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Jak uzyskać dostęp do systemu? 

Porada przeznaczona jest dla użytkowników, dla których zostało już stworzone konto.  

Po uruchomieniu strony http://www.oswiatawradomiu.pl/ i kliknięciu w przycisk Zaloguj należy wykonać 

następujące czynności: 

1. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz Przywracanie dostępu do konta. 

 

2. W oknie Przywracanie dostępu uzupełnić informacje, które umożliwią w kolejnych krokach nada-

nie/zmianę hasła: 

 W polu Przepisz słowa z obrazka wpisać tekst wyświetlony nad tym polem (ze spacją pomiędzy sło-

wami). Jeśli tekst jest bardzo nieczytelny, można go zmienić, klikając ikonę Zmień próbkę  . 

 Uzupełnić pole E-mail, PESEL lub login.   

W przypadku pierwszego logowania zaleca się podanie numeru PESEL, a nie innego wskazywanego przez 
system identyfikatora (login czy e-mail).  
Użytkownicy, którzy nie dostarczą do systemu numeru PESEL, będą posługiwać się utworzonym w tym celu 
unikalnym identyfikatorem zastępującym numer PESEL.  

http://www.oswiatawradomiu.pl/
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Użytkownicy, którzy mają mieć dostęp do platformy w ramach różnych placówek, nie będą mogli posługi-
wać się jednym loginem (jak jest to możliwe przy numerze PESEL). W takim przypadku użytkownik będzie 
zmuszony korzystać z tylu różnych kont (loginów i haseł), ile różnych unikalnych identyfikatorów zostanie 
mu przypisanych w różnych placówkach.  

 Kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. 

 

3. Po otrzymaniu komunikatu z poniższą treścią należy sprawdzić konto pocztowe i postępować dalej 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości: 

 

Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub, w szczególnych przypadkach, do skrzynki wiadomości-

śmieci (spamu), stąd należy sprawdzić obydwie. 

 W otrzymanej wiadomości (jeśli to konieczne, odszukać i zapamiętać nadany przez system login 

użytkownika). 
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 Kliknąć odnośnik zawarty w treści wiadomości, umożliwiający przejście do okna, pozwalającego 
ustawić nowe hasło użytkownika (autoryzacja wymaga przepisania słów z  obrazka). 

Odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.  
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą 
można wykonywać wielokrotnie. 

 

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:  

- długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki nieal-
fabetyczne (np. @ # ! +);  

- może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imie-
nia i nazwiska);  

- nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie. 


