
Role, aplikacje, uprawnienia dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin  (aplikacje dla poradni)

Nazwa roli Nazwa aplikacji Opis uprawnień Obszar

Dyrektor Awans zawodowy • Pełna obsługa modułu awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego
OBSŁUGA AWANSU 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Dyrektor Dotacje podręcznikowe

Pełna obsługa modułu dla JO
• Wprowadzanie/edycja informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja korekty informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja rozliczenia o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST

ROZLICZANIE DOTACJI 
PODRĘCZNIKOWYCH

Dyrektor HDO

• raporty danych finansowych
•  raporty z danych organizacyjnych
• raporty z danych sekretariatu i dziennika
• wgląd w dane osobowe ww. raportów

OBSŁUGA AWANSU 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Dyrektor Kadry VULCAN • Wgląd w gromadzone dane (również wrażliwe) ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Dyrektor Nabory VULCAN

• Modyfikowanie oferty edukacyjnej jednostki
• Dostęp do raportów i danych statystycznych dotyczących jego jednostki
• Edytowanie wniosków kandydatów, dla których jego jednostka jest na pierwszym miejscu listy preferencji
• Przeglądanie dane kandydatów, którzy mają jego jednostkę na liście preferencji
• Zamykanie etapów prac w jednostce

REKRUTACJA

Dyrektor Płace VULCAN • Wgląd w gromadzone dane (również wrażliwe) ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Dyrektor
Sigma (Arkusz organizacyjny, Plany 

finansowe, Plan lekcji)

• Tworzenie arkuszy organizacyjnych oraz ich odczytywanie
• Przeglądanie projektów planu finansowego i planów finansowych oraz ich wykonań
• Tworzenie raportów i wydruków na podstawie danych arkuszy organizacyjnych, danych finansowych i danych SIO
• Edytowanie metryczek 
• Akceptacja arkuszy
• Układanie wariantów planów lekcji 

ORGANIZACJA PLACÓWKI

Dyrektor UONET+

Moduł Dziennik, w szczególności:
• Prowadzenie lekcji
• Przeglądanie dziennika oddziału
• Generowanie wydruków: arkuszy ocen, świadectw, zestawień dla dyrektora
• Prowadzenie rejestrów np.: Kontroli dziennika lub Obserwacji.
• Nadawanie uprawnień w ramach UONET+ (w tym: możliwość wyznaczenie administratora w ramach aplikacji UONET+)
Moduł Sekretariat – przeglądanie danych
Moduł Zastępstwa - przeglądanie danych
Moduł Wiadomości - Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości

OBSŁUGA SEKRETARIATU

Dyrektor ZFŚŚ • Wgląd w gromadzone dane (również wrażliwe) ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Sekretarka Dotacje podręcznikowe

Pełna obsługa modułu dla JO
• Wprowadzanie/edycja informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja korekty informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja rozliczenia o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST

ROZLICZANIE DOTACJI 
PODRĘCZNIKOWYCH

Sekretarka Nabory VULCAN

• Modyfikowanie oferty edukacyjnej jednostki
• Dostęp do raportów i danych statystycznych dotyczących jego jednostki
• Edytowanie wniosków kandydatów, dla których jego jednostka jest na pierwszym miejscu listy preferencji
• Przeglądanie danych kandydatów, którzy mają jego jednostkę na liście preferencji
• Brak uprawnień do zamykania etapów prac w jednostce

REKRUTACJA

Sekretarka Stypendia
• przeglądanie wniosków dotyczących szkoły
• dodawanie wniosków dostarczonych papierowo
• zatwierdzanie wniosków ze szkoły

STYPENDIA

Sekretarka UONET+

Pełna obsługa modułu Sekretariat:
• Uzupełnianie wszystkich danych ucznia
• Prowadzenie ksiąg: KU, KED, KW
• Dopisywanie uczniów do oddziałów
• Generowanie danych związanych z  legitymacjami, zaświadczeniami, zawiadomieniami.
• Generowanie wydruków arkuszy ocen, świadectw, dyplomów.
• Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości

OBSŁUGA SEKRETARIATU

Specjalista ds. kadr Kadry VULCAN

ROLA DLA JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH PŁACE SAMODZIELNIE (nie należy  wnioskować  w przypadku jednostkek dla których 
Kadry prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty)
• Prowadzenie ewidencji osób i umów
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy
• Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP, historii zatrudnienia
• Zgłoszenia zatrudnionych i ich rodzin do ZUS
• Generowanie wydruków kadrowych typu: umowa o pracę, świadectwo pracy, zmiany warunków zatrudnienia.
• Tworzenie zestawień o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
• Generowanie zestawień do GUS
• Administrowanie aplikacją (zarządzanie słownikami, parametryzacja zasad naliczania, ustawienia programu) w wypadku, gdy 
kadry nie korzystają ze wspólnej z płacami bazy danych

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Specjalista ds. kadr Sigma Arkusz organizacyjny
• Przeglądanie arkuszy
• Tworzenie raportów na podstawie danych arkuszy organizacyjnych
• Wgląd w dane wrażliwe

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Specjalista ds. płac Nadzór płacowy VULCAN • Generowanie zbiorczych raportów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, statystyki ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Specjalista ds. płac Płace VULCAN

ROLA DLA JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH PŁACE SAMODZIELNIE (nie należy  wnioskować  w przypadku jednostkek dla których 
Płace prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty)
• Prowadzenie ewidencji osób i umów
• Obliczanie wynagrodzeń i potrąceń dla osób zatrudnionych i zleceniobiorców
• Tworzenie i zatwierdzanie list płac
• Generowanie formularzy PIT i wysyłka do systemu e-Deklaracje
• Eksport do Płatnika  deklaracji rozliczeniowych
• Tworzenie przelewów do US, ZUS, ROR
• Generowanie zestawień o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
• Eksport do księgowości list płac w podziale na KB
• Administrowanie aplikacją  (zarządzanie słownikami, parametryzacja zasad naliczania, ustawienia programu) w wypadku, gdy 
płace są prowadzone samodzielnie przez JO (a nie przez CUW)

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Specjalista ds. płac Sigma Arkusz organizacyjny
• Przeglądanie arkuszy
• Tworzenie raportów na podstawie danych arkuszy organizacyjnych
• Wgląd w dane wrażliwe

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Księgowy HDO • raporty danych finansowych
OBSŁUGA AWANSU 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Księgowy Magazyn VULCAN
OBSŁUGA STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
I MAGAZYNU

Księgowy
Sigma (Sigma Plany finansowe, Arkusz 

organizacyjny)

• Edytowanie wartości projektu planu finansowego
• Składanie wniosków dot. planu finansowego
• Tworzenie raportów i generowanie wydruków na podstawie danych finansowych
• Edytowanie metryczek
• Przeglądanie arkuszy
• Tworzenie raportów na podstawie danych arkuszy organizacyjnych
• Wgląd w dane wrażliwe

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI



Role, aplikacje, uprawnienia dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin  (aplikacje dla poradni)

Nazwa roli Nazwa aplikacji Opis uprawnień Obszar

Specjalista ds. rozliczeń z rodzicami Opłaty VULCAN

Pełna obsługa aplikacji Opłaty Vulcan:
- prowadzenie naliczeń, rozliczeń z kontrahentami (opłaty za pobyt w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, wyżywienie 
w szkołach, pobyt i wyżywienie w bursach szkolnych)
- parametryzacja aplikacji 
- wysyłanie danych o nowych kontrahentach (opiekunach nieletnich, dorosłych uczniach, pracownikach korzystających ze 
stołówki) do systemu KSAT2000i
- wysyłanie do KSAT2000i informacji o naliczonych należnościach
- pobieranie z KSAT2000i informacji o realizacji przez kontrahentów wpłat
- generowanie wydruków

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Intendent Stołówka VULCAN

ROLA DLA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH SAMODZIELNIE STOŁÓWKĘ 
Pełna obsługa aplikacji Stołówka Vucan:
• Konfiguracja parametrów aplikacji
• Wprowadzanie i edycja składników
• Wprowadzanie i edycja potraw wraz z recepturami
• Tworzenie jadłospisu w oparciu o zdefiniowane potrawy i składniki wraz z możliwością wydruku lub publikacji danych w 
witrynie ucznia/rodzica
• Wprowadzanie lub import liczby żywionych w danym dniu
• Przygotowanie zamówienia na składniki na podstawie wprowadzonych danych wraz z eksportem do magazynu
• Tworzenie i edycja lub import dostawy z magazynu
• Przygotowanie zestawienia wykorzystanych składników wraz z ich kosztem w podziale na dzień/posiłki
• Podgląd stanu magazynu 

OBSŁUGA STOŁÓWKI SZKOLNEJ I 
MAGAZYNU

Magazynier Magazyn VULCAN

ROLA DLA PLACÓWEK SZKÓŁ PROWADZĄCYCH MAGAZYN STOŁÓWKOWY
• Prowadzenie słownika indeksów magazynowych,
• Wystawianie dokumentów PZ, WZ, RW, PW, MM i ich korekt,
• Zestawianie obrotów indeksów, stanów magazynowych, 
• Realizacja zamówień ze stołówki

OBSŁUGA STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
I MAGAZYNU

Kierownik administracyjny Dotacje podręcznikowe

Rola ta standardowo zawiera się w roli Dyrektor lub Sekretarka (można nadać dla dodatkowych osób jesli konieczne)
Pełna obsługa modułu dla JO
• Wprowadzanie/edycja informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja korekty informacji o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST
• Wprowadzanie/edycja rozliczenia o dotację celową na podręczniki w okresie udostępnionym przez JST

ROZLICZANIE DOTACJI 
PODRĘCZNIKOWYCH

Nauczyciel Awans zawodowy • Składanie wniosku i dokumentacji o egzamin na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego
OBSŁUGA AWANSU 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przewodniczący komisji 
rekrutacyjnej

Nabory VULCAN

Rola ta standardowo zawiera się w roli Dyrektor (można nadać dla dodatkowych osób jesli konieczne)
• Modyfikowanie oferty edukacyjnej jednostki
• Dostęp do raportów i danych statystycznych dotyczących jego jednostki
• Edytowanie wniosków kandydatów, dla których jego jednostka jest na pierwszym miejscu listy preferencji
• Przeglądanie dane kandydatów, którzy mają jego jednostkę na liście preferencji
• Zamykanie etapów prac w jednostce

REKRUTACJA

Członek komisji rekrutacyjnej Nabory VULCAN

Rola ta standardowo zawiera się w roli Sekretarka (można nadać dla dodatkowych osób jesli konieczne)
• Modyfikowanie oferty edukacyjnej jednostki
• Dostęp do raportów i danych statystycznych dotyczących jego jednostki
• Edytowanie wniosków kandydatów, dla których jego jednostka jest na pierwszym miejscu listy preferencji
• Przeglądanie danych kandydatów, którzy mają jego jednostkę na liście preferencji
• Brak uprawnień do zamykania etapów prac w jednostce

REKRUTACJA

Administrator KZP e-PKZP

O ROLĘ mogą wnioskować TYLKO JEDNOSTKI PROWADZĄCE SAMODZIELNIE KASĘ ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWĄ 
 (bez obsługi KZP przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty)  
Posiada pełne uprawnienia, w tym do definiowania kont dla pozostałych użytkowników, definiowania parametrów działania 
systemu, sprawdzania stanu swojego konta w PKZP (jeżeli jest zapisany).

KASA ZAPOMOGOWO - 
POŻYCZKOWA PRACOWNIKÓW 
OŚWIATY

Operator Arkusza Organizacyjnego Sigma Arkusz organizacyjny

• Tworzenie arkuszy organizacyjnych oraz ich odczytywanie 
• Przeglądanie arkuszy
• Tworzenie raportów na podstawie danych arkuszy organizacyjnych 
• Brak możliwości akceptacji arkuszy

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Administrator e-dziennika UONET+ (CRU) • dostep do Centralnego Rejestru Użytkowników (jeśli będzie uruchomiona finkcjonalność)


