
Jak wykorzystać kody na szkolenia w Centrum Kompetencji VULCAN? 

P R O S T E 3 K R O K I  

 

Uwaga: jeżeli masz już konto w Centrum Kompetencji VULCAN przejdź od razu do kroku 3. 

 

Krok 1: Rejestracja. 

• Wchodzimy na https://ck.vulcan.pl/cuw i wybieramy opcję Rejestracja. 

 

• Wypełniamy formularz rejestracyjny – niezbędne dane to imię, nazwisko, adres e-mail oraz 
hasło, które będzie nam służyć do logowania się na nasze konto w Centrum Kompetencji. 

Rekomendujemy podanie także numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu, gdyby wystąpiły 
jakieś problemy. Data urodzenia jest potrzebna dla celów dokumentacji placówki 
doskonalenia nauczycieli – nie jest polem wymaganym, jednak jest niezbędna do wystawiania 
zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń. 

Wskazujemy ponadto pełnioną rolę (stanowisko) oraz typ placówki, w której pracujemy. 

 

https://ck.vulcan.pl/cuw


 

• Klikamy w Wyszukaj i wybierz jednostkę, aby przypisać się do naszej jednostki 

 

Rekomendujemy wyszukanie jednostki po numerze NIP. Jeżeli nie udaje się wyszukać 
jednostki używając numeru NIP należy skorzystać z opcji Wyszukiwanie zaawansowane. 

Uwaga! Jeżeli korzystamy z opcji Wyszukiwanie zaawansowane należy zwrócić uwagę, czy 
wprowadzony wcześniej w wyszukiwarce numer NIP został usunięty – w przeciwnym razie 
wyszukiwarka będzie go nadal uwzględniać w wyszukiwaniu. 

• Wskazujemy naszą jednostkę klikając w Wybierz. 

 

• Zaznaczamy pole akceptacji regulaminu. Opcjonalnie zaznaczamy zgodę na przetwarzanie 
danych. Klikamy Zarejestruj. 

 



Krok 2: Aktywacja konta. 

Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem służącym 
potwierdzeniu rejestracji. Po jej otrzymaniu klikamy w znajdujący się tam link bądź wklejamy go do 
paska adresowego przeglądarki. 

 

Uwaga: wiadomości zazwyczaj docierają po kilku minutach, jednak niektóre systemy antyspamowe 
mogą opóźnić dostarczenie wiadomości. Prosimy zatem o odrobinę cierpliwości. Prosimy także 
sprawdzić, czy wiadomość nie została umieszczona w folderze Spam lub Powiadomienia. 

Jeśli jednak po kilku godzinach wiadomość nie dotrze, prosimy o kontakt (z adresu e-mail podanego 
przy rejestracji) na ck@vulcan.edu.pl.  

 

Krok 3: Wprowadzenie kodu. 

Posiadając aktywne konto postępujemy następująco: 

• Logujemy się, korzystają z opcji Logowanie w prawym górnym rogu strony https://ck.vulcan.pl/cuw.   

 
• W menu po prawej stronie wybieramy opcję Wykorzystaj kod promocyjny 
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• W wyświetlonym okienku wprowadzamy otrzymany kod promocyjny na szkolenie i klikamy 
Wykorzystaj.  

 
• Jeżeli wprowadzony kod jest poprawny dostęp do szkolenia zostanie aktywowany. Za pomocą opcji 

Przejdź do tego szkolenia można od razu rozpocząć szkolenie. 

 
• W każdej chwili aktywowane szkolenie znajdziemy także w opcji Szkolenia, do których mam dostęp 

w menu po prawej. 

 

 

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości pisz na 

ck@vulcan.edu.pl 
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