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1. Wstęp – strona główna i strona sklepu 

 

Na stronie głównej www.pgg.pl znajduje się ikona wejścia do sklepu internetowego oraz numery 

infolinii w sprawie zakupu węgla w sklepie: 

 

Po wybraniu ikony „SKLEP” (zaznaczonej czerwoną strzałką na powyższym rysunku) wchodzimy na 

stronę sklepu internetowego PGG sp. z o.o.:

 

 

http://www.pgg.pl/
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Na stronie sklepu widzimy „Produkt sklepu” oraz wszelkie informacje dotyczące produktu: 

 nazwa produktu,  

 dostępność produktu,  

 zawartość palety,  

 cena brutto bez akcyza za 1 paletę(wraz z transportem),  

 opis produktu, 

 specyfikację parametrów jakościowych. 

 

Poniżej, widzimy kolejne zakładki: Logowanie, Rejestracja, Regulamin sklepu.  

 

 

  



str. 5 

 

2. Rejestracja 

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. 

i po raz pierwszy chcesz skorzystać z jego usług musisz dokonać Rejestracji.  

Po kliknięciu zakładki Rejestracja otrzymasz ekran jak poniżej. 

 

 

W trakcie rejestracji, w odpowiednich rubrykach należy wpisać informację o rejestrującej się osobie.  

W niektórych polach, oznaczonych znakiem  wybieramy informację z listy rozwijanej.  

Na zakończenie rejestracji należy zaznaczyć pole: 

 

W tym miejscu można zapoznać się zarówno z regulaminem sklepu jak i polityką cookies. 

Potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem sklepu jak i polityką cookies jest warunkiem 

niezbędnym do zakończenia procesu rejestracji.  

Na koniec wpisujemy tekst z obrazka:  

I klikamy przycisk Zarejestruj się. 

  



str. 6 

 

 

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, otrzymujemy komunikat: 

 

Jednocześnie aplikacja sklep wyśle wiadomość na adres skrzynki pocztowej podanej podczas 

rejestracji, potwierdzającą przeprowadzoną rejestrację. W celu zakończenia procesu rejestracji należy 

kliknąć podany w przesłanej wiadomości link, aby aktywować swoje konto. Po aktywacji konta na 

stronie sklepu otrzymujemy komunikat: 

 

Od tej chwili jesteś użytkownikiem sklepu internetowego PGG sp. z o.o. 

UWAGA: Jeśli konto nie zostanie aktywowane w ciągu 14 dni, Twoje dane zostaną usunięte z bazy 
sklepu. 

UWAGA:  Należy zapamiętać podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej i hasło.  

Te dwie informacje są Twoim kluczem do sklepu. 
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3. Logowanie 

 

Aby dokonać zakupu węgla najpierw należy się zalogować do sklepu klikając zakładkę Logowanie. 

 

 

W trakcie logowania należy podać adres e-mail  poczty elektronicznej i hasło, które wpisano podczas 

Rejestracji. 

Będąc zalogowany w sklepie, można dokonać zakupów, jeśli towar jest dostępny, zaktualizować 

swoje dane lub przejrzeć złożone zamówienia. 

  



str. 8 

 

4. Zamówienie 

 

Aby dokonać zakupów należy wybrać liczbę palet (z zakresu od 1 do 5), 1 paleta jest minimalną 

jednostką zakupów oraz określić, czy kupujemy bez akcyzy - wówczas wybieramy powód zwolnienia, 

czy z akcyzą . 

 

 

Po wybraniu ilości palet i określeniu, czy kupujemy bez akcyzy, czy z akcyzą klikamy przycisk 

„Zamawiam”  

UWAGA: Nie ma możliwości dokonywania zakupów bez wcześniejszego zarejestrowania się  
i zalogowania do sklepu.  

Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” uzyskujemy informacje o złożonym zamówieniu, jak 

przedstawiono poniżej.  
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Należy teraz podać adres dostawy. Jeśli jest taki sam, jak podany podczas rejestracji, to wystarczy go 

skopiować – klikając przycisk „Skopiuj adres kupującego”, w przeciwnym razie należy go podać  

Po wpisaniu adresu dostawy  należy zaznaczyć pola: 

 oświadczenie, że zapoznaniu się z regulaminem sklepu, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PGG dla potrzeb realizacji zakupu, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PGG w celach marketingowych 

 i kliknąć przycisk „Przejdź Dalej”. 

 

 

 

W tym momencie następuje złożenie zamówienia, co zostaje potwierdzone stosownym e-mailem 

o treści zgodnej z poniższym przykładem.  

 

Przesłana wiadomość, jak powyżej, potwierdza złożenie zamówienia. Zamówieniu został nadany 

numer w tym przypadku 1149. Teraz sklep dla uruchomienia dostawy zamówionego towaru oczekuje 

na dokonanie płatności w terminie określonym w wiadomości. 

Przyciśnięcie przycisku „Przejdź dalej” powoduje przejście do kolejnej planszy związanej 

z dokonaniem płatności za zamówiony towar.  

UWAGA: Aby dokończyć transakcję należy dokonać płatności. 
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5. Płatność 

 

Aby dokonać płatności należy na ekranie, który zawiera wszystkie informacje o złożonym 

zamówieniu, dane kontaktowe kupującego i adres dostawy, należy nacisnąć przycisk „Płacę” 
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Po naciśnięciu przycisku „Płacę” na ekranie ukaże się informacja „Wybierz formę płatności”. Należy 

nacisnąć przycisk „ZAPŁAĆ ONLINE PRZEZ dotpay”. 

 

Wówczas na ekranie pojawią się informacje o wyborze banku, z którego należy wykonać płatność. 

Należy wybrać ikonę z bankiem, z którego chcemy dokonać płatności. Następnie, po zalogowaniu  

i podaniu hasła do wskazanego banku należy zaakceptować wystawiony automatycznie przelew 

i potwierdzić płatność należności za zamówiony węgiel bez dodatkowych opłat za pośrednictwem 

usług płatności internetowych realizowanych przez firmę DotPay.  

 

Po dokonaniu płatności zamówienie otrzymuje status „w trakcie realizacji”.  

Zmiana statusu na „towar wysłano” oznacza przekazanie towaru kurierowi. 

UWAGA: Informacje, o zmianie statusu zamówienia i potwierdzeniu zapłaty  są również wysyłane na 

skrzynkę pocztową zamawiającego.  

Po zakończeniu transakcji należy wyjść ze sklepu klikając zakładkę Wyloguj. 
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6. Pozostałe funkcje 

 

Będąc zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego jest możliwość przeglądania 

i aktualizacji swoich danych w zakładce „Moje dane” oraz przeglądania „Historii zamówień”, w 

zakresie realizowanych zakupów. 

 

 

Wybierając zakładkę Regulamin sklepu można zapoznać się z zasadami i warunkami realizacji 

zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość pozyskania informacji 

o: 

 Opakowaniu,  

 Dostawie,  

 Płatnościach, 

 Kontakcie telefonicznym i mailowym oraz adresie i lokalizacji,  

 Możliwości realizacji zakupów poza sklepem  

oraz, co jest istotne, dokonać oceny sklepu internetowego wypełniając załączoną w tej zakładce 

„Oceń nas” ankietę: 

 

 
 

Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej sklepu po zakończeniu 

transakcji. Pozwoli to nam na podjęcia działań korygujących mających na celu poprawę jakości 

obsługi klienta. 
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7. Statusy  

 

Poniższa tabela przedstawia dostępne statusy zamówienia wraz z ich definicjami. 

Status zamówienia Opis 

Oczekuje na płatność  Nowe zamówienie - kliknięto 'płacę', wybrano płatność dotpay 

W trakcie realizacji  Klient zapłacił, zaksięgowane w dotpay 

Płatność nieudana  
Płatność dokonana przez klienta nieudana  (np. zbyt mało środków na koncie), 
klient musi zapłacić jeszcze raz 

W trakcie realizacji   

Wypłata środków z Dotpay na konto PGG sp. z o.o. 

Przelew z Dotpay do PGG sp. z o.o. w trakcie realizacji 

Potwierdzenie przelewu z Dotpay do PGG 

Kurier zgłosił się po odbiór, zlecenie wydania z magazynu 

Towar wysłano  Wystawiono dokumenty wyjazdowe, kurier odebrał towar 

Anulowane  Zamówienia anulowane przez pracownika PGG s. z.o.o. 

Zakończone  
Zakończone transakcji przez pracownika PGG s. z.o.o.(po uzyskaniu potwierdzenia 
od kuriera o wydaniu towaru) 

 


