
STAROSTWO POWIATOWE
W RZESZOWIE

Instrukcja rejestracji 
wizyty w urzędzie



Wybierz wydział do którego chcesz  
dokonać rejestracji



Wybierz grupę zawierającą listę spraw 
przynależących do niej 



Wybierz cel wizyty

Np. Kamień, 
Świlcza, Hyżne



Wybierz datę wizyty

Ikona kalendarza, lub 

pole daty



Wybierz datę wizyty

Żądana data



Wybierz odpowiednią dla Ciebie godzinę

Np. Pozwolenie na 

budowę/rozbiurkę 

– Świlcza



Wybierz żądaną godzinę wizyty

Żądana godzina



Wypełnij dane rejestracyjne podając imię, 
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu

Imię



Wypełnij dane rejestracyjne podając imię, 
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu

Nazwisko



Wypełnij dane rejestracyjne podając imię, 
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu

Adres e-mail



Wypełnij dane rejestracyjne podając imię, 
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu

Numer telefonu



Wpisując znak sprawy przyspieszy twoją 
obsługę w urzędzie

Znak sprawy



Wyraź niezbędne zgody 
w celu skorzystania z systemu

Zapoznanie się z 

regulaminem



Wyraź niezbędne zgody 
w celu skorzystania z systemu

Przetwarzanie 
danych osobowych



Sprawdź czy zgadzają się 
informacje na temat rejestracji

Informacje



Potwierdź przycisk „Nie jestem robotem”

Nie jestem robotem



Potwierdź rejestrację przyciskiem 
„Rezerwuj termin”

Rezerwuj termin



Potwierdzenie rejestracji, możesz pobrać 
klikając przycisk „Pobierz PDF”

Pobierz PDF



Pobrany plik można otworzyć w przeglądarce 
internetowej lub przeglądarce plików PDF



STAROSTWO POWIATOWE
W RZESZOWIE

Instrukcja anulowania 
wizyty w urzędzie



Przygotuj numer zgłoszenia, datę wizyty, 
numer telefonu oraz adres e-mail

Numer zgłoszenia



Przygotuj numer zgłoszenia, datę wizyty, 
numer telefonu oraz adres e-mail

Data wizyty



Przygotuj numer zgłoszenia, datę wizyty, 
numer telefonu oraz adres e-mail

Numer telefonu



Przygotuj numer zgłoszenia, datę wizyty, 
numer telefonu oraz adres e-mail

Adres e-mail



Wybierz wydział w którym chcesz  
dokonać rezygnacji wizyty



Wybierz grupę w której chcesz dokonać 
rezygnacji wizyty 



Wybierz opcję anulowania 
rejestracji internetowej

Anuluj rejestrację



Wypełnij formularz rezygnacji z rejestracji

Numer biletu



Wypełnij formularz rezygnacji z rejestracji

Numer telefonu



Wypełnij formularz rezygnacji z rejestracji

Adres e-mail



Wypełnij formularz rezygnacji z rejestracji

Data wizyty



Wybierz datę wizyty

Wybierz datę



Rezygnację potwierdź przyciskiem 
„Rezygnuj z wizyty”

Rezygnuj z wizyty



Po poprawnej rezygnacji z wizyty wyświetlony 
zostanie komunikat potwierdzający
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