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Funkcje Portalu

 Przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki

 Wydawanie orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego

 Obsługa wydawania i wniosków o licencje zawodniczą

 Obsługa wydawania i wniosków o licencje klubową

 Obsługa wydawania i wniosków o licencje trenerska

 Obsługa wydawania i wniosków o licencje sędziowską

 Przechowywanie danych o startach zawodników

 Obsługa zgłoszeń na zawody



Informowanie o aktualizacjach

 Newsletter – adresy e-mail Klubów

 Informacje na stronie PZSS

 Zakładka Portal Informatyczny



Licencje – data graniczna

 Licencje zawodnicze 2019 są wydawane za pośrednictwem Portalu

 Licencje zawodnicze 2018 są wydawane na dotychczasowych zasadach

 Licencje Klubowe są wydawane na podstawie wniosków w wersji 
papierowej



Cele szkolenia

 Zarządzanie zawodnikami

 Nadawanie dostępu zawodnikom

 Zapisywanie na egzamin na patent

 Obieg dokumentów – nadawanie licencji

 Przedłużanie licencji

 Płatności za licencje

 Zmiana barw klubowych



Przyczyny wdrożenia Portalu

 Uproszczenie obiegu dokumentacji

 Przyspieszenie czasu wydawania licencji

 Łatwiejszy dostęp do informacji dla zawodników i Klubów



Przedłużanie licencji. Jak było do tej 
pory?

1. Zawodnik wypisuje ręcznie wniosek papierowy i składa do Klubu,

2. Kierownik Klubu wprowadza do komputera dane z wniosków na zbiorcze 
zestawienie,

3. Zbiorcze zestawienie jest drukowane,

4. WZSS podpisuje się pod zbiorczym zestawieniem,

5. Pracownik PZSS przepisuje ze zbiorczego zestawienia do bazy ewidencji 
licencji,

6. Licencja jest drukowana.



Przedłużanie licencji. Jaki jest cel?

1. Zawodnik składa wniosek w formie elektronicznej,

2. Wniosek jest elektronicznie zatwierdzany przez Klub,

3. Wniosek jest opłacany przez Klub,

4. Wniosek jest zatwierdzany przez WZSS,

5. Pracownik biura zatwierdza wniosek nadając licencje,

6. Orzeczenie o nadaniu licencji pojawia się do pobrania we wersji 
elektronicznej.



Problemy techniczne z Portalem

 Błędy w bazie danych powstałe przed wieloma laty

 Brak ewidencji dokładnych dat wstąpienia w poprzednich wersjach bazy

 Wsparcie techniczne dla kierowników klubów (portal@pzss.org.pl ; 
pomoc.pzss.org.pl )

 Wydajność systemu wsparcia



Dostęp dla zawodników

 Każda osoba ma swoje konto

 Konto może mieć różne role (zawodnik, trener, sędzia, egzaminator, klub, 
WZSS)

 Zawodnicy otrzymują dane dostępowe od Klubu



Dodawanie zawodników i nadawanie 
danych dostępowych 

 Nie każdy zawodnik, który figuruje w Portalu ma nadane konto.

 Z uwagi na brak adresów e-mail lub ich niekompletność należy 
zawodnikom utworzyć konto.

 Zawodnikom nowo dodawani konto jest tworzone automatycznie.



Dodawanie zawodników
 Menu Klub -> osoby -> Zawodnicy

 Prawy górny róg  „dodaj zawodnika”

 Po wpisaniu nr PESEL Portal sprawdzi czy istnieje on w bazie danych



Dodawanie zawodników – cd.





Edycja danych zawodników

 Osoby -> Zawodnicy

 Klikamy w nazwisko imię zawodnika by wyświetlić jego profil

 Guzikiem edytuj przechodzimy do formularza edycji



Edycja danych zawodników

 Zmiana Nr PESEL  - wyłącznie przez biuro PZSS

 Wypełnione pole login oznacza, że założone zostało konto zawodnika

 Login może zostać zmieniony – należy wówczas wprowadzić poprawny 
(zgodny z polem e-mail) i zapisać zmiany.

 Pole „zablokowany” oznacza, że dostęp został zawodnikowi zablokowany.



|



Nadawanie dostępu zawodnikom

 Zawodnicy wprowadzeni przed powstaniem portalu nie mają utworzonych 
kont

 Klub musi je utworzyć

 Uzupełniamy adres e-mail zawodnika

 W profilu zawodnika wybieramy „Ustaw dane dostępowe”

 Sprawdzamy poprawność danych i klikamy zapisz





Nadanie dostępu za pomocą numeru 
patentu

 Zawodnik może utworzyć swoje konto wprowadzając nr patentu oraz nr 
PESEL

 Wówczas jako login zostanie użyty wprowadzony adres e-mail



Zmiana barw klubowych

 Po rozwiązaniu spraw formalnych z Klubem macierzystym zawodnik jest 
usuwany z Klubu przez Portal

 Nowy klub przyjmuje takiego zawodnika do Klubu

 Karta zmiany barw klubowych nadal może być używana, jednak zalecane 
jest dokonywanie zmian barw za pośrednictwem Portalu



Zmiana barw klubowych - skreślanie

 Wybieramy osoby -> zawodnicy

 Klikamy usuń przy nazwisku zawodnika

 Wprowadzamy powód usunięcia (np. rezygnacja)

 Ustawiamy datę ustania przynależności



Zmiana barw klubowych - skreślanie

 Wybieramy osoby -> zawodnicy

 Klikamy dodaj zawodnika

 Po wprowadzeniu nr PESEL i opuszczeniu pola pojawi się okno z pytaniem 
czy przyjąć zawodnika do Klubu 





Zapisy na egzamin na patent strzelecki

 Sprawdzanie wymogu 3 miesięcznego stażu rozpocznie się od 1 stycznia 
2019

 Rejestracja na każdy egzamin rozpoczyna się 10 – 14 dni przed

 Zawodnik wybiera egzamin zgodnie z rejonizacją

 Oszustwa podczas rejonizacji



Zapisy na egzamin na patent strzelecki

 Z menu Licencje i patenty > Uzyskaj patent

 Jeśli jakieś dane nie są wprowadzona zostaniemy poproszeni o uzupełnienie

 Należy wygenerować wniosek o nadanie patentu, sprawdzić dane na nim 
zawarte oraz wydrukować wniosek

 Następnie wybieramy wyszukaj egzamin i wybieramy zapisz

 Zostaniemy zapytani o zdawane dyscypliny oraz o wydanie plastikowej karty 
patentowej





Zapisy na egzamin na patent strzelecki

 Następnie zostaniemy przekierowani do systemu transakcyjnego dotpay

 Nie ma możliwości dokonania opłaty przelewem zwykłym

 Po dokonaniu opłaty zawodnik zostanie zapisany na egzamin

 Na egzamin zawodnik stawia się z wnioskiem podpisanym przez klub oraz 
lekarza medycyny sportowej oraz dowodem osobistym



Zapisy na egzamin poprawkowy / 
rozszerzający

 System wyszukuje w archiwalnych 
egzaminach

 Zależnie od zaznaczonych dyscyplin system 
nalicza odpowiednią opłatę



Orzeczenie o nadaniu patentu

 Orzeczenie jest wydawane w formie dokumentu elektronicznego 

 Jest dostępny do pobrania po zatwierdzeniu egzaminu przez komisje 
licencyjną





Zarządzanie Klubem

 Aktualizacja danych Klubu (adres e-mail)

 Licencje Klubowe

 Licencje zawodnicze

 Osoby

 Polisy

 Strzelnice



Procedura złożenia wniosku o nadanie 
licencji

1. Zawodnik generuje wniosek o nadanie licencji i potwierdza jego złożenie

2. Dostarcza wniosek do Klubu oraz składa opłatę

3. Klub zatwierdza wniosek w Portalu

4. Klub dokonuje opłaty za licencje

5. Wniosek papierowy jest przekazywany do WZSS

6. WZSS zatwierdza wniosek

7. PZSS zatwierdza wniosek i nadaje licencje

8. Orzeczenie o nadaniu licencji pojawia się do pobrania w Portalu



Składanie wniosku o nadanie licencji

 Menu Licencje i patenty -> Uzyskaj nową licencje

 Licencje można uzyskać do zakresu patentu

 Zaznaczamy zakres licencji i wybieramy złóż wniosek

 Wniosek pojawi się na liście wniosków

 Zakres może zostać zmieniony do czasu zatwierdzenia wniosku przez Klub



Składanie wniosku o nadanie licencji





Przedłużanie licencji zawodniczej

 Wniosek jest składany wyłącznie elektronicznie

 Jeżeli zawodnik nie spełnia wymogów jego wniosek trafia do folderu „przedłużenie z egzaminem”

 Sprawdzanie limitu startów

 Jest dostępne od 1 listopada



Przedłużanie licencji zawodniczej



Zatwierdzanie wniosków przez Klub

 Menu Klub -> Licencje zawodnicze – wnioski

 Zaznaczamy wnioski i klikamy guzik akceptuj

 Wnioski pojawią się w „Wnioski do opłacenia”

 Zaznaczamy wnioski do opłacania i wybieramy 
opłać

 Zostaniemy przekierowani do systemu 
transakcyjnego dotpay





Załączanie potwierdzenia wniesienia 
opłaty

 Opłaty wniesione omyłkowo przez zawodników na konto PZSS mogą być użyte 
to opłacenia licencji z pominięciem dotpay

 W folderze „wnioski do opłacenia” należy wybrać opcje „załącz potwierdzenie”

 Wniosek zostanie uznany za opłacony i przekazany do WZSS

 Weryfikację opłaty przeprowadzi PZSS przed zatwierdzeniem wniosku

 Powyższa opcja jest jedynie opcją przejściową i z końcem roku zostanie 
wyłączona


