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1 Rejestracja do Systemu 

W celu dokonania rejestracji użytkownika wejdź na stronę https://konkursy.mz.gov.pl, a 
następnie kliknij na opcje „Zarejestruj się”. 

 

 
Rysunek 1 Formularz rejestracyjny 

 

Wypełnij formularz rejestracji, uwzględniając wszystkie pola1 oraz zaznaczając „Akceptuję 
regulamin serwisu”, a następnie naciśnij przycisk „Zarejestruj”. Zostaniesz przeniesiony na 
stronę logowania Profilu Zaufanego. 

 

                                                      
1 Jeżeli dany podmiot nie ma numeru KRS, należy pozostawić pole niewypełnione. 

https://konkursy.mz.gov.pl/
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Rysunek 2 Strona logowania Profilu Zaufanego 

 

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego oprócz wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym , 
dostaniesz wiadomość, która umożliwia późniejsze potwierdzenie tożsamości profilem 
zaufanym, jeśli nie zostało to zrobione podczas rejestracji. 

 

 
Rysunek 3 Wiadomość e-mail z linkiem do profilu zaufanego 
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By pomyślnie zakończyć proces rejestracji niezbędne jest kliknięcie linku aktywacji konta 
w wiadomości e-mail wysłanej po potwierdzeniu tożsamości profilem zaufanym. 

 
Rysunek 4 Wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta 

 

Po kliknięciu linku aktywacyjnego zostaniesz przeniesiony na poniżej załączoną stronę systemu. 

 
Rysunek 5 Strona informująca o potwierdzeniu adresu email 

 

Gdy konto zostanie aktywowane otrzymasz potwierdzającą wiadomość e-mail. 
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Rysunek 5 Wiadomość z informacją o zakończeniu rejestracji 

 

Po aktywowaniu konta przez Administratora Systemu otrzymujemy wiadomość potwierdzającą 
aktywacje. Od tej chwili możemy się zalogować i korzystać z pełnej funkcjonalności Systemu. 

 
Rysunek 6 Wiadomość informująca o aktywacji konta 

2 Logowanie do Systemu 

 

W celu zalogowania się do Systemu należy w przeglądarce internetowej otworzyć adres: 
https://konkursy.mz.gov.pl/. Następnie w polach Logowanie za pomocą hasła wpisać login i 
hasło do konta klienta. Po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk Zaloguj. 

 

https://konkursy.mz.gov.pl/
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Rysunek 7 Logowanie 

 

Alternatywnie można użyć logowania przy pomocy Profilu Zaufanego, w tym celu kliknij przycisk 
„Zaloguj przy pomocy Profilu Zaufanego”. 

 

3 Strona główna klienta 

 

Po zalogowaniu na konto mamy szybki podgląd na złożone przez nas wnioski oraz możliwość 
wypełnienia formularza dla nowego wniosku bądź na uzupełnienie wniosku. 
W lewej sekcji „Twoje wnioski” znajdują się aktualnie złożone przez Ciebie wnioski. Po 
kliknięciu przycisku Akcja masz możliwość pokazania wniosku, pobrania wnioski, oraz pobrania 
potwierdzenia złożenia wniosku.  

W prawej sekcji Aktualne projekty znajdują się dostępne dla Ciebie projekty (nabory) do 
których możesz złożyć wniosek. 
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Rysunek 8 Strona główna 

 

4 Ustawienia konta i wylogowanie 

 

Po kliknięciu w nazwę zalogowanego użytkownika, z rozwijanej listy klikamy opcję Moje konto. 

 

 
Rysunek 9 Przejście do ustawień konta 

 

Wyświetlone zostają szczegóły dotyczące zalogowanego użytkownika. 
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Rysunek 10 Ustawienia konta 

 

Z tego poziomu możemy również zmienić hasło. Klikamy opcję „Zmień hasło”, następnie 
wpisujemy obecne hasło, nowe hasło oraz powtórnie nowe hasło. Zatwierdzamy zmianę hasła 
kliknięciem opcji „Zmień hasło”. Zmianę hasła możemy również anulować klikając przycisk 
„Anuluj”. 

 

 

 

 

 
Rysunek 11 Zmiana hasła 

 

Aby wylogować się z Systemu należy wybrać z listy opcję Wyloguj. 
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5 Składanie nowego wniosku 

 

Aby złożyć wniosek należy wypełnić 3 okna w lewej kolumnie na stronie głównej, a następnie 
wcisnąć przycisk „Wyślij”, odczekać, aż system wyśle wniosek i zostaniemy przeniesieni do 
strony Profilu zaufanego by podpisać wniosek. 

 

Złożenie wniosku polega na pobraniu załącznika, który zawiera szczegółowe wymagania, 
dodatkowe pliki itp., oraz na załączeniu wymaganych plików, które mogą występować w trzech 
typach:  

1. Plik tekstowy edytowalny (w jednym z formatów: doc, docx, odt ),  

2. Plik arkusza kalkulacyjnego (wymagany przynajmniej jeden plik kalkulacyjny w jednym z 
formatów: xls, xlsx, ods ), 

3. Pozostałe załączniki - pozostałe niezbędne pliki do rozpatrzenia wniosku (wymagany 
przynajmniej jeden plik z dopuszczalnych formatów: doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, 
csv, rtf, txt, odp, ppt, pptx, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z).  

 

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. 

 

Maksymalna wielkość przesłanego wniosku licząc wszystkie pliki wchodzące w skład wniosku 
lub uzupełnienia nie mogą przekroczyć 100 mb. 

 

Aby anulować proces składania wniosku, wciśnij przycisk „Anuluj”. 
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Rysunek 12 Składanie nowego wniosku 

 

Poprawne wysłanie wniosku powinno zakończyć się wyświetleniem podsumowania wniosku 
oraz otrzymaniem dwóch wiadomości e-mail.  
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Rysunek 13 Szczegóły wniosku 

 

Jedna wiadomość e-mail umożliwia późniejsze podpisanie wniosku profilem zaufanym, jeśli nie 
zostało to zrobione podczas wysyłaniu wniosku.  

Jeśli użytkownik nie podpisze dokumentu profilem zaufanym podczas składania wniosku lub 
później poprzez link w e-mailu wniosek nie zostanie wysłany do Ministerstwa Zdrowia.  
Podpisanie dokumentu profilem zaufanym jest niezbędne do wysłania wniosku do Ministerstwa 
Zdrowia. 
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Rysunek 14 Wiadomość e-mail z linkiem do podpisu wniosku przez Profil Zaufany 

 

Druga wiadomość e-mail zawiera informacje o wysłaniu wniosku oraz link do podglądu wniosku. 

  

Rysunek 15 Wiadomość e-mail z linkiem do wniosku 

 

6 Uzupełnianie wniosku 

 

Aby uzupełnić wniosek przejdź do zakładki „Uzupełnienie”. 
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Wpisz nr wniosku, który ma zostać uzupełniony, dodaj załącznik, a następnie wpisz uwagi do 
wniosku i naciśnij przycisk „Wyślij”. 

Aby anulować proces uzupełniania wniosku, wciśnij przycisk „Anuluj”. 

Dopuszczalne formaty załącznika to: doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, csv, rtf, txt, odp, ppt, 
pptx, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z 

 
Rysunek 16 Uzupełnianie wniosku 
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7 Podgląd złożonych wniosków 

 

Na stronie głównej w prawej kolumnie wyświetlane są złożone wnioski. 

Listę wysłanych wniosków możemy sortować. 

 
Rysunek 17 Podgląd Twoich wniosków  

 

Klikając przycisk „Akcja” rozwinie się lista umożliwiająca podgląd wniosku, pobranie wniosku 
oraz pobranie wysyłki wniosku, który został podpisany profilem zaufanym oraz wysłany do 
Ministerstwa Zdrowia. 
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Rysunek 18 Przycisk „Akcja” w podglądzie Twoich wniosków 

8 Pobranie złożonego wniosku  

 

Każdy złożony wniosek może zostać pobrany przez użytkownika, w tym celu na stronie głównej 
naciśnij przycisk „Akcja”, w spisie swoich wniosków, a następnie naciśnij „Pobierz”. 

Pobranie wniosku jest też możliwe naciskając przycisk „Pobierz” w widoku podglądu wniosku. 
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Rysunek 19 Podgląd wniosku 

 

9 Pobranie potwierdzenia wysłania złożonego wniosku  

Dla każdego poprawnie wysłanego wniosku, który został podpisany przy użyciu profilu 
zaufanego, można pobrać potwierdzenie jego wysyłki do Ministerstwa Zdrowia. W tym celu, na 
stronie głównej naciśnij przycisk „Akcja” dla wniosku dla którego potwierdzenie chcesz pobrać, 
a następnie naciśnij „Pobierz potwierdzenie”. 

 

Pobranie potwierdzenia jest też możliwe naciskając przycisk „Pobierz potwierdzenie” w widoku 
podglądu wniosku. 

  


