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Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Zarządzanie użytkownikami. Centralny Rejestr Użytkowników”. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych sa-
morządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: 

Kurs kierowany jest do użytkowników platformy e-usług, którzy w praktyce będą pełnić rolę administra-
torów, w tym w zakresie zarządzania rejestrem użytkowników i ich uprawnieniami. Ponadto uczestnik 
pozna zasady przepływu danych między aplikacjami. 

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 

• co to jest szyna danych i jaki jest przepływ informacji z aplikacji dziedzinowych, 

• jakie są uprawnienia administratorów globalnych i lokalnych, 

• jak nadawać uprawnienia użytkownikom poszczególnych obszarów (aplikacji), 

• jaki jest przepływ informacji o użytkownikach pomiędzy aplikacjami systemu, 

• jakie główne czynności należy wykonać w zakresie konfiguracji platformy, 

• w jaki sposób weryfikować uprawnienia użytkowników w tzw. przystawce do kont, 

• w jaki sposób wprowadzić do systemu administratorów i głównych użytkowników (typu: dyrek-
torzy), 

• kto, kiedy i w jakich systemach może modyfikować użytkowników i ich uprawnienia. 

W materiałach opisano zagadnienia omawiane w czasie szkolenia. 

Mamy nadzieję, że uczestnicy zostaną zachęceni do korzystania z poznanych zasad zarządzania i weryfi-
kacji uprawnień użytkowników. 
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Podstawowe informacje o Centralnym Rejestrze 

Użytkowników 

Moduł Centralnego Rejestru Użytkowników składa się z trzech komponentów: 

1. Wspólna baza danych użytkowników – tu przechowywane są te informacje o użytkownikach sys-

temu, które są współdzielone pomiędzy wszystkimi modułami systemu: 

a. Imię 

b. Nazwisko 

c. Unikalny klucz (PESEL) 

d. Hasło 

e. Role w systemie 

f. Podstawowy adres email  

g. Zapasowy adres email (opcjonalnie) 

h. Numer karty elektronicznej (opcjonalnie). 

 

2. Moduł zintegrowanego uwierzytelniania – aplikacja internetowa, która dostarcza mechanizm 

pojedynczego logowania dla pozostałych aplikacji systemu; 

 

3. Moduł do zarządzania kontami użytkowników – aplikacja internetowa, która pozwala admini-

stratorom systemu i administratorom jednostek na wgląd w dane użytkowników przechowywane 

w centralnej bazie danych oraz na wykonanie podstawowych czynności administracyjnych. 
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Rysunek 1.  Przykładowy rys architektury rejestru użytkowników. Źródła danych o użytkownikach. 

 
W rejestrze użytkowników można wyróżnić kilka różnych typów użytkowników: 

1. Administratorzy systemu – mają uprawnienia do zarządzania kontami administratorów jednostek 

oraz kontami zwykłych użytkowników; 

 

2. Administratorzy jednostek organizacyjnych – mają uprawnienia do zarządzania kontami użyt-

kowników ze swoich jednostek organizacyjnych (szkół, samorządów); mogą uruchamiać moduły 

dziedzinowe systemu (w tym moduł zarządzania kontami użytkowników) i w nich nadawać upraw-

nienia zwykłym użytkownikom. 

 

3. Użytkownicy systemu – uczniowie, opiekunowie, pracownicy jednostek organizacyjnych; mogą 

uruchamiać moduły dziedzinowe systemu w ramach nadanych im automatycznie uprawnień. 
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Pierwotne źródła danych i migracja danych 

W zintegrowanym systemie, jakim jest Platforma e-Usług Powiatu Kętrzyńskiego, w którym w ramach tego 
samego konta użytkownik korzysta z dostępu do różnych modułów dziedzinowych, powinny być wskazane 
te moduły systemu, na których spoczywa odpowiedzialność za dane trafiające do centralnej bazy danych 
użytkowników. Te wskazane moduły są pierwotnymi źródłami danych („modułami źródłowymi”) użyt-
kowników. Wszystkie inne moduły mogą tylko korzystać z informacji o kontach użytkowników, które po-
wstały u źródła. 

Wzorcowe moduły źródłowe użytkowników 

W zintegrowanym systemie, o którym mowa w niniejszych materiałach, określono następujące, wzorcowe 
moduły źródłowe danych użytkowników: 

1. Moduł zarządzania kontami użytkowników modułów JST oraz użytkowników operacyjnych w JO 

(administrator, dyrektor, sekretarka) – pierwotne źródło danych o użytkownikach modułów prze-

znaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 

2. Moduły dokumentacji szkolnej (UONET+) – pierwotne źródło danych o uczniach i ich rodzicach 

(lub opiekunach). 

Opcjonalnie, w systemie logowania, moduł dokumentacji szkolnej może być źródłem informacji o nauczy-
cielach. 

Synchronizacja danych 

W systemie zaimplementowano mechanizmy automatycznej synchronizacji danych, dzięki którym infor-
macje o użytkownikach wprowadzone w wyżej wymienionych modułach są automatycznie przekazywane 
do Centralnego Rejestru Użytkowników. 

Klucz identyfikacji 

Dla poprawnej i jednoznacznej identyfikacji konta użytkownika w Centralnym Rejestrze Użytkowników 
bardzo ważne jest zatem wyróżnienie jednego z „kluczy identyfikacji”. 

W systemie rolę klucza identyfikacji użytkownika pełni numer PESEL. Oznacza to, że numer PESEL jest 
jednym z wymaganych atrybutów opisu użytkownika - atrybut ten jest niemodyfikowalny. 

Jeżeli w module źródłowym nie wprowadzono numeru PESEL, to nie powstanie konto w Centralnym reje-
strze użytkowników. 
 
Pozostałe atrybuty to imię i nazwisko oraz adres e-mail.  

Bez wprowadzonego prawidłowo adresu e-mail użytkownik systemu nie uzyska informacji o loginie i nie 
wprowadzi samodzielnie swojego hasła. 

Konta użytkowników rejestrowane w różnych modułach źródłowych danych (na przykład konto pracow-
nika szkoły i konto użytkownika modułu JST) będą przez system utożsamiane pod warunkiem wprowadze-
nia tego samego numeru PESEL w każdym z modułów źródłowych. 
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Ważność atrybutu „email” 

Dzięki automatycznej synchronizacji kont użytkowników zarejestrowanie danych w module źródłowym 
spowoduje automatyczne utworzenie konta w Centralnym rejestrze użytkowników, a kolejne aktualizacje 
danych w module źródłowym (np. korekta imienia czy nazwiska) spowodują uaktualnienie danych w Cen-
tralnym rejestrze użytkowników (wyjątkiem jest tu numer PESEL). 

Dodatkowym atrybutem, oprócz numeru PESEL, przechowywanym w Centralnym rejestrze użytkowników 
jest adres e-mail. Jest on wykorzystywany w procesie samodzielnego uzyskiwania oraz odzyskiwania do-
stępu do systemu przez użytkownika, bez pomocy administratora. 

Zmiana adresu e-mail w aplikacji źródłowej powoduje zmianę adresu e-mail w Centralnym Rejestrze Użyt-
kowników. Wyjątkiem jest konta Administratora – gdzie jedynie Administrator globalny może zmienić ad-
res innemu administratorowi. 
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Prace wstępne na platformie  

Przed wykonaniem operacji migracji danych użytkowników z systemów dziedzinowych, pracownicy wy-
branego działu VULCAN, po otrzymaniu zgody ze strony Zamawiającego, dokonują uzgodnienia kodów 
jednostek aktywnych na Platformie.  

Ponadto w odniesieniu do użytkowników aplikacji dziedzinowych: vEdukacja, UONET+, konieczne jest zaw-
sze sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie danych przed migracją. Dotyczy to adresów e-mail, numerów 
PESEL. 

Logowanie do platformy 

Po wykonaniu migracji użytkowników z funkcjonujących systemów UONET+ i rejestru użytkowników 
z platformy vEdukacja oraz po włączeniu zintegrowanego logowania SSO logowanie do wszystkich aplika-
cji odbywa się z poziomu Platformy, np.  https://portal.vulcan.net.pl/jst/widliszki/  i po kliknięciu polece-
nia logowania. 

 

W kolejnym kroku należy uzupełnić pola Nazwa użytkownika oraz Hasło a następnie kliknąć przycisk Zaloguj 

się. 

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje zwykle dostęp do strony z kaflami będącymi odsyłaczami do wy-
branych aplikacji, zgodnie z uprawnieniami danego użytkownika. 

https://portal.vulcan.net.pl/jst/widliszki/
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Ponadto w górnej części okna aplikacji będzie dostępna pozycja FAQ – strona z poradami dla użytkowników 
platformy - najczęściej zadawanymi pytaniami. Strona ta będzie uzupełniana o nowe zagadnienia. 
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Nadawanie uprawnień w rejestrze użytkowników 

Platformy  

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora platformy (vEdukacja) zakłada i usuwa konta użyt-
kowników oraz nadaje im uprawnienia poprzez przypisywanie ról stanowiskowych oraz jednostek.  

Funkcja Rejestr użytkowników umożliwia dostęp do funkcji: Użytkownicy alfabetycznie, Użytkownicy w rolach, Użyt-

kownicy w jednostkach, Role, Polityka bezpieczeństwa. 

 

Role stanowiskowe w rejestrze to role odpowiadające różnym funkcjom i czynnościom zawodowym np. 
główny księgowy, kasjer, nauczyciel, sekretarka.  

Grupy ról 

Nadawanie uprawnień użytkownikom na Platformie VULCAN odbywa się w oparciu o zdefiniowane grupy 

ról. 

• CUW – grupa ról związanych z obsługą w ramach centrów usług wspólnych, 

• JST –  grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w jednostce samorządu terytorialnego, 

• JO - grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w ramach danej jednostki oświatowej. 
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Użytkownicy w rolach 

Funkcja Użytkownicy w rolach zawiera listy użytkowników pogrupowane w poszczególnych gałęziach według 
ról: CUW, JST, JO. 

 

Użytkownicy w jednostkach 

Funkcja Użytkownicy w jednostkach zawiera listy użytkowników pogrupowane według rejestru jednostek. 

Funkcja umożliwia podgląd list użytkowników zgrupowanych w poszczególnych jednostkach. 
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Dodawanie konta użytkownika 

Po zapoznaniu się z listą zdefiniowanych grup ról oraz ról można rozpocząć dodawanie użytkowników. 

W tym celu użytkownik posiadający uprawnienia administratora powinien wykonać następujące czynno-
ści: 

1. Po zalogowaniu, na stronie głównej, kliknąć w menu bocznym pozycję Zarządzanie platformą. 

2. W górnym menu kliknąć zakładkę Rejestr użytkowników, a następnie ikonę Użytkownicy alfabetycznie. 

Aby dodać nowego użytkownika należy: 

 W prawym panelu kliknąć przycisk . 

 Wprowadzić dane podstawowe użytkownika. 

 Zdefiniować konto (login) oraz unikalny identyfikator. 

 Określić z listy właściciela konta i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. 
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Należy zwrócić uwagę, czy właścicielem konta będzie JST, czy dana jednostka. 

3. W otrzymanym panelu użytkownika, w sekcji Role stanowiskowe, kliknąć przycisk Dodaj. 

 

4. W oknie Dodaj uprawnienie określić za pomocą list rozwijalnych: grupę ról, rolę oraz jednostkę (jeśli 
wybrana grupa ról to CUW lub JO). 
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5. Zapisać wprowadzone zmiany: 

 

Nadane uprawnienia będą widoczne po zapisaniu w panelu użytkownika, w sekcji Role stanowiskowe. 

 

Podgląd uprawnień użytkownika 

Podgląd uprawnień użytkowników jest możliwy w kilku widokach - zawsze po wybraniu w drzewie danych 
odnośnika do karty danych użytkownika: 

• Rejestr użytkowników/Użytkownicy alfabetycznie – podgląd uprawnień w ramach wszystkich nadanych 
ról w jednostce/jednostkach: 
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• Rejestr użytkowników/Użytkownicy w jednostkach – podgląd uprawnień w danej jednostce: 

 

• Rejestr użytkowników/Użytkownicy w rolach – podgląd uprawnień w danej roli: 
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Migracja danych użytkowników z UONET+ 

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? 

Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni 

logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani w bazie danych, w szczególności musi być 

wprowadzony ich adres e-mail, na który użytkownik będzie otrzymywał informacje o loginie i haśle oraz 

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) i dzięki któremu użytkownik będzie mógł realizować wszystkie 

swoje role w systemie projektowym.  

Hasło dostępu użytkownik tworzy sam podczas pierwszego logowania się do witryny systemu, zgodnie z 

osobną instrukcją odzyskiwania hasła.  

Pracowników dodaje do bazy danych administrator w module Administrowanie. Natomiast uczniów i ich 
opiekunów – sekretarka w module Sekretariat.  

Adresy e-mail zarejestrowanych w bazie uczniów i ich rodziców (lub opiekunów) może również wprowa-
dzić wychowawca oddziału w module Dziennik. 

Konfiguracja systemu 

Aby możliwe było wprowadzanie numerów PESEL rodziców/opiekunów, konieczne jest włączenie odpo-

wiedniej opcji w parametrach systemu.  

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. 

2. Przejdź do widoku Konfiguracja/ Ustawienia ogólne. 

3. W sekcji Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych kliknij przycisk Zmień i w wyświetlonym oknie, 
w polu Prezentacja numeru PESEL ustaw pozycję Tak, natomiast w polu Wymagalność numeru PESEL pozo-
staw pozycję Nie.  

Dzięki takim parametrom oprócz imienia, nazwiska, adresu e-mail będzie możliwe wpisanie numeru 
PESEL u tych rodziców, którzy chcą mieć 1 konto (login) dla wielu dzieci lub nie chcą zmiany loginu wraz 
ze zmianą szkoły dziecka: 

 

Domyślnie prezentacja numeru PESEL i jego wymagalność są wyłączone.  

4. Kliknij przycisk Zapisz.  
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Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora  

5. W module Administrowanie przejdź do widoku Organizacja szkoły/ Pracownicy. 

 

6. W drzewie danych wybierz gałąź Aktywni (lub Nieaktywni). 

7. Kliknij przycisk Dodaj i wypełnij formularz Dodawanie pracownika.  

Kod pracownika generowany automatycznie po wprowadzeniu nazwiska i imienia.  

Aby pracownik mógł się logować do witryny systemu, wprowadź jego adres e-mail i w polu Aktywny 
ustaw pozycję Tak.  

Ustawienie opcji Nie w polu Aktywny powoduje, że pracownik znajdzie się na liście pracowników nieaktyw-
nych i nie będzie mógł logować się do witryny systemu. 

8. Przypisz użytkownikowi właściwą rolę w systemie (lub kilka ról), gdyż od przypisanej użytkownikowi 
roli zależą jego uprawnienia.  

 

Wskazane jest, aby role ściśle powiązać z określonymi pracownikami szkoły, którzy mają mieć dostęp do 
danych gromadzonych przez system w ramach pełnionych przez siebie funkcji. Ma to istotne znaczenie 
z punktu widzenia ustalenia odpowiedzialności za rzetelność wprowadzanych danych, a także z punktu wi-
dzenia wymogów ochrony danych osobowych. 

9. Zapisz zmiany, klikając przycisk Zapisz. Użytkownik pojawi się na liście pracowników aktywnych. 
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Aby edytować dane pracownika, należy wybrać go w drzewie danych i kliknąć przycisk Zmień. Aby usunąć 
pracownika z bazy, należy edytować jego dane i w formularzu edycyjnym kliknąć przycisk Usuń.  

 

Rejestrowanie ucznia w bazie danych przez sekretarkę  

Rejestrowanie uczniów w bazie danych odbywa się w module Sekretariat, w jednym z trzech widoków: 
Uczniowie w oddziałach, Księga uczniów, Księga ewidencji dzieci (w przypadku publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów).  

Wybór widoku ma wpływ na sposób grupowania uczniów. Widok Uczniowie w oddziale grupuje uczniów od-
działami, widok Księga uczniów ustawia uczniów w kolejności przyjęć do szkoły, widok Księga ewidencji dzieci 
grupuje uczniów rocznikami.  

W pracy sekretarza szczególnie przydatny jest widok Uczniowie w oddziałach. Dodając nowego ucznia do 
ewidencji w tym widoku, sekretarz przypisuje go równocześnie do oddziału.  

Po zarejestrowaniu ucznia w bazie danych, zakładana jest jego kartoteka, w której gromadzone wszystkie 
jego dane. W tym celu należy: 

10. Zalogować się do systemu UONET+ jako sekretarka i uruchomić moduł Sekretariat. 

11. Na wstążce wybrać kartę Kartoteki i księgi oraz dany widok, np. Uczniowie w oddziałach. 

 

12. W drzewie danych wybrać oddział lub szkołę (w zależności od wybranego widoku) i kliknąć przycisk 
Dodaj nową osobę. 
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13. Wypełnić formularz Dodawanie nowej osoby. Aby przejść do kolejnej części formularza należy przycisk Da-

lej.  

 

14. W ostatnim oknie formularza kliknąć przycisk Zapisz - nastąpi przejście do założonej kartoteki ucznia.  
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Wprowadzone dane widoczne są na kartach Dane podstawowe i Miejsce w szkole.  

Kartoteka ucznia – karta Dane podstawowe: 

 

Kartoteka ucznia – karta Miejsce w szkole: 

 

Rejestrując ucznia w bazie danych, sekretarka musi wypełnić tylko wymagane pola formularza (oznaczone 
czerwoną gwiazdką). Po przypisaniu ucznia do oddziału, pozostałe dane - także adres e-mail - wymagany 
do zalogowania się do witryny, może wprowadzić wychowawca oddziału w module Dziennik. 

15. Wprowadzić adresy e-mail rodziców/opiekunów ucznia. 

 W kartotece ucznia przejść na kartę Rodzina. 

W widokach Uczniowie w oddziałach, Księga uczniów lub Księga ewidencji dzieci kartotekę ucznia można wyświe-
tlić na dwa sposoby: wybierając ucznia w drzewie danych lub wyświetlając odpowiednią listę uczniów i 

klikając ikonę  znajdującą się w wierszu ucznia. 
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 Edytować dane rodziców/opiekunów za pomocą przycisków Zmień.  

 

 Wprowadzić adres e-mail w wyświetlonym formularzu i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Jeśli uczeń został przyjęty do oddziału, to numery PESEL i adresy e-mail rodziców/opiekunów może również 
wprowadzić wychowawca oddziału w module Dziennik. 
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Wprowadzanie adresów e-mail ucznia i jego rodziców/opiekunów przez wychowawcę 
oddziału w module Dziennik  

W celu wprowadzenia adresów e-mail ucznia i jego rodziców/opiekunów należy:  

16. Zalogować się do systemu UONET+ jako wychowawca oddziału. 

17. Przejść do widoku Dziennik/Dziennik oddziału i wybrać swój oddział w drzewie danych. 

18. Dodać zarejestrowanego przez sekretarkę ucznia do dziennika oddziału. 

 W panelu z zakładkami stron dziennika w sekcji Ustawienia dziennika wybrać pozycję Uczniowie. 

 Kliknąć przycisk Zmień listę uczniów. 

 

 W oknie Edycja listy uczniów zaznaczyć ucznia na liście po lewej stronie i kliknąć przycisk , aby 

przenieść go na listę po prawej stronie.  

Jeśli uczeń nie znajduje się na liście po lewej stronie, to należy wpisać jego nazwisko w polu Wyszu-

kaj i kliknąć przycisk Pokaż. 

 

 Kliknąć przycisk Zapisz. 

19. Wyświetlić kartotekę ucznia – w drzewie danych rozwinąć gałąź oddziału i wybrać ucznia. 

20. Wprowadzić adres e-mail ucznia.  

 Na karcie Dane podstawowe w sekcji Dane adresowe kliknąć przycisk Zmień w obszarze danych kon-
taktowych. 
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 W wyświetlonym formularzu wypełnić pole E-mail i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

21. Wprowadzić adresy e-mail rodziców/opiekunów.  

 Przejść na kartę Rodzina kartoteki ucznia. 

 Edytować dane wybranego rodzica/opiekuna za pomocą przycisku Zmień. 

 Wprowadzić adres e-mail w wyświetlonym formularzu i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Po wprowadzeniu numerów PESEL (lub innych numerów identyfikacyjnych), adresów e-mail uczniów oraz 

rodziców/opiekunów do bazy danych UONET+ mogą oni wykonać procedurę pierwszego logowania do 

zintegrowanego systemu, podczas której utworzą swoje hasło dostępu.  
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Procedura pierwszego logowania dla użytkowników 

wprowadzonych do zintegrowanego systemu  

Aby użytkownik mógł przeprowadzić procedurę uzyskania dostępu (lub odzyskania dostępu) do systemu, 

musi być zarejestrowany w systemie. Jak wspomniano wcześniej w szczególności musi być wprowadzony 

PESEL oraz adres e mail, które mogą być stosowane zamiennie podczas logowania do Platformy (jako na-

zwa użytkownika).  

Przywracanie dostępu do platformy 

1. Wejdź na stronę portalu, np. https://portal.vulcan.net.pl/jst/powiatwidliszki/  i kliknij odsyłacz Zaloguj 

się. 

2. Na stronie logowania do Platformy kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu do konta. 

3. W oknie Przywracanie dostępu jako nazwę użytkownika wprowadź swój PESEL, adres e-mail lub identy-
fikator wygenerowany przez system.  

4. Następnie zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Przypomnij hasło. 

 

W przypadku pierwszego logowania należy koniecznie wprowadzić PESEL. 

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności 
i kliknij przycisk Zweryfikuj.  

https://portal.vulcan.net.pl/jst/powiatwidliszki/
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Jeśli tekst lub obrazki są nieczytelne, możesz wyświetlić inne, klikając ikonę . 

5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie, informującego o przesłaniu na Twój adres 

e-mail (zapisany w systemie) wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.  

6. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość i przeczytaj ją.  

 

Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub, w szczególnych przypadkach, do skrzynki wiadomości-
śmieci (spamu), stąd należy sprawdzić obydwie. 

W otrzymanej wiadomości może być przesłany Twój login wygenerowany przez system – zapamiętaj go.  

7. Kliknij znajdujący się w wiadomości link aktywacyjny – zostaniesz przekierowany na stronę, na której 
będziesz mógł wprowadzić swoje hasło. 
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Odnośnik umożliwiający przywrócenie/ nadanie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.  

Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą 

można wykonywać wielokrotnie. 

8. W oknie Przywracanie hasła użytkownika w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje 
hasło. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło. 

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności 
i kliknij przycisk Zweryfikuj.  

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa: 

• długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfanume-
ryczne (np. @ # ! +), 

• może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i na-
zwiska),  

• nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie. 

Jeśli autoryzacja użytkownika będzie prawidłowa, pojawi się komunikat:  

 

9. Kliknij odsyłacz Powrót do strony głównej, a następnie na stronie głównej odsyłacz Zaloguj się.  

10. W oknie logowania wprowadź swój identyfikator oraz utworzone hasło - kliknij przycisk Zaloguj się.  

Po zalogowaniu do Platformy, , pojawi się Twój identyfikator (w prawym górnym rogu okna systemu). 
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Weryfikacja uprawnień użytkowników w Centralnym 

Rejestrze Użytkowników 

Po zalogowaniu do Centralnego Rejestru Użytkowników, administrator może wspomóc innych pracow-

ników podległych placówek w weryfikacji uprawnień do poszczególnych aplikacji, dostępnych pod adre-

sem portalu np.: https://portal.vulcan.net.pl/jst/powiatwidliszki/   

Każdy użytkownik wprowadzony np.  do rejestru vEdukacja, zasila CRU. Na przykład określeni pracownicy 
trafiają w CRU do gałęzi JST_Miasto_Pracownicy. 

Nie należy mylić jednorazowego zasilenia bazy normalnym funkcjonowaniem aplikacji.  

Zwykle każda osoba dopisana z określoną rolą w vEdukacji trafia do gałęzi JST_Miasto_Pracownicy, oprócz 
Dyrektora, Administratora i Sekretarki – bo te trafiają do tych ról w powiązaniu z jednostką, a nie z Mia-
stem. 

Należy pamiętać, że Centralny Rejestr Użytkowników służy jedynie do weryfikacji a NIE modyfikacji 
uprawnień użytkowników Platformy E -Usług Powiatu Kętrzyńskiego. 

Poniżej przedstawiono role CRU oraz ich powiązania z uprawnieniami do korzystania z aplikacji. 

Aplikacja UONET+  

Powiązane uprawnienia: (Szkola_Administratorzy, Szkola_Dyrekcja, Szkola_Sekretariat) - widoczne w CRU 
przez Administratora globalnego (Administratorzy - wyznaczona osoba po stronie JST) - dla Administratora 
szkolnego oraz dla Dyrekcji i Sekretariatu przez Administratora szkolnego. 

 

Rola Uczniowie oraz Rodzice przechodzi do CRU na podstawie zapisów pracownika sekretariatu i/lub wycho-
wawcy klasy w UONET+. 

  

https://portal.vulcan.net.pl/jst/powiatwidliszki/
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Aplikacja Kadry, Płace 

Powiązane uprawnienia: (Szkola_Kadry, Szkola_Place) - widoczne w CRU przez Administratora globalnego 
i/lub Administratora szkolnego dla osób zarządzających aplikacją. 

 

Aplikacja Nabory  

Powiązane uprawnienia: (Szkola_NaboryZarządzanie lub Szkola_Nabory) - nadawane Pracownikowi, który tra-
fił do Centralnego Rejestru Użytkowników z aplikacji źródłowej. 

 

Aplikacja Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 

Powiązane uprawnienia: (Szkola_Ksiegowosc) - nadawane w CRU przez Administratora globalnego i/lub Ad-
ministratora szkolnego dla osób zarządzających aplikacją. 
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Rekomendacja 

Zalecanym rozwiązaniem jest, aby role przypisane do grupy ról JO w vEdukacji znalazły się w gałęzi 
JO_Pracownicy.  

 

Wyszukanie użytkownika w bazie CRU oraz weryfikacja uprawnień 

Centralny Rejestr Użytkowników gromadzi wszystkich użytkowników dodanych za pomocą rejestru w vE-

dukacji (pracownicy) oraz UONET+ (nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i opiekunowie prawni).  

W CRU można wyszukać uprawnienia zarejestrowanego użytkownika, można odczytać dane niezbędne do 

logowania (karta Właściwości) oraz sprawdzić uprawnienia użytkownika (karta Grupy zabezpieczeń). 

Poniżej przedstawiony został sposób sprawdzenia uprawnień przypisanych do użytkownika wraz ze spo-

sobem dodania przykładowej roli (np. Nabory_Zarzadzanie).  

W tym celu należy: 

1. Zalogować się do Centralnego Rejestru Użytkowników. 

2. W oknie wyszukiwania wpisać atrybut związany z wyszukiwaną osobą (PESEL, adres e-mail lub login) i 

na koniec nacisnąć klawisz Enter. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość wyszukania użytkownika m.in. za pomocą imienia i nazwi-
ska. 
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3.  Sprawdzić uprawnienia użytkownika dostępne na karcie Grupy zabezpieczeń:  

 

4. Dodać pełne uprawnienia do aplikacji Nabory. W tym celu: 

  kliknąć przycisk Zmień, 

 dodać użytkownikowi rolę Szkola_Nabory_Zarzadzanie: 

 

Rola Nabory daje możliwość ograniczonej pracy z aplikacją , np. nie można zmieniać etapów w systemie 
naborowym. 

 

Nie należy temu samemu użytkownikowi dodawać roli Szkola_Nabory_Zarzadzanie równocześnie z rolą Na-

bory_Zarzadzanie. 
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