝszych.
Uniwersytecki System Obsïugi Studiów jest systemem wielofunkcyjnym. Do jego gïównych zadañ naleĝy przede wszystkim:
1 „ZarzÈdzanie ofertÈ dydaktycznÈ w uczelni wyĝszej, w szczególnoĂci: ustalaniem i opisem przedmiotów, programów oraz wyznaczaniem terminów, w których odbywaÊ siÚ
bÚdÈ zajÚcia.
1 ZarzÈdzanie tokiem studiów kaĝdej studentki i studenta – plany zajÚÊ, uzyskane oceny,
zaliczenia etapów, przewidzianych programem.
1 Dokonanie immatrykulacji studentek i studentów.
1 MoĝliwoĂÊ skïadania w systemie USOS podañ studenckich adresowanych do prodziekana i wïaĂciwych dziekanatów.
1 Obsïuga elektronicznych legitymacji studenckich.
1 Umoĝliwienie internetowych zapisów na zajÚcia.
1 Informacje o otrzymywanych stypendiach naukowych, socjalnych, sportowych.
1 MoĝliwoĂÊ dokonywania pïatnoĂci przez studentki i studentów za Ăwiadczone usïugi
edukacyjne.
1 Informacje o wymianach studenckich.
1 MoĝliwoĂÊ brania udziaïu w wyborach do rad samorzÈdów studenckich.
1 Wypeïnianie ankiet, oceniajÈcych wykïadowców, a takĝe prace dziekanatu, biblioteki
i innych jednostek organizacyjnych uczelni wyĝszej” (strona dostÚpu: www.usos.edu.
pl., data dostÚpu: 17.11.2013).
Uniwersytecki System Obsïugi Studiów to system bezpieczny, przeznaczony ze wzglÚdów wïaĂnie bezpieczeñstwa dla uĝytkowników upowaĝnionych i wybranych komputerów,
w tym sensie, iĝ sÈ chronione przez zaporÚ sieciowÈ. Uniwersytecki System Obsïugi Studiów obejmuje swym zasiÚgiem tzw. Stowarzyszone serwisy internetowe, takie jak: USOSweb, UL, IRK, APD, Katalog ECTS i inne. Stowarzyszone serwisy internetowe przeznaczone sÈ dla spoïecznoĂci akademickiej, która zwiÈzana jest z wybranÈ uczelniÈ wyĝszÈ, czyli
przeznaczone sÈ dla studentek i studentów oraz nauczycieli akademickich i pracowników
administracyjnych. Korzystanie ze stowarzyszonych serwisów internetowych jest moĝliwe
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dziÚki przeglÈdarce internetowej. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa do aplikacji majÈ dostÚp
jedynie aktywne studentki i studenci, wykïadowcy, którzy dostÚp do serwisów internetowych uczelni wyĝszej uzyskujÈ dziÚki pracownikom administracyjnym, którzy osobiĂcie
i odgórnie wprowadzajÈ dane studentek i studentów do systemu. Studentki i studenci
mogÈ korzystaÊ z serwisów internetowych uczelni wyĝszej poprzez zalogowanie uĝywajÈc
loginu i hasïa, które sÈ niezbÚdne do wejĂcia do systemu USOS. Z Uniwersyteckiego Systemu Obsïugi Studiów od poczÈtku korzystajÈ uczelnie wyĝsze z caïego kraju, np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Kardynaïa Stefana Wyszyñskiego,
Uniwersytet w Biaïymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet ¥lÈski, Uniwersytet Mikoïaja Kopernika i wiele innych.
Wyĝej wymienione uczelnie wyĝsze zapewniajÈ studentom moĝliwoĂÊ bezpïatnego,
swobodnego, pozbawionego ograniczeñ korzystania z Internetu i e-usïug bezpoĂrednio
w budynkach uczelni, w bibliotece czy nawet na kampusie. Strony internetowe uczelni
wyĝszych oraz wydziaïów sÈ na bieĝÈco aktualizowane, co zawdziÚczyÊ moĝna administratorom stron, a takĝe pracownikom administracyjnym dziekanatów poszczególnych
jednostek uczelni wyĝszej. DostÚpne na ich uczelniach wyĝszych e-biblioteki, e-czytelnie,
umoĝliwiajÈ studentom wygodnÈ rezerwacjÚ ksiÈĝek poprzez Internet.
W Centralnym Serwerze Uwierzytelniania wyznaczniki czyjejĂ toĝsamoĂci stanowiÈ
PESEL, a takĝe hasïo. Jest to dyktowane przede wszystkim wzglÚdami bezpieczeñstwa
uĝytkowników, tak by uniemoĝliwiÊ osobom postronnym dostÚp do róĝnych danych osobowych oraz tych zwiÈzanych z ksztaïceniem. Logowanie do róĝnych serwisów systemu
USOSweb odbywa siÚ na podobnych zasadach. Jest moĝliwe dziÚki wpisaniu numeru
PESEL i hasïa.
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