
Instrukcja dla użytkowników E-kartoteki 

Logowanie 

Aby zalogować się do swojego konta w e-kartotece, należy wpisać w przeglądarce internetowej (np. Firefox) 

adres: www.e-kartoteka.pl i nacisnąć enter. Po wczytaniu strony startowej usługi proszę wpisać login oraz 

hasło. Jeśli użytkownik poda w konfiguracji poprawny adres e-mail, będzie mógł zalogować się podając 

zamiast loginu ten adres e-mail oraz swoje hasło. 

 

Innym sposobem logowania się jest użycie konta na Facebooku, Twitterze lub Google. Po kliknięciu w jeden 

z przycisków pojawi się okno informujące jakie dane pobierze e-kartoteka z wybranego konta. 

Po założeniu tzw. konta technicznego w aplikacji mobilnej E-kartoteka istnieje możliwość logowania za 

pomocą tego konta. Mieszkaniec mający konto techniczne może połączyć je z kontem 

Google/Facebook/Twitter. 

 
Konto techniczne to konto niezbędne do korzystania z aplikacji mobilnej e-kartoteka. Pozwala ono logować 

się do aplikacji przy pomocy wygodnego PINu, otrzymywać powiadomienia na telefon, a także za pomocą 

kilku kliknięć- przełączać się między różnymi loginami do e-kartoteki posiadanymi przez mieszkańca. 

W prawym górnym rogu strony można wejść w ustawienia konta technicznego, gdzie można zmienić hasło 

czy usunąć konto techniczne. W tym miejscu można także odłączyć powiązanie z kontem 

Facebook/Google/Twitter oraz zarządzać loginami e-kartoteki. W celu usunięcia powiązania z kontem e-

kartoteki, należy kliknąć przycisk obok konta i potwierdzić chęć odłączenia. 

 

Poniżej opcji ustawień konta technicznego znajdziemy wybór kont e-kartoteki w celu prezentacji danych 

dotyczących wskazanego konta. 

 
W przypadku, gdy mieszkaniec zapomni hasła należy skorzystać z opcji przypominania hasła. Na adres e-mail 

podany w konfiguracji konta e-kartoteki zostanie wysłana wiadomość z instrukcjami. 



 

Podobnie w przypadku konta technicznego na adres e-mail podany przy rejestracji konta technicznego 

zostanie wysłana wiadomość z instrukcjami. 

 
Po wskazaniu opcji pojawi się okno z prośbą o uzupełnienie e-maila. W przypadku, gdy chcemy 

odzyskać hasło do loginu do e-kartoteki lub jeśli podany adres e-mail został przypisany do kilku loginów 

do e-kartoteki, należy podać także login, dla którego chcemy odzyskać hasło. 

Po uzupełnieniu e-maila (konto techniczne) otrzymamy następujący komunikat. Na podany adres e-mail 

wysłano link do zmiany hasła dla konta technicznego. 

 

Po uzupełnieniu e-maila oraz loginu e-kartoteki otrzymamy następujący komunikat. Na podany adres e-mail 

wysłano link do zmiany hasła dla loginu e-kartoteki. 

 

Panel główny 

Po zalogowaniu wyświetli się Panel, na którym pojawią się te opcje, do których użytkownik ma dostęp. 

Obecnie można korzystać z opcji: 

1) Rozrachunki – zawiera dane o kartotece opłat za lokal, wraz z wszystkimi dokumentami i saldem 

na dany dzień, 

Po wejściu w zakładkę prezentowane jest Saldo oraz Konta księgowe z kolumnami: Zobowiązanie, Zapłacono 

i Saldo. Każdą z kolumn można sortować. 

Po kliknięciu w konto otwiera się kartoteka księgowa, która może być prezentowana w układzie miesięcznym 

i rocznym. 

Wykaz dokumentów jest prezentowany po kliknięciu w dany miesiąc.  

Zakładka Rozrachunki zawiera również prezentacje stanów kont w formie wykresu. Po otwarciu zakładki, 

wykresy są ukryte, żeby je uruchomić należy naciskać Pokaż wykres. 

 

 



Płatności on-line 

Z zakładki Rozrachunki jest możliwość dokonania płatności on-line klikając przycisk Zapłać otworzy się 

okno płatności Blue Media 

Opłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy NRB, ustalony dla każdego lokalu odrębnie, 

wykazany w wymiarze opłat za dany lokal. 

Jeżeli mieszkaniec posiada więcej niż jeden lokal lub płatności na więcej niż jedno konto, to przy pomocy 

płatności koszykowych na ekranie pojawi się okno Płatności online z wszystkimi płatnościami zsumowanymi 

w jeden przelew. Natomiast do zarządcy trafi każdy przelew oddzielnie na każde z pojedynczych kont. W 

koszyku płatności znajdą się wszystkie rozrachunki, gdzie występuje zaległość. Nadpłata na jakimkolwiek 

tytule jest pomijana. 

 

Wybierając metodę płatności Przelew online po kliknięciu w przycisk Zapłać online otworzy się okno 

z bankami. 

 



W przypadku wyboru metody płatności Karta pojawi się informacja z opisem. Mechanizm dostępny tylko dla 

mieszkańców z kontem technicznym założonym w aplikacji mobilnej. Przypisując kartę do konta technicznego 

może być ona wykorzystana w dowolnym koncie e-kartoteki. Metoda płatności kartą umożliwia płatność 

jednym kliknięciem. 

 

Płatność automatyczna – jest to płatność dokonywana, bez potrzeby każdorazowego wprowadzania danych 

Karty lub danych do autoryzacji przelewu dla innych Instrumentów płatniczych obsługujących płatności 

automatyczne. Wyróżniamy dwa sposoby zlecania dyspozycji płatności (cyklicznie lub jednym kliknięciem). 

E-kartoteka pozwala na skorzystanie z płatność jednym kliknięciem – jest to płatność automatyczna zlecana 

przez Klienta. 

W przypadku płatności na komputerach z macOS pojawi się ikonka Apple Pay. 

Po dokonaniu płatności w oknie Rozrachunki pojawi się poniższy komunikat: 

 

Po odświeżeniu strony okno Rozrachunków komunikat zniknie, a w okienku Saldo zostanie informacja 

o kwocie wpłaconej przy pomocy Płatności on-line: 

 



    2. Wykaz opłat miesięcznych 
Pod tą pozycją użytkownicy lokali mogą zobaczyć, jak kształtowały się opłaty miesięczne na przestrzeni 

kolejnych okresów. Do każdego podsumowania jest załączony wykres obrazujący procentowy udział każdego 

ze składników kosztu całościowego. 

Jeśli użytkownik lokalu ma więcej niż jeden lokal to pojawi się okno Razem dla wszystkich lokali, w którym 

prezentowana jest suma opłat. Po kliknięciu w to okno wyświetli się tabela sumy opłat w podziale na lokale. 

 

Ustawienia użytkownika 

Użytkownik końcowy ma możliwość zdefiniowania własnych ustawień dotyczących: 

· hasła do logowania do systemu 

· maila do powiadomień o nowościach 

· nicku prezentowanego przy jego wypowiedziach na forum dyskusyjnym 

Aby uzyskać dostęp do panelu zmian tych danych, powinien kliknąć przycisk „Konfiguracja” znajdujący się 

po lewej stronie przycisku „Wyloguj” Po kliknięciu pojawi się okno do wprowadzenia danych: 

 
1. W przypadku zdefiniowania własnego hasła, program eksportujący dane do e-kartoteki nie będzie mógł go 

zmienić. Możliwe to będzie tylko po zalogowaniu się danego lokatora do systemu i podania aktualnego hasła. 

Konieczne jest również podanie adresu e-mail, na który będzie wysłane nowe hasło w przypadku zapomnienia 

hasła przez użytkownika.  

 

Aplikacja mobilna 

Z e-kartoteki można korzystać przez przeglądarkę internetową oraz przy pomocy aplikacji mobilnej. 

Instrukcja jak należy pobrać i zainstalować aplikację mobilną można znaleźć poniżej 

https://www.mieszczanin.pl/#/mobilna-e-kartoteka 

Ponadto można zobaczyć krótki filmik o aplikacji mobilnej na stronie Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gW6PbEqzMNE  

 ____________________________________________________________________________ 

O możliwości korzystania z innych dostępnych opcji będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 


