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Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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1. Wprowadzenie 

Aplikacja mobilna Poczty Polskiej zwana dalej MobiPost działa na każdym urządzeniu (platformie 
systemowo sprzętowej) posiadającym nowoczesną przeglądarkę internetową.  

MobiPost jest dodatkowo zoptymalizowana pod ergonomiczne działanie na ekranach dotykowych 
mobilnych urządzeń takich jak smartphony czy tablety. 

 

W celu zminimalizowania przesyłu danych strony aplikacji po pierwszym uruchomieniu 
przechowywane są na urządzeniu i ich prezentowanie nie wymaga aktywnego połączenia 
internetowego. Do pobierania aktualnych danych oraz do wyświetlania mapy aplikacja wymaga 
aktywnego połączenia internetowego. 

 

MobiPost posiada następujące funkcjonalności: 

 Znajdź placówkę 

o wyszukiwanie najbliższych placówek pocztowych w okolicy 

o wyszukiwanie placówek pocztowych po adresie 

o prezentowanie danych adresowych oraz godzin pracy wyszukanych placówek 

o nawigowanie do wskazanej placówki pocztowej 

 Aktualności 

o dostęp do bieżących informacji publikowanych przez Pocztę Polską 

 Śledzenie przesyłki 

o prezentowanie podstawowych danych przesyłki 

o informacja na jakim etapie opracowywania jest przesyłka - zdarzenia przesyłki 

o wyszukiwanie placówki pocztowej, w której znajduje się przesyłka 
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Po wpisaniu w przeglądarce adresu URL aplikacji na ekranie zostanie wyświetlony strona startowa 
aplikacji. 

 

U dołu każdej strony widoczny jest pasek menu, w którym znajdują się trzy przyciski: 

 Znajdź placówkę 

 Aktualności 

 Śledzenie przesyłki 

 

Każdy z nich powoduje przejście do odpowiedniej funkcjonalności aplikacji. 

Pasek menu podczas czytania treści automatycznie ukrywa się w celu lepszego wykorzystania 
powierzchni ekranu w aplikacji. Aby pasek menu pojawił się ponownie należy dotknąć ekranu. 

 

W lewym górnym rogu każdej strony znajduje się przycisk Start jego naciśniecie powoduje przejście 
do strony startowej aplikacji. 
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2. Znajdź placówkę 

Naciśnięcie na przycisku Znajdź placówkę powoduje przejście do następującego ekranu: 

 

 

Przy pierwszym uruchomieniu mapy aplikacja poprosi użytkownika o udostępnienie bieżącej 
lokalizacji. Jeśli pozwolenie zostanie udzielone, na mapie pojawi się znacznik oznaczający bieżące 
położenie użytkownika. W przypadku, gdy pozwolenie nie zostanie udzielone, aplikacja wycentruje 
mapę na środku Polski. Jeśli nie jest to pierwsza wizyta na stronie, zamiast wycentrowania mapy na 
środku, aplikacja wskaże punkty, które były wyszukiwane przy ostatniej wizycie. 

 

Na górnej belce znajdują się dwa przyciski: 

 

Start 

Pozwala powrócić do ekranu głównego aplikacji 

 

Lista 

Po naciśnięciu przycisku lista z prawej strony wysunie się panel, pozwalający rozpocząć 
wyszukiwanie placówek pocztowych. 
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2.1. Tryby wyszukiwania punktów pocztowych 

Aplikacja posiada dwa tryby wyszukiwania punktów pocztowych. 

 

1. Wyszukiwanie w pobliżu lokacji ustalonej automatycznie 

Wyszukiwanie w pobliżu dostępne jest tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił na podanie swojej 
lokalizacji. Jeśli tego nie zrobił, opcja będzie niewidoczna. 

Pod tytułem “Szukaj w Pobliżu:” znajduje się bieżący adres użytkownika. Aby rozpocząć 
wyszukiwanie pobliskich placówek, należy nacisnąć na ikonkę lupy. System wyszuka pięć 
najbliższych placówek pocztowych. Zostanie wyświetlona lista wszystkich odnalezionych punktów, a 
na mapie pojawią się znaczniki z odnalezionymi punktami. 

 

2. Wyszukiwanie w pobliżu lokacji ustalonej po adresie 

Opcja wyszukiwania po adresie dostępna jest bez względu na to czy użytkownik udostępnił swoją 
lokalizację czy nie. 

W celu rozpoczęcia wyszukiwania w polu adres należy wprowadzić ciąg znaków, np. miasto i ulicę w 
pobliżu której chcemy zlokalizować placówki. System wyszuka placówki, które znajdują się najbliżej 
podanego adresu. Jeśli placówki zostaną odnalezione, ich lista będzie widoczna pod polem 
wyszukiwania, a na mapie pojawią się znaczniki odnalezionych placówek. W celu zwiększenia 
czytelności lista zostaje ograniczona do pięciu punktów, dlatego aby wyszukać bardziej precyzyjnie 
należy podać bardziej kompletne dane adresowe, np. uzupełnione numerem domu. 

Jeżeli urządzenie posiada mikrofon i wspiera wyszukiwanie głosowe to istnieje możliwość 
podyktowania adresu. W tym celu należy nacisnąć ikonę mikrofonu widoczną w polu wyszukiwania 
adresu. 
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2.2. Korzystanie z odnalezionych punktów 

Każdy odnaleziony punkt wyświetlony na liście, zawiera informacje o danej placówce pocztowej. Aby 
je wyświetlić należy nacisnąć na dany punkt. Po rozwinięciu pojawią się dane, takie jak: godziny 
otwarcia placówki, dokładny adres itp. 

 

 

 

Przy każdym odnalezionym punkcie widoczny jest przycisk Idź do. Jeśli użytkownik udostępnił swoją 
lokalizację to naciśnięcie Idź do spowoduje schowanie panelu wyszukiwania oraz wyznaczenie trasy 
od bieżącego położenia do wybranej placówki. Jeśli bieżące położenie użytkownika nie zostało 
udostępnione, naciśnięcie przycisku schowa panel i wycentruje mapę na wybranej placówce. 
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Wszystkie wyszukane punkty są widocznie również na mapie. Oznaczone zostały znacznikami z logo 
poczty. 
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Naciśnięcie każdego ze znaczników spowoduje wyświetlenie dymka zawierającego informacje o danej 
placówce. 
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3. Aktualności 

Po naciśnięciu przycisku Aktualności, na ekranie wyświetlone zostaną najnowsze informacje 
publikowane przez Pocztę Polską. 

 

Na górnym pasku, po prawej stronie, znajduje się przycisk “Odśwież”, który w łatwy sposób pozwoli 
uaktualnić listę informacji. 

 

Aby przejść do szczegółów danego artykułu, należy nacisnąć na interesujący nas wpis. 
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4. Śledzenie przesyłki 

Po naciśnięciu przycisku Śledzenie przesyłki zostanie wyświetlony następujący ekran: 
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4.1. Wyszukiwanie przesyłek 

Po wprowadzeniu identyfikatora przesyłki w polu identyfikator i naciśnięciu na przycisku lupy 
wyświetlone zostaną informacje na temat danej przesyłki. 

 

Ekran ze szczegółami przesyłki wygląda następująco: 
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Ekran ten dostosowuje się do wielkości urządzenia i w przypadku węższego ekranu lub pozycji 
poziomej dane w tabeli będą prezentowane następująco: 
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4.2. Historia wyszukanych identyfikatorów 

Użytkownik może wyszukiwać wiele przesyłek, a historia wyszukiwanych identyfikatorów znajduje się 
na prawym panelu, który wysuwa się po naciśnięciu przycisku Lista. 

 

 

Przesyłki, które nie są już dla nas interesujące można usunąć poprzez naciśnięcie na przycisk X obok 
danego identyfikatora przesyłki. 

 

Historia wyszukiwanych przesyłek jest zapisywana w aplikacji i przy każdym kolejnym uruchomieniu 
aplikacji prezentowana jest ostatnio wyszukiwana przesyłka. Sprawdzenie aktualnego statusu 
przesyłek, które były już wpisane, odbywać się może przez ich wybranie z historii - nie ma potrzeby 
ponownego wpisywania identyfikatora. 

 


