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1. Logowanie do systemu Extranet 

 

Aby rozpocząć pracę w systemie Extranet użytkownik musi się 

zalogować do systemu wprowadzając w przeglądarce internetowej 

następujący adres:  

http://kluby.pzpn.pl 

co spowoduje otwarcie okna logowania do systemu 

 

 

Po podaniu właściwej „Nazwy użytkownika” i „Hasła”, klikamy przycisk Zaloguj. 

Otworzy się następująca strona: 

 

Po lewej stronie widzimy menu czynności podzielone na moduły : 

Klub, Faktury, Rozgrywki, Użytkownicy oraz Administracja. 

http://kluby.pzpn.pl/


2. Administracja 

Moduł Administracja związany jest z samym użytkownikiem. W obecnej 

wersji systemu moduł ten umożliwia okresową zmianę hasła oraz zakończenie 

pracy z aplikacją. 

 

2.1. Zmiana hasła 

Aby zmienić hasło do systemu, klikamy w lewym menu pozycję 

Administracja a następnie Zmiana hasła. Otworzy się następujące okno: 

 

W pierwszym polu musimy podać nasze aktualne hasło, natomiast w 

dwóch pozostałych polach nowe hasło. Wprowadzone zmiany akceptujemy 

klikając przycisk „OK”. 

 

2.2. Wylogowanie 

Aby zmienić zakończyć pracę z systemem, klikamy w lewym menu 

pozycję Administracja a następnie Wyloguj. 

 



3. Rozgrywki 

 

Moduł Rozgrywki związany jest z meczami piłkarskimi, w których udział 

biorą drużyny z Klubu reprezentowanego przez danego Użytkownika. 

W obecnej wersji systemu zadaniem Użytkownika będącego 

przedstawicielem Klubu jest wskazanie dla każdego meczu piłkarskiego 

pełnego składu drużyny, rozumianego jako podstawowych 11 Zawodników, 

Zawodników rezerwowych oraz listę oficjeli na ławce rezerwowych. 

Podkreślić należy, iż tak wprowadzone dane są automatycznie 

wprowadzane do Raportu Sędziego prowadzącego dany mecz piłkarski. 

Sędzia nie ma możliwości wprowadzić żadnych zmian!!! 

 

3.1. Lista rozgrywek 

 

Po kliknięciu przycisku Rozgrywki a następnie Lista rozgrywek otworzy 

się okno z danymi wskazującymi mecze piłkarskie drużyn danego Klubu (w 

formie listy posegregowanej ze względu na daty). 

 

 

 

 



3.2. Dokumenty meczowe 

Aby przejść do pracy z danymi wybranego meczu, należy znaleźć jego 

wpis na liście rozgrywek a następnie kliknąć na ikonę  

Otworzy się następujące okno: 

 

 

 

3.3. Skład drużyny 

Aby rozpocząć pracę z dokumentem meczowym dla wybranego 

wcześniej meczu piłkarskiego należy kliknąć na ikonę  

Otworzy się następujące okno: 

 

Jego budowa odzwierciedla podział na podstawową „11”, Zawodników 

rezerwowych oraz inne osoby na ławce rezerwowych. 



Aby dodać osobę, i odnosi się to do dowolnej części powyższego okna, należy 

kliknąć przycisk Edytuj. W efekcie tego pojawi się następujące okno: 

 

 

 

Z listy Zawodnik wybieramy poszukiwanego Zawodnika. Przy czym należy 

pamiętać, że lista ta jest wypełniana automatycznie i znajdują się tam jedynie 

Zawodnicy danego Klubu Uprawnieni przez stosowny organ jurysdykcyjny do 

gry w danej klasie rozgrywkowej. 

Następnie możliwe jest opcjonalne wskazanie czy wybrany Zawodnik jest 

bramkarzem i/lub kapitanem. 

W ostatnim kroku należy dla danego Zawodnika wskazać jego numer 

boiskowy. 

Całość dopełnia kliknięcie na przycisk Zapisz. 

 
Wyżej opisaną operację powtarzamy dla wszystkich 11 podstawowych 

Zawodników, a następnie w belce górnej wybieramy kolejno Zawodników 
rezerwowych oraz Osoby uprawnione do przebywania na ławce rezerwowych: 

 

 
 

 
Po zakończeniu wprowadzania pełnego składu drużyny należy kliknąć 

na przycisk Zapisz. W takim przypadku system zweryfikuje kompletność 

wprowadzonych danych i ewentualnie wskaże istniejące braki. 
 
 



4. Pomoc techniczna 

 
 
Wsparcia technicznego użytkownikom systemu ExtranetPZPN udzielają 

pracownicy PZPN pod nr  telefonu 22 55 12 255 

 

 


