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1) MODUŁ ADMINISTRACJA 
 

1) LISTA WNIOSKÓW 
 

OPIS: Rozpatrywanie wniosków o nadanie roli Pracownika WZPN i Administratora Klubu 

 

1. Administrator WZPN po wejściu w Listę wniosków zobaczy listę wszystkich wniosków dotyczących 

nadania roli Pracownika WZPN i Administratora Klubu, złożonych w danym Wojewódzkim Związku 

Piłki Nożnej.  

a. W tym widoku widać listę wszystkich wniosków oraz wnioski z podziałem na etap, na 

którym się znajdują. 

b. W tabeli widać podstawowe dane o wniosku, na jaką rolę użytkownik aplikuje, kiedy 

wniosek został złożony i kiedy ulega przedawnieniu oraz historię zmian tego wniosku. 

 

2. Przejście do szczegółów wniosku odbywa się po dwukrotnym kliknięciu na wniosek lub poprzez 

guzik ‘Szczegóły’. 

 

3. Aby nadać uprawnienia taki wniosek należy rozpatrzeć.  
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a. W szczegółach wniosku w pierwszej kolejności należy pobrać dokument załączony do 

wniosku. Załącznikiem powinien być dokument upoważnienia poświadczający możliwość 

nadania uprawnień. Wyłącznie odpowiednio uzupełniony i podpisany dokument zgodny 

ze wzorem może być podstawą do nadania uprawnień w systemie Extranet. 

b. Po zapoznaniu się z załącznikiem należy przejść do pozycji ‘Uprawnienia’ i zaznaczyć 

uprawnienia zgodnie z listą uprawnień w załączniku. 

i. Administrator klubu automatycznie otrzyma wszystkie uprawnienia powiązane z 

modułem klubowym. 

 

c. Następnie klikamy ‘Zatwierdź’. 

i. W przypadku gdy podczas rozpatrywania wniosku o nadanie funkcji 

administratora klubu pokaże się poniższy komunikat, to oznacza, że w danym 

klubie został wyczerpany limit osób o uprawnieniach administratora. Aby taki 

wniosek zatwierdzić można zastosować jedno z rozwiązań: 

1. zwiększyć limit administratorów w klubie na wniosek klubie  

(w uzasadnionym przypadku) 

2. usunąć już istniejącego administratora w porozumieniu z klubem  

3. zasugerować użytkownikowi, aby złożył wniosek o funkcję Pracownika 

Klubu, a ten wniosek odrzucić 
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d. W tym momencie wniosek jest zatwierdzony przez administratora. Dodatkowo wysyłany 

jest mail z informacją o zatwierdzeniu wniosku do wnioskodawcy. Informacja jest również 

dostępna na liście wniosków w PZPN24. 

e. Kliknięcie ‘Odrzuć’ powoduje odrzucenie wniosku i konieczność rozpoczęcia przez 

użytkownika procesu aplikowania od początku. Odrzucając wniosek należy podać powód 

jego odrzucenia. Te informacje zostaną przesłane mailem do osoby wnioskującej. Treść 

powodu zostanie wklejona w szablon maila. 

 

4. Po rozpatrzeniu wniosku użytkownik wnioskujący o nadanie uprawnień musi w portalu PZPN24 

zaakceptować przyznane uprawnienia. Dopiero w tym momencie uprawnienia zostają faktycznie 

nadane. 

 

UWAGA!  

• Czas na weryfikację wniosku dla każdej ze stron to 14 dni od zmiany statusu. Po upływie 14 dni 

taki wniosek przedawnia się, a użytkownik musi rozpocząć procedurę wnioskowania od 

początku. 

• Uprawnienia nadawane są do końca kolejnego roku kalendarzowego. 

• Użytkownik może złożyć tylko jeden wniosek w tym samym czasie na tę samą funkcję, 

ewentualnie klub. Dopóki istnieje jakiś wniosek w procesie (czyli nie jest odrzucony, ani finalnie 

zatwierdzony) to nie ma możliwości złożyć kolejnego na tę samą funkcję. 

• Złożenie nowego wniosku na tę samą rolę, jeśli już wcześniej taki sam wniosek został 

ostatecznie zatwierdzony, powoduje, że uprawnienia nadane z poprzedniego wniosku zostaną 

anulowane. 
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2) LISTA UŻYTKOWNIKÓW 
 

OPIS: Lista użytkowników systemów PZPN wraz ze szczegółową informacją o ich uprawnieniach 

 

Lista użytkowników przedstawia listę użytkowników powiązanych z danym Wojewódzkim Związkiem 

Piłki Nożnej oraz użytkowników, którzy są administratorami lub pracownikami klubów z tego ZPNu. 

Lista domyślnie jest pusta. Aby znaleźć potrzebnego użytkownika, należy użyć filtrów na górze 

kolumny. 

 

Po przejściu do ‘Szczegółów’ pojawią się dodatkowe informacje o użytkowniku. 

W tym miejscu Administrator WZPN ma możliwość: 

• Przejrzenia listy uprawnień użytkownika 

• Przejrzenia listy uprawnień użytkownika w konkretnym klubie 

• Usunięcia użytkownika z klubu 

o Usunięcie z klubu wymaga podania powodu usunięcia oraz powoduje odpięcie 

użytkownika od klubu wraz z usunięciem uprawnień.  

o Po podaniu powodu wysyłany jest mail na adres osoby usuwanej zawierający 

informacje o tym kto dokonuje usunięcia, kto jest usuwany oraz treść wpisanego 

powodu.  

o Mail jest wysyłany informacyjnie także do wszystkich administratorów tego klubu. 

 

• Wysłania wniosku o wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa 

o Po wysłaniu wniosku generowane jest zgłoszenie do Działu Wsparcia PZPN (adres 

wsparcie@pzpn.pl). Po jego rozpatrzeniu certyfikat wraz z hasłem zostanie wysłany do 

odpowiedniej osoby. 
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2) MODUŁ KLUBY 
 

1) LISTA KLUBÓW 
 

OPIS: Lista klubów oraz innych podmiotów w systemie Extranet wraz ze szczegółowymi informacjami 

Lista klubów umożliwia wyszukiwanie konkretnych klubów lub innych podmiotów po zadanych 

parametrach wraz z podstawowymi informacjami o klubie. 

  

W Szczegółach użytkownik może podejrzeć lub edytować bardziej szczegółowe informacje o klubie, tj. 

adresy, listę rozgrywek, w których bierze udział, listę zawodników, listę użytkowników danego klubu 

itp. 

 

Na liście klubów dodatkowo możemy szybko sprawdzić kto jest aktualnie Administratorem danego 

Klubu. W kolumnie ‘Administrator’ po kliknięciu na symbol „?” pojawi się dymek z listą osób. 

Kolumna ‘Klub nadrzędny’ informuje, który z podmiotów jest podmiotem nadrzędnym dla oddziałów 

akademii piłkarskiej. 
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a) HISTORIA ZMIAN W KLUBIE 
Po kliknięciu na ikonę trójkąta zostanie rozwinięty rekord z klubem i pojawią się informacje o historii 

klubu, tj. historii modyfikacji np. nazwy, nazwy zwyczajowej, REGONu, typu czy limitu administratorów. 

W zakładce „Aktualizacje” znajdują się informacje o ostatnich modyfikacjach tego klubu, tj. kto i kiedy 

dokonał jakiejkolwiek zmiany. 

W zakładce „Historia zmian w Klubie” natomiast pokazuje, jak wyglądały informacje w tym rekordzie 

klubu przed ostatnią zmianą. 

 

b) SZCZEGÓŁY KLUBU 
 

Szczegóły klubu pozwalają na uzyskanie dokładniejszych 

informacji o wybranym podmiocie. 

W tym oknie można sprawdzić nazwy podmiotu (zwykłą 

i zwyczajową), nr REGON oraz jakiego typu jest to 

podmiot i w jakim ZPNie jest zarejestrowany. 

Dodatkowo osoba o uprawnieniach administracyjnych 

może aktualizować dane takie jak: nazwa, nazwa 

zwyczajowa, nr REGON. 
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W tym miejscu również można sprawdzić adres na jaki 

dany podmiot jest zarejestrowany.  

 

W zakładce ‘Poziomy rozgrywek’ dostępna jest lista 

rozgrywek, w której dany podmiot brał udział na 

przestrzeni sezonów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładka „Drużyny” zawiera listę wszystkich drużyn 

danego klubu w podziale na sezony. Dodatkowo można 

tam znaleźć informacje o domyślnym stadionie, 

poziomie rozgrywkowym, dacie utworzenia drużyny czy 

liczbie aktualnie uprawnionych zawodników. 
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Kliknięcie trójkątny znaczek spowoduje rozwinięcie listy zawodników uprawnionych w tej 

drużynie wraz z podstawowymi informacjami o zawodniku. Dodatkowo Administratorzy będą mieli 

dostęp do „Szczegółów” zawodnika. Po kliknięciu przycisku oznaczonego na zielono nastąpi przejście 

do szczegółów zawodnika wraz z informacjami o jego historii w Extranecie. 

 

Zakładka „Zawodnicy” 

W tej zakładce znajdują się informacje o zawodnika w tym konkretnym klubie. Dodatkowo 

Administrator ma dostęp do szczegółów zawodnika w każdej zakładek. Informacje są podzielone 

według podzakładek: 

• Zawodnicy potwierdzeni: lista zawodników zawierająca podstawowe informacje o zawodniku 

potwierdzonym w danym klubie wraz z list drużyn, w których dany zawodnik jest uprawniony 

w bieżącym sezonie. 

 

• Zawodnicy uprawnieni: lista zawodników uprawnionych do drużyn tego klubu. Szczegóły 

uprawnień w bieżącym sezonie można szybko sprawdzić klikając w kolumnie Uprawnienia na 

ikonkę Cała historia zawodnika jest dostępna pod przyciskiem „Szczegóły”. 
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• Zawodnicy archiwalni: lista zawodników, którzy były zarejestrowani (potwierdzeni) w danym 

klubie, ale już nie są. Szczegóły potwierdzeń można sprawdzić klikając w kolumnie Historia 

potwierdzeń na ikonkę  Cała historia zawodnika jest dostępna pod przyciskiem „Szczegóły”. 

 

 

Szczegóły zawodnika 

W szczegółach zawodnika znajdują się 

informacje o zawodniku oraz jego historii w 

Extranecie. 

W tym miejscu zawarte są dane osobowe 

oraz adresowe tej osoby. Ponadto 

widoczne jest pole: 

• FIFA ID – unikalny numer 

zawodnika w strukturach FIFA, 

używany np. przy transferach. 

• Imię, nazwisko medialne, 

pseudonim – określenia zawodnika 

popularnie używane w mediach. 

Zazwyczaj dane medialne będą 

identyczne jak imię i nazwisko. 

 

 

 

 

 

 

Historia zawodnika: 

• Historia – lista wszystkich operacji dotyczących zawodnika w trakcie jego uczestnictwa w 

rozgrywkach 

• Uprawnienia ligowe – lista uprawnień ligowych zawodnika na przestrzeni sezonów 
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• Uprawnienia nieligowe – lista uprawnień nieligowych zawodnika na przestrzeni sezonu np. 

do turnieju „Z podwórka na stadion”, AMO, LAMO, Certyfikacja itp. W tym miejscu głównie 

znajdą się elementy związane z akcjami organizowanymi przez Departament Grassroots. 

 

Zakładka „Obiekty sportowe” informuje o obiektach sportowych (stadionach, boiskach itp.) 

powiązanych w danym klubem. 

 

W zakładce ‘Użytkownicy’ mamy dostęp do informacji o użytkownikach powiązanych z danym klubem 

oraz ustawionego limitu administratorów. 

 

W tym miejscu jest dostępna informacja o bieżącym limicie administratorów w klubie oraz kto ten limit 

ostatnio modyfikował. 

 

Ponadto na tym ekranie widać listę wszystkich użytkowników powiązanych z klubem z podziałem na 

funkcje w klubie (Administrator, Pracownik, itp.), podstawowe dane kontaktowe oraz daty od kiedy do 

kiedy dany użytkownik ma ważne uprawnienia. Natomiast po kliknięciu w guzik Szczegóły można 

przejrzeć dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. 

 

Dodatkowo osoba uprawnieniach administracyjnych może: 

a) modyfikować limit administratorów w klubie. Dopuszczalny zakres to 2 – 10. 

b) Usuwać użytkowników z klubu 

a. Usunięcie użytkownika wymaga podania powodu usunięcia, który zostanie 

wklejony w szablon maila.  

b. W mailu znajdą się informacje kto usuwa, kto jest usuwany oraz treść powodu.  
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c. Dodatkowo taki mail jest wysyłany do wszystkich administratorów klubu, którzy 

już przeszli nowy sposób nabywania uprawnień. Osoby, które przeszły nowy 

wniosek można łatwo rozpoznać po tym, że w powyższej liście w dacie ważności 

uprawnień (ważne do) będą mieli datę 2021-12-31. 
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3) MODUŁ ROZGRYWKI 

  

 

1) LISTA ROZGRYWEK 
 

OPIS: Lista rozgrywek w danym WZPNie z możliwością filtracji po sezonie oraz definiowaniu osób 

funkcyjnych. 

 

Lista rozgrywek przedstawia listę wszystkich rozgrywek, które zostały stworzone w danym sezonie 

przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Ten moduł aktualnie pozwala przeglądanie listy rozgrywek  

i w zależności od funkcji użytkownika, także na definiowanie osób funkcyjnych. 

W przypadku Administratora na tej liście po lewej stronie widoczne są pola do zaznaczania rozgrywek 

oraz przycisk „Dodaj osobę funkcyjną”. W przypadku gdy w to miejsce w chodzi inny użytkownik 

wspominanych elementów nie zobaczy. 

 

- kliknięcie w tę ikonkę wyświetli dymek, który poinformuje o tym kto i jaką funkcję pełni w 

danej rozgrywce. 

 

Definiowanie osób funkcyjnych, tj. Rozgrywkowy, Obsadowiec, Weryfikator, Rozliczeniowiec jest 

możliwe w tym miejscu i dla wielu rozgrywek jednocześnie. 

Aby dodać użytkownikowi funkcję w rozgrywce należy najpierw wybrać tę rozgrywkę z listy poprzez jej 

zaznaczenie – klikając na kwadracik z lewej strony. Można wybrać wiele rozgrywek jednocześnie.  

 

Ponadto, jeśli zaznaczymy ten kwadracik przy nazwie grupy rozgrywek np. „Trzecia liga”, to 

uprawnienia automatycznie dodadzą się do wszystkich rozgrywek wybranej grupy. Nie trzeba wtedy 

klikać każdej z osobna. 
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Jeśli odpowiednie rozgrywki zostaną wybrane należy kliknąć „Dodaj osobę funkcyjną”, po czym pojawi 

się poniższe okno. W nim znajdują się informacje o wybranych wcześniej rozgrywkach (z lewej strony) 

oraz zakładki z funkcjami do wyboru. 

 

 


