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Cel: zbieranie od użytkowników (głównie studentów) wszelkiego rodzaju 

oświadczeń, ślubowań, potwierdzeń zapoznania się z konkretną 

informacją lub dokumentem, zgód itp. 

 

Typowe przypadki: 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

2. Ślubowanie. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów i zasadami 

studiowania na uczelni. 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z umową o odpłatności za studia 

(cennikiem studiów).  

  

Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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Ślubowanie – podstawa prawna 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 

maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, w § 15, po ust. 2 

dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  

 

  2a. W przypadku, gdy akt ślubowania jest 

sporządzany w postaci elektronicznej, 

podpis studenta może być zastąpiony 

potwierdzeniem złożenia ślubowania 

dokonanym po uwierzytelnieniu tego 

studenta w systemie teleinformatycznym, 

zgodnie z zasadami działania w uczelni 

systemu służącego do prowadzenia 

dokumentacji przebiegu studiów w postaci 

elektronicznej. Ślubowanie na UW (materiały własne UW) 
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Umowa o odpłatności za studia – podstawa prawna 
 

 Ustawa PSWiN nie wymaga zawierania umów ze studentami, a tym 

samym zachowania formy pisemnej umowy. Zgodnie z przepisami KC, 

oświadczenie złożone przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

przez Internet lub za pomocą poczty elektronicznej jest możliwe i będzie 

miało taki sam skutek prawny, jak oświadczenie złożone na piśmie.  

  W treści oświadczenia należy wskazać 

osobę reprezentującą uczelnię, która 

jest upoważniona do zawierania umów, 

treść umowy i informację dla studenta 

Uwaga – składasz wiążące 

oświadczenie woli  zawarcia umowy z 

Uczelnią. 

Jeśli regulamin studiów określa, że uczelnia zawiera umowy w formie 

pisemnej, to trzeba zmienić ten przepis, bo forma pisemna oznacza, 

że trzeba zawierać umowy pisemnie z podpisami odręcznymi. 
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1. Typ: klauzula (K), regulamin (R), ślubowanie (S).  

2. Kod, który pozwala na odróżnianie oświadczeń dotyczących tej samej 

kwestii. 

3. Numer wersji oświadczenia – kolejna wersja oświadczenia o tym 

samym kodzie otrzyma kolejny numer. 

4. Treść oświadczenia w języku polskim i angielskim. 

5. Zakres dat obowiązywania oświadczenia (data początkowa i 

końcowa). 

6. Jednostka organizacyjna administrująca danym oświadczeniem 

(zwykle będzie to cała uczelnia). 

7. Czy decyzja w sprawie oświadczeń jest podejmowana w kontekście 

osoby (np. informacja o przetwarzaniu danych osobowych), czy 

programu osoby (np. ślubowanie)? 

8. Czy oświadczenie może zostać odrzucone? 

Model od strony biznesowej 
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Uczelnia generuje deklaracje użytkowników, od których wymaga złożenia 

oświadczenia.  

Usprawnia to obsługę składania oświadczeń po stronie aplikacji 

stowarzyszonych, które nie muszą same podejmować decyzji 

biznesowych, jedynie sprawdzają, czy należy wyegzekwować od 

użytkownika złożenie konkretnej deklaracji (i na jakich warunkach).  

Atrybuty utworzonej deklaracji: 

1. Wskazanie na oświadczenie, które wymaga złożenia deklaracji. 

2. Osoba lub program osoby (zależnie od tego, w jakim kontekście jest składana 

deklaracja). 

3. Data złożenia deklaracji. 

4. Ostateczna data złożenia deklaracji. 

5. Data zakończenia obowiązku złożenia deklaracji (np. konieczność złożenia 

deklaracji przestaje obowiązywać studenta skreślonego ze studiów – uczelnia 

może albo zakończyć obowiązek złożenia deklaracji, albo usunąć deklarację). 

6. Status deklaracji: czeka na potwierdzenie, została zaakceptowana, została 

odrzucona, osoba została zwolniona ze złożenia deklaracji. 

Kto ma złożyć deklarację? 
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Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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Oświadczenia, ślubowania, zgody 
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Oświadczenia, ślubowania, zgody 
 

Przeglądanie deklaracji w kontekście oświadczenia 
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Oświadczenia, ślubowania, zgody 
 

Przeglądanie deklaracji w kontekście osoby. 

    Dostępne akcje: 
•  Usuń deklarację 

•  Przedłuż termin podjęcia decyzji 

•  Zwolnij z decyzji 

•  Zakończ obowiązywanie decyzji (np. z powodu skreślenia studenta ze studiów) 
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Student loguje się do USOSweb 
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Student loguje się do Mobilnego USOS 
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Podgląd decyzji w USOSweb 
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Drukować czy nie drukować? 
 

Zbiorcze drukowanie oświadczeń – jest możliwe, ale: 

• Opinia z uczelni 1: drukujemy, bo trzeba 

• Opinia z uczelni 2: wydruk według prawników jest potrzebny w razie 

konieczności przedstawienia go w sądzie, do teczki nie planujemy go 

wkładać (niestety później zmiana decyzji ). 
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Zamiast podsumowania 

Prosimy pięknie  

MNiSW o dopuszczenie 

teczki hybrydowej 


