
 

          PORTAL INFORMATYCZNY PZSS 

Szanowni Państwo,  02 listopada 2019r. 

W dniu dzisiejszym wydaliśmy aktualizację Portalu Informatycznego 

przygotowująca do wydawania licencji na kolejny rok. Wprowadziliśmy 

następujące zmiany: 

1. Od 1 listopada do 31 grudnia podczas składania wniosku o nadanie licencji 

oraz wniosku o przedłużenie licencji (sprawdzian) zawodnik wybiera rok, na 

który składa wniosek. Możliwość złożenia wniosku na rok kolejny ( w tym 

przypadku 2020) jest zależna od posiadania przez klub licencji klubowej na 

ten rok. W przeciwnym wypadku złożenie tych wniosków będzie możliwe tylko 

na rok bieżący (w tym przypadku 2019). 

2. W przypadku braku licencji klubowej na rok kolejny ( w tym przypadku 

2020) złożenie wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na rok kolejny ( w 

tym przypadku 2020) nie będzie możliwe. 

3. Zmieniono nieznacznie wygląd składania wniosków, by był bardziej 

intuicyjny. 

4. W module zarządzania wnioskami klub może zmodyfikować rok oraz 

zakres wniosku o nadanie licencji oraz o przedłużenie-sprawdzian. 

5. W module zarządzania wnioskami dodano filtrowanie wg. roku wniosku, a 

widoku „Wszystkie wnioski” dodano również filtrowanie po statusie. Umożliwi 

to np. wyświetlenie wniosków bez poprawnego zdjęcia lub bez złożonego 

wniosku papierowego. 

6. Dodano możliwość składania wniosku o przedłużenie licencji oraz 

przedłużenie licencji (sprawdzian) w imieniu zawodnika przez Klub. W menu 

osoby -> zawodnicy -> profil pod danymi licencji zawodniczej będą wyświetlać 

się linki "przedłuż licencje" oraz "przedłuż licencję-sprawdzian" 

7. Ogólne poprawki drobnych błędów 

  

W najbliższym czasie zostaną też udostępnione kolejne zmiany: 

1. Potwierdzenie e-mail zapisania nowej osoby wysyłane Klubowi 

2. Dodanie kolumn z datą ważności licencji oraz zakresem patentu na liście 

zawodników w Osoby -> Zawodnicy. 



3. Powiadomienie e-mail do zawodnika o wystawieniu licencji i patentu. 

  

Informujemy również, że od 1 stycznia 2020 PZSS przestanie honorować 

zbiorcze potwierdzenia wpłat za licencje zawodnicze dołączane przez link 

„dodaj potwierdzenie zapłaty”, dla przelewów dokonywanych przez Klub na 

konto PZSS. Ta metoda służy wyłącznie do załączania potwierdzeń dla 

wpłat omyłkowo wykonanych przez zawodników na konto PZSS, a nie 

omijaniu płatności przez system dotpay. Prosimy wszystkie Kluby, które 

wykorzystują tę metodę w taki sposób, by zawczasu rozpoczęły opłacanie 

licencji przez system dotpay. 

       Zarząd Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN” LOK w Rzeszowie, dostosowując    

      się do wymagań PZSS informuje, że zawodnicy składający wnioski na  

      przedłużenie lub wydanie po raz pierwszy licencji zawodniczej na 2020 rok  

      muszą tą licencję opłacić w kwocie 50,00 zł zgodnie z wytycznymi przez  

      system dotpay z konta osobistego portalu PZSS.  

      Możliwość składania wniosków na 2020 rok będzie możliwa dopiero jak  

      Komisja licencyjna PZSS przedłuży licencję Klubowi, wówczas  system  

      elektroniczny zostanie odblokowany. Natomiast Ci którzy jeszcze nie  

      złożyli wniosków o przedłużenie licencji na 2019 rok mogą jeszcze  

      korzystać na starych zasadach do końca grudnia 2019r. 

      Przypominamy również że dalej obowiązuje składanie wniosków  

      papierowych do klubu z potwierdzeniami startów do przedłużenia licencji   

      na kolejny rok. 

      Jeśli chodzi o kwotę składki członkowskiej w klubie na 2020 rok, Zarząd  

      podejmie uchwałę dopiero w miesiącu styczniu 2020r. po podjęciu Uchwały  

      Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                  Z upoważnienia Zarządu KS Kasztelan LOK                                             

                                                                                           Sekretarz Janusz Szczepański 


