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Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do 
aplikacji mobilnej. 

Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/ 

Możemy to uczynić za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub urzadzeń 
mobilnych z dostępem do Internetu. 

 

 

By dołączyć do programu trzeba wypełnić formularz 

w którym należy wskazać m.in. proponowaną wysokość ulgi, zniżki, lub rodzaj innych 
preferencji, zakres objętych nimi towarów lub usług oraz miejsce i okres ich 
obowiązywania. 
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Formularz zgłoszenia oferty 

 

Proszę wypełnić formularz i wysłać do Urzędu m.st. Warszawy. 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i jego weryfikacji użytkownik otrzyma – na wskazany 
w formularzu adres e-mail – Login iHasło umożliwiające zalogowanie się na portalu 
https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/ 
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E-mail z loginem. 

 

E-mail z hasłem. 
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Logowanie na Portalu partnerów Karty Warszawiaka 

 

 

 

Otrzymanymi loginem i hasłem logujemy się na stronie: 

https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/ 
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Zmiana hasła 

 

 

Przy pierwszym poprawnym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła. 

Zmiana hasła jest obowiązkowa, inaczej nie wejdziemy do portalu ani aplikacji 
mobilnej. Hasło należy zmieniać co 30 dni. 

 

 

Po zmianie hasła na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający poprawną zmianę. 
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Uruchomienie fabletu LG Stylus 2 z kartą i bez karty SIM 

Urządzenie dostarczane jest bez karty SIM. 

W przypadku korzystania z połączeń telefoni komórkowej (GPRS) lub Wi-Fi aplikacja 
wygląda i działa identycznie. 

 

 

Uruchomienie fabletu następuje po naciśnięciu środkowego przycisku z tyłu 
obudowy. 
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Ekran systemowy 

 

 

Aby wybudzić urządzenie należy przeciągnąć palcem po ekranie. 
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Uruchomienie przydatnych aplikacji 

 

 

Aby wejść do ustawień systemowych przeciagamy palcem z góry na dół. 
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Ustawianie Wi-Fi 

 

 

Jeśli nie mamy zainstalowanej karty SIM z dostępem do Internetu to zaznaczamy 
ikonę Wi-Fi aby skorzystać z ogólnodostępnej lub firmowej sieci internetowej. 

  



©BI–V–WSIW 
Warszawa 2016 

 

 

 

Po zmianie koloru ikony klikamy na ikonie aplikacji. 
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Ustawianie NFC 

 

 

Wyszukujemy i zaznaczamy ikonę NFC. 
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Komunikat wyświetlany na ekranie po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji NFC. 
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Menu 

 

 

Wracamy do Menu. 
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Wejście na stronę karta-aplikacja.um.warszawa.pl 

 

 

i w oknie wyszukiwarki wpisujemy adres portalu programu Karta Warszawiaka. 
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Logowanie do Portalu partnerów Karty Warszawiaka 

 

 

Przesuwamy się w dół strony 
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i wpisujemy we właściwe pola otrzymane od administratora login i hasło. 

Klikamy na przycisk  
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Zapamiętywanie haseł 

 

 

Czy zapamiętywać hasło czy nie to już zależy od użytkownika. Proszę wziąć pod 
uwagę, że zapamiętywanie haseł działa oddzielnie na stronie WWW i w aplikacji 
mobilnej oraz na różnych urządzeniach. 
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Pobranie aplikacji na urządzenia mobilne 

 

 

Pobieranie aplikacji rozpoczyna się po kliknięciu na link 
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a na otwartej stronie klikamy na 

 

  



©BI–V–WSIW 
Warszawa 2016 

Potwierdzenie zgody na ustawienie aplikacji z nieznanego źródła 

 

 

Pojawia się komunikat z ostrzeżeniem, które należy zignorować klikając na 
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Jeśli proces przebiegnie prawidłowo pojawi się informacja o miejscu zapisania pliku. 
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Instalowanie aplikacji 

 

 

Przechodzimy do zakładki Aplikacje i klikamy na ikonie 
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Klikamy na pliku  KartaWawa.apk 
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Aplikacja zostanie zainstalowana na fablecie po kliknieciu na 
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Instalacja kończy się pojawieniem w zakładce Aplikacje ikony Karta Wawa. 

Aplikację uruchamiamy klikając na 
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Ekran powitalny aplikacji mobilnej 
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Menu aplikacji 

 

 

 

Otwieramy informacje o Karcie Warszawiaka kliknięciem na przycisk 
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Po zapoznaniu się z Informacją o programie klikamy na przycisk powrót i wracamy 
do Menu aplikacji. 
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Sprawdzanie terminu ważności karty przy użyciu jej numeru 

 

 

 

Otwieramy okno do wpisania numeru karty kliknięciem na przycisk 
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Następnie klikamy na białym polu i po ukazaniu się klawiatury wpisujemy numer karty 
do sprawdzenia. 
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Klikając na przycisk  sprawdzamy termin ważności karty. 

Jeśli zamkniemy klawiaturę to klikamy na przycisk: 

 

  



©BI–V–WSIW 
Warszawa 2016 

Komunikaty na ekranie 

Jeśli wpiszemy nieprawidłowy numer to na ekranie ukaże się poniższy komunikat: 

 

 

 

Należy ponowić próbę i wpisać poprawny numer karty. 
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Powyższy komunikat oznacza brak uprawnień do otrzymywania specjalnych ulg. 
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Jeśli karta jest poprawna i wpisany numer również na ekranie wyświetli się komunikat 
informujący o rodzaju karty (np. Karta Młodego Warszawiaka) i dacie ważności karty.  
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Sprawdzanie terminu ważności karty przy użyciu czytnika NFC 

 

 

 

Sprawdzenia terminu ważności karty dokonujemy kliknięciem na przycisku: 
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Komunikat o konieczności włączenia obsługi NFC (Near Field Communications) tzn. 
bezprzewodowej wymiany danych na odległość do 20 centymetrów koniecznej do 
zdalnego sczytania danych zapisanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej. 
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UWAGA: Jeśli aplikację NFC uruchomiliśmy wcześniej (zgodnie z zaleceniem) 
podkładamy kartę pod spód telefonu (w prawym górnym rogu w przypadku 
dedykowanego fableta LG). 

 

 

a na ekranie wyświetli się rezultat sczytania karty: 
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Ustawienia 

 

 

 

Aby wejść w Ustawienia należy kliknąć na: 
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W tym oknie możemy zmienić lub zapamiętać dane użytkownika. 
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Informacje O programie 

 

 

 

Po kliknięciu przycisku: 

 

na ekranie wyświetla się informacja jak przystąpić do Programu Karta Warszawiaka. 
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Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: 

http://karta.um.warszawa.pl/ 

http://www.ztm.waw.pl/?c=618&l=1 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: kartawarszawiaka@um.warszawa.pl 

 


