
Proces rejestracji sędziów na stronie PZPN24 

 

W związku z uruchomieniem nowego sprawozdania sędziowskiego, każdy sędzia musi się 

zarejestrować na stronie https://pzpn24.pzpn.pl. Prezentuje to rys. 1.  

Rys. 1 

 

 

Klikając „ZAREJESTRUJ” lub „Zarejestruj się jako nowy użytkownik” z rys. 1, system 

automatycznie przekieruje nas do formularza rejestracyjnego. Prezentuje to rys. 2. 

Rys. 2 

 

https://pzpn24.pzpn.pl/
https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Register


Uzupełniając dane z formularza rejestracyjnego rys. 2 należy zwrócić uwagę na następujące 

dane: 

 Email – ten sam co w systemie Extranet w celu otrzymywania powiadomień 

 Telefon – ten sam co w systemie Extranet w celu otrzymywania powiadomień 

 Hasło – powinno zawierać dużą literę, małą literę, liczbę oraz znak specjalny 

 PESEL – na podstawie numeru pesel system zsynchronizuje stare konto z nowym 

 reCAPTCHA – należy zaznaczyć że: „Nie jestem robotem” 

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk „Zarejestruj” 

Prawidłowo przeprowadzona rejestracja wywoła nam komunikat jak na rys. 3. 

Rys. 3 

 

System automatycznie wyśle mail z linkiem aktywacyjnym tak jak prezentuje to rys. 4. 

Rys. 4 

 

Klikając na link z rys. 4 system automatycznie aktywuje konto z informacją, że można już się 

logować do aplikacji. 

Rys. 5 

 

Następnie ponownie wchodzimy na stronę https://pzpn24.pzpn.pl, lub klikamy na tekst 

„Kliknij tutaj aby się zalogować”. Prezentuje to rys. 5. Spowoduje to przekierowanie nas do 

ekranu logowania. Prezentuje to rys.6. 

https://pzpn24.pzpn.pl/


Rys. 6 

 

 

W celu prawidłowego zalogowania należy wprowadzić adres „email” i „hasło” użyte w 

procesie rejestracji. Następnie klikamy przycisk „Zaloguj”. 

Jeżeli w procesie rejestracji konto nie zostało potwierdzone (patrz rys. 4) przy próbie 

zalogowania rys. 7 system wymusi podanie niezbędnych danych spójnych z wprowadzonymi 

w formularzu rejestracyjnym (patrz rys. 2) w celu dokończenia aktywacji konta.  

Rys. 7 

 

Podanie adresu email, numeru PESEL a także zaznaczenie opcji „Nie jestem robotem” 

(reCAPTCHA) i kliknięcie przycisku „Wyślij” spowoduje ponowne wysłanie linku 

aktywacyjnego. Prezentuje to rys. 8.  

Rys. 8 

 



Następnie ponownie system automatycznie wyśle mail z linkiem aktywacyjnym tak jak  

prezentuje to rys. 4. Klikając na link jak na rys. 4 system automatycznie aktywuje konto z 

informacją, że można już się logować do aplikacji, tak jak prezentuje to rys. 5. W celu 

prawidłowego zalogowania należy wprowadzić adres „email” i „hasło” użyte w procesie 

rejestracji. Następnie klikamy przycisk „Zaloguj”. 

System na przekieruje do aplikacji i sprawozdania sędziego.  


