
Instrukcja zgłaszania naruszenia prawa

Celem portalu 4freedoms.net jest stworzenie bazy naruszeń prawa europejskiego przez  inne kraje
będące  członkami  UE.  Chcemy wesprzeć  polskie  firmy transportowe w walce  z  nieuczciwymi
praktykami  państw  zachodnich.  Możliwe  to  będzie  tylko  dzięki  zebraniu  w  jednym  miejscu
informacji  o  występujących  naruszeniach  a  następnie  pokazanie  skali  problemu  osobom
decyzyjnym.

1.  Aby zalogować się do panelu należy wejśc pod adres https://4freedoms.net i wybrać w prawym górnym 
rogu Zaloguj się

2. Należy wpisać swoje dane i kliknąć przycisk na dole Zarejestruj się. Nie ma żdnych wymagań 
dotyczących hasła



3. Na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny. Jeżeli nie 
będzie w odebranych wiadomościach należy sprawdzić wiadomośći SPAM i przenieść 
wiadomość do odebranych.  Następnie kliknąć Aktywuj konto

4. Link aktywujący konto przeniesie z powrotem na stronę www.4freedoms.net. Należy 
zalogować na portal.

5. Kliknąć dodaj zgłoszenie. Przycisk dostępny w dwóch miejscach: górnym i dolnym panelu 

http://www.4freedoms.net/


6. Pojawi się okno Wybierz kategorię. Po kliknięciu w okno rozinie się lista naruszeń: Bariery 
administracyjne, niespójnoć przepisów prawa, naruszenie prawa. Po wybraniu jednej z 
kategorii rozwinie się lista podkategorii. Na przykład po wybraniu Naruszenie prawa 
pojawią się podkategoriie dotyczące zarzutów kierowanych przez organ kontrolujący w 
stosunku do kierowcy. Należy wybrać jedną z podkategorii.

7. Przesunąć suwak strony aby zejść do informacji dotyczącej kraju zdarzenia. Wybrać kraj 
przez kliknięcie w kwadrat obok flagi kraju. Dodatkowo można zaznaczyć miejce na mapie 
za pomocą pinezki (nie jest obowiązkowe)

Kliknąć kwadrat lub tekst aby 
wybrać podkategorię

Przesuwać suwak aby 
zobaczyć całą listę 

podkategorii



8. Wpisać tytuł zgłoszenia. W kolejnym oknie można dodać załącznik (nie obowiązkowe).
Kliknąć przycisk Dalej. 

9. Wyświetli się podstawa prawna. W przypadku wybrania podkategorii inne  podstawa prawna 
okno zostanie puste. W oknie Opisz swoje zdarzenie należy opisać zaistniałą sytuację.



10. W kolejnym oknie można wpisać wiadomość dla administratora systemu. Wiadomość nie 
będzie widoczna dla innych użytkowników.
W pozycji Adresaci z listy rozwijalnej wybrać  czy zgłoszenie ma być wysłane do 
instytucji/osób czy ma być wyłącznie dodane do bazy naruszeń 4freedoms. Wcisnąć 
przycisk Dalej.

11. W kolejnym oknie system sam uzupełni dane osobowe. Należy zaakceptować regulamin oraz 
wcisnąć przycisk Dodaj.  Po sprawdzeniu przez moderatora zgłoszenia będzie ono widoczne w 
Bazie naruszeń.


