
Szanowni Państwo  

Jeśli chcą Państwo korzystać z posiłków u nowego dostawcy firmy PODKOWA Sp. z o. o. od 1.11.22 to 

prosimy po zalogowaniu się do aplikacji podłączyć się do niego. Aby to zrobić należy utworzyć nowy 

drugi profil tego samego dziecka u nowego dostawcy  w aplikacji zamowposillek.pl  

Po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji w przeglądarce internetowej (nie w aplikacji mobilnej) 

należy wejść w „Ustawienia” i kliknąć w opcję „Dodaj dziecko lub osobę dorosłą”: 

 

Następnie kliknąć w opcję „Chcę wybrać inne miejsce dostaw”: 

 

Wybrać właściwą placówkę w tym przypadku tą, która ma na końcu nazwę firmy cateringowej, w 

której chcą Państwo zamawiać a  jeszcze nie mają Państwo w niej konta i kliknąć dodaj: 

 



Następnie wpisać dane dziecka dopisując po imieniu nazwę firmy cateringowej, w której tworzą 

Państwo konto np. Nowak Jan PODKOWA dzięki czemu będą mogli Państwo rozróżnić, który profil 

dziecka należy do tej firmy: 

 

Następnie w polu „Miejsce dostawy” wybrać ponownie z listy placówkę, do której chcą Państwo 

dopisać dziecko, i wybrać jego klasę/grupę i kliknąć „Zapisz”.  

 

W ten sposób utworzą Państwo nowy profil dziecka w innej firmie cateringowej ale w tej samej 

placówce. Aby przełączać się między firmami należy na górze strony należy wybrać odpowiednie 

dziecko to z dopiskiem nazwy firmy, tak aby poprawnie zamawiać i płacić za posiłki. 

 

Prosimy pamiętać, aby wpłat dokonywać po przełączeniu się na profil dziecka z odpowiedniej firmy, 

ponieważ każda firma ma inny numer konta do wpłat.  

Jeżeli mają Państwo rozliczone konto w poprzedniej firmie cateringowej (saldo = 0 zł) i nie będą już 

Państwo korzystali z usług tej firmy to mogą Państwo usunąć profil dziecka w tej firmie.  

Aby to zrobić należy wejść w „Ustawienia”: na górze strony w polu „Dostawca którego dotyczą 

ustawienia:” należy wybrać poprzednią firmę cateringową: 

 

 



 

Następnie na dole strony kliknąć czerwony przycisk „Usuń konto”: 

 

Jeżeli saldo konta jest dodatnie lub ujemne to prosimy skontaktować się z poprzednią firmą w celu 

rozliczenia konta.  

Po usunięciu konta w poprzedniej firmie będą widzieli Państwo już tylko jeden profil dziecka w nowej 

firmie.  

 

Pozdrawiamy  

Zespół zamowposilek.pl 

 


