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– Witamy na stronie nowego logowania PZPN –
System jednego logowania to rozwiązanie, które umożliwi logowanie się do różnych serwisów
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej przy użyciu jednego loginu i hasła. Dzięki temu
unikniemy konieczności zapamiętywania różnych danych do logowania dla różnych serwisów.
W ramach nowego systemu logowania zmienia się sposób w jaki przechodzimy do poszczególnych
serwisów PZPN. Zmiany dotyczą m.in. (PZPN24, Extranet24, Extranet WEB, serwisów dla
administratorów klubowych, sędziów, weryfikatorów).
Po wpisaniu jednego z adresów serwisów PZPN zobaczymy poniższą stronę, poprzez, którą należy się
zalogować używając swoich danych do logowania. Po wpisaniu prawidłowych danych nastąpi
przekierowanie na stronę docelową.

Aby zalogować się do serwisu należy wpisać swój adres mailowy (login) oraz hasło w odpowiednich
polach formularza.
UWAGA! Dotychczasowi użytkownicy systemów PZPN zachowają swój aktualny login
(np. jkowalski1). Adres mailowy będzie loginem dla nowych użytkowników systemu.

Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie PZPN możesz je założyć w kilku prostych krokach. Aby to zrobić
kliknij w czerwony napis „Zarejestruj” w dolne części okna.
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Po kliknięciu przycisku ‘Zarejestruj’ zostaniesz przekierowany do formularza rejestracyjnego. Aby
założyć konto należy uzupełnić odpowiednie pola na stronie.

Po wpisaniu wymaganych danych należy zaznaczyć odpowiednie zgody i kliknąć przycisk ‘Zarejestruj’.
Następnie zostaniesz przekierowany do dalszej części.
UWAGA! Nie można założyć konta na adres mailowy, który już widnieje w systemie. W tej sytuacji
po prostu się zaloguj, a jeśli nie pamiętasz hasła użyj opcji ‘Przypomnij hasło’ na ekranie logowania.
Każde hasło musi spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•

Nie może być puste
Musi składać się co najmniej z 6 znaków
Musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę
Musi zawierać przynajmniej 1 małą literę
Musi zawierać przynajmniej 1 dużą literę
Musi zawierać przynajmniej 1 znak specjalny (np. ! ? # % )

Ponadto hasło nie może się powtarzać.
Hasło ze względów bezpieczeństwa automatycznie wygasa co 30 dni. Przy najbliższym logowaniu po
wygaśnięciu hasła zostaniesz poproszony o ustawienie nowego hasła do konta.
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Kolejnym krokiem jest weryfikacja adresu mailowego. Po uzupełnieniu poprzedniego formularza
i kliknięciu ‘Zarejestruj’ na podany adres zostanie mail weryfikacyjny z linkiem potwierdzającym.

Link zawarty w mailu jest ważny tylko 5 minut. Jeśli nie otrzymałeś wspomnianej wiadomości z linkiem
sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce odbiorczej lub kliknij w przycisk, który wyśle ten mail
ponownie.

Jeśli procedura przebiegnie pomyślnie zobaczysz komunikat o pomyślnej weryfikacji adresu. Od tego
momentu możesz logować się do systemu.
Aby powrócić do ekranu logowania kliknij ‘Powrót do aplikacji’ widoczny w prawym górnym rogu
ekranu.
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Aby zmienić hasło w swoim koncie użytkownika należy wejść w opcję zmiany hasła w odpowiedniej
aplikacji, w której jesteś zalogowany, a następnie uzupełnić formularz.
1. W pierwszym polu wpisz swoje aktualne hasło użytkownika
2. W kolejnym polu wpisz nowe hasło i je powtórzyć w polu niżej.

Jeśli wpiszesz prawidłowe informacje to po kliknięciu ‘Zapisz’ wyświetli się potwierdzenie zmiany hasła.

UWAGA! Panel zmiany hasła jest wspólny dla wszystkich serwisów obsługiwanych przez PZPN.
Zmiana hasła w tym miejscu spowoduje także zmianę we wszystkich innych serwisach do których
masz dostęp.

Każde hasło musi spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•
•

Nie może być puste
Musi składać się co najmniej z 6 znaków
Musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę
Musi zawierać przynajmniej 1 małą literę
Musi zawierać przynajmniej 1 dużą literę
Musi zawierać przynajmniej 1 znak specjalny
Hasło nie może być takie samo jak 6 ostatnich haseł.

Ponadto hasło ze względów bezpieczeństwa automatycznie wygasa co 30 dni. Przy najbliższym
logowaniu po wygaśnięciu hasła zostaniesz poproszony o ustawienie nowego hasła do konta.
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W tym miejscu możesz edytować swoje podstawowe dane użytkownika, tj.:
•
•
•

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Numer telefonu

Aby zmodyfikować te dane należy kliknąć przycisk ‘Edytuj’ na dole ekranu.

Następnie pojawi się możliwość edycji informacji.
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W przypadku gdy jedna z powyższych danych ulegnie zmianie wystarczy dokonać jej aktualizacji
w odpowiednim polu powyżej. Zmiana maila czy numeru telefonu spowoduje, że kolejne komunikaty
do użytkownika będą przychodzić na nowe dane.

UWAGA!
•
•
•

•

Twój adres e-mailowy jest także twoim loginem w serwisach i aplikacjach PZPN. Zmiana maila
powoduje także zmianę loginu.
Modyfikacja adresu mailowego spowoduje konieczność ponownej weryfikacji konta. Przy
kolejnym logowaniu zostanie wysłany komunikat z prośbą o potwierdzenie adresu.
Jeśli zmienisz adres e-mail i korzystasz z serwisów, gdzie wymagany jest certyfikat
bezpieczeństwa, np. Extranet24 czy Extranet.NET, to Twój certyfikat utraci ważność. W tej
sytuacji prosimy o kontakt z odpowiednią osobą w Państwa Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej
w celu wygenerowania nowego certyfikatu.
Wprowadzenie błędnych danych, szczególnie e- maila, może spowodować utratę dostępu do
konta. Prosimy nie dokonywać zmian jeśli nie jest to konieczne.

Po uzupełnieniu informacji kliknij guzik ‘Zapisz’. Dane zostaną zapisane. Jeśli chcesz wrócić do
poprzedniego serwisu kliknij ‘Powrót’ widoczny w prawym górnym rogu ekranu lub obok przycisku
‘Zapisz’.
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Aby zalogować się do systemu Extranet.NET należy wcześniej zainstalować certyfikat bezpieczeństwa.

Po zaakceptowaniu certyfikatu system uwidoczni okno logowania, należy więc wpisać swoje dane
logowania i kliknąć ‘Zaloguj’.
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Po prawidłowym wprowadzeniu hasła system wyśle SMSa z kodem weryfikacyjnym, który należy
wpisać w nowym okienku.

Jeśli nie pamiętasz hasła należy kliknąć ‘Odnów dostęp’ w oknie logowania.

Następnie system poprosi o wysłanie SMS zgodnie z poniższym komunikatem. Po wysłaniu smsa
otrzymasz link, w którym będzie możliwa zmiana aktualnego hasła.
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Aby zmienić hasło dostępowe już po zalogowaniu należy kliknąć przycisk ‘Zmiana hasła’ z menu po
lewej stronie i podać nowe dane do hasła.

Dane kontaktowe można zmienić poprzez opcję ‘Edycja danych użytkownika’
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Następnie należy wprowadzić aktualny adres e-mail i hasło i kliknąć ‘Zaloguj’.

Po zalogowaniu pojawi się okno do zmiany danych kontaktowych. Aby edytować dane kliknij ‘Edytuj’.

Po ewentualnym uzupełnieniu lub korekcie danych kliknij ‘Zapisz’. Następnie możesz wyłączyć tę
stronę.
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Adres: https://pzpn24.pzpn.pl

Po wpisaniu adresu portalu pojawi się poniższe okno logowania. Po wpisaniu maila i hasła nastąpi
przekierowanie na stronę PZPN24.

Przy pierwszym logowaniu do portalu PZPN24 należy dokończyć rejestrację konta uzupełniając
formularz odpowiednimi danymi. Dane, które zostały podane podczas wcześniejszego etapu rejestracji
zostaną automatycznie wczytane.
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Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć przycisk ‘Zarejestruj’. Następnie niezbędne będzie
zapoznanie się z odpowiednimi zgodami.

Po zapoznaniu się i zaznaczeniu odpowiednich zgód klikamy przycisk ‘Zapisz’. Od tego momentu można
korzystać z portalu PZPN24.

Aby zmienić hasło użytkownika należy kliknąć w ikonkę ustawień (zaznaczona zielonym kółeczkiem) i
wybierz ‘Zmień hasło’.

Następnie zostaniesz przekierowany do okna zmiany hasła.
UWAGA! Panel zmiany hasła jest wspólny dla wszystkich serwisów obsługiwanych przez PZPN.
Zmiana hasła w tym miejscu spowoduje także zmianę we wszystkich innych serwisach do których
masz dostęp.
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Adres: https://ex24.pzpn.pl

Aby zalogować się do serwisu należy wpisać swój adres mailowy (login) oraz hasło w odpowiednich
polach formularza.

Po wejściu na adres systemu Extranet24 powinien wyskoczyć ekran wyboru certyfikatu użytkownika.
Po jego potwierdzeniu zobaczymy oknie, gdzie należy wpisać kod weryfikacyjny.

W tym miejscu należy kliknąć ‘Wyślij SMS’, aby otrzymać wspomniany kod. Kod zostanie wysłany na
numer telefonu przypisany do konta użytkownika. Po otrzymaniu kodu należy do wpisać
w odpowiednie pole i kliknąć ‘Zaloguj’

UWAGA!
SMS z kodem powinien przyjść w ciągu maksymalnie minuty od kliknięcia przycisku. Jeśli tak się nie
stało kliknij przycisk ‘Wyślij SMS’ ponownie lub zweryfikuj czy do konta użytkownika jest podpięty
numer telefonu, który używasz.
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Aby zmienić hasło należy kliknąć w nazwę swojego użytkownika w prawem górnym rogu ekranu.
Następnie pojawi się menu z opcją zmiany hasła. Po jej wybraniu nastąpi przekierowanie do Panelu
zmiany hasła, który został już wcześniej opisany.
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Adres: https://kluby.pzpn.pl

Po wejściu na adres Extranet Silverlight pojawi się poniższe okno, w którym należy wpisać swój login
i hasło użytkownika, a następnie przycisk ‘Zaloguj’.

Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij ‘Odnów dostęp’ i wykonaj podaną na ekranie instrukcję. Po kliknięciu
przycisku zobaczymy taki komunikat:

Po wykonaniu powyżej instrukcji należy się zalogować z użyciem nowego hasła.
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Po zalogowaniu powinien wyświetlić się poniższy ekran.

Aby zmienić hasło w tym systemie należy kliknąć przycisk ‘Zmień hasło’ z menu po lewej stronie.

Następnie w nowym okienku uzupełnij wymagane pola i kliknij OK. Najechanie kursorem na znak
zapytania (?) pokaże listę wymagań jakie musi spełnić hasło, aby było prawidłowe.
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Adres: https://klubymvc.pzpn.pl

Aby zalogować się do aplikacji Kluby MVC należy wpisać jej adres internetowy i zalogować się poprzez
formularz jednego logowania.

Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania nastąpi przekierowanie na odpowiednia stronę.

Aby zmienić hasło użytkownika należy kliknąć w ikonkę ustawień (zaznaczona zielonym kółeczkiem)
i wybierz ‘Zmień hasło’. Następnie zostaniesz przekierowany do okna zmiany hasła.

UWAGA! Panel zmiany hasła jest wspólny dla wszystkich serwisów obsługiwanych przez PZPN.
Zmiana hasła w tym miejscu spowoduje także zmianę we wszystkich innych serwisach do których
masz dostęp.
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Adres https://sslex.pzpn.pl/

Aby zalogować się do systemu Extranet WEB należy wpisać swoje dane logowania i kliknąć ‘Zaloguj’.

Po wpisaniu prawidłowych danych nastąpi przekierowanie na właściwą stronę.

Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij ‘Odnów dostęp’ i wykonaj podaną na ekranie instrukcję. Po kliknięciu
przycisku zobaczymy taki komunikat:

Po wykonaniu powyżej instrukcji należy się zalogować z użyciem nowego hasła.
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Aby zmienić hasło dostępowe już po zalogowaniu należy kliknąć na przycisk ‘Zmień hasła’ z menu po
lewej stronie i uzupełnić formularz, który się pojawi. Następnie potwierdź nowe hasło klikając ‘Zmień
hasło’.
Najechanie kursorem na znak zapytania (?) pokaże listę wymagań jakie musi spełnić hasło, aby było
prawidłowe.

UWAGA! Hasło jest wspólne dla wszystkich serwisów obsługiwanych przez PZPN. Zmiana hasła
w tym miejscu spowoduje także zmianę we wszystkich innych serwisach do których masz dostęp.
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Adres https://weryfikacje.pzpn.pl

Aby wejść do serwisu Klub Weryfikatorzy należy, po przejściu na powyższy adres, uzupełnić swoje dane
logowania.

Po wprowadzeniu prawidłowych danych otrzymasz SMS z kodem, który należy wprowadzić w kolejnym
oknie.

Po wpisanie poprawnego kodu nastąpi przekierowanie na stronę modułu Klub Weryfikatorzy.

Aby zmienić hasło w tym module należy kliknąć przycisk ‘Ustawienia’, a następnie przycisk ‘Zmiana
hasła’.
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Po kliknięciu guzika pojawi się nowe okienko, w którym należy uzupełnić odpowiednie pola.

Na koniec klikamy ‘Zmień hasło’.
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