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Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. pragnie podziękować za 

zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli, powierzając realizację zamówień na 

legitymacje służbowe nauczycieli. 

 

Mając na uwadze usprawnienie naszej dalszej współpracy (ewentualne dodruki, 

ponawianie zamówień, itp.), pragniemy zaoferować Państwu możliwość składania 

zamówień w wersji elektronicznej.  

Specjalnie opracowane w tym celu oprogramowanie PWPW-ZELN, do nieodpłatnego 

pobrania z naszej strony internetowej www.pwpw.pl,  pozwoli Państwu na: 

� wypełnienie zamówienia zbiorczego oraz wniosków w wersji elektronicznej;  

� dołączenie zdjęć oraz podpisów  w wersji elektronicznej.  

� przesłanie do nas kompletu dokumentów drogą e-mail z wykorzystaniem 

szyfrowanego kanału transmisji danych, co zapewni bezpieczeństwo plików w 

trakcie przesyłu; 

� prowadzenie w oprogramowaniu PWPW-ZELN elektronicznej ewidencji 

legitymacji nauczycieli w Państwa placówce, wraz z możliwością szybkiego 

sprawdzenia w oprogramowaniu danych zapisanych w tych dokumentach. 

 

Składanie zamówień na legitymacje nauczycieli  w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem oprogramowania PWPW-ZELN niesie ze sobą  dodatkowe korzyści, 

w szczególności: 

� możliwość otrzymania legitymacji w krótszym niż standardowy terminie, 

� brak kosztów opłaty pocztowej za przesłanie nam dokumentów (wysyłka drogą 

e-mail), 

� łatwość wypełniania wymaganych formularzy oraz eliminacja błędów 

(oprogramowanie PWPW-ZELN uniemożliwia wysłanie pliku bez wypełnienia 

koniecznych pól), 

� możliwość szybkiej weryfikacji danych w zakresie złożonych zamówień na 

legitymacje we własnej bazie danych, 

� brak dodatkowych kosztów związanych z zakupem oprogramowania do 

prowadzenia elektronicznej ewidencji legitymacji nauczycieli w Państwa 

placówce. 
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Zachęcamy Państwa do składania zamówień na legitymacje nauczyciela w formie 

elektronicznej z wykorzystaniem naszego oprogramowania PWPW-ZELN.  

Dla tych z Państwa, którzy nie zechcą korzystać z elektronicznej wersji składania 

zamówień, aktualna pozostaje możliwość przesyłania wniosków i zamówień w wersji 

papierowej. 

 

Jak praktycznie przygotować dokumenty do wysłania drogą elektroniczną: 

 

Dla prawidłowej instalacji i pracy oprogramowania PWPW-ZELN niezbędne jest 

przygotowanie przez Państwa placówkę standardowego sprzętu komputerowego jak 

niżej: 

- komputer wraz z MS Windows XP lub 2000, 256 MB RAM, 50 MB lub więcej 

pamięci na dysku twardym 

- oprogramowanie JAVA 5.0 lub nowsze 

-  drukarkę. 

W przypadku dodatkowych pytań technicznych proszę o zapoznanie się z 

informacjami zawartymi na stronie www.pwpw.pl, bądź kontakt telefoniczny z: 

• Piotr Matląg 

tel. (022) 53-02-891 

poczta elektroniczna: p.matlag@pwpw.pl 

• Rafał Woźniak 

tel. (022) 53-02-317 

poczta elektroniczna: r.wozniak@pwpw.pl  

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 

1) Wypełnione elektronicznie wnioski należy przesłać do PWPW SA pocztą 

elektroniczną na adres: legitymacjenauczyciela@pwpw.pl bądź przesyłką 

pocztową po zapisaniu na płycie CD-ROM; 

2) Do wniosków należy dołączyć zamówienie zbiorcze. Wypełnione zamówienie 

zbiorcze należy wydrukować i po podpisaniu przez dyrektora szkoły przesłać 

faksem lub przesyłką pocztową do PWPW S.A.  

Nr faksu do przesłania zamówienia zbiorczego: 22 / 53 02 459. 
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3) W przypadku gdy nie posiadają Państwo zdjęć i wzorów podpisu w formie 

elektronicznej możliwe jest przesłanie tych danych do PWPW SA na 

papierowych wnioskach przy jednoczesnym przesłaniu danych tekstowych w 

formie elektronicznej (co umożliwi skrócenie terminu realizacji zamówień, oraz 

wyeliminowanie błędów literowych w danych wprowadzanych z papierowych 

wniosków). 

 

Zamówienia na legitymacje nauczyciela składane w formie elektronicznej zostaną 

przyjęte do realizacji wyłącznie po otrzymaniu kompletnych danych, w szczególności: 

- zamówienia zbiorczego przesłanego faksem lub przesyłką pocztową, 

- wypełnionych wniosków przesłanych w formie elektronicznej, 

- papierowych wniosków ze zdjęciem i wzorem podpisu przesłanych do PWPW SA 

wyłącznie w przypadku braku zdjęcia i wzoru podpisu w formie elektronicznej we 

wnioskach. 

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania kompletnych danych.  

 


