
Link do Organisation Registration System 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/  
 
Instrukcja 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_Przewodnik+po
+Systemie+Rejestracji+Organizacji  

Jak zmienić nazwę szkoły w Organisation Registration System (ORS) 

1. ORS zastąpił URF. Nie mają już Państwo PIC, teraz korzystają Państwo z 
OID, który można poznać na stronie ORS. Więcej informacji podaje Komisja: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/changes-registration-
organisations_pl  

2. Logują się Państwo na niego jak zawsze przez EUlogin 
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Po kliknięciu w „My 
Organisations” system 
poprosi o logowanie 
przez EULogin i proszę 
się tam zalogować 
(chyba, że są Państwo 
już zalogowani na tej 
przeglądarce, wtedy 
kliknięcie przenosi do 
zarządzanych 
organizacji) 



Żeby edytować 
informacje  
o organizacji 
należy kliknąć  
w tę granatową 
ikonkę. 



Tak wygląda 
moja testowa 
organizacja przed 
edycją. Proszę 
zwrócić uwagę 
na nazwę. 



Wprowadzam 
zmienioną nazwę  
 
powoduje 
pojawienie się 
informacji „You 
have unsaved 
changes”, więc 
trzeba kliknąć 
„Update…” 



Kliknięcie 
„Update my 
organisation” 
zapisuje zmiany. 
Zamykamy 
okienko 
dialogowe 
wybierając „OK”. 



Kolejny krok, to dodanie 
potwierdzonej przez organ 
prowadzący uchwały o 
zmianie nazwy w sekcji 
„Documents”. 





Po kliknięciu 
„Przeglądaj” na 
dysku 
komputera 
znajdujemy 
uchwałę i 
wybieramy ją 
(np. w systemie 
Windows 
należy nacisnąć 
„Otwórz”) 



Po załadowaniu 
pliku 
wybieramy typ 
dokumentu w 
„Document 
type” 
i klikamy 
„Upload” 



Gdy dokument się załaduje tak jak tutaj, 
należy kliknąć „Update my organisation” 



Jeszcze tylko 
kliknięcie „OK” 
i gotowe! 
Państwa 
organizacja ma 
w ORS 
poprawną 
nazwę! 



To doskonały moment, żeby do organizacji dodać więcej osób 
kontaktowych, co zabezpieczy organizację przed utratą dostępu do 
swojego profilu. 



Po kliknięciu w „Authorised Users” jestem tam 
tylko ja – zalogowana osoba. Jeśli stracę dostęp 
do maila lub odejdę z organizacji nikt nie będzie 
w stanie edytować jej danych, co będzie dużym 
problemem w okresie wnioskowania. Warto 
więc ubezpieczyć się przed takim ryzykiem  
i podzielić dostęp na kilka osób przez dodanie 
nowego użytkownika – „Add new+”. 



To otwiera nowe okno dialogowe, w którym uzupełniamy dane kolejnych użytkowników. 
Obowiązkowe pola mają gwiazdkę przy nazwie. 



Po wypełnieniu 
klikamy „Save” 



Po tym gdy załadują się dane nowej osoby, 
klikamy „Update my organisation”... 



… i gotowe! Dane organizacji zostały 
zaktualizowane pomyślnie – wypełnili Państwo 

obowiązek wynikający z umowy o 
dofinansowanie oraz są Państwo o krok bliżej 

do wnioskowania w kolejnym konkursie 
Erasmus+! 


