
Użytkownik posiadający konto w serwisie WEBEWID loguje się wykorzystując przyznany login i 

aktualne hasło – nadane podczas tworzenia konta lub ustalone przez siebie. 

 

W pole  wpisuje się login 

W pole wpisuje się hasło 

 

Po wpisaniu loginu i hasła w celu zalogowania należy kliknąć: 

 

Pojawi się okno z komunikatem:  

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli jest to pierwsze logowanie lub hasło wygasło pojawi się okno z komunikatem: 

 

W tym polu należy wpisać hasło, które zostało wpisane w pierwszym ekranie logowania. 

UWAGA: Jeśli pole zawiera kropki, gwiazdki lub inne znaki należy wszystkie je usunąć i wpisać 

ręcznie stare hasło. 

Po wpisaniu hasła należy kliknąć myszą w ikonę  - proszę nie stosować klawisza ENTER. 

 

Na kolejnym ekranie pojawi się komunikat z polem tekstowym: 

 

W tym polu należy wpisać NOWE hasło, które musi się różnić od starego co najmniej trzema znakami, 

musi posiadać duże i małe litery, cyfry i co najmniej jeden znak specjalny (Znaki specjalne to 

przykładowo !@#$%^&*() ). Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków. 

UWAGA: Jeśli pole zawiera kropki, gwiazdki lub inne znaki należy wszystkie je usunąć i wpisać 

ręcznie nowe hasło. 

Po wpisaniu hasła należy kliknąć myszą w ikonę  - proszę nie stosować klawisza ENTER. 

 

Na kolejnym ekranie pojawi się komunikat z polem 

tekstowym:

 

W tym polu należy wpisać NOWE hasło wpisane na poprzednim ekranie z komunikatem „Wpisz nowe 

hasło”. 

UWAGA: Jeśli pole zawiera kropki, gwiazdki lub inne znaki należy wszystkie je usunąć i wpisać 

ręcznie nowe hasło. 

Po wpisaniu hasła należy kliknąć myszą w ikonę  - proszę nie stosować klawisza ENTER. 

 



Następnie pojawi się komunikat:  ,  

który zakończy się wyświetleniem ekranu logowania. 

 

UWAGA: Jeśli pole z hasłem zawiera kropki, gwiazdki lub inne znaki należy wszystkie je usunąć i 

wpisać ręcznie nowe hasło. 

 

UWAGA! Nie zaleca się zapisywania haseł w przeglądarce, może to skutkować problemem z 

zalogowaniem! 

Jeśli jakimś cudem hasło będzie zapisane proszę każdorazowo przed zalogowaniem kasować 

wszystkie kropki, gwiazdki lub inne znaki oraz ręcznie wpisać swoje hasło. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOMNIANE HASŁO 

W celu zresetowania hasła należy kliknąć w napis „zapomniałeś hasła” 

 

Pojawi się komunikat z polem tekstowym: 

 

W polu 

 

Należy wpisać swój login i kliknąć - proszę nie stosować klawisza ENTER. 

 

Następnie pojawi się 

komunikat:

 

A następnie: 

 

 

Należy teraz przejść do programu pocztowego i z adresu e-mail zgłoszonego podczas zakładania 

konta pobrać wiadomość resetującą hasło. 

 



W pobranej wiadomości należy kliknąć na link resetujący: 

 

Następnie w otworzonym oknie przeglądarki wyświetli się 

ekran:  

W polu  należy wpisać NOWE hasło składające 

się z co najmniej 8 znaków, zawierające duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. 

W polu  należy powtórzyć hasło NOWE, wpisane 

w polu wyżej. 

Po wpisaniu NOWEGO hasła należy kliknąć na przycisk  

 

W każdej chwili, np. w przypadku przypomnienia sobie dotychczasowego hasła można zrezygnować z 

jego zmiany. Wtedy wystarczy kliknąć na przycisk  i zalogować się 

przypomnianym dotychczasowym hasłem. 

 

UWAGA. Jeśli nie nastąpiło automatyczne przeniesienie adresu e-mail ze starej wersji systemu 

podczas przypomnienia hasła pojawi się komunikat: 

 
 

w takim wypadku proszę o kontakt: webmaster@podgik.powiatwalecki.pl 

 


