
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU 

Jak zapisad się na szkolenie? Jak założyd profil użytkownika? 

Jak odzyskad hasło? 

 

1. Na stronie KPCEN wybierz zakładkę  Kalendarz, następnieinteresującą Cię ofertę i kliknij Zapisz. 

 

2. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. 

 

Jeżeli posiadasz już login i hasło,  wystarczy wybrad LOGOWANIE i wpisad wymagane dane.  

Jeżeli nie - wybierz opcję NIE MAM KONTA . 

 

 

 



3. NIE MAM KONTA 

Masz do wyboru dwie możliwości: 

 KONTYNUUJ BEZ REJESTRACJI - zapiszesz się na szkolenie, ale nie będziesz posiadał 

konta, co oznacza, że przy następnym zapisie trzeba będzie ponownie uzupełniad 

wszystkie wymagane dane. 

 ZAREJESTRUJ NOWY PROFIL - założysz swój własny profil z loginem i hasłem. Zapis 

na kolejne szkolenia to tylko podanie loginu i hasła, bez ponownego uzupełniania 

danych. 

  Dane, które musisz podad zarówno w  obu opcjach, są takie same.  

 NIE MAM KONTA - opcja: KONTYNUUJ BEZ REJESTRACJI 

 

Po kliknięciu na te opcję zostaniesz przeniesiony do strony, na której musisz podad swoje dane. 

Pamiętaj, że obowiązkowe są wszystkie pola z *gwiazdką. 

Dane podstawowe 

 

 



Miejsce zatrudnienia 

 

 

Płatnik – tu  możesz wybrad:  firma lub osoba fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Tu zostaniesz poproszony o zaakceptowanie regulaminów i opcjonalnie możeszwyrazid zgodę na 

otrzymywanie e-mailem informacji o szkoleniach. Kliknij ZAPISZ,  gdy skooczysz wypełnianie.

 

 

Jeżeli w formularzu z danymi będą braki,zostaną wskazane  automatycznie. Należy je poprawid  

i ponownie kliknąd ZAPISZ. 

 

 

 

 

 

 



Po poprawnym wypełnieniu formularza z danymi i  kliknięciu ZAPISZ na dole strony,  wprowadzone 

przez Ciebie dane zostaną zapisane, a Ty zostaniesz przeniesiony na stronę  z terminem szkolenia i tu 

dokonasz zapisu na szkolenie.  

Tak jak w poniższym przykładzie musisz tylko potwierdzid wybór terminu szkolenia poprzez ponowne 

kliknięcie ZAPISZ. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja wyboru terminu (jak poniżej). 

 

BEZ PREFERENCJI(widoczne tylko wówczas, gdy organizator szkolenia dopuścił taka możliwośd). 

Gdy termin Ci nie odpowiada, a jesteś zainteresowany szkoleniem, możesz zaznaczyd opcję  

BEZ PREFERENCJI.Wówczas Twoje zgłoszenie będzie oczekiwało na termin na liście rezerwowej. 

Zostaniesz powiadomiony o terminie. 

 

 

Bez preferencji 



Jeżeli termin szkolenia odpowiada Ci i kliknąłeś  ZAPISZ, zostaniesz przeniesiony do strony z 

informacją o  e-mailu z potwierdzeniem zapisu, który otrzymasz na podany przez Ciebie adres. 

 

 

E-mail na Twojej poczcie, który otrzymasz. 

 

 

Po otwarciu wiadomości zobaczysz szczegółową informację o rejestracji na szkolenie. Po kliknięciu na 

link LOGOWANIE zostaniesz przeniesiony do Twojego zgłoszenia. 

 

 

 

 



Tu możesz podejrzed  swój status lub zrezygnowad z udziału w szkoleniu. O każdorazowej  zmianie 

statusu (np.  ZAAKCEPTOWANY, OPŁACONY) będziesz informowany mailowo.  

Możesz również otrzymywad e-maile od organizatora/prowadzącego szkolenie. 

 

 

B. NIE MAM KONTA - opcja: ZAREJESTRUJ NOWY PROFIL 

 

Wpisz swój e-mail, nazwę użytkownika i hasło oraz zabezpieczenie formularza (przepisz podany nr). 

 

 



 

Po poprawnym wpisaniu otrzymasz  informację o zakooczeniu rejestracji. 

 

 

Sprawdź, czy e-mail nie znajduje się w spamie. Bądź cierpliwy, rejestracja może troszkę potrwad.  

Aktywuj konto klikając na link rejestracyjny. Zapamiętaj login i hasło podane przy rejestracji. 

 

  

Po kliknięciu na link aktywacyjny zostaniesz przeniesiony na stronę  informującą o aktywowaniu 

profilu. 

 

 



Gdy przejdziesz dalej, zobaczysz Twój PANEL UŻYTKOWNIKA. 

 

 

W ZARZĄDZANIU SZKOLENIAMI wpisz swoje dane. Będą wykorzystywane przy każdym zapisie na 

szkolenia (czyli nie będzie trzeba wpisywad ich ponownie) 

Teraz, gdy wejdziesz w KALENDARZ,  wybierzesz ofertę szkolenia i  klikniesz ZAPISZ zostaniesz 

poproszony o zalogowanie lub już będziesz zalogowany.  

Bez wpisywania danych możesz zapisad się na szkolenie. 

 

4. Gdy zapomnisz hasło… 

Możesz je odzyskad, wpisując  e-maila podczas logowania i klikając na  Przypomnij hasło. Otrzymasz 

e-maila na podany przez Ciebie adres z pomocą. 

 


