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Instrukcja 

użytkowania strony 

pomocwot.ron.mil.pl 
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Rejestracja 

Aby się zarejestrować należy kliknąć w przycsik „Potwierdź”, który 

znajduje się w poniższej wiadomości. Naciśnięcie przycisku spowoduje 

włączenie się nowego okna przeglądarki, na którym będzie widoczny 

formularz, który należy wypełnić. Na obrazku poniżej przedstawiono 

przykładowy, poprawnie wypełniony formularz.  
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• W polu login należy wpisać swoją nazwę użytkownika, która 

będzie używana do logowania się do serwisu. Można używać tylko 

liter i cyfr (bez polskich znaków). 

• W polu hasło należy wpisać swoje hasło, które będzie używane do 

logowania do serwisu. Należy je zapamiętać. Hasło musi mieć co 

najmniej 8 znaków i zawierać: co najmniej 1 dużą literę, co 

najmniej 1 małą literę, co najmniej 1 cyfrę i co najmniej 1 znak 

specjalny.  

• W polu powtórz hasło należy powtórzyć hasło wpisane wcześniej. 

Hasła muszą być identyczne 

• W polu imię należy wpisać swoje imię. 

• W polu nazwisko należy wpisać swoje nazwisko. 

• W polu numer telefonu należy wpisać numer telefonu w formacie 

+48 CCCCCCCCC.  

• Po wypełnieniu wszystkich pół należy kliknąć zarejestruj. Jeżeli 

proces zakończył się sukcesem to użytkownik powinien zostać 

przeniesiony na stronę główną o adresie: pomocwot.ron.mil.pl 
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Logowanie 

Aby się zalogować należy wejść na stronę internetową o adresie: 

pomocwot.ron.mil.pl. Po prawidłowym wczytaniu się strony, na 

ekranie pojawi się poniższy widok. 

 

• W polu login należy wpisać ustalony wcześniej login. 

• W polu hasło należy wpisać ustalone wcześniej hasło 

• Po wypełnieniu tych dwóch pól należy kliknąć przycisk Zaloguj. 
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Widok panelu użytkownika 

Po poprawnym zalogowaniu się na ekranie powinien się ukazać 

następujący widok: 

 

Jest to panel główny użytkownika. 

• W zakładce aktualne zgłoszenia znajdują się zgłoszenia, które są w 

trakcie realizacji 

• Po kliknięciu w przycisk szczegóły ukaże się widok, który zawiera 

wszytkie dodatkowe informacje o zgłoszeniu. 
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• Po kliknięciu w przycisk „Pobierz wniosek PDF” otworzy się okno 

pobierania pliku, które umożliwi zapisanie wniosku.  

 

 

• Panel Histroria Zgłoszeń zawiera informacje o zgłoszeniach 

zakończonych lub odrzuconych.  

• Panel Informacje zwrotne zawiera informacje o zgłoszeniu od 

koordynatorów z ramienia WOT. Informacje te dodawane są po 

odrzuceniu lub zakończeniu realizacji zgłoszenia.  
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Dodanie nowego zgłoszenia 

Aby dodać nowe zgłoszenie należy kliknąć „Dodaj nowe zgłoszenie”. 

Pojawi się wtedy formularz, który należy wypełnić.  
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• W sekcji „Od kiedy” należy wybrać datę i godzinę wykonania 

zgłoszenia.  

By wybrać datę należy kliknąć w strzałkę w dół obok daty. Pojawi 

się kalendarz, gdzie należy wybrać datę.  

By wybrać godzinę należy kliknąć w pole godziny i wpisać 

odpowiednią godzinę, po tym kursor automatycznie przeskoczy na 

pole minut, gdzie należy wpisać minuty. 

• W sekcji Adres należy wpisać kod pocztowy, miejscowość i adres 

miejsca wykonania zgłoszenia. 

• W polu „Zakres wsparcia” należy określić potrzebę, zakres 

pomocy, można wpisać dane kontaktowe do potrzebującego. 

• W sekcji „Dane osoby do kontaktu” należy wpisać imię, nazwisko, 

numer telefonu i adres email osoby z ramienia instytucji 

zgłaszającej potrzebę pomocy, która zajmuje danym zgłoszeniem.  

• Po wypełnieniu wszystkich pół należy kliknąć „Wyślij zgłoszenie”. 

Zgłoszenie automatycznie zostanie przydzielone do odpowiedniej 

jednostki WOT. 


