
INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

PREZYDENT 
ŚWIDNICY

POBIERZ Z

Google Play
POBIERZ Z

App Store

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW 
DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO MOBILNEGO

SYSTEMU OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA

ZAREJESTRUJ SIĘ W WYBRANYCH SERWISACH, ABY 
OTRZYMYWAĆ  WIADOMOŚCI NA TELEFON KOMÓRKOWY O:
• zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, skażenia itp.
• aktualnościach ważnych dla mieszkańców
• imprezach kulturalnych i sportowych
• istotnych i utrudnieniach dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej
• innych ważnych wydarzeniach na terenie miasta zgodnie z wybranym tematem serwisu

Pobierz bezpłatną aplikację
 Komunikator SISMS 

Aby korzystać z systemu należy zaakceptować Regulamin dostępny na stronie: www.sisms.pl/regulaminy. Usługa 
jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Miastem Świdnica.



Komunikator SISMS przeznaczony jest dla posiadaczy telefonów typu smartfon. Dzięki aplikacji będziesz otrzymywać 
rozszerzone powiadomienia z Urzędu Miejskiego. Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio.

Wyślij SMS* z wybranym kodem rejestracyjnym
 na numer  661 000 112

Pobierz aplikację Komunikator SISMS 

Jeśli posiadasz klasyczny telefon komórkowy:

Jeśli posiadasz smartfona:

1. Pobierz za darmo aplikację z oficjalnych platform dystrybucyjnych  
(dla smartfonów z systemem Android lub iOS)

2. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny 
i zapisz się w nim

3. Jeśli chcesz wyrejestrować się z systemu, wejdź w USTAWIENIA w aplikacji 
i naciśnij przycisk WYREJESTRUJ

1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112
2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA
3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem
4. Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112 lub skorzystaj 

z formularza on-line dostępnego na www.sisms.pl w zakładce ZMIANA USTAWIEŃ REJESTRACJI W SISMS

  *Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. 
    W treści SMS-a powinien być wpisany tylko kod jednego serwisu.

Serwis informacyjny kod                  
rejestrujący

kod
 wyrejestrowujący

e-komunikaty dla mieszkańców Miasta Tak.dsw01 Nie.dsw01

dla mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie 
Bystrzycy Tak.dsw01p Nie.dsw01p

Kierowcy Tak.dsw01k Nie.dsw01k

miejskie imprezy kulturalne i rozrywkowe Tak.dsw01kr Nie.dsw01kr

miejskie imprezy sportowe i rekreacyjne Tak.dsw01sr Nie.dsw01sr

pasażerowie komunikacji miejskiej Tak.dsw01km Nie.dsw01km

wiadomości dla organizacij pozarządowych Tak.dsw01op Nie.dsw01op

wiadomości dla przedsiębiorców Tak.dsw01g Nie.dsw01g

Rejestruj sie za darmo: skorzystaj z formularza on-line 
dostępnego na:  www.um.swidnica.pl  lub  www.sisms.pl

REKOMENDUJEM
Y

Szybką i bezpłatną 
rejestrację przez 

formularz on-line


