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Instrukcja sprawdzenia danych konta egzaminatora oraz wyboru metod 
komunikacji 

 

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 

g. Po poprawnym podaniu loginu oraz hasła zostanie wyświetlona poniższa strona 
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h. Wybierz z menu kolejno  Profil -> Edycja profilu tak jak na poniższym rysunku 

 

 

 
 

  



  Numer instrukcji dla Egzaminatora: 0002 (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 4 z 8 

 

i. Zostanie pokazana strona jak na poniższym rysunku 
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j. Proszę uzupełnić lub poprawić na aktualne, dane obowiązkowe i/lub opcjonalne 
według poniższych wskazówek: 

 

Sekcja DANE UŻYTKOWNIKA 

 

i. Imię*: (pole obowiązkowe) 

ii. Nazwisko*: (pole obowiązkowe) 

iii. Data urodzenia: 

1. Pole wypełniane automatycznie (nie edytowalne) w przypadku 
wypełnienia pola PESEL 

2. Pole wypełniane opcjonalnie (edytowalne) w przypadku braku 
numeru PESEL 

iv. Miejsce urodzenia: (pole opcjonalne) 

v. PESEL: (pole opcjonalne) (w przypadku wypełnienia, pole Data urodzenia 
zostanie wypełnione automatycznie) 

 

Sekcja NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

vi. Rodzaj dokumentu tożsamości: (pole obowiązkowe) 

vii. Numer dokumentu tożsamości: (pole obowiązkowe) 

 

Sekcja ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

viii. Województwo: (pole opcjonalne) 

ix. Gmina: (pole obowiązkowe w przypadku określenia województwa) 

x. Miejscowość: (pole opcjonalne) 

xi. Kod pocztowy: (pole opcjonalne) 

xii. Telefon:  (zawsze tylko same cyfry: 2 cyfry kraju + 9 cyfr bez spacji oraz 
jakichkolwiek innych znaków) np. 48123456789 

1. Pole obowiązkowe w przypadku wybrania typu notyfikacji: 

a. Powiadamianie SMS 

lub 

b. Powiadamianie SMS oraz Email 

 

2. Pole opcjonalne w przypadku wybrania typu notyfikacji: 

a. Brak 
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lub 

b. Powiadamianie Email 

xiii. Ulica i nr: (pole opcjonalne) 

xiv. Poczta: (pole opcjonalne) 

xv. Email*: (pole obowiązkowe) (nie należy podawać prywatnych adresów E-
mail) (należy podać publiczny adres emai) 

 

Sekcja ALTERNATYWNY ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

xvi. Województwo: (pole opcjonalne) 

xvii. Gmina: (pole obowiązkowe w przypadku określenia województwa) 

xviii. Miejscowość: (pole opcjonalne) 

xix. Kod pocztowy: (pole opcjonalne) 

xx. Ulica i nr: (pole opcjonalne) 

xxi. Poczta: (pole opcjonalne) 

 

Sekcja RODZAJ NOTYFIKACJI 

 

1. Brak: jeżeli nie chcesz otrzymywać powiadomień inną drogą niż 
tylko po zalogowaniu się do SIOEPKZ. 

2. Powiadamianie SMS: jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia po 
zalogowaniu się do SIOEPKZ oraz równolegle na swój numer 
telefonu komórkowego. 

3. Powiadamianie Email: jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia 
po zalogowaniu się do SIOEPKZ oraz równolegle na swój adres E-
mail. 

4. Powiadamianie SMS oraz Email: jeżeli chcesz otrzymywać 
powiadomienia po zalogowaniu się do SIOEPKZ oraz równolegle 
na swój numer telefonu komórkowego oraz swój adres E-mail. 

 

Wybierz przycisk Aktualizuj znajdujący się na dole strony aby zapisać poprawione 
dane dotyczące własnej osoby (tak jak na poniższym rysunku) 
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Informacja dotycząca chronionych danych własnych użytkownika Egzaminatora. 

 

1) Wszystkie niepubliczne dane własne użytkownika Egzaminatora są danymi chronionymi, 
są to w szczególności: 

 

i. Data urodzenia 

ii. Miejsce urodzenia 

iii. PESEL 

iv. Rodzaj dokumentu tożsamości 

v. Numer dokumentu tożsamości 

Dane dotyczące ADRES KORESPONDENCYJNY 

vi. Województwo 

vii. Gmina 

viii. Miejscowość 

ix. Kod pocztowy 

x. Telefon 

xi. Ulica i nr 

xii. Poczta 

xiii. Email 

 

Dane dotyczące ALTERNATYWNY ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

xiv. Województwo 

xv. Gmina 

xvi. Miejscowość 
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xvii. Kod pocztowy 

xviii. Ulica i nr 

xix. Poczta 

 

2) Do danych własnych użytkownika związanych z funkcją Egzaminatora, do których ma 
dostęp w celach kontaktowych Dyrektor OE po tym kiedy egzaminator zgłosi swoją 
dostępność na dany termin egzaminu, zalicza się: 

a. Imię Egzaminatora (jest to dana dostępna dla dyrektora OE) 

b. Nazwisko Egzaminatora (jest to dana dostępna dla dyrektora OE) 

c. Email  (jest to dana dostępna dla dyrektora OE) 

d. Telefon: (jest to dana dostępna dla dyrektora OE) 

e. Login używany przez Egzaminatora w SIOEPKZ (jest to dana dostępna tylko dla 
wybranych użytkowników SIOEPKZ mogących nawiązywać komunikację 
wewnątrz SIOPEKZ poprzez system komunikatów) 

 

 

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 

 


