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1. Logowanie do systemu
Logowanie do systemu odbywa się za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Konto pierwszego
administratora jest zakładane przez dostawcę systemu, z którego mogą być tworzone kolejne
konta administratorów oraz pracowników (szczegóły w Dodanie nowego pracownika)

1.1. Ekran logowania
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1.2. Strona główna
Na stronie głównej po zalogowaniu dostępne są powiadomienia o najważniejszych rzeczach
jakie miały miejsce w systemie.
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2. Zarządzanie użytkownikami
2.1. Zwykli użytkownicy

Widok listy użytkowników udostępnia podstawowe informacje o zwykłych użytkownikach oraz
pozwala filtrować i sortować po następujących polach:

● Email - adres e-mail przypisany do konta
● Imię - imię użytkownika
● Nazwisko - nazwisko użytkownika
● Numer telefonu - numer telefonu użytkownika
● Kluby - klub którego użytkownik jest członkiem
● Zawodnik - informacja o statusie użytkownika (status ‘Zawodnik’ użytkownik otrzymuje

po wydaniu dowolnej licencji zawodniczej - nie jest on odbierany po wygaśnięciu licencji)
● Sędzia - informacja o statusie użytkownika (status ‘Sędzia’ użytkownik otrzymuje po

wydaniu dowolnej licencji sędziowskiej - nie jest on odbierany po wygaśnięciu licencji)
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2.1.1. Szczegóły użytkownika

Do szczegółów zwykłego użytkownika można przejść z poziomu widoku listy zwykłych
użytkowników.
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Widok szczegółów użytkowania udostępnia następujące informacje o nim:
● Email
● Ostatnie logowanie - data ostatniego logowania do systemu
● Aktywny - informacja czy konto jest aktywne i użytkownik może się logować
● Regulamin - informacja czy został zaakceptowany regulamin
● Przetwarzanie danych osobowych - informacja czy zostały zaakceptowany informacje o

przetwarzaniu danych osobowych
● Newsletter - informacja czy został zaakceptowany newsletter
● Członkostwa klubowe - list klubów których użytkownik jest członkiem + informacja czy

posiada w nich status reprezentanta (potwierdzenie przynależności klubowej)
● Imię
● Nazwisko
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● Płeć
● Numer telefonu
● Ulica
● Nr budynku/lokalu
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Dodatkowe informacje o adresie
● Nr prawa jazdy
● Narodowość
● Nr ubezpieczenia - uzupełnianie przez pracownika
● Dodatkowe ubezpieczenie zagraniczne - skan pdf, wgrywany przez pracownika
● Badania lekarskie
● Orzeczenie psychologiczne
● Samochody - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną samochody (czyli

czy posiada lub posiadał licencję w tej dyscyplinie)
● Motocykle - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną motocykle (czyli czy

posiada lub posiadał licencję w tej dyscyplinie)
● Karting - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną karting (czyli czy posiada

lub posiadał licencję w tej dyscyplinie)
● Żużel - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną żużel (czyli czy posiada lub

posiadał licencję w tej dyscyplinie)
● Turystyka - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną turystyka (czyli czy

posiada lub posiadał licencję w tej dyscyplinie)
● Caravaning - informacja czy użytkownik jest związany z dyscypliną caravaning (czyli czy

posiada lub posiadał licencję w tej dyscyplinie)
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2.1.2. Blokowanie użytkownika

Konto użytkownika może zostać zablokowane z poziomu widoku szczegółów danego
użytkownika. Po zablokowaniu konta użytkownik traci możliwość logowania się do systemu,
oraz jest on oznaczony jako nieaktywny.
Odblokowanie jest możliwe za pomocą tego samego widoku.
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2.1.3. Usuwanie użytkownika:

Konto użytkownika może zostać usunięte z poziomu widoku szczegółów danego użytkownika.
Konto może zostać usunięte tylko jeżeli użytkownik nie jest powiązany z innymi rzeczami w
systemie (np. nie posiada żadnej licencji).
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2.2. Kluby

Widok listy klubów udostępnia podstawowe informacje o użytkownikach klubowych oraz
pozwala filtrować i sortować po następujących polach:

● Email - adres e-mail przypisany do konta
● Nazwa klubu - nazwa klubu
● Numer telefonu - numer telefonu klubu
● Miejscowość - miejscowość podana przez klub
● Zarząd - zarząd okręgowy do którego przypisany jest klub
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2.2.1. Szczegóły klubu

Do szczegółów użytkownika klubowego można przejść z poziomu widoku listy klubów.

Widok szczegółów klubu udostępnia następujące informacje o nim:
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● Email
● Ostatnie logowanie - data ostatniego logowania do systemu
● Aktywny - informacja czy konto jest aktywne i użytkownik może się logować
● Regulamin - informacja czy został zaakceptowany regulamin
● Przetwarzanie danych osobowych - informacja czy zostały zaakceptowany informacje o

przetwarzaniu danych osobowych
● Newsletter - informacja czy został zaakceptowany newsletter
● Nazwa klubu
● Informacje o klubie - dodatkowe informacje o klubie, podane w profilu
● Link do strony klubu
● Nr telefonu
● Ulica
● Nr budynku
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Zarząd - zarząd do którego został przypisany klub
● Samochody - informacja czy klub prowadzi działalność w dyscyplinie Samochody
● Motocykle -  informacja czy klub prowadzi działalność w dyscyplinie Motocykle
● Karting -  informacja czy klub prowadzi działalność w dyscyplinie Karting
● Żużel -  informacja czy klub prowadzi działalność w dyscyplinie Żużel
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2.2.2. Przypisywanie klubu do zarządu

Do przypisania klubu można przejść z poziomu widoku szczegółów klubu.

Klub może zostać przypisany do dowolnego zarządu okręgowego istniejącego w systemie.
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Bez przypisania do zarządu klub nie może wykonywać na swoim koncie żadnych operacji.
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2.3. Pracownicy

Widok listy pracowników udostępnia podstawowe informacje o pracownikach oraz pozwala
filtrować i sortować po następujących polach:

● Email - adres e-mail przypisany do konta
● Imię - imię pracownika
● Nazwisko - nazwisko pracownika
● Numer telefonu - numer telefonu pracownika
● Zarząd - zarząd do którego został przypisany pracownik
● Stanowisko - stanowisko pracownika

2.3.1. Szczegóły pracownika
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Do szczegółów pracownika można przejść z poziomu widoku listy pracowników.

Widok szczegółów pracownika udostępnia następujące informacje o nim:

● Email
● Ostatnie logowanie - data ostatniego logowania do systemu
● Aktywny - informacja czy konto jest aktywne i użytkownik może się logować
● Imię
● Nazwisko
● Numer telefonu
● Stanowisko
● Zarząd - zarząd do którego został przypisany pracownik
● Samochody - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Samochody
● Motocykle - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Motocykle
● Karting - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Karting
● Żużel - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Żużel
● Turystyka - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Turystyka
● Caravaning - informacja czy pracownik zajmuję się dyscypliną Caravaning
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2.3.2. Dodanie nowego pracownika

Dodanie nowego pracownika może dokonać jedynie administrator systemu, za
pomocą formularza. Należy podać adres e-mail użytkownika (na ten adres zostanie wysłany link
umożliwiający pracownikowi ustawienie hasła do konta), wybrać zarząd (główny lub jeden z
okręgowych) oraz zdecydować czy pracownik ma mieć uprawnienia administratora.
Pracownik na podany przez administratora adres e-mail otrzymuje link do ustawienia hasła, po
czym może zalogować się do systemu. Żeby pracownik miał możliwość wykonywania
jakichkolwiek operacji z poziomu swojego konta musi on najpierw uzupełnić profil.
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2.4. Zarządy

Widok listy zarządów udostępnia podstawowe informacje o zarządach oraz pozwala filtrować i
sortować po następujących polach:

● Nazwa
● Zarząd główny - informacja o tym czy zarząd jest główny czy okręgowy
● Ulica
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Adres email
● Nr budynku
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Nr telefonu
● Nr fax
● Link do strony zarządu
● Nr konta
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2.4.1. Tworzenie nowego zarządu

Do widoku tworzenia zarządu można przejść z poziomu widoku listy zarządów.

Dodanie nowego zarządu polega na wypełnieniu formularza z następującymi polami:
● Nazwa - nazwa zarządu

21



● Adres email
● Zarząd główny - jeżeli opcja zostanie zaznaczona to zarząd będzie zarządem głównym,

jeżeli nie to okręgowym
● Ulica
● Nr budynku
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Nr telefonu
● Nr fax
● Link do strony zarządu
● Nr konta - polski numer IBAN

W systemie musi istnieć dokładnie jeden zarząd główny, nie ma możliwości utworzenia większej
liczby. Liczba zarządów okręgowych jest dowolna.

22



2.4.2. Szczegóły zarządu

Do widoku szczegółów zarządu można przejść z poziomu widoku listy zarządów.

Widok szczegółów zarządu udostępnia następujące informacje o nim:
● Nazwa
● Adres email
● Ulica
● Nr budynku
● Miejscowość
● Kod pocztowy
● Nr telefonu
● Nr fax
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● Link do strony zarządu
● Zarząd główny - informacja czy zarząd jest zarządem głównym czy okręgowym
● Nr konta
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2.4.3. Edycja zarządu

Do widoku edycji zarządu można przejść z poziomu widoku szczegółów zarządu.
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W ramach edycji zarządu można edytować wszystkie pola podane w trakcie jego tworzenia
(szczegóły w Tworzenie nowego zarządu).
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3. Formularze
Moduł kreatora formularzy umożliwia stworzenie formularza, który następnie może być
przypisany np. do szablonu licencji, dzięki czemu użytkownik będzie musiał go wypełnić przy
składaniu wniosku (szczegóły w Tworzenie nowego szablonu licencji).

3.1. Tworzenie formularza

W ramach tworzenia formularza, możemy nadać mu nazwę, która powinna być unikalna w
systemie.
Następnie mamy możliwość wybrania pól z profilu użytkownika (wybieramy z nich jeżeli
formularz będzie miał być wypełniany przez zwykłego użytkownika, np. licencje zawodnicze i
sędziowskie) lub klubu (wybieramy z nich jeżeli formularz będzie miał być wypełniany przez
klub, np. licencje klubowe) - pola które zostaną wybrane będą dla użytkownika obowiązkowe do
wypełnienia, a jeżeli ma on je uzupełnione w profilu to wartości pól zostaną automatycznie z
niego pobrane (użytkownik nie będzie musiał ich ręcznie uzupełniać, ale będzie miał możliwość
edycji wartości pobranych z profilu).

Pola dodatkowe:
Za pomocą przycisku “Dodaj pole”, do formularza można dodać dowolne pole, np. w przypadku
gdy użytkownik powinien nam w ramach wniosku o licencję dostarczyć dodatkowy skan lub
potrzebujemy od niego dodatkowych informacji, które nie są uwzględnione w polach dostępnych
w profilu.
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Pierwszym krokiem przy dodawaniu nowego pola, jest wybranie jego typu spośród listy
dostępnych, a następnie ustawienie odpowiednich parametrów. Każde z pól posiada
następujące parametry:

● Nazwa pola - nazwa która będzie widoczna dla użytkownika
● Tekst pomocniczy - tekst pomocniczy widoczny dla użytkownika (podpowiedź jak ma

uzupełnić dane pole)
● Czy pole wymagane - jeżeli ta opcja jest zaznaczona to użytkownik musi uzupełnić dane

pole inaczej nie będzie miał możliwości wysłania formularza
Poza tym część pól posiada dodatkowe parametry, szczegóły poniżej:

● Tekst krótki - korzystamy jeżeli użytkownik ma podać krótką odpowiedź tekstową.
Dodatkowe parametry:

○ Min. długość - minimalna długość tekstu jaką ma podać użytkownik
○ Max. długość - maksymalna długość tekstu jaką ma podać użytkownik

● Checkbox - odpowiednia dla pytań na które użytkownik ma odpowiedzieć Tak / Nie
● Email - korzystamy jeżeli użytkownik ma podać adres e-mail
● Plik - korzystamy jeżeli użytkownik ma dodać jakiś plik np. skan PDF.
● Data - korzystamy jeżeli użytkownik ma podać datę
● Zdjęcie - korzystamy jeżeli użytkownik ma dodać plik graficzny
● Tekst długi - korzystamy jeżeli użytkownik ma podać dłuższa odpowiedź tekstową
● Wybór pojedynczy - korzystamy jeżeli użytkownik ma wybrać jedną z podanych przez

nas opcji (generowane w formie checkboxów).
Dodatkowe parametry:

○ Lista opcji do wyboru - lista opcji jakie użytkownik ma mieć do wyboru (należy je
podać oddzielone przecinkami)

● Wybór pojedynczy z listy rozwijanej - analogicznie jak “Wybór pojedynczy”, ale
generowane w formie listy rozwijanej.
Dodatkowe parametry:

○ Lista opcji do wyboru - lista opcji jakie użytkownik ma mieć do wyboru (należy je
podać oddzielone przecinkami)

● Wybór wielokrotny - korzystamy jeżeli użytkownik ma mieć możliwość zaznaczenia
więcej niż jednej z podanych opcji.
Dodatkowe parametry:

○ Lista opcji do wyboru - lista opcji jakie użytkownik ma mieć do wyboru (należy je
podać oddzielone przecinkami)

Aby potwierdzić utworzenie formularza, klikamy przycisk “Zapisz formularz” w prawym górny
rogu.

Poniżej przykład z tworzenia formularza, oraz późniejszy efekt widoczny dla użytkownika przy
wypełnianiu:
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4. Licencje
Moduł licencji pozwala na zarządzanie:

● Szablonami licencji
● Wnioskami o licencje
● Wydanymi licencjami
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4.1. Szablony licencji
Za pomocą szablonu licencji do systemu można dodawać definicje licencji o które będą mogli
wnioskować użytkownicy. W szablonie możemy zdefiniować parametry które opisują daną
licencję (szczegóły w Tworzenie nowego szablonu licencji )

4.1.1. Zarządzanie szablonami licencji

Widok zarządzania szablonami licencji, pozwala zobaczyć w formie tabeli wszystkie szablony
które w danym momencie są uwzględnione w systemie. Widok zapewnia możliwości sortowania
i filtrowania po następujących polach:

● Nazwa (szablonu) licencji
● Rodzaj
● Dyscyplina
● Stopień
● Czy opublikowana
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4.1.2. Tworzenie nowego szablonu licencji

Po wciśnięciu przycisku ‘Nowy szablon licencji’, zostaniemy przeniesieni do widoku z
formularzem, pozwalającym na stworzenie nowego szablonu.
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W formularzu uzupełniamy następujące pola:
● Nazwa (szablonu) licencji - nazwa ta będzie widoczna dla użytkownika
● Rodzaj - do wyboru: zawodnicza, sędziowska, klubowa. O licencje zawodnicze i

sędziowskie mogą ubiegać się tylko osoby które założyły konto zwykłego użytkownika. O
licencje klubowe mogą ubiegać się tylko użytkownicy którzy założyli w systemie konto
klubowe.

● Dyscyplina - do wyboru: Samochody, Motocykle, Karting, Żużel, Turystyka OSP,
Caravaning OTC

● Stopień  - stopień będzie widoczny dla użytkownika. W systemie połączenie pól
dyscyplina i stopień muszą być unikalne

● Czy może być wznawiane w trybie półrocznym - jeżeli opcja zostanie zaznaczona to
licencja od 01.07.xxxx będzie wznawiana w trybie półrocznym co pozwala na
przypisanie takiemu wznawianiu osobnego formularza oraz płatności. Jeżeli opcja nie
zostanie zaznaczona to licencja przez cały rok będzie wznawiana w sposób
standardowy (bez oddzielnego formularza i płatności)

● Czy wymaga bycia w klubie - jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona to o daną licencję
będą mogli wnioskować tylko użytkownicy którzy posiadają przyznany status
reprezentanta w dyscyplinie do której jest przypisana licencja. Pole z wyborem klubu
zostanie automatycznie uwzględnione w formularzach związanych z taką licencją (nie
ma potrzeby uwzględniania go dodatkowo przy tworzeniu formularza).

● Typ zarządu obsługującego wniosek - jeśli zostanie wybrany Zarząd główny to wszystkie
wnioski związane z daną licencją będą rozpatrywane przez pracowników ZG. Jeżeli
zostanie wybrany Zarząd okręgowy to wnioski będą rozpatrywane przez ZO - wybór
odpowiedniego ZO następują na podstawie sprawdzenia ZO do którego przypisany jest
klub wskazany we wniosku (jeżeli nie zostanie zaznaczona opcja ‘Czy wymaga bycia w
klubie’, to wszystkie związane z taką licencją będą trafiać do ZG, niezależnie od opcji
wybranej w tym polu)

● Formularz - wybór z listy formularzy dostępnych w systemie - jest to formularz który
będzie wypełniał użytkownik w momencie wnioskowanie o wydanie nowej licencji

● Formularz o wznowienie -  wybór z listy formularzy dostępnych w systemie - jest to
formularz który będzie wypełniał użytkownik w momencie wnioskowanie o wznowienie
licencji

● Formularz o dodanie do systemu istniejącej licencji - wybór z listy formularzy dostępnych
w systemie - jest to formularz który będzie wypełniał użytkownik w momencie
wnioskowanie o dodanie do systemu licencji która aktualnie posiada w formie fizycznej

● Formularz o wznowienie w trybie półrocznym - wybór z listy formularzy dostępnych w
systemie - jest to formularz który będzie wypełniał użytkownik w momencie
wnioskowanie o wznowienie, jeżeli aktywna jest opcja ‘Czy może być wznawiane w
trybie półrocznym’ oraz data jest późniejsza lub równa 01.07.xxxx. Jeżeli opcja ‘Czy
może być wznawiane w trybie półrocznym’ jest nieaktywna to przy wznawianiu przez
cały rok będzie obowiązywał ‘Formularz o wznowienie’
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4.1.3. Szczegóły szablonu licencji

Do szczegółów danego szablonu licencji możemy przejść z poziomu zarządzania szablonami
licencji.
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Akcje które są dostępne z poziomu szczegółów szablonu licencji:
● Opublikuj - pozwala na publikację licencji, dzięki czemu użytkownicy mogą o skłądać o

nią wnioski. Publikacja jest konieczna po każdej modyfikacji szablonu licencji
● Edytuj - pozwala na edycję szablonu licencji
● Przekwalifikowywanie licencji - pozwala na zdefiniowanie opcji przekwalifikowywania

licencji

W widoku szczegółów szablonu licencji poza informacjami podanymi przy tworzeniu szablonu
licencji, mamy również dostęp do następujących informacji:

● Czy opublikowane - jeżeli szablon licencji jest opublikowany to użytkownicy mogą
składać wnioski o wydanie takiej licencji

● Data utworzenia - data utworzenia danego szablonu
● Data ostatniej modyfikacja - data kiedy ostatnio zostało zmodyfikowane dowolne pole w

szablonie
● Zmodyfikowane przez - informacja o użytkowniku który dokonał ostatniej modyfikacji
● Płatności - płatności które obowiązują przy wydawaniu nowej licencji
● Płatności przy wznawianiu - płatności które obowiązują przy wznawianiu licencji
● Płatności przy dodawaniu istniejącej - płatności które obowiązują przy dodawaniu do

systemu licencji istniejącej aktualnie w formie fizycznej
● Płatności przy wznawianiu w trybie półrocznym - płatności które obowiązują przy

wznawianiu licencji jeżeli aktywna jest opcja ‘Czy może być wznawiane w trybie
półrocznym’ oraz data jest późniejsza niż 01.07.xxxx.
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4.1.4. Edycja szablonu licencji

Do widoku edycji szablonu licencji możemy przejść z poziomu szczegółów szablonu licencji.
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W widoku edycji szablonu licencji możemy edytować następujące pola (opis poszczególnych
pól dostępny w Tworzenie nowego szablonu licencji):

● Nazwa licencji
● Czy może być wznawiane w trybie półrocznym
● Czy wymaga bycia w klubie
● Typ zarządu obsługującego wniosek
● Formularz
● Formularz o wznowienie
● Formularz o dodanie do systemu istniejącej licencji
● Formularz o wznowienie w trybie półrocznym

Po każdej zmianie dokonanej w szablonie licencji wymagane jest ponowne jej opublikowanie
jeżeli ma być dostępna dla użytkowników.
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4.1.5. Zarządzanie płatnościami za licencje

Do widoku zarządzania płatnościami za licencje możemy przejść z poziomu szczegółów
szablonu licencji.

W ramach licencji możemy zdefiniować różne płatności:
● Płatności - obowiązujące przy wnioskowaniu o nową licencję
● Płatności przy wznawianiu - obowiązują przy wnioskowaniu o wznowienie licencji
● Płatności przy dodawaniu istniejącej - obowiązują przy wnioskowaniu o dodanie do

systemu licencji, która użytkownik aktualnie posiada w formie fizycznej
● Płatności przy wznawianiu w trybie półrocznym - obowiązują przy wznawianiu licencji,

jeżeli opcja ‘Czy może być wznawiana w trybie półrocznym’ jest aktywna.

Dodatkowo można zdefiniować płatności dla każdego przekwalifikowania licencji.
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W ramach zarządzania płatnościami mamy dostęp formularza w którym możemy je utworzyć.
Jeżeli formularz jest pusty (tak jak na przykładzie powyżej, oznacza to, że dane płatności nie są
zdefiniowane, a dana operacja (dodanie nowej licencji, dodanie istniejącej licencji, wznowienie
licencji, wznowienie licencji w trybie półrocznym lub przekwalifikowanie licencji) jest darmowa.

Tworzenie płatności:
● Nazwa płatności - widoczna dla użytkownika (np. Opłata za ubezpieczenie zagraniczne)
● Czy opłata opcjonalna - jeżeli ta opcja jest zaznaczona to użytkownik może pominąć

daną opłatę (nie jest ona obowiązkowa)
● Waluta - do wyboru EURO lub PLN - jeżeli zostanie wybrane EURO to dla użytkownika

kwota zostanie automatycznie przeliczona na PLN, po kursie z poprzedniego dnia
roboczego

● Typ zarząd - wybieramy ZG lub ZO - do tego zarządu trafią pieniądze w ramach danej
płatności (jeżeli wybrane zostanie ZO, to pieniądze trafią na konto ZO, które rozpatruje
dany wniosek - wybierane na podstawie klubu podane we wniosku)

Każda z płatności może posiadać kilka kwot (opcji) z których użytkownik wybiera jedną (np.
Opłata za ubezpieczenie zagraniczne w zależności od sumy na jaką będzie zawarte, może
kosztować 100, 200 lub 500 EURO)

● Nazwa - opis opcji (np. Suma ubezpieczenia 25000)
● Kwota - podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 74,99

Przycisk ‘Dodaj kolejną opcję’ - pozwala na dodanie kolejne kwoty do danej płatności.
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Przycisk ‘Dodaj kolejną płatność’ - pozwala na dodanie kolejnej płatności w ramach danej
operacji (dodanie nowej licencji, dodanie istniejącej licencji, wznowienie licencji, wznowienie
licencji w trybie półrocznym lub przekwalifikowanie licencji).

Poniżej przykład uzupełnionego formularza tworzenia płatności:
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Jeżeli po przejściu do formularza tworzenia płatności jest on wypełniony, to dana operacja
(dodanie nowej licencji, dodanie istniejącej licencji, wznowienie licencji, wznowienie licencji w
trybie półrocznym lub przekwalifikowanie licencji) posiada już zdefiniowane płatności i możemy
je edytować.

Jeżeli chcemy usunąć całą płatność to zaznaczamy checkbox pod polem z wyborem typu
zarządu, jeżeli chcemy usunąć tylko konkretną opcję z danej płatności to zaznaczamy checkbox
znajdujący się pod konkretną opcją.

Poniżej przykład edycji płatności:
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Po takiej operacji, płatności w ramach danej operacji (dodanie nowej licencji, dodanie istniejącej
licencji, wznowienie licencji, wznowienie licencji w trybie półrocznym lub przekwalifikowanie
licencji), będą wyglądać następująco:

Poniżej wygląd formularza po dokonanych zmianach dla użytkownika:
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4.1.6. Publikacja szablonu licencji

Do widoku publikacji szablonu licencji możemy przejść z poziomu szczegółów szablonu licencji.

47



W widoku publikacji szablonu licencji należy potwierdzić, że chcemy opublikować dany szablon.
Od tego momentu będzie on dostępny dla użytkowników i będą mogli oni składać wnioski o
daną licencję. Abu opublikowanie szablonu licencji było możliwe, musi mieć on przypisane
wymagane formularze (opis poszczególnych formularzy w Tworzenie nowego szablonu licencji):

● Formularz
● Formularz o wznowienie
● Formularz o dodanie do systemu istniejącej licencji
● Formularz o wznowienie w trybie półrocznym (o ile zaznaczono opcję ‘Czy może być

wznawiane w trybie półrocznym’)
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4.1.7. Przekwalifikowywanie licencji

4.1.7.1. Lista przekwalifikowywania licencji

Do widoku listy przekwalifikowywania licencji możemy przejść z poziomu szczegółów szablonu
licencji.
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Widok listy przekwalifikowywania licencji pokazuje wszystkie przekwalifikowania jakie są
dostępne dla danej licencji, wraz z podstawowymi informacjami o nich (szczegóły w Tworzenie
nowego przekwalifikowywania licencji).
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4.1.7.2. Tworzenie nowego przekwalifikowywania licencji

Do widoku tworzenia przekwalifikowywania licencji możemy przejść z poziomu listy
przekwalifikowywania licencji.
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W trakcie tworzenia nowego przekwalifikowania licencji, należy uzupełnić następujące pola:
● Przekwalifikowywana z - pole automatycznie uzupełniane na podstawie szablonu licencji

której przekwalifikowywanie chcemy umożliwić
● Przekwalifikowywana na - wybór z listy szablonów licencji. W tym polu wybieramy na

jaką licencję ma być możliwość przekwalifikowania (przekwalifikowanie jest możliwe
tylko w ramach tego samego rodzaju i dyscypliny)

● Formularz przekwalifikowania - wybór z listy formularzy. Formularz ten będzie wypełniał
użytkownik przy składaniu wniosku o przekwalifikowanie.

● Czy archiwizować przekwalifikowywaną - jeżeli zaznaczymy tę opcję to po akceptacji
wniosku o przekwalifikowanie stara licencja otrzyma status ‘Przekwalifikowana’ co jest
swego rodzaju formą archiwizacji - użytkownik nie będzie mógł korzystać z licencji np.
przy zgłaszaniu się do wydarzeń itp. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona to po
akceptacji wniosku o przekwalifikowanie stara licencja nadal będzie aktywna i będzie z
niej można normalnie korzystać.
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4.1.7.3. Szczegóły przekwalifikowywania licencji

Do widoku szczegółów przekwalifikowywania licencji możemy przejść z poziomu listy
przekwalifikowywania licencji.

W widoku szczegółów przekwalifikowywania licencji mamy dostęp do informacji o danym
przekwalifikowaniu, a także możemy je aktywować, edytować, oraz zdefiniować płatności które
będą obowiązywać przy przekwalifikowaniu.
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4.1.7.4. Edycja przekwalifikowywania licencji

Do widoku edycji przekwalifikowywania licencji możemy przejść z poziomu szczegółów
przekwalifikowywania licencji.

W widoku edycji przekwalifikowywania licencji mamy możliwość zmienić wszystkie pola która
zostały ustawione na etapie jego tworzenia (szczegóły w Tworzenie nowego
przekwalifikowywania licencji).
Po jakiejkolwiek zmianie dokonanej w przekwalifikowywaniu licencji, należy je ponownie
aktywować, aby było dostępne dla użytkownika.
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4.1.7.5. Aktywacja przekwalifikowywania licencji

Do widoku aktywacji przekwalifikowywania licencji możemy przejść z poziomu szczegółów
przekwalifikowywania licencji.

W widoku aktywacji przekwalifikowywania licencji należy potwierdzić, że chcemy je aktywować.
Od tego momentu przekwalifikowywanie będzie dostępne dla użytkowników i będą mogli oni
składać wnioski o przekwalifikowywania danej licencji.
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4.1.7.6. Płatności przy przekwalifikowywaniu licencji

Do widoku płatności przy przekwalifikowywaniu licencji możemy przejść z poziomu szczegółów
przekwalifikowywania licencji.

Płatności w ramach przekwalifikowywania licencji działają analogicznie jak opisano tutaj -
Zarządzanie płatnościami za licencje
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4.2. Wnioski o licencje

Widok listy wniosków udostępnia podstawowe informacje o wnioskach oraz pozwala na
filtrowanie i sortowanie, po następujących polach:

● Użytkownik - e-mail - adres e-mail użytkownika który złożył wniosek
● Nazwa (szablonu) licencji - nazwa szablonu licencji, podana przy tworzeniu
● Kategoria licencji - kategoria licencji, wybrana przy tworzeniu
● Dyscyplina licencji - dyscyplina licencji, wybrana przy tworzeniu
● Stopień licencji - stopień licencji, podany przy tworzeniu
● Data złożenia - data złożenia wniosku
● Status wniosku - aktualny status wniosku, dostępne statusy opisano tutaj
● Typ wniosku - dostępne typy opisano tutaj
● Kluby - klub który został wskazany we wniosku (dostępne dla licencji Zawodniczych oraz

Sędziowskich, które wymagają członkostwa klubowego)

Przepływ wniosku:
Użytkownik wypełnia odpowiedni wniosek w systemie, oraz dokonuje płatności (o ile jest
wymagana - szczegóły w Zarządzanie płatnościami za licencje), po potwierdzeniu płatności
wniosek może zostać zaakceptowany albo odrzucony przez pracownika, w zależności od
szablonu licencji będzie mógł to zrobić pracownik ZG lub odpowiedniego ZO. Jeżeli wniosek
zostanie odrzucony do użytkownik ma możliwość poprawienia go zgodnie z komentarzami
pracownika i ponownego wysłania go do weryfikacji.
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4.2.1. Wnioski - status
Wniosek o licencję może przyjmować następujące statusy:

● Nowy - przyznawany po utworzeniu wniosku przez użytkownika (wniosek jest tworzony
w momencie wysłania formularza)

● W trakcie realizacji płatności - przyznawany po rozpoczęciu płatności przez użytkownika
(po wypełnieniu formularza płatności)

● W trakcie weryfikacji przez ZG - przyznawany w momencie potwierdzenia dokonania
płatności przez użytkownika, dla wniosków które mają być rozpatrywane przez Zarząd
Główny

● W trakcie weryfikacji przez ZO - przyznawany w momencie potwierdzenia dokonania
płatności przez użytkownika, dla wniosków które mają być rozpatrywane przez Zarząd
Okręgowy

● Zaakceptowany - przyznawany w momencie akceptacji danego wniosku przez
pracownika

● Odrzucony - przyznawany w momencie odrzucenia danego wniosku przez pracownika

4.2.2. Wnioski - typ
Wniosek o licencję może posiadać następujące typy:

● Nowy - przyznawany dla wniosku o wydanie nowej licencji
● Wznowienie - przyznawany dla wniosku o wznowienie licencji
● Wznowienie w trybie półrocznym - przyznawany dla wniosku o wznowienie licencji w

trybie półrocznym
● Istniejący - przyznawany dla wniosku o dodanie do systemu licencji istniejącej w formie

fizycznej
● Przekwalifikowanie - przyznawany dla wniosku o przekwalifikowanie licencji
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4.2.3. Szczegóły wniosku

Do widoku szczegółów wniosku możemy przejść z poziomu listy wniosków.
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Widok szczegółów licencji udostępnia następujące informacje:
● Użytkownik wnioskujący: użytkownik który złożył wniosek
● Klub podany we wniosku: klub który został wskazany we wniosku (dla licencji

Zawodniczych i Sędziowskich o ile wymagają członkostwa klubowego)
● Status - aktualny status wniosku (szczegóły w Wnioski - status)
● Typ - aktualny typ wniosku (szczegóły w Wnioski - typ)
● Wszystkie informacje które były do podania w formularzu przypisanego do danego

wniosku (w przykładzie powyżej: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Klub)
● Płatności - płatności w ramach danego wniosku
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4.2.4. Weryfikacja wniosku

Do weryfikacji wniosku możemy przejść z poziomu szczegółów danego wniosku.

W ramach weryfikacji wniosku pracownik ma możliwość akceptacji, albo odesłania go do
poprawek - razem z komentarzami dodany do każdego z pól formularza który użytkownik
wypełniał podczas składania wniosku. Po odesłaniu do poprawek użytkownik ma dostęp do
komentarzy pracownika i po dokonaniu poprawek może wysłać wniosek ponownie.
Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany to pracownik ma możliwość w zależności od jego typu
podania daty do kiedy licencja ma być ważna, lub w przypadku wniosku o dodanie do systemu
licencji istniejącej aktualnie w formie fizycznej również jej numeru.
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4.3. Licencje

Widok listy licencji udostępnia podstawowe informacje o licencjach oraz pozwala na filtrowanie i
sortowanie, po następujących polach:

● Numer licencji - numer jaki licencji otrzymałą w systemie
● Użytkownik e-mail - adres e-mail użytkownika do którego jest przypisana licencja
● Nazwa (szablonu) licencji - nazwa szablonu licencji, podana przy tworzeniu
● Kategoria licencji - kategoria licencji, wybrana przy tworzeniu
● Dyscyplina licencji - dyscyplina licencji, wybrana przy tworzeniu
● Stopień licencji - stopień licencji, podany przy tworzeniu
● Status - dostępne statusy opisane tutaj
● Ważna do - data do kiedy licencja będzie aktywna

4.3.1. Licencje - status
Licencja może przyjmować następujące statusy:

● Aktywna - może być normalnie wykorzystywana w systemie
● Nieaktywna - nie może być wykorzystywana w systemie, użytkownik ma możliwość jej

wznowienia
● Zablokowana - zablokowana przez pracownika, nie może być wykorzystywana w

systemie, użytkownik ma możliwość wysłania prośby o odblokowanie
● Przekwalifikowana - przyznany po przekwalifikowaniu licencji, jeżeli ma ona być

zarchiwizowana (szczegóły w Przekwalifikowanie licencji), nie może być
wykorzystywana w systemie
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4.3.2. Szczegóły licencji

Do szczegółów licencji można przejść z widoku listy licencji.

Widok szczegółów udostępnia następujące informacje:
● Status - aktualny status licencji
● Identyfikator - unikalny numer na podstawie którego można zweryfikować licencję
● Numer - unikalny numer licencji, przyznawany w momencie jej akceptacji
● Ważna do - data do kiedy licencja będzie aktywna
● Licencja - szablon licencji
● Kategoria - kategoria licencji (szczegóły w Szablony licencji)
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● Dyscyplina -  dyscyplina licencji (szczegóły w Szablony licencji)
● Użytkownik - użytkownik który złożył wniosek o licencję
● Klub - klub który został wskazany we wniosku (o ile wniosek tego wymagał)
● Zaakceptowana przez - pracownik który zaakceptował wniosek o licencję
● Data przyznania - data przyznania licencji
● Wnioski - wniosku składane w ramach licencji
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4.3.3. Blokowanie licencji

Do widoku blokowania licencji można przejść z widoku szczegółów licencji.

Przy blokowaniu licencji, należy podać powód blokady - będzie on widoczny dla użytkownika i
pracowników w szczegółach danej licencji. Użytkownik będzie miał możliwość wysłania prośby
o odblokowanie.
Po zablokowaniu licencji, otrzymuje ona status ‘Zablokowana’ i nie może być wykorzystywana.
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5. Płatności
5.1. Kurs Euro

Widok kursu euro udostępnia następujące informacje:
● Kurs - aktualny kurs po którym będą przeliczane płatności podane w EURO.
● Kurs obowiązujący na dzień - data obowiązywania kursu według NBP
● Ostatnia aktualizacja w systemie - data ostatniej aktualizacji kursu w systemie

Kurs jest aktualizowany automatycznie, każdego dnia roboczego około 00:30. Danego dnia w
systemie będzie obowiązywał kurs z poprzedniego dnia roboczego. Informacje o kursie są
pobierane z API NBP.
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5.2. Transakcje
6. Zarządzanie kontem

Widok zarządzania kontem udostępnia następujące informacje:
● Imię
● Nazwisko
● Nr telefonu
● Stanowisko
● Zarząd - zarząd do którego jesteśmy przypisani
● Samochody - informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
● Motocykle - informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
● Karting -informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
● Żużel - informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
● Turystyka - informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
● Caravaning - informacja czy pracujemy w danej dyscyplinie
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6.1. Zmiana hasła

Do widoku zmiany hasła możemy przejść z widoku zarządzania kontem.

Aby zmienić hasło należy skorzystać z formularza przedstawionego poniżej.
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6.2. Edycja profilu

Do widoku edycji profilu możemy przejść z widoku zarządzania kontem.

W widoku edycji profilu możemy zmienić wszystkie informacje o sobie.

W przypadku administratora, zaznaczone dyscypliny nie mają znaczenia i tak będzie on miał
pełne uprawnienia.
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7. Historia zmian

Data Wersja Autor Komentarz

2021-08-16 0.0.1 Łukasz Wojda Utworzenie
dokumentu
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