Instrukcja generowania
wniosku na patent

UWAGA! Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Wszystkie zawarte w niej informację
dotyczą poszczególnych czynności wymaganych po pierwszym zalogowaniu się do portalu PZSS.
Wygląd stron oraz układ może się różnić w zależności od urządzenia wykorzystanego do otwarcia
portalu.

1. W pierwszej kolejności logujemy się na stronie:

Loginem jest email podany w klubie podczas zapisu!
Hasłem jest numer pesel. Pamiętajcie, że przy drugim zalogowaniu
system PZSS poprosi was o zmianę hasła. Zmieńcie hasło zgodnie w
wymaganiami podanymi na stronie.
2. Na stronie PZSS pojawią się nasze dane (niepełne) oraz data
wstąpienia do klubu.

Musicie uzupełnić wszystkie dane zgodnie z waszym adresem
zamieszkania. Ważnym jest aby nie był to adres zameldowania tylko
zamieszkania gdzie przebywacie na stałe. Wszystkie dokumenty
zostaną wystawione oraz wysłane pod ten adres. W tym kroku
ważnym jest również posiadanie zdjęcia aby system pozwolił na
wygenerowanie wniosku. Zdjęcie nie jest umieszczone na wniosku.
Jedną z darmowych aplikacji do wykonania zdjęcia w przypadku
telefonów z systemem Android jest PhotoAiD. Pozwala na darmowe
wykonanie zdjęcia oraz opatrzona jest instrukcją jak prawidłowo
wykonać zdjęcie. Dobrym wyborem jest zdjęcie np. do dowodu
osobistego. Zdjęcie zapisane zostaje w galerii wystarczy przesłanie na
komputer celem dodania na portalu. Wielkość oraz rozmiar pliku są
zoptymalizowane dzięki czemu cała procedura nie wymaga kolejnej
obróbki.
3. Po lewej stronie ekranu do wyboru mamy kilka opcji:

Zakładkę ZAWODNIK już znacie. Uzupełniliście na niej swoje dane.
Teraz czas na zakładkę LICENCJE I PATENTY.

W tym miejscu możecie zobaczyć swoje uprawnienia wraz z
wszystkimi informacjami. Jako, że jesteście na początku swojej drogi
wybieracie UZYSKAJ PATENT znajdujący się z prawej strony ekranu.

Powyższe czynności należy rozpocząć od pkt. 1 UZUPEŁNIJ I
WYDRUKUJ FORMULARZ. Otworzy się nam kolejna strona z
informacjami nt. RODO.

Kliknięcie POKAŻ WNIOSEK wygeneruje uzupełniony i gotowy
wniosek.

4. Drukowanie jest proste wystarczy kliknięcie DRUKUJ znajdującego
się na widocznym wniosku.
Podejrzewamy, że nie u każdego lecz w wielu przypadkach może
wystąpić błąd po stronie portalu PZSS a okienko przeniesie się
również na druk zasłaniając część tekstu zawartego na wniosku. Jest
to problem po stronie portalu PZSS.
Celem ominięcia tego stanu rzeczy klikamy na wniosku CTRL+A aby
zaznaczyć cały tekst a następnie prawym przyciskiem myszy na tekst i
wybieramy DRUKUJ TYLKO ZAZNACZONE. Pozwoli to na wydruk
wniosku bez naniesionego napisu DRUKUJ na obszar wniosku.
5. Zapis na egzamin odbywa się w zakładce EGZAMINY NA PATENT.
Należy wybrać tam interesujący nas termin i zapisać się w okresie
podanym na stronie. Zapis na egzamin dostępny jest wyłącznie w
określonych ramach czasowych a ilość miejsc limitowana.
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