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1.  Wprowadzenie 

 
System PWI Platforma Wymiany Informacji pozwala na elektroniczną komunikację Spółdzielni 

Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości z lokatorem. Za pomocą PWI możemy rejestrować obieg 

dokumentów związanych z obsługą procesów zachodzących w Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz  

rejestrować pojedyncze dokumenty pochodzące ze źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych. 

PWI odzwierciedla rzeczywiste procesy zachodzące u klienta. Każdemu procesowi odpowiada zadanie 

wprowadzone w systemie. Zadanie jest tworzone i realizowane w systemie przez wskazane grupy 

użytkowników. Typy poszczególnych zadań oraz grupy użytkowników są w pełni definiowalne. W trakcie  

pracy z systemem użytkownik posługuje się definiowalnymi procesami wzorcowymi, które określają sposób 

wypełnienia pól  zadania modyfikowalnymi wartościami domyślnymi.  

2. Przebieg przykładowego procesu 

 
Po zalogowaniu się na użytkownika z klasy lokator, wyświetlane są wszystkie zgłoszenia związane z 

zalogowanym użytkownikiem. W menu na górze ekranu wyświetlane są  opcje, do których lokator posiada 

uprawnienia.  

W celu wysłania zgłoszenia, lokator musi wygenerować odpowiednie zadanie w systemie. Każdemu rodzajowi 

zgłoszenia odpowiadają poszczególne opcje w menu. Dla każdego rodzaju wysyłanej informacji zdefiniowano w 

systemie proces wzorcowy. Przy tworzeniu zadania przez lokatora, system przypisuje jako osobę tworzącą 

zadanie  lokatora, natomiast jako wykonawcę zadania wskazany  jest zdefiniowany   pracownik spółdzielni.  

Przebieg przykładowego procesu (zgłoszenie awarii) przedstawiony jest poniżej:  

Po zalogowaniu się w systemie jako użytkownik lokator, wybieramy opcję Zgłoszenie awarii z menu Nowe 

zgłoszenie.  

 

Rysunek 1 Wybór opcji Zgłoszenie awarii 

Po wybraniu opcji Zgłoszenie awarii system wyświetli stronę zawierającą pola służące do wprowadzenia danych 

dotyczących zgłaszanej awarii.  

Obowiązkowym polem na stronie zadania Zgłoszenie awarii jest pole Tytuł. Domyślna wartość tego pola może 

zostać zdefiniowana we wzorcu zadania. Po wypełnieniu tytułu zgłaszanej awarii oraz podaniu opcjonalnych 

danych, za pomocą przycisku [ZAPISZ] dokonujemy zapisu zadania, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem awarii 

w systemie.  
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Rysunek 2 Wypełnienie pól zadania Zgłoszenie awarii 

Zgłoszona awaria została zapisana na liście zadań – realizujący PRAC (pracownik):  

 

Rysunek 3 Lista zgłoszonych zadań przez lokatora 

Po zalogowaniu się w systemie użytkownika jako użytkownik pracownik wybieramy opcję Zadania z menu Moje 

do realizacji.  

 

Rysunek 4 Wybór opcji  Moje do realizacji 
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Po wybraniu opcji Moje do realizacji, system wyświetlił zadania niezrealizowane, które mają być wykonane przez 

pracownika (aktualnie zalogowanego w systemie).  

 

Rysunek 5 Zadania do realizacji 

Pracownik ma możliwość edytowania przydzielonego do niego zadania, jak również skomentowania go 

(przycisk [KOMENTUJ]).  

Przycisk [EDYTUJ] uruchamia okno szczegółów zadania przeznaczonego do realizacji. 

 

Rysunek 6 Edycja zadania przeznaczonego do realizacji 

Zmieniamy osobę realizującą na Pracownik Pierwszy oraz wpisujemy datę planowanego rozpoczęcia i 

zakończenia zadania – zgłoszonej awarii. Zapisujemy zmiany w zadaniu zgłoszenia awarii za pomocą przycisku 

[ZAPISZ]. Z poziomu poniższego okna pracownik może również usunąć przydzielone mu zadanie. 
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Rysunek 7 Zmiana danych dotyczących awarii 

Osobą realizującą zadanie jest teraz Pracownik Pierwszy. Wybieramy jak poprzednio opcję Moje do realizacji z 

menu Zadania, a następnie za pomocą przycisku [EDYTUJ] dokonujemy zmian w zadaniu.  

Wykonanie zadania – naprawienie awarii zaznaczamy w systemie zmieniając status zadania na wykonane. 

Widok wszystkich statusów w systemie przedstawia poniższy zrzut ekranu:  

 

Rysunek 8 Dostępne statusy zadań 

Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących wykonanego zadania, zapisujemy zmiany przyciskiem 

[ZAPISZ].  

Po zalogowaniu się lokatora, w menu Zgłoszenia w opcji Moje zadanie widnieje jako ukończone – status 

wykonane dla lokatora.  
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Rysunek 9 Widok ukończonego zadania 

3. Obsługa systemu 

a. Panel logowania 

 

W celu uruchomienia aplikacji PWI w oknie przeglądarki należy w pasku adresu wpisać adres serwera PWI. W 

przypadku wersji demonstracyjnej jest to http://localhost/pwi/, po wpisaniu którego przeglądarka wyświetli 

panel logowania do systemu: 

 

Rysunek 10 Panel logowania do systemu 

Aby zalogować się do systemu, podajemy Id użytkownika oraz hasło, po czym należy wcisnąć przycisk 

[ZALOGUJ]. Aplikacje można również uruchomić z poziomu systemu operacyjnego.  

b. Filtrowanie danych 

 

W systemie mamy możliwość filtrowania wyświetlanych danych. Aby wyświetlić zgłoszenia zmodyfikowane 

między 11 a 12 października 2010 należy uzupełnić pola Od oraz Do w kolumnie Data modyfikacji, a następnie 

wcisnąć klawisz Enter  lub przycisk z lupą, które uruchamiają filtrowanie danych. 

http://localhost/pwi/home.seam
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Rysunek 11 Filtrowanie danych 

c. Pola obligatoryjne 

Pola obligatoryjne podczas wprowadzania zadań w systemie oznaczone są czerwoną  gwiazdką przy nazwie 

pola. Pozostawienie pustych pól obligatoryjnych objawia się wyświetleniem komunikatu: „To pole nie może być 

puste”.  

 

Rysunek 12 Brak wypełnienia pól obligatoryjnych 

d. Dostęp do opcji 

 

Dostęp do poszczególnych opcji w menu uzależniony jest od roli użytkownika aktualnie zalogowanego w 

systemie. Definicje dostępu do poszczególnych opcji (zadań) w systemie dostępne są w menu Administracja w 

opcji Klasy zadań. W tym miejscu poszczególnym zadaniom przypisujemy prawa edycji w systemie przez 

pracownika lub lokatora.  Zadania (opcje w menu), do których aktualnie zalogowany użytkownik nie ma 

dostępu, nie są wyświetlane.  

 

Rysunek 13 Dostęp do opcji / zadań 
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4. Administracja 

a. Użytkownicy 

 

Opcja Użytkownicy w menu Administracja służy do zarządzania użytkownikami systemu. Z poziomu tej opcji 

można utworzyć nowego użytkownika lub dokonać zmian danych użytkownika istniejącego w systemie. W opcji 

tej możemy również zmienić hasło logowania się do systemu za pomocą przycisku [ZMIANA HASŁA]. 

 

Rysunek 14 Użytkownicy 

Aby dodać nowego użytkownika należy skorzystać z przycisku [UTWÓRZ] dostępnego na dole ekranu. Następnie 

należy wypełnić pola obligatoryjne Identyfikator, Nazwa oraz podać rolę nowoutworzonego użytkownika. Po 

wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy użytkownika za pomocą przycisku [ZAPISZ].  

 

Rysunek 15 Dodawanie nowego użytkownika 

Po ponownym wybraniu opcji Użytkownicy w menu Administracja wyświetlony nowododany użytkownik.  
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Rysunek 16 Opcja użytkownicy 

 

Następnie za pomocą przycisku [ZMIANA HASŁA] należy wprowadzić nowe hasło do logowania dla tego 

użytkownika i zatwierdzić zmianę przyciskiem [ZMIEŃ HASŁO – 021545].  

 

Rysunek 17 Zmiana hasła logowania 

b. Import lokatorów 

 

Za pomocą opcji Import lokatorów można zaimportować lokatorów z systemu Czynsze. Po wciśnięciu przycisku 

[IMPORTUJ DANE LOKATORÓW] system rozpoczyna import lokatorów. 

 

Rysunek 18 Import i synchronizacja danych lokatorów 

 

Po rozpoczęciu importu, system informuje o postępach (procentowo) procesu importu i synchronizacji danych.  

 

Rysunek 19 Proces postępu importu i synchronizacji danych lokatorów 
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c. Klasy zadań 

 

Opcja Klasy zadań w menu Administracja pozwala na zarządzanie zadaniami dostępnymi w systemie. Po 

wywołaniu opcji na ekranie zostaje wyświetlona lista wszystkich typów zadań w systemie. Z tego poziomu 

możemy dokonać zmian w zadaniu za pomocą przycisku [EDYTUJ] lub dodać nowe zadanie korzystając z 

przycisku [UTWÓRZ].  

 

 

Rysunek 20 Klasy zadań 

Za pomocą przycisku [EDYTUJ] możemy dokonać następujących zmian w definicji danego zadania:  

Możemy: 

- zmienić kod oraz opis zdania 

- zdefiniować przez jakiego użytkownika dane zadanie może być zgłaszane 

- ukryć datę zadania przed lokatorem 

W opcji tej możemy również zdefiniować wartości domyślne dla edytowanego zadania tj. osobę realizującą dane 

zadanie, tytuł oraz opis zadania, a także poufność zadania. 

 

Rysunek 21 Edytowanie zadania 
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d. Definicja statusów zadań 

 

Opcja Definicja statusów zadań pozwala zdefiniować lub edytować dostępne w systemie statusy zadań. 

 

Rysunek 22 Definicja statusów zadań 

W celu utworzenia nowego statusu należy skorzystać z przycisku [UTWÓRZ] dostępnego na dole ekranu. Aby 

zdefiniować nowy status należy podać jego nazwę wewnętrzną (systemową) oraz nazwę zewnętrzną (widoczną 

dla użytkowników).  

 

Rysunek 23 Tworzenie nowego statusu zadania 

5. Zadania 

a. Moje zgłoszenia 

 

Opcja Moje zgłoszenia w menu Zadania wyświetla wszystkie zadania, które zostały zgłoszone przez osobę 

aktualnie zalogowaną w systemie.  

 

Rysunek 24 Widok zadań z opcji  Moje zgłoszenia  
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b. Moje do realizacji 

 

Opcja Moje do realizacji w menu Zadania wyświetla wszystkie zadania, dla których osobą realizującą jest osoba 

aktualnie zalogowana w systemie. 

 

Rysunek 25 Widok zadań z opcji Moje do realizacji 

c. Nieprzypisane 

 

Opcja Nieprzypisane w menu Zadania wyświetla wszystkie zadania, które nie mają przypisanej osoby realizującej  

 

Rysunek 26 Widok zadań z opcji Nieprzypisane 
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d. Wszystkie 

 

Opcja Wszystkie w menu Zadania wyświetla wszystkie zadania istniejące w systemie.  

 

Rysunek 27 Widok zadań z opcji Wszystkie 

e. Wszystkie liczniki 

 

Za pomocą opcji Wszystkie liczniki w menu Zadania wyświetlane są wszystkie liczniki dostępne w systemie. 

 

 

Rysunek 28 Opcja Wszystkie liczniki 
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f. Odczyty liczników 

 

Za pomocą opcji Odczyty liczników w menu Zadania wyświetlane są odczyty liczników dostępne w systemie. 

 

 

Rysunek 29 Opcja Odczyty liczników 

6. Nowe zgłoszenie 

 
Wysyłanie zgłoszeń w systemie dostępne jest z poziomu opcji Nowe zgłoszenia. 

 

Rysunek 30 Nowe Zgłoszenie – Menu dostępne dla lokatora 
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a. Podanie 

 

Rysunek 31 Utworzenie nowego podania 

W celu wygenerowania podania, z poziomu menu Nowe zgłoszenie wybieramy opcję Podanie. Następnie 

wprowadzamy tytuł podania oraz informacje dodatkowe takie jak: opis, data planowanego rozpoczęcia, data 

planowanego zakończenia. Do tworzonego podania możemy również załączyć pliki oraz dodać komentarz. Jest 

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

lokatora, który utworzył podanie oraz dla osoby tworzącej podanie. Po wprowadzeniu wszystkich informacji 

dotyczących podania, należy zapisać dane za pomocą przycisku [ZAPISZ].  W systemie podania zgłaszają 

wyłącznie lokatorzy.  

Po zapisaniu podania zostanie ono wyświetlone na liście Zgłoszeń wygenerowanych przez lokatora – opcja Moje 

w menu Zgłoszenia. Aby z listy zgłoszeń wyświetlić wyłącznie podania, możemy posłużyć się filtrem dostępnym 

w polu Klasa zadania. W polu Klasa zadania wpisujemy słowo podanie, a następnie wciskamy klawisz Enter 

lub za pomocą myszki klikamy w obrazek z lupą.  

Z poziomu wszystkich zgłoszeń, do podania możemy dodać komentarz (przycisk [KOMENTUJ]) lub możemy 

dokonać dowolnych zmian korzystając z przycisku [EDYTUJ]. Korzystając z przycisku [EDYTUJ] lokator ma również 

możliwość usunięcia swojego podania.  

 

Rysunek 32 Podgląd podań w menu Zgłoszenia 

Korzystając z przedstawionego powyżej schematu użytkownik dodaje w systemie zgłoszenie skargi, wniosku 

oraz awarii.  
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b. Skarga 

 

Z poziomu opcji Skarga w menu Nowe zgłoszenie zgłosić skargę w systemie. System wymaga uzupełnienia pola 

Tytuł podczas zgłaszania skargi. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne. 

 

Rysunek 33 Skarga 

 

c. Sprawa organizacyjna 

 

Z poziomu opcji Sprawa organizacyjna w menu Nowe zgłoszenie zgłosić sprawę organizacyjną w systemie. System 

wymaga uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania sprawy organizacyjnej. Wypełnienie pozostałych pól jest 

opcjonalne. 

 

Rysunek 34 Sprawa organizacyjna 
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d. Sprawa pracownicza 

 

Z poziomu opcji Sprawa pracownicza w menu Nowe zgłoszenie zgłosić sprawę organizacyjną w systemie. System 

wymaga uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania sprawy organizacyjnej. Wypełnienie pozostałych pól jest 

opcjonalne. 

 

Rysunek 35 Sprawa pracownicza 

e. Zgłoszenie awarii 

 

Z poziomu opcji Zgłoszenie awarii w menu Nowe zgłoszenie zgłosić sprawę organizacyjną w systemie. System 

wymaga uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania sprawy organizacyjnej. Wypełnienie pozostałych pól jest 

opcjonalne. 

 

Rysunek 36 Zgłoszenie awarii 
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f. Zgłoszenie wniosku 

 

Z poziomu opcji Zgłoszenie wniosku w menu Nowe zgłoszenie zgłosić sprawę organizacyjną w systemie. System 

wymaga uzupełnienia pola Tytuł podczas zgłaszania sprawy organizacyjnej. Wypełnienie pozostałych pól jest 

opcjonalne. 

 

Rysunek 37 Zgłoszenie wniosku 

g. Zmiana adresu 

 

Z poziomu opcji Zmiana adresu w menu Nowe zgłoszenie mamy możliwość dokonać 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 – można ją 

eksportować do systemu Czynsze.  
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Rysunek 38 Zmiana adresu do korespondencji 

h. Zmiana ilości osób 

 

Z poziomu opcji Zmiana ilości osób w menu Nowe  Zgłoszenie dokonujemy zmiany ilości osób. 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.  

Widok ekranu podczas wprowadzania zmian dotyczącej ilości osób przedstawia poniższy zrzut ekranu: 

 

Rysunek 39 Zmiana ilości osób 



                                                                       PWI Instrukcja użytkownika  

19 

 

i. 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 – można ją eksportować do systemu Czynsze. 

Widok ekranu podczas edycji stanu liczników przedstawiony jest na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Rysunek 40 Stany liczników 

7. Zgłoszenia 

a. Z osiedla / budynku 

 

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

budynku.  

 

Rysunek 41 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 42 Przegląd zgłoszeń z osiedla / budynku 
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8. Komunikaty 
 

W menu Komunikaty mamy możliwość utworzenia i wysłania komunikatu oraz wyświetlenia wszystkich 

wysłanych  komunikatów w systemie.  

a. Utworzenie komunikatu 

 

Aby utworzyć nowy komunikat należy skorzystać z opcji Utworzenie komunikatu z menu Komunikaty. Aby wysłać 

komunikat należy podać treść komunikatu i wybrać przynajmniej jednego adresata komunikatu, a następnie 

wysłać komunikat za pomocą przycisku [ZAPISZ]. 

 

 

Rysunek 43 Tworzenie komunikatu 

b. Przegląd komunikatów 

 

Opcja Przegląd komunikatów z menu Komunikaty wyświetla wszystkie komunikaty wysłane w systemie.  

 

 

Rysunek 44 Przegląd komunikatów 



                                                                       PWI Instrukcja użytkownika  

21 

 

9. Rozrachunki 
 

W menu Rozrachunku wyświetlane są wszystkie rozrachunki widoczne w systemie z podziałem na lokale, 

których dotyczą.  

 

Rysunek 45 Rozrachunki 

a. Podgląd rozrachunków na poszczególnych tytułach naliczeń  

 

Opcja Podgląd rozrachunków pozwala zobaczyć lokatorowi jego naliczenia, wpłata i obciążenia z rozbiciem na 

konkretne tytuły naliczeń w poszczególnych miesiącach. 

Rysunek 46 Rozrachunki – tytuł: fundusz remontowy 

 
Rysunek 47 Rozrachunki – tytuł: media 
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Rysunek 48 Rozrachunki – tytuł: czynsz 

 

b. Podsumowanie ogólne 

 
Rysunek 49 Rozrachunki – podsumowanie ogółem 

 

10. Biblioteka 

a. Przegląd dokumentów 

 

Za pomocą opcji Przegląd dokumentów wyświetlane są wszystkie dokumenty wygenerowane w systemie.  

 

b. Rejestracja dokumentu od lokatora 

 

Opcja Rejestracja dokumentu od lokatora pozwala zarejestrować w systemie dokument otrzymany od lokatora. 

Rejestrując dokument należy podać jego nazwę, numer oraz opis. Następnie wybrać lokatora, od którego 

otrzymano dokument, a także załączyć zeskanowany dokument korzystając z przycisku [DODAJ] w sekcji Pliki.  
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Rysunek 50 Rejestracja dokumentu od lokatora 

c. Rejestracja dokumentu do lokatora 

 

W opcji Rejestracja dokumentu do lokatora możemy zarejestrować w systemie dokument dla lokatora. Proces 

rejestracji dokumentu przebiega identycznie jak w opcji Rejestracja dokumentu od lokatora. 

11. Ustawienia 

a. Zmiana hasła 

 

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

systemie.  

 

Rysunek 51 Zmiana hasła użytkownika 

b. Dane użytkownika 

 

Opcja Dane użytkownika w menu Ustawienia pozwala na zmianę danych użytkownika aktualnie zalogowanego w 

systemie.  
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Rysunek 52 Dane użytkownika 

c. Wygląd 

 

Opcja Wygląd w menu Ustawienia pozwala na zmianę wyglądu systemu dla aktualnie zalogowanego 

użytkownika. 

 


