
Instrukcja
Nadawania uprawnień
administratora klubu

Poradnik po
www.kluby24.pzpn.pl
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http://www.kluby24.pzpn.pl/


Osoba występująca o uprawnienia musi mieć 
założone konto na portalu pzpn24.pzpn.pl

1.Logujemy się na stronę pzpn24.pzpn.pl
W menu po lewej stronie wybieramy ” Funkcje i organizacje” 
następnie  „Nową funkcję”
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2.Z listy wybieramy interesują nas funkcję. W naszym przypadku
„ Administrator klubowy”

3. Wybieramy Małopolski ZPN  i klikamy „Utwórz”
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4.Wniosek został utworzony. Naciskamy „ Złóż wniosek o 
nadanie uprawnień”

5. W tym miejscu należy pobrać załącznik z upoważnieniem, 
wybrać odpowiednie opcje na stronie i załączyć skan 
uzupełnionego i podpisanego upoważnienia do dostępu do 
systemów PZPN w określonej roli. 
Skan upoważnienia należy załączyć w formacie PDF. Plik nie 
może przekraczać 5 MB. Po załączeniu zatwierdzamy operację. 
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6. W tym momencie wniosek „oczekuje na rozpatrzenie” 
czyli został wysłany do Administratora MZPN i czeka na 
weryfikację. Czas na weryfikację to 14 dni.  Aby 
uprawnienia zostały nadane należy zaakceptować wniosek. 
Po akceptacji odpowiednie uprawnienia zostaną nadane. 
Można je sprawdzić w sekcji „ Historia”

7. Jeśli wniosek jest odrzucony zostaniemy o tym 
poinformowani również mailowo

Rozpatrywanie wniosków o nadanie
uprawnień pracownika klubu.

1. Administrator Klubu po zalogowaniu do aplikacji Kluby MVC
(https://klubymvc.pzpn.pl) ma możliwość rozpatrywania 
wniosków o nadanie uprawnień pracownika klubu. W tym 
celu wchodzimy w zakładkę Administracja i Lista wniosków
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2. 
1. Szczegóły wniosku zawiera niezbędne informacje do jego 

weryfikacji. Aby zweryfikować wniosek należy: a. Pobrać 
plik z Upoważnieniem. 

2.  Po jego weryfikacji Administrator Klubu wybiera 
uprawnienia, które powinny zostać nadane temu 
użytkownikowi. 

3.  Następnie należy kliknąć ‘Zatwierdź wniosek’. W tym 
momencie wniosek musi zaakceptować jeszcze pracownik 
wnioskujący o uprawnienia w PZPN24. Po akceptacji 
uprawnienia zostaną nadane. 

4.  Odrzucenie wniosku wymaga podania powodu, który 
zostanie wklejony do wiadomości mailowej, która 
zostanie wysłana do użytkownika składającego wniosek o
nadanie uprawnień 
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Dziękujemy za uwagę

Przygotował Krzysztof Krzemień
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