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Instrukcja pierwszego logowania dla egzaminatora w Systemie 
informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w 

Zawodzie 
 
 

Słowniczek pojęć: 

 

 CKE: Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 OKE: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

 OE: Ośrodek Egzaminacyjny 

 SIOEPKZ: System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie 

 Egzaminator: Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów 

 

1) Egzaminator otrzymuje, od właściwej dla niego OKE 

 

 Login:  .............................................................   

oraz 

 Hasło:  .............................................................  

 

potrzebne do pracy w SIOEPKZ. 

 

2) Login oraz hasło w SIOEPKZ są informacjami chronionymi indywidualnie przypisanymi 
do Egzaminatora (jako osoby fizycznej); 

 

a. Egzaminator w żadnym z przypadków nie może udostępniać swoich danych 
potrzebnych do pracy w SIOEPKZ innym osobom; 

b. W przypadku utraty hasła przez Egzaminatora należy zgłosić się do OKE 

c. W przypadku utraty loginu przez Egzaminatora należy zgłosić się do OKE. 

 

3) Pierwsze logowanie Egzaminatora w SIOEPKZ 

a. Uruchom przeglądarkę internetową 

b. W pole adresu przeglądarki internetowej wpisz: epkz.cke.edu.pl i wciśnij Enter 

c. Poczekaj na pojawienie się poniższej strony 
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d. W pole Login wpisz lub wklej login otrzymany od OKE 

e. W pole Hasło wpisz lub wklej hasło otrzymane od OKE 

f. Po wypełnieniu pól Login oraz Hasło wybierz przycisk Zaloguj 

g. Po poprawnym podaniu loginu oraz hasła zostanie wyświetlona poniższa strona 
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Imię i nazwisko Egzaminatora zostanie wyświetlone w prawym górnym rogu strony (przykład na poniższym rysunku) 

 
 

 

W przypadku problemów prosimy o kontakt z infolinią pomocy SIOEPKZ,  

telefon: +48 22 448 66 60 

godziny pracy:  

dni robocze od 7:30 do 17:30 

dni określone w komunikacie dyrektora CKE: tryb pracy 24h 

 


