
  Numer instrukcji dla Egzaminatora: 0003 (wersja: 3.0) 

 
Infolinia pomocy SIOEPKZ, telefon: +48 22 448 66 60 godziny pracy:  dni robocze od 7:30 do 17:30 lub 24h w  dni określone w komunikacie dyrektora CKE 

 
Strona 1 z 10 

 

 

Instrukcja zgłoszenia się egzaminatora  z kwalifikacji: model (w) 
i model (wk) do sesji egzaminacyjnej 

 

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) Zaloguj się na konto 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 swój login do SIOEPKZ 

e. W pole Hasło wpisz lub wklej swoje hasło do SIOEPKZ 

f. Po wypełnieniu pól Login oraz Hasło wybierz przycisk Zaloguj 
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g. Po poprawnym podaniu loginu oraz hasła zostanie wyświetlona poniższa strona 
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h. Wybierz z menu kolejno  Proces egzaminowania -> Egzaminatorzy -> Zgłoszenie dostępności tak jak na poniższym rysunku 
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i. Zostanie pokazana strona jak na poniższym rysunku 
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j. Jeżeli jesteś egzaminatorem mogącym egzaminować z kwalifikacji model (w) lub model (wk) i w danej sesji będą planowane 
egzaminy z tych kwalifikacji wybierz ikonę zegara widoczną w kolumnie Operacje tak jak na poniższym rysunku. 

 

 

Uwaga: Jeżeli do bieżącej sesji zdający nie złożyli deklaracji z danej kwalifikacji model (w) lub model (wk),  to nie pojawią się one na liście 

dostępności egzaminatora. 
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k. Po wybraniu ikony zegara pojawi się okno zgłaszania dostępności udziału w sesji tak jak na poniższym rysunku.  
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l. Zaznacz tylko te dni i te kwalifikacje kiedy możesz egzaminować i wybierz przycisk Dodaj (np. tak jak na poniższym rysunku) 
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m. Po wybraniu przycisku Dodaj zostanie określona dostępność dla sesji egzaminacyjnej. W kolumnie Określona dostępność zostanie 
wyświetlona wartość Tak 

 

 

n. Uwaga: Aby zmienić swoją dostępność wybierz ponownie ikonę zegara 
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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 

 


