
Adres strony systemu to : https://pzn.sts-live.pl/  

Pierwszym krokiem do obsługi systemu jest założenie konta użytkownika - konto do zgłoszeń i edycji 

danych klubu i zawodników dla trenerów, działaczy, rodziców :  

Należy wybrać opcję „nie posiadasz konta użytkownika? Załóż je” 

Wtedy otwiera się okno do utworzenia nowego konta, należy wypełnić pola z adresem e-mail oraz hasłem i 

zaakceptować zgody na przetwarzanie danych do funkcjonowania systemu – dane takiej jak w licencjach. 

UWAGA ! aby resetować hasło należy mieć dostęp do skrzynki pocztowej na którą zostało założone konto 

klubu (jeżeli konto nie było zakładane przez kogoś z klubu to wiadomość dotrze do administratora – 

najlepiej napisać wtedy wiadomość do faustyna.malik@pzn.pl lub jakub.michalczuk@pzn.pl żeby 

zweryfikować przynależność adresu e-mail do klubu). 

 

 

Dalej należy postępować z instrukcjami ze strony :  

Potwierdzić adres e-mail poprzez skrzynkę pocztową , której adres został podany przy zakładaniu konta

 

https://pzn.sts-live.pl/
mailto:faustyna.malik@pzn.pl
mailto:jakub.michalczuk@pzn.pl


Po potwierdzeniu maila otwiera się okno z ponownym logowaniem do utworzonego konta 

 

Pojawi się okno z kolejnymi zgodami RODO, które należy zaakceptować. 

 

Następnie należy wybrać opcję prawą : Utworzenie konta działacza do istniejącego już konta klubowego 

 

Po wyborze opcji prawej, przypisania konta do istniejącego już konta klubowego należy wybrać do jakiego 

klubu chce się przynależeć 

 



 

Po zalogowaniu do klubu pojawi się okno startowe danego klubu  

 

Wybór poszczególnych okien pozwala na dostęp do poszczególnych funkcji, które są omówione poniżej 

Przycisk KLUB : podgląd pod dane klubu, adresy działaczy, zawodników przynależących do klubu 

 

Z poziomu klubu można zobaczyć dane poszczególnych zawodników wybierając odpowiedni wiersz. 

 

Przycisk „zmień” pozwala na aktualizację danych zawodnika a „ustaw zdjęcie” na dodanie zdjęcia 

zawodnika 



Przycisk ZAWODNICY : podgląd pod wszystkich zawodników danego klubu których można dowolnie 

sortować i filtrować w tabeli. 

Dwie ikony po prawej stronie pozwalają na wyświetlania szczegółów lub edycję danych zawodnika 

 

Przycisk PŁATNOŚĆ : z tego poziomu można dokonywać opłat za licencje on-line. Licencje na kolejny 

sezon można aktywować od 1.06 br – ważność licencji do 30.06 kolejnego roku. 

 

Po wybraniu opcji „dodaj” otwiera się okno w którym można wybrać za którego zawodnika chce się 

dokonać płatności 

 



Poniżej należy podać dane na które ma zostać wystawiona faktura za opłacone licencje 

 

I wybrać przycisk ‘dalej’ 

Otworzy się okno podsumowujące płatność z możliwością edycji danych lub wyboru zawodników 

 

 

Jeżeli wybór i dane są poprawne należy kliknąć przycisk ‘zapłać online’ i system przeniesie na stronę 

pośrednika płatności 

 



Przycisk ZAPISY otwiera okno w którym pokazują się dokonane do tej pory zapisy na poszczególne 

zawody a po wyborze opcji „dodaj” otworzy się okno do zgłoszenia zawodników na bieżące zawody 

 

Ikonki po prawej stronie pozwalają na podgląd dokonanego zgłoszenia lub usunięcie danych z systemu jeśli 

nie są właściwie 

Po wybraniu przycisku „dodaj” z sekcji „zapisy” otwiera się okno w którym należy wybrać zawody do 

których zgłaszamy zawodnika 

 

Czas zapisów jest określany przez Komunikaty Organizacyjne : zawodników można zgłaszać do 

poszczególnych zawodów od momentu publikacji komunikatu organizacyjnego do terminu podanego w 

komunikacie. Po upływie terminu system będzie zamknięty dla poszczególnych zawodów i zgłoszenie 

zawodnika będzie niemożliwe. 

Krok 2 : wybór zawodników 

Spośród listy zawodników należy wybrać tych, których chcemy zgłosić na wybrane wcześniej zawody : na 

tej liście pojawiają się jedynie zawodnicy, którzy mają aktywną licencję w danej dyscyplinie (po aktywacji w 

systemie lub przez administratora systemu) oraz ważne badania lekarskie (data wpisana przez trenera lub 

osobę uprawnioną do obsługi systemu) – na przykładzie klubu można zauważyć, że spośród wszystkich 

zawodników tego klubu do startu w Mistrzostwach Polski do momentu tworzenia tej instrukcji tylko jedna 

zawodniczka mogła być zgłoszona – reszta zawodników nie miała aktywnych licencji lub badań. 

WAŻNE ! DO ZAWODÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ JEDYNIE ZAWODNIKÓW Z AKTYWNĄ LICENCJĄ I 

WAŻNYMI BADANIAMI LEKARSKIMI. Za ważność badań lekarskich odpowiada klub więc ważne żeby 

przed pierwszym zgłoszeniem w sezonie zaktualizować datę ważności. 



Jeżeli zawodnik nie ma wykupionej licencji lub przedawnioną ważność badań nie pojawi się na liście 

zawodników do zgłoszenia w zawodach. 

 

Przy wybranym zawodniku należy zaznaczyć czy będzie startować w oba dni zawodów czy tylko w jeden i 

nacisnąć przycisk dalej. 

Następnie pojawia się podsumowanie zgłoszenia w celu weryfikacji – jeśli coś należy poprawić w zgłoszeniu 

proszę wybrać przycisk „wstecz”.  

Aby zapisać zgłoszenie należy wcisnąć przycisk „zapisz” 

 

Jako podsumowanie pojawia się lista wszystkich dokonanych do tej pory zgłoszeń danego klubu 

 



Przycisk IMPREZY wyświetla listę wszystkich zawodów. 

Przyciski po prawej stronie pozwalają na podgląd pod szczegóły zawodów : zaplanowane konkurencje , 

czas rozpoczęcia i zakończenia zapisów 

Jeśli widoczna jest niebieska strzałka oznacza to, że zapisy na dane zawody są otwarte i z tego poziomu 

można również dokonać zgłoszenia zawodników do momentu, kiedy system nie zostanie zamknięty. 

 

Z górnego paska można wybrać ikonkę domku, która przenosi na stronę startową lub poszczególne 

zakładki systemu. W prawym górnym rogu, gdzie widnieje adres mailowy można się wylogować z systemu 

lub aktualizować dane logowania  

 

 

W RAZIE PYTAŃ/WĄTPLIWOŚCI/UWAG PROSZĘ O KONTAKT : 

 faustyna.malik@pzn.pl +48722234504 

mailto:faustyna.malik@pzn.pl

