
INSTRUKCJA portalu dla mieszkańca: 
 
1. Logujemy się na stronie  
owner.wosiedle.pl 
 
poprzez wpisanie w pozycji hasło adresu email jaki wprowadziliśmy Państwu zakładając 
kartotekę lokalu ( jeśli ktoś z Państwa nie jest pewien, który adres email przypisaliśmy 
Państwu proszę zwrotnie o informację). 
 
Hasło- wypisujecie Państwo hasło, które otrzymaliście podczas pierwszego logowania, które 
później można zmienić. 
 
2. Po zalogowaniu załącza się pulpit z Państwa danymi personalnymi między innymi adres 
zamieszkania, korespondencji, email, numer konta bankowego do wpłat opłat, telefon itp.  
 
Jest też taka możliwość jak wybranie opcji " Więcej o portalu " jak wybierzecie Państwo ten 
link przejdzie do strony z całą instrukcją jak korzystać z w/w portalu.  
 
Dla tych z Państwa, którzy nie chcą zapoznawać się z w/w instrukcją poniżej po krótce 
wyjaśniam, że w górnym prawym rogu jest jwadrat z trzema krwskami jak go rozwiniemy ( 
wejdziemy kursorem na ten kwadrat) rozwinie się  i pokaże się MENU a w nim: 
- bilans miesięczny wykazu opłat i dokonanych wpłat wg. miesięcy pozycje: 
 
SALDO ma początku mc oznacza w pozycji stycznia saldo z poprzedniego roku jeśli jest (-) 
oznacza zaległości dodatnie nadpłatę,  
 
NALICZONO - oznacza opłaty jakie w danym miesiącu naliczono tj. czynsz czyli koszty 
miesięczne utrzymania nieruchomości wspólnej plus fundusz remontowy plus rozliczenia 
mediów 
 
WPLACONO - oznacza wysokość wpłaconych przez Państwa pieniędzy na konto Wspólnoty 
w danym miesiącu 
 
RÓŻNICA- oznacza różnicę pomiędzy pozycją naliczono a wypłacono w danym miesiącu ( 
prosiliśmy o usunięcie tej tabeli /informacji jednak może ona być przydatna jeśli chodzi o 
weryfikację salda końcowego - ale mamy zgłoszenia,  że ta pozycja wprowadza w błąd)  
 
SALDO ma koniec mc - oznacza saldo w płatności na koniec miesiąca. Jest to kwota 
wynikająca z różnicy pozycji naliczono minus wpłacono plus saldo początkowe.  
 
Jeśli kwoty są na czerwono oznaczają zaległości jeśli na czarno oznaczają nadpłatę. Ale tylko 
w pozycji SALDA. 
 
- kolejny dokument to bilans szczegółowy, który pokazuje szczegółowo wszystkie naliczone 
opłaty w danym miesiącu w rozbiciu na pozycje wynikające z zaliczek jak i rozliczeń. Tu też 
znajdziecie Państwo kwoty jakie wynikają z rozliczenia mediów jak i opis zaksiegowanych 
wpłat oznaczonych jako "przelew" . 
 
- kolejne pozycje głosowe uchwał - tam będzie można oddać głos pod Uchwałą jaka zostanie 
np. wywołana  



 
- następnie pozycja liczniki- tam można sprawdzić datę odczytu licznika i jego stan na dzień 
odczytu  
 
- zaliczki - tam znajdują się informację dotyczące metrażu lokalu, ilości osób, wysokości 
opłat za lokal, 
 
- ogłoszenia - tam można pisać ogłoszenia różne zarówno może je umieszczać  
Zarządca jak i Państwo  
 
- załączniki - tam będą zamieszczane dokumenty typu protokoły z przeglądów, Uchwały czy 
inne dokumenty. 
 
GŁOSOWANIE  
 
Głosy oddaje się poprzez kliknięcie kursorem odpowiedniej Państwa decyzji tj. słowa" 
Głos na Tak" , " Głos na Nie", lub " Wstrzymaj się" w wiadomości e-mail karta 
do głosowania którą Państwo otrzymaliście wówczas głos automatycznie zapisuje się 
w naszej bazie. 
 
Nie oddacie Państwo głosu logując się w portalu, tylko w treści e-maila o której piszę 
powyżej. 
 


