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MODUŁ SZKOLEŃ

Moduł, którego zadaniem jest informowanie doradców o organizowanych szkoleniach.  Narzędzie 

pozwalające użytkownikowi na przeglądanie lokalizacji, trenerów, swoich zgłoszeń na szkolenie a 

także wypełnianie ankiet. 

LOKALIZACJE

Klikając w opcjach na  [L] Lokalizacje doradca ma możliwość przeglądania dodanych miejsc,   w 

których mają odbyć się szkolenia. Lokalizacje dodają oddziały a także centrala. Dodane lokalizacje 

wyświetlane są w formie listy.

Nad listą wyświetlany jest selekt Oddział, za pomocą którego doradca ma możliwość filtrowania 

dodanych lokalizacji przez wybrany oddział.

Na liście wyświetlana jest nazwa oraz adres lokalizacji,  kod sali  oraz telefon. Klikając na nazwę 

przejdziemy do podglądu.
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W podglądzie wyświetlane są dane teleadresowe lokalizacji. Dodatkowo w zakładkach widoczny 

jest  opis  lokalizacji,  mapa  Google,  galeria,  przypisane  wyposażenia  (wszystko  to,  co  zawiera 

lokalizacja,  np.  sala  wykładowa,  parking,  nocleg,  stołówka),  pełny  adres  a  także  wszystkie 

przypisane szkolenia do danej lokalizacji.

TRENERZY

Klikając  w  opcjach  na  [L]  Trenerzy doradca  ma  możliwość  przeglądania  dodanych  osób 

prowadzących szkolenia. Trenerów dodają oddziały oraz centrala. Dodani trenerzy wyświetlani są w 

formie listy.

Nad listą wyświetlany jest selekt Oddział, za pomocą którego doradca ma możliwość filtrowania 

dodanych trenerów przez wybrany oddział.

                                                                             3  /  15  



                                                                                                                   INSTRUKCJA – Moduł Szkoleń

Na liście wyświetlane jest imię i nazwisko trenera a także telefon. 

Klikając na imię i nazwisko przejdziemy do podglądu.

W podglądzie widoczne są dane trenera: PESEL, telefon, e-mail, strona www, zdjęcie a także lista 

przypisanych  tematyk  -  zagadnień  prowadzonych  szkoleń  przez  trenera.  Poniżej  widoczne  są 

przypisane szkolenia prowadzące przez danego trenera. Szkolenia te wyświetlane są w formie listy 

– na liście jest widoczna nazwa szkolenia (po kliknięciu przejdziemy do szczegółowych informacji o 

szkoleniu), rodzaj, konferencje oraz data szkolenia.

MOJE ANKIETY

Dodając  szkolenie  przez  oddział  lub  centralę,  użytkownicy  mają  możliwość  dodania  ankiety 

początkowej oraz końcowej. Ankieta ma za zadanie sprawdzenie wiedzy doradców bądź uzyskanie 

informacji  lub  opinii  na  jakiś  temat  poprzez  udzielenie  odpowiedzi  przez  uczestników,  a  także 

pozwolą na udoskonalenie i  dopasowanie do potrzeb doradców szkolenia.  Ankietę początkową 

wypełnia doradca przed szkoleniem natomiast  końcową po szkoleniu.  Jeżeli  po zalogowaniu do 

systemu  mDoradca  pojawia  się  ankieta,  należy  ją  wypełnić  gdyż  w  innym  wypadku  nie  ma 

możliwości przejścia do innych funkcjonalności. 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć na [L] Moje Ankiety. 
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Na liście jest możliwość wypełnienia ankiety klikając na przycisk a  także  jest 

widoczna  nazwa  oraz  opis  szkolenia  (po  kliknięciu  przejdziemy  do  informacji  szczegółowych 

szkolenia) a także data szkolenia.

Ankieta początkowa jak i końcowa będzie wyświetlana zaraz po zalogowaniu się doradcy do panelu 

mDoradca.  Doradca  dopóki  nie  wypełni  przynajmniej  jednej  ankiety  nie  będzie  mógł  wykonać 

żadnej innej czynności, iż będzie wyświetlana cały czas zaległa ankieta. Wypełniona ankieta będzie 

widoczna przez oddział oraz centralę. 

W ankiecie końcowej doradca dodatkowo ma możliwość wystawienia oceny trenerowi w skali od 0 

do 10.

Po wybraniu  oceny  należy  kliknąć  na  przycisk  Zapisz.  Zsumowane oceny  będą widoczne  przez 

oddziały oraz centralę. 

!! Ankiety wypełnia się tylko raz i nie ma możliwość modyfikacji odpowiedzi a także jej podglądu. 
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MOJE ZGŁOSZENIA

Po  kliknięciu  w  opcjach  na  [L]  Moje  zgłoszenia,  doradca  ma  możliwość  przeglądania  swoich 

deklaracji przystąpienia do szkoleń.  

Wszystkie zgłoszenia doradcy będą wyświetlone w formie listy.

Nad listą znajduje się selekt, który umożliwia filtrowanie zgłoszeń po statusie. Status może być:

• nowy  – doradca zapisał się na szkolenie ale nie potwierdził udziału który automatycznie 

przychodzi do doradcy na maila. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie na link który 

jest widoczny w mailu lub klikając w panelu mDoradca na moduł Szkolenia a następnie na 

[L] Moje zgłoszenia i kliknięcie na przycisk 

• przyjęte  –  doradca  potwierdził  udział  w  szkoleniu  i  został  nadany  mu  status,  iż  został 

przyjęty na szkolenie.

• odrzucone, rezygnacja – po potwierdzeniu przez doradcę udziału w szkoleniu, oddział bądź 

centrala ma za zadanie zmiany statusu na odrzucony bądź rezygnacje.

• zrealizowane – status zmieni się automatycznie po odbytym szkoleniu.

Po  zmianie  statusu,  doradca  dostanie  wiadomość  mailową,  o  ile  jego  mail  jest  wpisany  w 

mDoradcy.

Na  liście  jest  widoczna  nazwa  szkolenia  (po  kliknięciu  przejdziemy  do  podglądu),  rodzaj,  data 

szkolenia,  uczestnicy (ile zostało zarezerwowanych miejsc na szkolenie poprzez doradcę),  status 

(nowy,  przyjęty,  odrzucony,  rezygnacja  bądź  zrealizowany),  opłacone  (po  dokonaniu  wpłaty  za 

szkolenie, oddział bądź centrala zmienia status i dodatkowo doradca dostaje wiadomość mailową z 
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informacją, iż szkolenie zostało opłacone) oraz opcje – w opcjach jest możliwość potwierdzenie 

udziału na szkolenie przez doradcę.

Klikając na nazwę szkolenia przejdziemy do podglądu zgłoszenia.

W podglądzie widoczne są dane o zgłoszeniu (przypisana kategoria, koszt szkolenia, wpłacone – czy 

doradca dokonał wpłaty za szkolenie,  status - czy udział w szkoleniu zostało potwierdzone przez 

doradcę, daty rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia a także data i godzina wysłania zgłoszenia). 

Dodatkowo w zakładkach widoczne są wprowadzone dane przy zgłoszeniu się na szkolenie oraz 

koszty za szkolenie. 

MOJE SZKOLENIA I IMPREZY

Po kliknięciu  w opcjach  na  [L]  Moje  szkolenia  i  imprezy,  doradca  ma możliwość  przeglądania 

swoich deklaracji przystąpienia do szkoleń.  

Wszystkie zgłoszenia doradcy będą wyświetlone w formie listy.
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Nad listą znajduje się selekt, który umożliwia filtrowanie zgłoszeń po statusie. Status może być:

• nowy  – doradca zapisał się na szkolenie ale nie potwierdził udziału który automatycznie 

przychodzi do doradcy na maila. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie na link który 

jest widoczny w mailu lub klikając w panelu mDoradca na moduł Szkolenia a następnie na 

[L] Moje zgłoszenia i kliknięcie na przycisk 

• przyjęte  –  doradca  potwierdził  udział  w  szkoleniu  i  został  nadany  mu  status,  iż  został 

przyjęty na szkolenie.

• odrzucone, rezygnacja – po potwierdzeniu przez doradcę udziału w szkoleniu, oddział bądź 

centrala ma za zadanie zmiany statusu na  odrzucony bądź rezygnacje.

• zrealizowane – status zmieni się automatycznie po odbytym szkoleniu.

Po  zmianie  statusu,  doradca  dostanie  wiadomość  mailową,  o  ile  jego  mail  jest  wpisany  w 

mDoradcy.

Na liście jest widoczna nazwa szkolenia, rodzaj, data, status (nowy, przyjęty, odrzucony, rezygnacja 

bądź zrealizowany) oraz opcje – w opcjach jest możliwość potwierdzenie udziału na szkolenie przez 

doradcę.

Klikając na nazwę szkolenia przejdziemy do podglądu szkolenia.

                                                                             8  /  15  



                                                                                                                   INSTRUKCJA – Moduł Szkoleń

W podglądzie jest widoczny kategoria szkolenia, ilość zgłoszeń na szkolenie, cena, data rozpoczęcia 

oraz  zakończenia  szkolenia.  W  zakładkach  wyświetlane  są  informacje  o  szkoleniu,  dodatki 

(dodatkowe koszty za szkolenie – nie są one obowiązkowe) oraz przypisane lokalizacje – miejsce 

gdzie odbędzie się szkolenie.

!! [L] Moje zgłoszenie oraz [L] Moje szkolenia i imprezy różnią się tym, iż klikając w liście na nazwę 

szkolenia w moich zgłoszeniach przejdziemy do informacji szczegółowych o zgłoszeniu natomiast w 

moich szkoleniach przejdziemy do informacji szczegółowych o szkoleniu. 

SZKOLENIA I IMPREZY

Po  kliknięciu  w  opcjach  na  [L]  Szkolenia  i  imprezy,  doradcy  mają  możliwość  przeglądania 

wszystkich  dostępnych  szkoleń  na  które  doradca  może  się  zgłosić.  Szkolenia  widoczne  są  ze 

wszystkich oddziałów i data rozpoczęcia oraz zakończenia szkoleń nie została zakończona. Doradca 

będzie miał możliwość zgłoszenia się na szkolenie tylko poprzez system mDoradca. 

Szkolenia wyświetlane są formie listy.

Nad  listą  wyświetlone  są  selekty,  które  pozwalają  na  filtrowanie  szkoleń  po  kategorii  (każde 

szkolenie  przypisane  jest  do  kategorii/grupy)  oraz  według  oddziałów  (wyświetlone  zostaną 

szkolenia, które zostały dodane przez wybrany oddział).
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Na  liście  jest  widoczna  nazwa,  rodzaj  szkolenia,  przypisana  kategoria,  data  rozpoczęcia  i 

zakończenia  szkolenia,  ilość  zgłoszonych  osób  oraz  opcje.  W  opcjach  doradca  ma  możliwość 

zgłoszenia się na szkolenie, klikając na przycisk 

Klikając na nazwę szkolenia przejdziemy do podglądu.

W  podglądzie  jest  widoczny  przypisany  rodzaj  szkolenia,  kod,  kategoria,  ilość  zgłoszeń,  kwota 

(wyświetlana  jest  tylko  jedna  cena  szkolenia  w  zależności  czy  doradca  zalega  ze  składkami). 

Dodatkowo wyświetlona jest data rozpoczęcia szkolenia oraz zakończenia a także ilość punktów, 

jakie może zdobyć doradca za odbyte szkolenie. W zakładkach widoczny jest opis szkolenia, dodatki 

(dodatkowe koszty za szkolenie np. materiały pomocnicze w szkoleniu – podręczniki; nie są one 

obowiązkowe), lokalizacje (miejsce, w którym odbywa się szkolenie),  trenerzy (lista osób,  które 

prowadzą szkolenie) oraz plan zajęć. 

Chcąc zapisać się na szkolenie należy kliknąć na przycisk 

Przy dodaniu zgłoszenia należy wpisać wszelkie niezbędne dane a następnie kliknąć na przycisk 

Wyślij  zgłoszenie.  Po kliknięciu wyświetlone zostanie potwierdzenia zgłoszenia.  Po sprawdzeniu 

wszystkich danych należy ponownie kliknąć na przycisk Wyślij zgłoszenie.
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Po  wysłaniu  zgłoszenia  doradca  musi  potwierdzić  swój  udział  w  szkoleniu.  Na  maila  przyjdzie 

wiadomość potwierdzenia udziału gdzie należy kliknąć na link lub po zalogowaniu się do panelu 

mDoradca należy kliknąć w [L] Moje zgłoszenia lub [L] Moje szkolenia i imprezy na ikonę 
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Po potwierdzeniu zgłoszenia przed doradcę pokaże się komunikat, iż weryfikacja została pomyślnie 

zakończona.

Po  potwierdzeniu  zgłoszenia  oddział  lub  centrala  ma  za  zadanie  zmiany  statusu  na  przyjęty, 

odrzucony bądź rezygnacja. Po przyjęciu, doradca ma za zadanie wypełnienia ankiety początkowej 

a po zakończeniu szkolenia – ankietę końcową o ile jest dodana.  Po odbytym szkoleniu oddział lub 

centrala mają za zadanie potwierdzenia udziału doradcy, gdzie automatycznie zostaną przypisane 

mu punkty za odbyte szkolenie.

MODUŁ KWALIFIKACJE

Doradca ma możliwość uczestniczenia w innych szkoleniach nie organizowanych przez KIDP. Aby 

uzyskać  punkty  za  odbyte  szkolenia,  doradca  ma za  zadanie  poinformowanie  KIDP  o  odbytym 

szkoleniu. Aby wysłać taki wniosek należy kliknąć w opcjach na dodaj [+] Wypełnij wniosek lub na 

przycisk 
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Przy dodawaniu należy podać datę (w przypadku nie podania daty system wpisze datę aktualną – 

systemową),  za  pomocą  selektu  należy  wybrać  typ  zdarzenia,  po  wybraniu  typu  zostaną 

wyświetlone szczegóły danego zdarzenia, np. ilość punktów za dane zdarzenia lub czy wymagany 

jest dodany plik do wniosku. Następnie należy wpisać nazwę, opis a także jest możliwość dodania 

pliku.  Po  wypełnieniu  wniosku  należy  kliknąć  na  przycisk  Dodaj.  Klikając  na  przycisk  Zresetuj 

zostaną cofnięte wprowadzone dane.

Wniosek zostanie wysłany do centrali, gdzie może wniosek zostać zaakceptowany lub odrzucony. 

Do zmiany statusu centrala ma możliwość dodania komentarzy gdzie doradca będzie miał wgląd. 

Po zmianie statusu na „zaakceptowane” zostaną przeliczone kolejne punkty.

Klikając w opcjach na [L] Historia punktacji, doradca ma możliwość przeglądania wszystkich swoich 

wysłanych wniosków. 
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Nad listą wyświetlany jest selekt, który umożliwia filtrowanie wniosków po rodzaju (szkolenia, e-

learning, zdarzenia spoza systemu lub zdarzenia dodatkowe) lub po okresie rozliczeniowym.

Na liście jest widoczna nazwa zdarzenia wraz z opisem (po kliknięciu przejdziemy do podglądu), 

rodzaj, data dodana, ilość punktów oraz punkty dodatkowe. 

Dodatkowo klikając w opcjach na  [L] Moje saldo będą widoczne  zestawienie wszystkich wyników, 

uwzględniające m.in. ilość punktów uzyskanych jak i odrzuconych. 

W zakładce tej  wyświetlane  jest  imię  i  nazwisko  doradcy,  login,  oddział,  numer  wpisu  lub data  wpisu. 

Dodatkowo doradca posiada podgląd do listy stanu punktów: okres rozliczeniowy (termin uregulowania 

punktów),  liczba punktów które musi uzyskać, ilość uzyskanych punktów, punkty uzyskane w pierwszym 

roku, punkty uzyskane w drugim roku a także wymagane punkty dodatkowe.

W zestawieniu wyświetlane są cztery zakładki:

• przyznane – lista zdarzeń, które zostały uznane przez centralę i przyznane za nie punkty. 

• oczekujące – lista zdarzeń oczekujące na zaakceptowanie i przyznanie punktów bądź odrzucenie 

przez  centralę.  Zdarzenia  te  można  modyfikować  lub  usunąć  do  momentu,  aż  nie  zostanie 

odrzucone lub zaakceptowane.

• odrzucone – lista zdarzeń, które nie zostały zaakceptowane

• dodatkowe – wykaz dodatkowych punktów np. za zawieszenie wykonywania zawodu. 

Klikając w opcjach na listę   [L] typu zdarzeń przejdziemy do listy zdarzeń spoza systemu a także zdarzeń 

dodatkowych. Na listach tych jest możliwość kontrolowania punktów jakie są przyznawane do określonych 

zdarzeń. 
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Lista typów zdarzeń z poza systemu  

Doradca podatkowy ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji  poprzez  uzyskanie określonej ilości 

punktów. Do typów tych, doradca przypisuje wniosek o przyznanie punktów. Każdy typ ma oddzielne punkty 

– typy definiuje administrator główny centrali. 

Na  liście  jest  widoczna  nazwa  typu  zdarzenia  (po  kliknięciu  przejdziemy  do  informacji  szczegółowych), 

maksymalna liczbę punktów jaka można uzyskać, ilość punktów za jednostkę oraz nazwa jednostki.

Lista typów zdarzeń dodatkowych

Doradca  podejmujący  wykonywanie  zawodu  po  okresie  zawieszenia  wykonywania  zawodu  lub 

zawieszenia  prawa  wykonywania  zawodu,  zobowiązany  jest  do  uzyskania  dodatkowej  liczby 

punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto 

wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia. 

Doradca podatkowy posiada podgląd do punktacji typów zdarzeń dodatkowych.

Na liście jest widoczna nazwa typu kary – zdarzeń dodatkowych (po kliknięciu przejdziemy do informacji 

szczegółowych),  punkty  przyznane za  zdarzenie  a  także  ilość  punktów które  należy  zdobyć  w okresie  6 

miesięcy.
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