
Międzyrzeckie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. 

ul. Krótka 2 
66-300 Międzyrzecz 

tel. 95 741 27 30 
                            http://www.mtbs.com.pl 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  

Platforma Wymiany Informacji ( PWI ) 
 

Niniejsza instrukcja dotyczy  

właścicieli mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez MTBS Sp. z o.o 

oraz  

najemców mieszkań w budynkach należących do MTBS Spółka z o.o. 

 

WPROWADZENIE  
  
System Platforma Wymiany Informacji ( PWI ) pozwala na elektroniczną komunikację 

Zarządców Nieruchomości z właścicielami Wspólnot Mieszkaniowych/najemcami 

mieszkań MTBS .  

Za pomocą PWI możemy rejestrować obieg dokumentów związanych z obsługą procesów 

zachodzących pomiędzy mieszkańcami, a zarządcą i  rejestrować pojedyncze dokumenty 

pochodzące ze źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych.  

Użytkownik PWI ma możliwość zgłoszenia awarii, napisania podania, złożenia wniosku, 

skargi, sprawdzenia/podania stanu liczników, wglądu w swoje rozrachunki, zgłoszenia 

zmiany adresu do korespondencji, zgłoszenia zmiany liczby zamieszkałych osób, 

dodawania komentarzy do spraw, przesyłania załączników (zdjęć, dokumentów), 

aktualizacji nr telefonu, adresu e-mail. Podany przez Państwa adres e-mail umożliwi 

Państwu otrzymywanie powiadomień o statusie zgłaszanych spraw , oraz jest niezbędny 

do odzyskiwania zapomnianego hasła do systemu PWI. 

 

 

Logowanie do PWI 

  

 

W celu uruchomienia aplikacji PWI w oknie przeglądarki należy wpisać adres strony:  

 

1. Właściciele mieszkań we Wspólnocie Mieszkaniowej 

a. www.mtbs.com.pl     zakładka  - PWI→wspólnoty 

lub 

b. https://pwi.probit.com.pl/mtbszn/ 

2. Najemcy mieszkań MTBS 

a. www.mtbs.com.pl     zakładka  - PWI→MTBS 

http://www.mtbs.com.pl/
http://www.mtbs.com.pl/
https://pwi.probit.com.pl/mtbszn/
http://www.mtbs.com.pl/


lub 

b.  https://pwi.probit.com.pl/mtbs/ 
 

Po wpisaniu adresu strony przeglądarka wyświetli stronę główną systemu PWI, aby móc 

się zalogować należy w prawym górnym rogu kliknąć [Zaloguj].

 

WAŻNE: 

Logując się pierwszy raz do systemu PWI wpisujemy identyfikator i hasło 

otrzymane od  MTBS Spółka z o.o ul. Krótka 2. 66-300 Międzyrzecz 

 

 

1. Id użytkownika (KOD KLIENTA) następnie naciskamy [DALEJ].  

 

https://pwi.probit.com.pl/mtbs/
https://pwi.probit.com.pl/mtbs/


 

 

2. hasło, po czym należy wcisnąć przycisk [ZALOGUJ].  

 
 

 

Zmiana hasła początkowego  
 

Logowanie po raz pierwszy do Platformy Wymiany Informacji wymusza zmianę hasła 

początkowego. 

W celu zmiany hasła początkowego należy podać w wierszu [Poprzednie hasło] – hasło 

początkowe, natomiast w wierszach [Podaj nowe hasło] oraz [Weryfikacja nowego hasła] 

nowe hasło składające się z minimum 8 znaków w tym co najmniej jednej litery dużej i jednej 

cyfry.  

 
 

Zmiana zapomnianego hasła  
 

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła do logowania w systemie, wówczas może skorzystać z 

mechanizmu resetującego hasło. W tym celu należy kliknąć na tekst Nie pamiętam hasła i 

w nowo otwartym oknie podać swój identyfikator lub adres email zarejestrowany w PWI.  



Po kliknięciu przycisku [Wyślij email do zmiany hasła!] system wygeneruje wiadomość 

email z linkiem do podania nowego hasła.  

 

 

Po zalogowaniu możemy wybrać dowolną zakładkę. 

 
Nowe zgłoszenie  

Tworzenie zgłoszeń w systemie dostępne jest z poziomu opcji Nowe zgłoszenia. Umożliwia 

ona zarejestrowanie w systemie różnego rodzaju zdarzeń, zadań i wniosków.  

 

 

WAŻNE: 
Przy nowym zgłoszeniu: awaria, 

podanie, wniosek, skarga, proszę o 

zwrócenie uwagi na to, czy Państwa 

zgłoszenie ma być widoczne dla 

całego budynku/Wspólnoty, czy ma zostać poufne w korespondencji pomiędzy 

Państwem, a Zarządcą budynku. 

  



Podanie  

  
Rysunek 42 Utworzenie nowego podania  

W celu wygenerowania podania, z poziomu menu Nowe zgłoszenie należy wybrać opcję 

Podanie, następnie wprowadzić tytuł podania oraz informacje dodatkowe takie jak: Opis, 

Data planowanego rozpoczęcia, Data planowanego zakończenia. Do tworzonego podania 

można również załączyć pliki oraz dodać komentarz. Istnieje również możliwość 

zaznaczenia całego zadania jako poufne, wówczas widoczne będzie ono wyłącznie dla 

lokatora, który złożył podanie oraz dla osoby je rejestrującej. Po wprowadzeniu 

wszystkich informacji dotyczących podania, należy zapisać dane za pomocą przycisku 

[ZAPISZ].  W systemie podania zgłaszają wyłącznie właściciele mieszkań i lokatorzy MTBS.   

Po zapisaniu podania będzie ono widoczne na liście Zgłoszeń – opcja Moje w menu 

Zgłoszenia. Aby z listy zgłoszeń wyświetlić wyłącznie podania, można posłużyć się filtrem 

dostępnym w polu Klasa [zadania]. W polu Klasa [zadania] należy wpisać słowo 

„podanie”, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub kliknąć obrazek z lupą znajdujący się 

obok pola filtra.   

Z poziomu wszystkich zgłoszeń, do podania można dodać komentarz (przycisk 

[KOMENTUJ]) lub dokonać dowolnych zmian korzystając z przycisku [EDYTUJ]. Korzystając z 

przycisku [EDYTUJ] użytkownik ma również możliwość usunięcia swojego podania.   



  
Rysunek 43 Podgląd podań w menu Zgłoszenia  

  

Skarga  

Z poziomu opcji Skarga w menu Nowe zgłoszenie można zgłosić w systemie skargę. System 

wymaga uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania skargi. Wypełnienie pozostałych pól 

jest opcjonalne.  

  
Rysunek 45 Skarga  

  

Zgłoszenie wniosku  

Z poziomu opcji Zgłoszenie wniosku w menu Nowe zgłoszenie złożyć wniosek. System wymaga 

uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania sprawy organizacyjnej. Wypełnienie 

pozostałych pól jest opcjonalne.  



 
Rysunek 48 Zgłoszenie wniosku  

Zmiana adresu  

Z poziomu opcji Zmiana adresu w menu Nowe zgłoszenie istnieje możliwość zmiany adresu 

do korespondencji. Pola obligatoryjne przez system to Tytuł, Kod pocztowy, Miasto oraz 

Ulica. Informacja dotycząca zmiany adresu do korespondencji może być przechowywana 

w dodatkowej tabeli ADRESY .   

  
Rysunek 49 Zmiana adresu do korespondencji  



Zmiana zasiedlenia  - ilości osób  

Z poziomu opcji Zmiana ilości osób w menu Nowe  Zgłoszenie dokonuje się zmiany ilości osób 

zamieszkujących lokal. Pola obligatoryjne to Tytuł, Ilość osób oraz Zmiana od.  Informacja 

dotycząca zmiany ilości osób może być przechowywana w dodatkowej tabelki ILOŚĆ OSÓB – 

można ją eksportować do systemu Czynsze.   

 
Rysunek 50 Zmiana ilości osób  

Stany liczników  

Z poziomu opcji Stany liczników w menu Nowe zgłoszenie możemy podejrzeć ostatni odczyt 

liczników oraz dokonać zmiany stanu liczników.   

Informacja dotycząca stanów liczników jest przechowywana w dodatkowej tabeli ODCZYTY  

Widok ekranu podczas edycji stanu liczników przedstawiony jest na poniższym zrzucie 

ekranu:  

  
Rysunek 51 Stany liczników  



ZGŁOSZENIA  

Moje  
W opcji tej wyświetlane są wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez lub na wniosek 

użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie.  

  
Rysunek 52 Zgłoszenia przypisane do bieżącego użytkownika (lokatora)  

  

Z osiedla / budynku 

Opcja  Z osiedla / budynku w menu Zgłoszenia wyświetla wszystkie zgłoszenia w obrębie danego 

osiedla / budynku, do którego należy lokal.   

 
Rysunek 53 Wybór zgłoszeń z osiedla / budynku  

Po wybraniu budynku zostają wyświetlone wszystkie zgłoszenia dodane w obrębie 

wybranego budynku – lista zgłoszeń przedstawiona jest na zrzucie ekranu poniżej.  

  
Rysunek 54 Przegląd zgłoszeń z osiedla / budynku  



  

ROZRACHUNKI   
Opcja dostępna standardowo dla lokatora. Zawarte są w niej informacje o rozrachunkach 

lokatora z podziałem na lokale. Rozrachunek na każdym lokalu uwzględnia wybrany okres 

rozliczeniowy z podziałem na tytuły naliczeń (patrz analogiczny opis opcji Rozrachunki dla 

lokatorów).  

 

ROZRACHUNKI LOKATORÓW  
W menu Rozrachunki wyświetlane są wszystkie rozrachunki widoczne w systemie z 

podziałem na lokale, których dotyczą.   

 
Rysunek 57 Rozrachunki lokatorów  

Kliknięcie na adres wybranego lokalu powoduje wyświetlenie rozrachunków z roku 

prezentowanego w lewym górnym rogu okna. Zmiana okresu rozrachunkowego polega 

na wyborze roku z listy rozwijanej i kliknięciu przycisku [Przełącz rok].   

 
Rysunek 58 Rozrachunki lokatorów - kartoteka lokalu  



Szczegóły rozrachunku (np. składniki naliczenia lub składowe korekty) dostępne są 

po kliknięciu na podkreśloną nazwę operacji. 

  

Rysunek 59 Szczegóły operacji rozrachunkowej  

 

USTAWIENIA  

Zmiana hasła  

Opcja Zmiana hasła w menu Ustawienia pozwala na zmianę hasła użytkownika aktualnie 

zalogowanego w systemie.   

 
Rysunek 62 Zmiana hasła użytkownika  

Okno to zostanie również wyświetlone po pierwszym zalogowaniu się użytkownika do 

systemu, gdy administrator zaznaczył pole Wymuś zmianę hasła po zalogowaniu w opcji 

Użytkownicy w menu Administracja.  

Dane użytkownika  

Opcja Dane użytkownika w menu Ustawienia pozwala na podgląd danych oraz na zmianę emaila 

użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie.   



  
Rysunek 63 Dane użytkownika  

Wygląd  

Opcja Wygląd w menu Ustawienia pozwala na zmianę wyglądu systemu (kolorystyka oraz 

liczba wyświetlanych wierszy w tabelkach) dla aktualnie zalogowanego użytkownika.  

 

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą instrukcją PWI, systemu który sukcesywnie będzie 

wdrażany w celu pomocy naszym klientom w szybszym i wygodniejszym załatwianiu spraw 

związanych z własnym lub wynajmowanym z MTBS mieszkaniem, oraz rozwiązywaniem 

problemów budynkowych/wspólnotowych. 

 


