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1. Rejestracja konta w SMK  
Aby założyć konto użytkownika w SMK należy przejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl. Na 

prezentowanej stronie logowania do SMK należy wybrać „Załóż konto”.  

 

Rysunek 5 Ekran logowania System Monitorowania Kształcenia  

Po wyborze „Załóż konto” użytkownik zostanie przekierowany do strony https://eploz.ezdrowie.gov.pl/, na 

której odbywa się proces zakładania konta.  

  
Rysunek 6 Ekran startowy e-PLOZ  

Proces rejestracji konta w e-PLOZ, opisany jest w instrukcji „Instrukcja EPLOZ” w Rozdziale Rejestracja 

nowego użytkownika. 

  

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
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Po rejestracji konta w e-PLOZ na adres podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem 

aktywacyjnym. Aby dokończyć proces rejestracji należ wybrać „ten link”.  

 

Po weryfikacji konta użytkownik zostanie przeniesiony do następującego ekranu, gdzie będzie mógł 

sprawdzić i ewentualnie zmienić dane podane podczas rejestracji. Po potwierdzeniu danych należy wybrać 

„Zapisz”.  

  
Rysunek 8 Weryfikacja danych  

Po wybraniu „Zapisz” użytkownik zostanie przekierowany do strony https://smk.ezdrowie.gov.pl/ gdzie 

pojawi się komunikat o pierwszym logowaniu. Po wybraniu „OK” użytkownik będzie musiał uzupełnić 

brakujące dane profilowe i zapoznać się z polityką prywatności.  

  

Rysunek  7   Link aktywacyjny   

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
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Profil użytkownika składa się z poniższych sekcji:  

• „Dane osobowe”;  

• „Adres”;  

• „Adres korespondencyjny”;  

• „Kontakt”.  

Należy wypełnić wszystkie niezbędne pola w sekcjach. Szczegółowy opis sekcji na wniosku został 

zamieszczony w kolejnych rozdziałach instrukcji.   

  

Rysunek  9   Pierwsze logowanie   
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1.1. Dane osobowe  
W sekcji „Dane osobowe” należy wypełnić pola:  

• Imię (zostało uzupełnione informacjami z procesu zakładania konta w e-POLZ);  

• Drugie imię (jeśli posiadasz);  

• Imię w dopełniaczu;  

• Nazwisko (zostało uzupełnione informacjami z procesu zakładania konta w e-POLZ);  

• Nazwisko rodowe;  

• Nazwisko w dopełniaczu;  

  

Rysunek  10   Kwestionariusz osobowy   
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• Miejscowość urodzenia;  

• Kraj urodzenia;  

• Data urodzenia (data urodzenia musi być zgodna z wprowadzonym PESEL);  

• Płeć;  

• Obywatelstwo;  

• PESEL (został uzupełniony informacjami z procesu zakładania konta w e-POLZ) lub inny dokument 

w przypadku braku PESEL;  

• Rodzaj dokumentu (został uzupełniony informacjami z procesu zakładania konta  w e-POLZ);  

• Nr dokumentu (jw.);  

 

1.2. Adres/Adres korespondencyjny  
W sekcji „Adres” należy wypełnić pola określające adres zamieszkania:  

• Województwo;  

• Miejscowość;  

• Ulica;  

• Kod pocztowy (format kodu pocztowego XX-XXX);  

• Nr domu;  

• Nr lokalu.  

Następnie działanie należy powtórzyć dla sekcji „Adres korespondencyjny”. Jeżeli adres korespondencyjny 

jest taki sam, jak adres zamieszkania, należy zaznaczyć pole wyboru „Jak miejsce zamieszkania”. Dane  w 

adresie korespondencyjnym zostaną skopiowane z sekcji powyżej.  

•   Kraj wydania (jw.);   

  

Rysunek  11   Dane osobowe  -   Brak PESEL   
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1.3. Kontakt  
W sekcji „Dane kontaktowe” należy wypełnić pola:  

 •  Telefon,  

 

1.4. Polityka prywatności  
Po wypełnieniu powyższych sekcji na wniosku o założenie konta należy zapoznać się z polityką prywatności 

za pośrednictwem łącza „tutaj”. Należy potwierdź zapoznanie się z polityką prywatności, zaznaczając pole 

wyboru „Zapoznałam/Zapoznałem się”.  

 

Rysunek 14 Polityka Prywatności  

  

Rysunek  12   Adres/Adres korespondencyjny   

•   Adres e - mail.   

  

Rysunek  13   Dane kontaktowe   
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1.5. Zapisanie danych profilowych  
Po wykonaniu wszystkich powyższych należy wybrać „Zapisz”.  

 

Jeśli podczas uzupełniania danych profilowych popełniony został błąd lub ominięte zostało 

wymagane pole/pola, zostaniesz o tym poinformowany komunikatem z informacją o polach 

wymagających poprawy lub uzupełnienia. Należy potwierdzić komunikat wybierając „OK”.  

 

Pola wymagające poprawy lub uzupełnienia będą zaprezentowane na „Liście błędów walidacji” 

kolorem czerwonym na górze wniosku. Poniżej przedstawiono przykładową listę błędów:  

 

Rysunek 17 Przykładowa lista błędów walidacji 

  

Rysunek  15   Zapisanie danyc h profilowych   

  

Rysunek  16   Błędy na formularzu  –   komunikat   
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Jeśli formularz nie zawiera braków lub błędów to po wyborze „Zapisz”, zostanie utworzone konto w 

roli zerowej a użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu „Wybierz kontekst pracy”.  

 

Po kliknięciu przycisku „Wybierz”, użytkownik zostanie przeniesiony do następującego ekranu.  

 

Rysunek 19 Widok Menu głównego w Roli Zerowej  

  

Rysunek  18   Informacja o kontekście pracy   

  


