
Program dla komisji kwalifikacyjnych  
działających na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

 Kompleksowe rozwiązanie w wersji przenośnej, lokalnej, sieciowej lub zdalnej, 
zgodne z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych  

i zgłoszeniem do GIODO, ze stałym wsparciem, infrastukturą (w chmurze)  
i bezpłatną licencją przy umowie outsourcingowej 

... i wiele więcej - dostosowane do indywidualnych potrzeb Komisji

Kompleksowa obsługa komisji kwalifikacyjnych

Idea programu do obsługi komisji kwalifikacyjnych zrodziła się ponad  
20 lat temu - aby sprostać potrzebie chwili. Wiemy, że dzisiaj słowo 
kompleksowo nie oznacza tego, co kilka lat temu. Dlatego wychodzimy 
poza ramy samego oprogramowania. Duży nacisk kładziemy na bezpie-
czeństwo, funkcjonalność i indywidualne podejście do potrzeb każdego  
Użytkownika programu. Wsłuchujemy się w potrzeby Klientów.
Na bazie współpracy z wieloma ośrodkami egzaminacyjnymi, zdobyte-
go doświadczenia i wiedzy, możemy zaoferować optymalne i komplek-
sowe rozwiązanie dla każdego ośrodka szkoleniowo-egzaminacyjnego.  
Na każdym etapie współpracy zapewniamy pomoc i wsparcie techniczne.

Oprogramowanie funkcjonuje na systemach Windows (już od wersji 
XP) z zaleceniem wersji 7 i wyższej. Dodatkowo wymagana jest insta-
lacja przeglądarki plików PDF, a w przypadku korzystania z sieciowe-
go/zdalnego dostępu do bazy danych - dostęp do serwera baz danych 
MySQL (dostępnego wraz z programem) oraz FTP (opcjonalnie).

Podstawą użytkowania oprogramowania jest uiszczanie rocznej opła-
ty licencyjnej, uzależnionej od wysokości opłaty za egzamin kwa-
lifikacyjny, ilości wydawanych świadectw oraz spersonifikowanych 
usług dodatkowych i docelowej funkcjonalności oprogramowania.  
Opłata licencyjna jest ustalana indywidualnie. 

System licencjonowania, poza pomocą techniczną, zapewnia 
stały i bezpłatny dostęp do najnowszej wersji oprogramowania 
- zawsze zgodnej z obowiązującymi przepisami.

* * *
Program od lat z powodzeniem obsługuje komisje kwalifikacyj-
ne działające przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, 
ośrodkach egzaminacyjnych i szkoleniowych; sprawdza się także  
w dużych ośrodkach przemysłowych.  Naszymi klientami są m.in.: 
SNT NOT, SEP, SPE, SIE, PZITS, SIMP, SEB, SPBP, SITPH, 
SITSpoż, Kogeneracja SA, PKP Energetyka SA, EDF, PGE,  
elektrociepłownie oraz zakłady doskonalenia zawodowego.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie 
i indywidualne podejście do potrzeb Klienta

OFERTA
Program

Licencja na oprogramowanie (roczna licencja na wprowa-
dzanie danych lub do wyczerpania limitu ilości wydanych świa-
dectw - z prawem bezterminowego przetwarzania zgromadzo-
nych danych).

Dostosowanie (wydruki, raporty, sprawozdania, rejestry, roz-
liczenia, ... - takie, jakie potrzebujesz, a blankiety świadectw  
- takie, jakie chcesz).

Aktualizacje i wsparcie (bezpłatny dostęp do najnowszej 
wersji oprogramowania i pomoc techniczna on-line).

ponadto (opcjonalnie)

Prezentacje i wdrożenia (przyjedziemy, zaprezentujemy, zo-
stawimy wdrożoną wersję demo i uzgodnimy co dalej).

Infrastruktura lokalna (instalacja lokalnych serwerów baz 
danych, konfiguracja ustawień i kont użytkowników).

Systemy bezpieczeństwa informacji (serwery plików, ko-
pie bezpieczeństwa, monitoring, mobilne urządzenia szyfrujące  
- wszystko dla podniesienia bezpieczeństwa danych).

Konwersja danych (masz już jakieś rozwiązanie informatycz-
ne do wydawania świadectw? Jeżeli chcesz, to przeniesiemy 
dane, abyś mógł zachować ciągłość pracy komisji).

Blankiety świadectw (zapewniamy blankiety świadectw kwa-
lifikacyjnych dostosowane do programu, ale jeśli chcesz, opra-
cujemy i zaoferujemy takie, jakich potrzebujesz).

Chmura (FTP + MySQL)

Magazyn danych i zdalna baza danych 
Pełna infrastruktura dla zapewnienia bezpieczeństwa i mobilno-
ści - korzystaj z oprogramowania tam, gdzie jesteś i jak potrze-
bujesz i nie martw się, jak to bezpiecznie zrobić.

Ochrona danych
Dane osobowe pod szczególnym nadzorem
Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania 
Systemem Informatycznym (w zakresie użytkowania oprogra-
mowania do przetwarzania danych osobowych przez komisje 
kwalifikacyjne) wraz z wymaganymi załącznikami i instrukcją 
zgłoszenia do GIODO - to wszystko z licencją na użytkowanie 
programu z opcją dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, aby robić to zgodnie  
z prawem, musi posiadać odpowiednią dokumentację - jeżeli jeszcze jej 
nie posiadasz, to najlepszy moment na jej wdrożenie wraz z programem.

Outsourcing
Umowa na przetwarzanie danych, drukowanie świadectw  
i obsługę komisji kwalifikacyjnej. Licencja na program, do-
kumentacja przetwarzania danych oraz infrastruktura w 
chmurze za darmo. Płacisz tylko za wydane świadectwa – bez 
angażowania czasu i pracy sekretarza komisji i własnego sprzętu.

Dlaczego warto nam zaufać

Doświadczenie
Ponad 20 lat na rynku. 
Liczne wdrożenia w 

całym kraju. Stała współ-
praca z wieloma komisja-

mi kwalifikacyjnymi

Bezpieczeństwo
Dane osobowe pod szcze-

gólnym nadzorem (zgodnie 
z ustawą i GIODO). Szyfro-
wanie danych. Bezpieczny 

backup.

 
Wsparcie

Kontakt mailowo  
i telefonicznie 7/24. 

Wdrożenia i instruktaże. 
Organizacja środowiska 

pracy. Outsorcing.

CHCESZ PODNIEŚĆ  
EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

PRACY KOMISJI ?

Jesteś na dobrej drodze
Nasze oprogramowanie zapewnia profesjonalne wydawanie  

świadectw kwalifikacyjnych, odpowiednią ewidencję,  
bogate statystyki, rejestry, sprawozdania  

i szereg innych przydatnych opcji.

Na stronie internetowej programu (jak również telefonicznie) można  
uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z aktualnymi promo-
cjami oraz złożyć zapytanie ofertowe.

NOWOCZESNE
ROZWIĄZAN IA
INFORMATYCZNESERVICOM

www.winserv.net.pl   e-mail: program@winserv.net.pl   tel.: +48 506 801 806

Opcja  dodatkowa

Opcja  dodatkowa

Alternatywa

Dołącz do zadowolonego grona Użytkowników

Dopasuj
Określ Swoje potrzeby, 
aby otrzymać dedyko-

wane rozwiązanie.

Wypróbuj
Testuj za darmo przez  

30 dni (albo i dłużej - je-
żeli masz taką potrzebę).

 
Używaj

Korzystaj z tego, z czego 
korzystają już inni. Zawsze mo-
żesz liczyć na nasze wsparcie. 

  
 
 
 

  Zmień dobre na lepsze
Jeżeli masz już wdrożone jakieś rozwiązanie do wydawania 
świadectw, ale nie jesteś z niego do końca zadowolony, to 
dobrze trafiłeś - spróbuj naszego rozwiązania, a my przenie-
siemy Twoje dane do naszego programu.

 

Nie przepłacaj
Sprawdź aktualne promocje oraz możliwości dostoso-
wana licencji i usług dodatkowych do Swoich potrzeb.

  



PROGRAM

Obszar roboczy programu składa się z wstęgi narzędziowej, okna 
nawigacyjnego oraz trzech okien listowania danych (komisji eg-
zaminacyjnych, wniosków oraz protokołów/świadectw i zespołów  
egzaminacyjnych).

Okno nawigacyjne dzięki swojej strukturze zapewnia intuicyjny 
dostęp do danych, natomiast okna listowania w czytelny sposób 
udostępniają dane. Okna posiadają opcje sortowania oraz gru-
powania danych - to co (i jak) jest wylistowane może być wydru-
kowane, zapisane jako PDF lub arkusz Excel. Poza listowaniem 
danych program generuje szereg raportów, rejestrów, sprawozdań  
i zestawień wg zadanych kryteriów (również w graficzny sposób) 
obrazujących pracę komisji)  
- zwłaszcza cenne są spra-
wozdania dla URE w edyto-
walnych arkuszach Excel.

Program jest w dużej mierze 
konfigurowalny - można go 
dostosować do indywidu-
alnych potrzeb i preferencji 
użytkownika.

Świadectwa kwalifikacyjne mogą być dru-
kowane na gotowych blankietach z dru-
karni, czystych formatkach lub arkuszach 
A4/A5. Istnieje możliwość opracowania 
dowolnego układu graficznego świadec-
twa kwalifikacyjnego.
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UPRAWNIENIA

ZAKRES UPRAWNIEŃ

SPECYFIKACJA
Komisje i członkowie (wg aktów powołania)
Rejestr komisji, jej uprawnień oraz członków - wraz z rejestrem 
zmian i monitorowaniem terminów ważności uprawnień.

Zespoły egzaminacyjne (ewidencja i wynagrodzenia)
Skład personalny, funkcje, stawki wynagrodzeń i ilość przeegzami-
nowanych osób - wynagrodzenia za dany egzamin i zadany okres.

URE (arkusze i sprawozdania)
Roczne i okresowe statystyki URE oraz arkusze zmian zakresu 
działalności komisji - w formie edytowalnych arkuszy Excel. 

Działalność komisji (rejestry, sprawozdania, statystyki)
Zestawienia (wg zadanych kryteriów) obrazujące działalność komi-
sji w zadanym okresie oraz rozliczenia należności i wynagrodzeń.

Wnioski (ewidencja i płatności)
Rejestr wniosków wpływających, selekcja, fakturowanie i płatno-
ści, podgląd danych kontaktowych, generowanie protokołów.

Protokoły (ewidencja protokołów egzaminacyjnych)
Zweryfikowane wnioskowane uprawnienia, wybierane ze zdefinio-
wanego wzorca (zgodnego z wnioskiem/protokołem) z możliwo-
ścią ich ręcznej edycji, uzupełnione o wynik egzaminu - wszystko 
kilkoma kliknięciami na podstawie wprowadzonych wniosków.

Egzaminy (wg dat lub zadanych kryteriów)
Ewidencja przeprowadzonych egzaminów wraz z zespołami eg-
zaminacyjnymi, przeegzaminowanymi wnioskami, protokołami 
i wydanymi świadectwami.

Świadectwa (profesjonalne wydruki świadectw)
Wydruki świadectw kwalifikacyjnych na podstawie protokołów 
egzaminacyjnych na gotowych blankietach z drukarni, czystych 
formatkach, arkuszach A4 lub A5. Zapewnimy takie świadectwa, 
jakich potrzebujesz.

Dane (wyszukiwanie i selekcja)
Szybki i łatwy dostęp do zgomadzonych danych wg egzaminów 
lub zadanych kryteriów. Wydruki w PDF i export do Excel.

Monity (ciągłość uprawnień - to nie problem)
Powiadomienia o kończących się uprawnieniach komisji oraz 
uprawnieniach poszczególnych jej członków. 

Bezpieczeństwo (dostęp i dane pod kontrolą)
Unikatowe identyfikatory i hasła użytkowników oraz ściśle okre-
ślone przez administratora uprawnienia połączone z szyfrowaniem 
danych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych.

Baza danych (w zależności od potrzeb, ale zawsze szybko)
Lokalna (na komputerze lub nośniku zewn.) lub na zdalnym serwe-
rze (dla wersji sieciowej lub dostępnej przez Internet).

Archiwizacja (bezpiecznie na wiele sposobów)
Szyfrowane kopie danych na nośnikach zewnętrznych, lokalnie, 
sieciowo lub na serwerze FTP - wykonywane automatycznie lub  
na żądanie.




