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W skrócie: Jest to narzędzie (aplikacja internetowa) do zarządzania sprawami, klientami i 
członkami studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Poradnia pomaga osobom, których nie 
stać na profesjonalnego prawnika.  
Można dodać sprawę, przejrzeć ją, wysłać końcową wersję opinii. System sam powiadamia o 
nowych sprawach dzięki czemu usprawnia pracę poradni i przyspiesza rozwiązywanie spraw. 

O autorze: Nazywam się Szymon Korytnicki i jestem studentem V roku Prawa na Uniwersytecie 
Gdańskim. Jestem również z zawodu programistą z kilkuletnim doświadczeniem. Mam za 
sobą projekty dla TVN, Lunchroom.pl, UseItBetter oraz klientów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. 
Jako humanista byłem finalistą olimpiad przedmiotowych z filozofii i historii, brałem też udział w 
programie Comenius. Stypendysta NSZZ Solidarność. Wymyśliłem i stworzyłem SUPP System. 
Założyłem firmę Boteusz.com. Byłem prelegentem na konferencjach Meet.js, Marketing w 
Kulturze oraz Tech3Camp (30 maja 2017, zapraszam).  
Więcej o mnie w moim internetowym CV: korytnicki.pl.  

Co robi SUPP System? 

Jest to oprogramowanie: SUPP System (suppsystem.pl, demo na żądanie jury) to aplikacja 
internetowa, oparta na nowoczesnych technologiach. Dzieli się na kilka modułów, które 
pomagają organizować pracę poradni: 

● Sprawy - serce systemu. Zawiera listę spraw, opiekuna i autora oraz wersje opinii 
(końcową i wstępną). 

● Klienci - baza klientów poradni, wraz z informacjami kontaktowymi, preferencjami 
odbioru porady oraz uwarunkowaniami (np. niepełnosprawność) 

● Poczta - zawiera historię korespondencji. 
● Sekcje poradni 
● Statystyki - podsumowanie pracy studentów (ilość wykonanych opinii i 

przeterminowanych) 
● Dyżury - elegancki kalendarz przyszłych dyżurów 

 

Jest to rozwiązanie wielu problemów: Dotychczas praca poradni była niewydajna i 
organizowana przy pomocy e-maili, plików Word oraz tekstu papierowego. Ujednolicenie pracy 
poradni doprowadzi do szybszego rozwiązywania spraw (można obsługiwać go z telefonu) oraz 
zmniejszenia, potocznie rzecz biorąc, papierologii. 
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Najciekawsze funkcje 
1. Automatyzacja powiadomień - powiadamiamy szefa sekcji, gdy wpłynie nowa sprawa, 

studenta i opiekuna, gdy mają się nią zająć. Automatyzujemy też wydruk sprawy 
(wystarczy jedno kliknięcie do ładnego podsumowania). Oto przykładowy e-mail, który 
otrzymuje szef sekcji: 

 

2. Statystyki - dotychczas opóźnienia w sprawach należało przeliczać ręcznie. Teraz 
dzieje się to automatycznie. Analogicznie dostrzegamy prymusów pracujących szybko 

3. Transparentność - w każdej sprawie widać, kto ją dodawał i kto rozwiązywał. 
4. Dostępność na urządzeniach mobilnych - sprawę można przeanalizować na własnej 

komórce. Ok. 40% odwiedzin aplikacji to odwiedzenia z telefonów komórkowych. 
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5. Przyjazny interfejs - narzędzie dopasowane do pokolenia millenialsów. Łatwe w 
obsłudze, sympatyczne. Wykorzystałem doświadczenie z projektowania aplikacji dla 
optyków oraz zamawiania lunchu do biura. 

6. Opcjonalny udział opiekunów - zainteresowani opiekunowie mogą przeglądać sprawę 
na bieżąco i kontaktować się ze studentem. Powiadamiamy ich o nowej lub rozwiązanej 
sprawie. 

 

W rezultacie: Możliwe jest wielkie przyspieszenie komunikacji z osobami z zewnątrz oraz 
organizowanie pracy studentów w zespole. Chcę rozwinąć SUPP System w bardziej 
uniwersalne i powszechne narzędzie. 

Liczby po pierwszych 4 miesiącach 

100+ 115+ 7 600+ 
spraw w toku ludzi sekcji powiadomień 

 

Dziękuję za uwagę, 
Szymon Korytnicki 
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