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o rozwiązaniu
➢ Łukasz Krawiranda i Natalia Wojciechowska (MUCI)

o wdrożeniu na Uniwersytecie Warszawskim w lipcu 2021 r. 
➢ Agnieszka Ligęza, Maciej Pasikowski (Uniwersytet Warszawski)

Opowiedzą

Zapraszamy!
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• Punkt wyjścia – ustawa PSWiN nakłada na uczelnie obowiązek 
doręczenia kandydatom decyzji administracyjnych:

– ws. nieprzyjęcia na studia / do szkoły doktorskiej (obywatele polscy)

– ws. przyjęcia i nieprzyjęcia na studia / do szkoły doktorskiej (cudzoziemcy)

• Realia – proces:
– wymagający zastosowania przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego

– masowy (duża liczba decyzji w stosunku do pozostałych spraw w uczelni)

– przeprowadzany w stosunkowo krótkim okresie

– angażujący wiele (zmieniających się) osób w uczelni na różnych poziomach 
organizacji

– kosztowny (czas, papier, eksploatacja drukarek, koperty, wysyłka…)

Potrzeby



4

• Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia 
i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia (art. 
70 ust. 1 PSWiN).

• Uczelnia, nie będąc organem państwowym ani organem 
samorządu, stanowi przykład zakładu administracyjnego; 
została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest 
uprawniona do nawiązywania stosunków 
administracyjnoprawnych (zob. np. postanowienie WSA 
w Poznaniu z 2014 r., II SA/Po 348/14).

• Wyrok NSA z 2016 r. (I OSK 2929/15): funkcję „podania" 
w postępowaniu rekrutacyjnym pełni czynność rejestracji 
elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej uczelni.

Rozwiązanie – myśli przewodnie
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• Glosa do orzeczenia (Dańczak P., Jakubowski A., Orzecznictwo 
Sądów Polskich 2017 nr 6, s. 15 i nn.):

– (…) ustawodawca pozwolił wkroczyć aktem wewnętrznym (uchwałą 
senatu) w materię proceduralną, skoro w powołanym przepisie 
mowa jest o „trybie rekrutacji”. Pojęcia „tryb” nie ma potrzeby 
interpretować inaczej niż wynikałoby to z jego językowego rozumienia. 
(…) treścią przepisów uchwały senatu o warunkach i trybie rekrutacji 
może być problematyka (…) formy składania podania o przyjęcie na 
studia, 
jak również zagadnienie formalnego kształtu decyzji kończących 
to postępowanie

– stanowisko zajęte przez NSA w sprawie stanowi cenny wyraz 
odformalizowania i dostosowania do realiów współczesnego 
postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe kodeksowych 
instytucji: podania oraz wszczęcia postępowania. (…) Sąd właściwie 
przyjął, że podaniem takim jest też wniosek kandydata złożony w 
systemie elektronicznym.

Rozwiązanie – myśli przewodnie
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• Glosa do orzeczenia:

– Wniosek elektroniczny o przyjęcie na studia zawiera zatem elementy 
konstytuujące podanie. Wykładnia NSA złagodziła jedynie 
stosowanie art. 63 § 1 in fine k.p.a. (…) w związku z art. 63 § 3a pkt 1 
k.p.a., w myśl którego podanie wniesione w formie dokumentu 
elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu 
mechanizmów określonych 
w art. 20a ust. 1 albo 2 przywołanej ustawy o informatyzacji.

– Zgodnie bowiem z interpretacją tego Sądu w postępowaniu 
rekrutacyjnym szkoła wyższa samodzielnie określa sposób 
potwierdzenia (identyfikacji) nadawcy wniosku. (…) Może zatem 
przyjąć domniemanie, że skoro wniosek elektroniczny zawiera 
indywidualnie wprowadzone dane określonej osoby, to pochodzi od 
niej.

Rozwiązanie – myśli przewodnie
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• Projektowane rozwiązanie podpisywania i doręczania decyzji 
rekrutacyjnych w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
miało na celu:

– zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego

– w realiach zakładu administracyjnego i prawa przyznanego uczelni 
przez PSWiN

– w sposób odformalizowany

– a jednocześnie zapewniające osiągnięcie celu regulacji 
kodeksowej, 
w szczególności: 

• gwarancyjnej indywidualizacji wniosku 

• oraz równoważnych procesowych uprawnień dla kandydata

Rozwiązanie – podsumowanie
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Proces podpisania i doręczenia decyzji w IRK



Agnieszka Ligęza
Maciej Pasikowski

Elektroniczne doręczanie decyzji

na Uniwersytecie Warszawskim



IRK na Uniwersytecie Warszawskim

Rekrutacje – w każdym roku akademickim:

I, II stopień i jednolite mgr. – ok. 275 programów
Podyplomowe – ok. 85 programów
Doktoranckie - ok. 40 dziedzin/dyscyplin naukowych

W sumie w systemie IRK:
159 261 kandydatów
213 421 zgłoszeń



Kompleksowa rekrutacja

• Automatyzacja procesów rekrutacyjnych 
m.in. płatności księgowane na kontach kandydatów w czasie rzeczywistym, 
wiadomości oferujące dostęp do całości komunikacji z kandydatem, „formuły” -
przeliczanie punktów kandydatów

• Jednolitość procesów 
m.in. generowanie jednolitych dokumentów składanych przez kandydatów, jednolite 
dokumenty tworzone przez komisje rekrutacyjne, zestawy pytań standaryzujące 
dane zbierane od kandydatów, potwierdzenie matur z KReM

• „Mądrość organizacyjna” 
m.in. dane zachowywane po rekrutacjach, porównywalność statystyk, system ról 
i uprawnień, możliwość wprowadzenia do USOS jedynie osób przyjętych



Konieczność przygotowania i doręczenia
kandydatom ok. 40.000 decyzji

Na wykresie przedstawiono roczną średnią z lat 2019-2021 dla rekrutacji na pierwszy i drugi stopień studiów oraz jednolite studi a magisterskie.

56 711 17 056

39 654

Kandydaci przyjęci

Kandydaci nieprzyjęci

wpis na listę studentów
immatrykulacja w USOS

decyzja administracyjna

• Wystawiana przez Rektora lub Komisję Rekrutacyjną
• Doręczana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru



Wydrukowane, podpisane decyzje były pakowane

do kopert, oznaczane za potwierdzeniem odbioru i

wysyłane tradycyjną pocztą – proces bardzo

zasobochłonny

Generowanie, podpisywanie i udostępniane decyzji

zostało zredukowane do wykorzystania 3.

przycisków w systemie IRK – proces możliwy do

realizacji przez jedną/dwie osoby w ciągu kilku

godzin

Papierowe decyzje dla kandydatów 
2020/2021 na jeden z kierunków na 

Uniwersytecie Warszawskim

IRK

Elektroniczne doręczanie decyzji



Jednolita dokumentacja procesu rekrutacyjnego



Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia:

• ok. 3 100 decyzji dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie

Komisje Rekrutacyjne:

• blisko 40 tys. decyzji o nieprzyjęciu dla obywateli polskich

Rezygnacja z elektronicznego doręczenia decyzji:

• 209 osób (240 zgłoszeń), w tym Polacy: 165

Decyzje elektroniczne przyniosły oszczędności!

Każda z decyzji to oszczędność kosztów (m.in. papieru, 

kopert, kosztów przesyłki),

a także czasu i pracy

Decyzje elektroniczne
po raz pierwszy w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022



„Wprowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim

możliwości elektronicznego podpisywania

i doręczania decyzji w sprawach rekrutacyjnych

stanowi ukłon w stronę nie tylko obecnych, lecz

przede wszystkim przyszłych kandydatów na studia.

Jest to również kolejny krok w stronę cyfrowego

obiegu dokumentów w stale rozwijającym się

technologicznie świecie. Wprowadzone rozwiązanie

ułatwiło też pracę członkom komisji rekrutacyjnych,

którzy do tej pory zaangażowani byli

w przygotowanie i wysyłanie decyzji w formie

tradycyjnej.”
prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i 

jakości kształcenia UW składa podpisy w systemie 
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

prof. Sławomir Żółtek
prorektor ds. studentów i jakości 
kształcenia UW


