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SYSTEM REZERWACJI SAL (SRS) 

 

SRS jest systemem towarzyszącym systemowi USOS (jak APD i USOSweb), to znaczy, że działa na tych samych danych co USOS, tyle że dane w 

SRS są uporządkowane i widoczne od strony budynków i sal, ale nie np. od strony tygodniowego planu zajęć studenta, programów studiów czy 

osób prowadzących zajęcia.

SRS jest wprowadzany dla obu budynków WBiOŚ, pozostałe wydziały nie są aktywne, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości system będzie 

obejmował cały uniwersytet. 

 

CO MOŻNA ZROBIĆ PRZEZ SRS? 

OGLĄDAĆ OBCIĄŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ SAL 

W PRZEJRZYSTYM KALENDARZU 
 

→ PRACOWNICY, STUDENCI I DOKTORANCI WBIOŚ 
 

REZERWOWAĆ SALE NA WYDARZENIA  
JEDNORAZOWE I CYKLICZNE 

→ PRACOWNICY WBIOŚ (REZERWACJA) 
OPIEKUNOWIE SAL (AKCEPTACJA) 

 
PLANOWAĆ DYDAKTYKĘ NA DANY SEMESTR 
 

 
→ 

 
PLANISTA 
 

CO WIDAĆ W SRS? 

WSZYSTKIE SALE WPROWADZONE DO USOS (UWAGA – TYLKO NIEKTÓRE SALE SĄ DOSTĘPNE DO REZERWACJI – PATRZ: DODATEK 1 NA KOŃCU TEGO DOKUMENTU) 

TYGODNIOWY KALENDARZ DLA KAŻDEJ WIDOCZNEJ SALI 

OBCIĄŻENIE DYDAKTYCZNE SAL, KTÓRE ZOSTAŁO WPROWADZONE DO USOS (NIEKTÓRE SALE NIE MAJĄ WPROWADZONEGO OBCIĄŻENIA – ONE NIE SĄ DOSTĘPNE DO 

REZERWACJI) 
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LOGOWANIE I WSTĘPNE USTAWIENIA 

 

Uwaga: SRS najlepiej działa w przeglądarkach Mozilla Firefox, MS Edge i MS Explorer.  
W przeglądarce Google Chrom pojawiają się drobne błędy (pewnie w przyszłości zostaną usunięte). 

 

Logowanie do systemu: https://srs.us.edu.pl/ 

Login: PESEL (lub – taki sam jak do USOSWeb i APD) 

Hasło: to samo co do USOSWeb i APD.  

Jeśli jesteśmy w danym momencie zalogowani w USOSWeb lub APD, to automatycznie jesteśmy też zalogowani do SRS. 

https://srs.us.edu.pl/
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Po pierwszy logowaniu warto ustawić PREFERENCJE – jeśli chcemy dostawać na e-mail informacje o zmianach w naszych rezerwacjach. 
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1. Wyszukiwanie sal i terminów 

- chcę sprawdzić obłożenie konkretnej sali w wybranym terminie 

1. W menu „Wyszukiwanie sal” wybierz „Jednostka organizacyjna” 

2. W wyświetlonym oknie wybierz jednostkę organizacyjną -> Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, i dalej: -> wybór 

budynku -> wybór sali  

3. Wybierz interesujący Cię termin: Kalendarz -> wybierz miesiąc (i rok) -> kliknij na konkretny dzień 

4. Oglądasz teraz obłożenie wybranej sali w tygodniu, w którym jest dzień, który Cię interesuje. 

 

Teraz przejdź do instrukcji rezerwacji sali 
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Wyszukiwanie wolnego miejsca na określony termin – potrzebuję sali na wydarzenie, które organizuję 

1. W menu „Wyszukiwanie sal” wybierz „Jednostka organizacyjna”. 

2. W wyświetlonym oknie wybierz jednostkę organizacyjną -> Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, a następnie wybierz jeden z dwóch budynków. 

3. Podaj parametry, których oczekujesz od sali (wpisz minimalną liczbę miejsc, zaznacz jeśli w sali ma być wybrany sprzęt, np. projektor i nagłośnienie). 

4. Określ termin, czyli: 

 wybierz czy szukasz sali na jedno spotkanie, czy na serię spotkań 

 podaj zakres godzinowy – podaj przedział, w którym może się odbyć spotkanie. Jeżeli wiesz dokładnie, o której ma się odbyć spotkanie, to tak je wpisz, a jeżeli 

masz wybór, to wpisz cały przedział godzin 

 podaj jak długo ma trwać spotkanie (np. półtorej godziny, napisz: 1:30) 

 podaj datę lub zakres dat 

 naciśnij „filtruj” 

5. Otrzymujesz listę sal dostępnych w danym terminie – wybierz tę, która Ci odpowiada – kalendarz aktualizuje się na tej sali, na wskazanym przez Ciebie terminie. 

Przykład (obraz poniżej) 

Organizuję egzamin „zerowy” dla 20 studentów. Egzamin ma się odbyć między 21 lub 22 maja i trwać 3 godziny. Studenci kończą zajęcia o 12:00 , ja zaczynam następne o 

15.00, więc podaję przedział 12.00 – 15.00. Wprowadziłem dane, nacisnąłem filtruj i otrzymałem 4 wyniki, w tym salę B-101, która najbardziej mi odpowiada, więc ją 

wybieram (w każdej chwili mogę wrócić do filtra i wybrać inną). 
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Kalendarz otwarty na odpowiedniej sali, widzisz wolny termin? 

Czas na rezerwację! 

 

1. Zaznacz konkretny termin – kursorem zaznacz (naciśnij i trzymaj przesuwając) interesujący Cię przedział godzinowy. 

2. Po zaznaczeniu wyświetli się wybór – wybierz „Utwórz nową rezerwację i dodaj spotkanie”. 

3. W otwartym oknie wpisz najpierw nazwę wydarzenia i komentarz (komentarz jest wymagany przez system). Naciśnij „Zapisz zmiany”.  

4. Jeżeli chcesz dodać drugi i kolejny termin do tej samej rezerwacji, użyj prawej części otwartego okna: naciśnij „Dodaj spotkanie do rezerwacji” i 

uzupełnij wszystko (łącznie z salą, którą trzeba wpisać jeszcze raz) 

5. Kiedy rezerwacja wygląda już tak, jak powinna, naciśnij „Zgłoś rezerwację do rozpatrzenia”. Dopiero wtedy rezerwacja zostaje przekazana do 

opiekuna sali, który może ją zaakceptować, odrzucić lub zwrócić się do Ciebie z uwagami. Kiedy zmieni się status rezerwacji – zostaniesz o tym 

poinformowany mailowo (jeśli zaznaczyłeś to w Preferencjach). 

UWAGA: jeśli nie naciśniesz „Zgłoś rezerwację do rozpatrzenia”, to nie zostanie wysłana do systemu i będziesz ją widzieć tylko Ty. 
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Dodatek 1 

SALE W SRS – ZESTAWIENIE DLA WBIOŚ 

W SRS widać wszystkie sale, które kiedykolwiek wprowadzono do USOS i przypisano im jakieś zajęcia. Nie można ich schować, ale zostaje zablokowany 

dostęp do ich rezerwacji i do przeglądania obciążenia.  

sale ogólnodostępne rezerwacje zatwierdza 
dziekanat 

Jagiellońska: A-139, Aula (B-100), B-
01, B-17, B-204, C-47 
 
Bankowa: Aula, B-216, Sala Rady 
Wydziału 
 

sale ogólnodostępne rezerwacje zatwierdza 
określony opiekun 

Jagiellońska: 
A-213, C-43, C-45 – Kat. Genetyki 
 
B-205, B-207 – Jacek Pietrakowski 
(informatyk) 
 
Bankowa:  
B-222 (PDB – mgr K. Chyżak) 
 

sale niedostępne do rezerwacji 
(ale widoczne) 

 Jagiellońska: , A-41, A-118, B-101, 
B-107, B-110 (sala zlikwidowana), 
B-112, B-206, B-210, C-332, sala 
gimnastyczna, sale katedr 
Bankowa: 26, sale katedr 

 


