
DRUKOWANIE DOKUMENTU 

1. Wykonujemy standardową procedurę drukowania dowolnego dokumentu. 

2. W zależności od tego czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały wybieramy właściwą 

drukarkę: 

C008_HP5100 - Drukarka czarno-biała 

C008_HP3700 - Drukarka kolorowa 

3. Po kliknięciu „Drukuj” pojawi się okno informujące o szczegółach wydruku: 

 

Gdzie poszczególne pola oznaczają: 

1. DRUKARKA - Nazwa wybranej drukarki. 

2. NAZWA DOKUMENTU – automatycznie wypełniane pole, gdzie możemy wpisać 

dowolną nazwę, aby ułatwić odszukanie dokumentu na liście zadań drukowania przy stacji 

płatniczej. 



3. STACJA DRUKUJĄCA – Numer komputera z którego wypuszczany jest wydruk (numer 

komputera na którym pracujemy). 

4. FORMAT - Wybrany format wydruku (A4 / A3 / inny) 

5. TUSZ - Dokument zostanie wydrukowany wyłącznie z wykorzystaniem tonera czarnego, 

bądź w kolorze (zależne od wybranej drukarki). 

6. ILOŚĆ STRON - Ilość stron, które zostaną wydrukowane. 

7. CENA - Łączny koszt wydruku danego dokumentu. 

8. UKRYJ WYDRUK – Domyślnie wydruk (zarówno jak i widoczność jego nazwy) nie jest 

zabezpieczony i może zostać odblokowany przez dowolną osobę. Ta funkcja umożliwia 

zabezpieczenia dokumentu hasłem, poprzez wybraniu opcji „UKRYJ WYDRUK” oraz 

zaznaczeniu pola „TAK” oraz wpisaniu dwukrotnie hasła. Przy zatwierdzanu i akceptacji 

wydruku przy stacji płatniczej (terminalu) będzie konieczne podanie hasła, aby dokument 

został wydrukowany. Również jego nazwa na liście wydruków będzie ukryta i 

przedstawiona jako ciąg gwiazdek (*****). 

9. KONTO GESPAGE - W tym miejscu powinien znajdować się nasz numer indeksu. 

 

Po zaakceptowaniu wyświetlonych informacji, należy wcisnąć „OK” w celu wysłania 

wydruku do kolejki. Następnie należy udać się do stacji płatniczej, gdzie wydruk można 

będzie zatwierdzić oraz opłacić kwotę należną za wydruk. 

  



OBSŁUGA STACJI PŁATNICZEJ 

(TERMINALU) 

Ekran stacji płatniczej przedstawia wydruki do zaakceptowania jako listę zadań: 

 

W kolumnach można odczytać informację umożliwiające odnalezienie wydruku: 

1. UŻYTKOWNIK – numer indeksu / nazwa użytkownika, który zlecił wydruk dokumentu. 

2. STACJA – numer komputera z którego został zlecony wydruk. 

3. CZAS – godzina o której został zlecony wydruk. 

4. DOKUMENT – nazwa dokumentu (można ustawić własną podczas zlecania wydruku). 

 

Po odnalezieniu swojego wydruku na liście, należy go dwukrotnie kliknąć, aby obejrzeć 

szczegółowa informacje i rozpoczać procedurę akceptacji wydruku. 



 

Jeżeli wybrany wydruk jest zabezpieczony hasłem, a tym samym widoczny na liście 

wydruków jako ciąg gwiazdek *****, po wybraniu takiego wydruku, zostanie wyświetlony 

monit o podanie hasła – wcześniej wprowadzonego podczas zlecania wydrukowania 

dokumentu: 

 

Dopóki hasło nie zostanie poprawnie wpisane, nie zostaną wyświetlone żadne szczegółowe 

informacje na temat zlecenia, jak i nie będzie możliwości zaakceptowania wydruku tego 

dokumentu.  



Po wybraniu wydruku zostanie wyświetlone okno potwierdzające wybór oraz prośba o 

włożenie karty do terminala: 

 

Po upewnieniu się, iż dany wydruk jest właściwy, należy włożyć kartę do terminala, aby 

rozpocząć procedurę opłaty i akceptacji wydruku. 

  



Po włożeniu karty do terminala zostanie wyświetlona aktualna ilość środków na karcie oraz 

ilość jaka pozostanie na karcie po akceptacji wydruku. Także zostanie aktywowany przycisk 

„OK” umożliwiający zatwierdzenie wydruku: 

 

 

Kliknięcie przycisku „OK” spowoduje wysłanie wydruku do drukarki i pobranie kwoty za 

wydruk z karty magnetycznej. Po zaakceptowaniu wydruku karta zostanie wysunięta z 

terminala. 

  



Jeżeli po włożeniu karty magnetycznej do terminala, okaże się, że ilość środków na karcie jest 

zbyt mała aby zaakceptować wydruk, użytkownik zostani o tym poinformowany. W takim 

przypadki nie będzie możliwości zaakceptowania wydruku: 

 

 

Po wciśnięciu przycisku „ANULUJ” karta zostanie wysunięta z terminala. Następnie należy 

udać się do automatu, gdzie można doładować kartę. Wydruk nie zniknie z kolejki i będzie 

wciąż oczekiwał na akceptację przez dwie godziny. Zatem jest możliwość powrotu z 

doładowaną kartą i zaakceptowanie wydruku. 

  



OBSŁUGA AUTOMATU SPRZEDAŻY I 

DOŁADOWANIA KARTA 

W holu budynku C obok bankomatu, znajduje się automatu do sprzedaży i doładowania kart. 

Można w nim zarówno zakupić nową kartę jak i doładować istniejącą kartę magnetyczną. 

Zakupione i doładowane w automacie karty magnetyczne umożliwiają również opłacanie 

wydruków w czytelni na piątym piętrze Wydziału Zarządzania UW oraz Bibliotece UW. 

 

Automat przyjmuje wyłącznie monety o nominałach: 

10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złote, 2 złote, 5 złotych. 

UWAGA !!! AUTOMAT NIE ZWRACA WRZUCONYCH MONET, WIĘC PROSZĘ Z 

ROZWAGĄ WRZUCAĆ MONETY !!!  



Aby zakupić nową kartę magnetyczną należy postępować zgodnie z procedurą: 

1. Wcisnąć przycisk „1 SPRZEDAŻ KART” na automacie. 

2. Wrzucić monety o łącznej kwocie wystarczającej do zakupu karty. Karta magnetyczna jest 

wielokrotnego użytku i jest możliwe jej późniejsze doładowanie na dowolną kwotę. 

UWAGA, nowa karta magnetyczna nie ma załadowanych na sobie żadnych środków. Tym 

samym zanim będzie możliwe jej użycie, należy doładować ją dowolną kwotą. 

Jeżeli kwota przez nas wrzucona przekroczy koszt nowej karty, zostanie ona wydana z 

naładowanymi środkami w wysokości nadmiarowej kwoty (kwota wrzucona minus koszt 

nowej karty). 

3. Po wrzuceniu odpowiedniej kwoty należy wcisnąć przycisk „3” – nowa karta zostanie 

wydana. 

 

Aby doładować istniejącą kartę magnetyczną należy postępować zgodnie z procedurą: 

1. Wsunąć kartę magnetyczną do automatu w polu oznaczonym numerem 3 

2. Wrzucić monetu o łącznej kwocie na którą chcemy doładować kartę magnetyczną. 

3. Po wrzuceniu odpowiedniej kwoty należy wcisnąć przycisk „3” – środki na karcie zostaną 

zwiększone o właściwą kwotę, a karta zostanie z powrotem wydana. 


