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Logowanie do systemu PWI 
Panel logowania 
 

W celu uruchomienia aplikacji PWI w oknie przeglądarki należy w pasku adresu wpisać adres 
serwera PWI  https://pwi.probit.com.pl/provisor/login.seam. Po wpisaniu przeglądarka wyświetli 
panel logowania do systemu: 

 

Aby zalogować się do systemu, podajemy Id użytkownika oraz Hasło, po czym należy wcisnąć 
przycisk [ZALOGUJ]. 

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. 

 

https://pwi.probit.com.pl/provisor/login.seam
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Po kliknięciu przycisku [Wyślij email do zmiany hasła!] system wygeneruje wiadomość email z 
linkiem do podania nowego hasła. 

 

Utworzenie nowych danych dostępowych 
 

W celu utworzenia nowych danych dostępowych prosimy o kontakt email lub telefoniczny  z 
biurem PROVISOR Pańska. Numery telefonu i adresy korespondencyjne są dostępne na stronie 
www.provisor.pl/kontakt.  

  

http://www.provisor.pl/kontakt
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Rozrachunki lokatorów 
 

W menu Rozrachunki wyświetlane są wszystkie rozrachunki widoczne w systemie z podziałem 
na lokale, których dotyczą. 

 

 

 

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]. 
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Szczegóły rozrachunku (np. składniki naliczenia lub składowe korekty) dostępne są po kliknięciu 
na podkreśloną nazwę operacji. 
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Komunikaty 
 

W menu Komunikaty -> Moje wyświetlane są wszystkie komunikaty skierowane do danego 
lokatora.  

 

Kliknięcie na ikonę dokumentu z lewej strony komunikatu powoduje wyświetlenie jego treści, 
skąd można pobrać załączniki oraz przeczytać całą jego treść. Klikniecie krzyżyka z prawej strony 
dokumentu spowoduje skasowanie go z listy wyświetlanych dokumentów. 
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Ustawienia 
Dane użytkownika 
 

Opcja Dane użytkownika w menu Ustawienia pozwala na: 

• podgląd danych, 
• zmianę adresu email, 
• zmianę numeru telefonu kontaktowego, 
• wyrażenie / cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych z serwisu PWI 

przez użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. 
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Wygląd 
 

Opcja Wygląd w menu Ustawienia pozwala na zmianę wyglądu systemu (kolorystyka oraz 
liczba wyświetlanych wierszy w tabelkach) dla aktualnie zalogowanego użytkownika. 
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Pomoc 
 

W przypadku utraty hasła oraz problemów z użytkowaniem programu lub niepełnej kartoteki 
mieszkańca prosimy o kontakt z biurem Provisor. Aktualne dane kontaktowe można uzyskać na 
stronie www.provisor.pl/kontakt.  

Do otrzymywania komunikatów e-mail oraz SMS konieczne jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych RODO. Formularz można pobrać na stronie 
https://www.provisor.pl/artykul/id/7/. Wypełnioną i podpisaną zgodę proszę przesłać na adres 
pocztowy Biura Pańska, za pośrednictwem poczty email lub przekazać administratorowi 
nieruchomości. 

 

http://www.provisor.pl/kontakt
https://www.provisor.pl/artykul/id/7/
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