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Eksportowanie indywidualnego kalendarza z USOSweb 

Po zalogowaniu do systemu USOSweb UWr wybierz kolejno: 

1. „Plan zajęć” 

2. „Eksportuj” 

3. „tego odnośnika” 

 

Jeśli nie otworzyła się aplikacja obsługująca kalendarz lub import się nie 

powiódł w dalszej części przedstawiono ręcznę metody importu 

kalendarza  
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https://usosweb.uni.wroc.pl/
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Kopiowanie linku udostępniającego indywidualny kalendarz z 

USOSweb 

Po zalogowaniu do systemu USOSweb UWr wybierz kolejno: 

4. „Plan zajęć” 

5. „Eksportuj” 

6. Prawym przyciskiem kopiuj link/adres odnośnika „tego odnośnika” 

 

Po skopiowaniu linku można go użyć w dowolnej aplikacji wspierającej 

kalendarze internetowe w formacie „.ics” lub przekazać innym osobom. 

Prawidlowy link powinien mieć format podobny do tego: 

webcal://usosapps.uni.wroc.pl/services/tt/upcoming_ical?lang=pl&user_id=00000&key=daqF

ra5fdafdSU8ESBAW 
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https://usosweb.uni.wroc.pl/
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Przykładowa konfiugrajca kalendarza w usłudze Office365 UWr 

W usłudze Office365 UWr należy wybrac aplikację kalendarza oraz: 

1. Wybrać: „Nowy” -> „Dodaj kalendarz”  „Z Internetu” 

2. Wprowadzić link do kalendarza z USOSweb oraz nową nazwę dla 

kalendarza 

3. Klinkąć „Zapisz” w celu zachowania zmian 

4. Kalendarz pojawi się w części „Inne kalendarze” 
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https://portal.office.com/


Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przykładowa konfiguracja kalendarza w aplikacjach Google 

(Android) 

Po zalogowaniu na kotno Google należy wybrac aplikację kalendarza 

oraz: 

1. W „Inne kalendarze” wybrać: „Dodaj wg adresów URL” 

2.  Wprowadzić link do kalendarza z USOSweb 

3. Klinkąć „Dodaj kalendarz” w celu zachowania zmian 

4. Kalendarz pojawi się w części „Inne kalendarze”  

 

Po pomyślnym dodaniu kalendarza na koncie Google kalendarz powinien 

automatycznie zsychnronizować się z pozostałymi urządzeniami 

podłaczonymi do tego konta. 

W ustawieniach kalendarza na koncie Google można dodatkowo ustawić 

opcje takie jak powiadomienia o zmianach. 
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https://google.com/
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Przykładowa konfiguracja kalendarza w MS Outlook 

Po uruchomieniu programu należy wybrac zakładkę kalendarza oraz: 

1. Klinąć prawym przyciskiem w„Inne kalendarze” wybrać: „Dodaj 

kalendarz””Z internetu” 

2. Wprowadzić link do kalendarza z USOSweb 

3. Klinkąć „OK” w celu zachowania zmian 

4. Kalendarz pojawi się w części „Inne kalendarze”  

 

Po pomyślnym dodaniu kalendarza na koncie kalendarz powinien 

automatycznie zsychnronizować się z pozostałymi urządzeniami 

podłaczonymi do tego konta pocztowego.  
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