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Instrukcja logowania do kartoteki czynszowej CZYNSZ E24  
SM DOBRZEC 

 
1. Po aktywacji usługi otrzymujesz Login i hasło. 
 
 
Wchodzisz na stron ę SM DOBRZEC www.dobrzec.pl  w opcj ę czynsze24 i 

wybierasz ikon ę logowania do bazy               
 
lub wybierasz stron ę: https://dobrzec.pl/czynsze  

 
 
Przy pierwszym logowaniu do usługi jeste ś proszony o zmian ę tego hasła (6-18 
znaków) oraz spełniaj ące nast ępujące reguły: 
- hasło  moŜe zawierać wyłącznie następujące znaki: 
 litery od A do Z oraz od a do z (bez polskich znaków), 
 cyfry 0-9, 
Wielkie i małe litery w haśle są rozróŜniane. 
Zalecana jest cykliczna zmiana hasła  (np. raz w miesiącu). 
KaŜde kolejne hasło równieŜ musi spełniać powyŜsze reguły. 
 
 
2. Przebieg pierwszego logowania do usługi: 
Pierwsze logowanie (a takŜe logowanie po wydaniu nowego hasła do usługi) przebiega 
następująco: 
 
 
Krok 1 – identyfikator Klienta 
Podajesz swój Login i hasło 

 
 
 
 
 
Krok 2 - zmiana hasła  
 
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu musisz zmienić hasło 
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Podajesz hasło podane w Siedzibie Spółdzielni 
Podajesz nowe hasło i potwierdzasz 
 
Jeśli hasło nie spełnia reguł,  dyspozycja zmiany hasła 
będzie odrzucona i pojawi się jeden z napisów: 
Hasła nie s ą identyczne. 
Nowe hasło jest za krótkie. Hasło musi mie ć co najmniej 6 znaków.  
Nowe hasło zawiera niedozwolone znaki. 
 
Jeśli hasło spełnia reguły, to prezentowany jest napis 
 
Hasło zostało zmienione.  
 
Po zmianie hasła moŜliwe jest korzystanie z usługi. 
Do wyboru mamy opcje: 
 

• Rozliczenia-stan konta prezentowane zbiorczo lub w rozbiciu 
• Czynsze-wymiar czynszu w danym miesiącu z wyszczególnionymi składnikami 
• Wyloguj-wylogowanie z systemu 
• zmień hasło-zmiana hasła na nowe 
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Rysunek przedstawia stronę główną po zalogowaniu się do usługi czynsze24 

 
Rysunek przedstawia opcje Rozliczenia-stan konta prezentowane zbiorczo lub w rozbicu 
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Rysunek przedstawia opcje Czynsze-wymiar czynszu w danym miesiącu z wyszczególnionymi 
składnikami 


