
FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI TRANSPORTU DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ 
MOBILNOŚCIĄ RUCHOWĄ „Door-to-Door” DLA GMINY BRZOZIE.

Przy pierwszym logowaniu do aplikacji mobilnej wymagane jest podanie swoich 
danych osobistych zgodnych z dowodem tożsamości ( lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość) osoby która ma zamiar korzystać z usług transportu 
(dalej - Użytkownik) jakie oferuje aplikacja,  
oraz udzielenie zezwolenia na przetwarzanie danych zgodnie z regulaminem. 
Dane wymagane przez aplikację: 

• Imię

• Nazwisko

• Adres

• Kod pocztowy

• Miasto/Miejscowość

• Data urodzenia

• Płeć

• Kryteria dostępu do usługi (osoba
niepełnosprawna, osoba starsza z
ograniczeniami ruchu itp.)

• Numer telefonu

appgo
Podkreślenie



Widok głównego menu 

aplikacji (widok po prawej). 

Po dokonaniu niezbędnych 
czynności związanych z 
rejestracją Użytkownik będzie 
miał dostęp do głównego menu 
aplikacji. 

Elementy dostępne w menu: 

• Zapisz się na przejazd

• Historia przejazdów
Profil użytkownika

• Załącz dokumentację
• Kontakt

Załącz dokumentację (widok po 

prawej). 

Do korzystania z aplikacji niezbędne 
jest przesłanie w formacie 
akceptowalnym przez system 
orzeczenia o niepełnosprawności 
lub innego dokumentu 
upoważniającego do korzystania 
usług transportu i zaakceptowanie. 
Okienko do przesłania dokumentu 
(lub zdjęcia/zrobienia zdjęcia) 
znajduje się w zakładce „Załącz 
dokumentację”. 



Profil użytkownika (widok po 

prawej). 

Po dokonaniu rejestracji oraz 
uzupełnienia niezbędnych 
dokumentów Użytkownik będzie 
miał dostęp do swojego profilu, 
gdzie będą wyświetlane dane 
podane przy pierwszym logowaniu 
oraz przesłana dokumentacja. 



Zamów podróż (widoki niżej). 

Do zamówienia przejazdu Użytkownik musi udać się do zakładki  Zamów podróż i 
wypełnić formularz zgodnie z  planowaną podróżą. Zamów podróż. 

Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego przejdziemy do kolejnego widoku 
Podsumowanie, gdzie Użytkownik może upewnić się czy wprowadzone przez 
niego dane są poprawne i zaakceptować zamawianą podróż. 
Jeżeli jakiekolwiek z podanych danych są błędne Użytkownik może wyjść do 
głównego menu i zacząć proces składania zamówienia od nowa. 

Po zaakceptowaniu przejazdu dostępne już będzie tylko podsumowanie 
zaplanowanej i zamówionej podróży. 



W razie potrzeby Użytkownik 
może skorzystać z opcji 
„Skarga” (widok po prawej).  
Opcja jest dostępna w głównym 
menu na samym dole. 

W razie potrzeby Użytkownik 
może skorzystać z opcji 
„Kontakt” (widok po 
prawej).  
Opcja jest dostępna w 
głównym menu (pasek na 
górze).




