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Propozycja standardów obsługi klienta.
Wspólna platforma obsługi
serwisów-prezentacja projektu 

Krzysztof Pokłacki   /  Wiceprezes, sekretarz zarządu.

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych /



Stowarzyszenie PSSUD zostało zarejestrowane w  KRS  
6 lipca 2018 roku. Wówczas było nas 52, obecnie do 
Stowarzyszenia należą już 72 serwisy.

Jest to pierwsze w Polsce branżowe Stowarzyszenie 
Serwisów Urządzeń Domowych  mające szerokie umocowanie 
prawne, aby wprowadzić kluczowe zmiany w funkcjonowaniu 
naszych firm. 



Główne założenia statutowe Polskiego Stowarzyszenia Serwisów
Urządzeń Domowych to:

Reprezentowanie na zewnątrz zrzeszonych członków Serwisów Urządzeń
Domowych

Edukacja :

Uświadamianie Serwisów działających w Polsce o ich obowiązkach i
odpowiedzialności prawnej przed pracownikami i klientami

Organizacja szkoleń technicznych i ekonomicznych dla wszystkich
Serwisów

Pomoc :

prawna dla zrzeszonych członków w Stowarzyszeniu

Wypracowanie i wprowadzenie jednolitych standardów, procedur
wewnętrznych dla Serwisów stowarzyszonych 

Podnoszenie standardów obsługi i jakości usług.

Reprezentowanie serwisów w rozmowach o problemach branżowych, 
zaniedbaniach oraz  szukanie dobrech relacji i dobrej zdrowej współpracy
z Producentami, Gwarantami, Ubezpieczycielami .

„ Słuchamy ale pragniemy tez być wysłuchani”
Wymiana doświadczeń

Działanie zgodnie z zasadami "Etyki w Biznesie"

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi Stowarzyszeniami

Nawiazanie dobrej współpracy z członkami APPLIA Polska oraz
podejmowanie nowych wspólnych projektów.   









Propozycja standardów obsługi 
klienta przez stowarzyszone 

serwisy PSSUD.
Wspólna platforma obsługi

serwisów-prezentacja projektu 
w Historia projektu:

- Szukając zrozumienia i rozwiązania  problemów w naszej branży usługowej, serwisów 
autoryzowanych AGD stworzyliśmy ankietę   wyniki bardzo nas zaskoczyły

- Główne wnioski  które wpływają na rentowność zlecanych usług  :

- Ilość czynności do wykonanie usługi gwarancyjnej obecnie   52 czynności  10 lat temu 23

- Stosunek czasowo - procentowy  / dojazdu technika z naprawą  - do logistyki i rozliczenia   30% -
70%

-- jedynym dostępnym rozwiązaniem na Dzisiaj i „ Juro” jest opracowanie już dzisiaj  nowoczesnej

platformy  obsługi serwisów, która była by ustandaryzowana i bezpiecznie współpracowała z 

różnymi podmiotami i systemami 

podkarpackim,



 Plan Pracy Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Urządzeń Domowych 

                                              na rok 2019 

1.Przystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Urządzeń Domowych do Krajowej Izby Gospodarczej. 

- działalność w ramach Komitetu KIG.  

2.  Przystąpienie do  Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

- działalność w Zespołach Roboczych przy Radzie Przesiębiorców. 

3.  Opracowanie i opublikowanie Listu Otwartego. 

4. Dalsze negocjacje z producentami i firmami ubezpieczeniowymi odnośnie cenników. 

5. Podpisanie umowy  z Kancelarią Adwokacką na  obsługę prawną Stowarzyszenia.  

6. Zorganizowanie I  Konferencji  PSSUD z udziałem przedstawicieli KIG i Biura Rzecznika MŚP. 

7. Przygotowanie opinii w sprawie i przesłanie do producentów. 

10. Złożenie wniosku do projektu 1.3 Promowanie 

przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - 

nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19, 

Sieciowanie MŚP’’- emisja obligacji . 

11. Nawiązanie współpracy z właścicielami Autoryzowanych Serwisów RTV. 

12. Wystąpienie Stowarzyszenia na VII Kongresie Serwisów AGD. 

13.  Opracowanie  zasad Polityki Compliance w  Stowarzyszeniu. 

14. Przygotowania do wydania podręcznika serwisowego. 

15. Opracowanie broszury promującej zawód serwisanta do 

szkół. 

16. Wprowadzenie jednolitych ubrani dla   pracowników 

serwisów, członków PSSUD.            

    Prezes Zarządu  

                                                                             Janusz Roszczypała 



wspólna platforma obsługi serwisów projekt 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu:,, Sieciowanie MŚP’’ - nr 

naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19 w województwie podkarpackim

Poprawa ekonomii jest już dzisiaj możliwa przez zmniejszenie  
ilości stanowisk w serwisie przez wprowadzenie procesów 
automatyki w logistyce, raportowaniu, rozliczeniach 
procesów serwisowych

PPROJEKT  I 
ZAŁOŻENIA 

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2179-1-3-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-sieciowanie-msp-nr-naboru-rppk-01-03-00-iz-00-18-009-19


. Program zawiera wszystkie funkcje prowadzenia działalności    

serwisowej i gospodarczej z magazynami, kasami fiskalnymi, fakturami,
paragonami plikami jpk itp. 

.    Przyjmowanie zgłoszeń – automatycznie z infolinii
docelowo z widocznymi grafikami dla infolinii

.    Umawianie z klientami oraz automatyczne potwierdzanie SMS lub
email łącznie z wyznaczaniem tras technikom na mapach samochodowych

.     Zamawianie z gospodarka magazynową, rezerwacją części dla konkretnej
usługi i rozliczeniem księgowym.

.     Automatyczne online raportowanie o wszystkich czynnościach
prowadzonych przy zgłoszeniu, naprawie i zakończeniu reklamacji dla
gwaranta , z rękojmi dla sprzedawcy i producenta



Szybki serwis i natychmiastowe rozliczanie naprawy  z 
pozycji technika jest już dzisiaj możliwe.

Nasza Koncepcja



























Propozycje  mobilnej wersji  programu 
przygotowała dla nas firma



Propozycje projektu  i 
rozwiązania mają sens 
wyłącznie przy 
akceptacji i współpracy 
merytorycznej członków 
Zrzeszenia  Applia



„Obyś żył w ciekawych czasach”

2121 marca 2019 roku

Przyjęła PSSUD w poczet członków , Wprowadzającym  był Pan wiceprezes KIG który zarekomendował nasze

Stowarzyszenie jako :                                   „ SÓL TEJ ZIEMI ” 

*Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 

Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.*

✝️Mt 5,13



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


