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1. Wprowadzenie 
Aplikacja w założeniach ma umożliwić zgłaszanie przez mieszkańców miejsc problemowych w mieście, 

takich jak: wypadki, utrudnienia komunikacyjne, miejsca nieodśnieżone, uszkodzona nawierzchnia 

chodnika itp. 

2. Zakładanie konta 
Po otworzeniu aplikacji po raz pierwszy należy kliknąć w przycisk Zaloguj się.  

 

Rysunek 1 

Po kliknięciu w przycisk „Zaloguj się” ekran wyświetli okno logowania i rejestracji. 

2.1 Rejestracja 
Aby założyć konto w aplikacji należy kliknąć przycisk Utwórz konto w aplikacji.  

 

Rysunek 2 



Po kliknięciu przycisku „Utwórz konto w aplikacji” pokazany zostanie formularz rejestracji.  

Następnie należy wypełnić formularz rejestracji prawdziwymi danymi. 

Warto zwrócić uwagę, aby hasło było odpowiednio skomplikowane. Po poprawnym wypełnieniu 

formularza należy kliknąć przycisk Utwórz konto. 

 

Rysunek 3 

2.2 Pierwsze logowanie 
Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłany kod aktywacyjny. Należy ponownie przejść do 

widoku logowania i przepisać kod z wiadomości email w miejsce do tego przeznaczone. 

Następnie kliknij przycisk Zaloguj. W tym momencie proces rejestracji został zakończony.  

 

Rysunek 4 



3. Logowanie 
Jeśli z jakiegoś powodu konto zostało wylogowane lub istnieje potrzeba skorzystania z konta na innym 

telefonie niż zostało utworzone – można do tego celu wykorzystać hasło podane przy rejestracji. 

 

 

3.1 Logowanie na innym urządzeniu 
Należy przejść do zakładki logowania. W odpowiednie pola wpisz adres email oraz hasło podane w 

rejestracji.  

 

Rysunek 5 

Następnie kliknij przycisk Zaloguj. W tym momencie zostaniesz zalogowany do aplikacji. 

 

3.2 Wylogowanie 

Aby wylogować się z aplikacji należy otworzyć menu za pomocą ikony    w lewym górnym rogu. 

Następnie kliknij przycisk Wyloguj 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

4. Zgłaszanie problemu 
Po poprawnym zalogowaniu do aplikacji możesz natychmiastowo zgłosić problem do Urzędu Miasta 

Ostróda. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone i rozwiązane przez specjalnie wyznaczonego pracownika 

urzędu.  

4.1 Załączanie zdjęcia 
Do zgłoszenia konieczne jest załączenie zdjęcia. Aby to zrobić należy kliknąć w prostokąt z napisem Dodaj 

zdjęcie, następnie wskazać w galerii wcześniej wykonaną fotografię. 

 

Rysunek 7 

 

         Rysunek 6 



4.2 Wybór kategorii 
Następnie należy kliknąć w przycisk z napisem Wybierz kategorie. Z wyświetlonej listy kategorii należy 

wybrać najbardziej pasującą do rodzaju zgłaszanego problemu.  

 

Rysunek 8 

 

 

 

4.3 Lokalizacja 
Lokalizacja powinna zostać pobrana za pomocą modułu GPS. Należy jednak uprzednio sprawdzić adres i 

wprowadzić ewentualne ręczne korekty w przypadku niedokładności lub błędu systemu GPS. 

 
 

 



4.4 Wysyłka zgłoszenia 
Ostatnim krokiem przed wysyłką jest opisanie istoty problemu w polu na treść zgłoszenia. Następnie kliknij 

w przycisk Wyślij zgłoszenie. 

 

Rysunek 9 

5. Historia zgłoszeń 
Zgłoszenia, które zostały wysłane z danego konta są dostępne w zakładce Moje zgłoszenia. 

 

Rysunek 10 


