
Instrukcja 
utworzenia konta w portalu informatycznym 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

Uwaga! Poniższe przykłady wyglądu ekranu pochodzą z przeglądarki internetowej Google Chrome, 
jednak w innych przeglądarkach wygląd strony internetowej PZSS jest taki sam. 

 

1. W przeglądarce internetowej wejść na stronę 
(wpisać poniższy adres internetowy) 
 

https://www.pzss.org.pl/ 
 

 

 

2. Kliknąć myszką z lewej strony pozycję  Portal informatyczny 

 

https://www.pzss.org.pl/


 

3. Kliknąć myszką pozycję  Logowanie  na czerwonym polu, które się pojawiło 

 

 

4. Na ekranie, który się pojawił kliknąć myszką pozycję  Mam już swoje dane w PZSS 

 

  



5. Na ekranie, który się pojawi uzupełnić wszystkie 3 pola zgodnie z opisem 

• nr patentu strzeleckiego w formacie 
 
00000/PAT/00/0000 
 
Uwaga! Zera zastąpić właściwymi cyframi ze swojego patentu strzeleckiego 
 

• nr PESEL, musi zawierać 11 cyfr 

• w polu  Email  wpisać adres własnej poczty elektronicznej, na który Zarząd naszego klubu 
przysyła Państwu informację np. z terminami zawodów 

 

6. Po wpisaniu wszystkich danych kliknąć zielony przycisk  Ustaw login 

  



7. Na ekranie pojawi się okno zmiany hasła, w którym w 3 polach trzeba wpisać odpowiednio od góry: 

• w pierwszym stare hasło, czyli nr PESEL. Musi zawierać 11 cyfr 

• w drugim nowe, wymyślone hasło, które musi zawierać minimum 8 znaków, w tym: 
▪ małe litery 
▪ DUŻE litery 
▪ cyfry 
▪ i znaki specjalne, jak np. ! 

• w trzecim jeszcze raz wpisać nowe hasło z drugiego pola, chodzi o wyeliminowanie pomyłek w jego 
wpisywaniu 

 

8. Po wpisaniu wszystkich danych kliknąć zielony przycisk  Zmień hasło 

 

 

 

 

 

 

  

Uwaga! 

Te napisy będą automatycznie znikać w momencie, gdy zostanie 

wpisany w nowym haśle znak, o którym w nich mowa! 



9. Pojawi się REGULAMIN, który trzeba przesunąć w dół paskiem z prawej strony tekstu: 

 

 

 

10. Na dole tekstu regulaminu kliknąć zielony przycisk  Akceptuj 

 

  



11. Zostanie wyświetlone okno z danymi osobowymi. 

Uwaga!  Szare pola na obrazku poniżej zasłaniają dane osobowe oraz zdjęcia. 

 

 

12. Konto zostało założone. Teraz wystarczy się wylogować, klikając symbol małego trójkąta do góry po prawej 
stronie, a następnie kliknąć pozycję Wylogowanie 

 

13. Pojawi się okno standardowego logowania do założonego konta. 

 

KONIEC 


