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1. Aktywacja e-faktury dla Klientów niezarejestrowanych w iBOK 

Klienci, którzy nie są zarejestrowani w systemie iBOK i nie chcą korzystać z Internetowego 

Biura Obsługi Klienta ale chcą otrzymywać e-fakturę mogą ją aktywować poprzez 

wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.mpwik.org lub w 

siedzibie Przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpwik.org/


Wybieramy „Druk akceptacji przesyłania i udostępniania E-faktury”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć pocztą elektroniczną na e-mail: 

bok@mpwik.org; pocztą tradycyjną na adres MPWiK, Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz 

lub osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa. 

 

 

 

Dla Klientów, którzy zarejestrują się do systemu iBOK, automatycznie zostaje aktywowana 

usługa E-faktury (nie musza wypełniać formularza Akceptacji) oraz w przypadku podania 

numeru telefonu również usługa SMS. 

 

 

mailto:bok@mpwik.org


2. Rejestracja w systemie iBOK 

Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK), należy wejść  

na stronę Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. : 

http://www.mpwik.org, a następnie kliknąć w: „Internetowe Biuro Obsługi Klienta”. 

 

 

 

Otwieramy zakładkę: „Strefa klienta – logowanie”. 

 

 

http://www.mpwik.org/


 

 

Klikając „Załóż konto”, przechodzimy do formularza rejestracji, który umożliwia nam 

utworzenie konta internetowego bez kontaktu z pracownikiem Przedsiębiorstwa. Wystarczy 

wypełnić obowiązkowe pola i zaakceptować Regulamin po jego uprzednim przeczytaniu. 

 

 

Numer faktury 

wpisujemy w 

formacie 

FV/0000/0000 lub 

W0111/0000/0000 

(dla f-ry wystawionej 

przez odczytywacza) 

Wpisujemy swoje 

wymyślone hasło  

11111 



Po poprawnym wypełnieniu formularza i kliknięciu „Załóż konto” na podany adres e-mail 

zostanie wysłany link aktywacyjny. Aby dokończyć rejestrację należy przejść do swojej poczty 

i kliknąć w link aktywacyjny. 

 

 

 

 

3. Logowanie do systemu iBOK 

W celu zalogowania do swojego konta w systemie iBOK należy wejść w zakładkę „Strefa 

klienta – logowanie” (pkt 2), wpisać swój numer nabywcy (kod klienta) oraz hasło ustalone 

przy rejestracji. Następnie klikamy „Zaloguj”. 

 

 

 

 

11111 



4. Korzystanie z systemu iBOK 

4.1 Strona główna 

Po zalogowaniu po prawej stronie znajduje się menu, w którym możemy wybrać interesującą 

nas czynność, u góry widzimy identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika oraz 

możliwość bezpiecznego wylogowania się z systemu. W celu przejścia do wybranej czynności 

należy kliknąć w odpowiednią zakładkę.  Po zalogowaniu automatycznie otwiera się „Strona 

główna”, na której widzimy saldo swoich rozliczeń na bieżący dzień, tj. 0,00 zł; kwotę 

niedopłaty lub kwotę nadpłaty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

11111 

Kod obecnie 

zalogowanego 

użytkownika 



4.2 Dane osobowe 

Tutaj znajdują się informacje o kliencie: akronim (kod klienta), dane osobowe, dane 

kontaktowe oraz numer rachunku płatności. 

 

 

 

 

4.3 Ustawienia 

Po otworzeniu zakładki „Ustawienia” wyświetla się Regulamin przesyłania i udostepnienia 

faktur w formie elektronicznej E-faktura. 

 

 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



4.4 Zmiana hasła 

Aby zmienić hasło należy w polu „Stare hasło” wpisać aktualnie obowiązujące hasło, w 

polach poniżej dwukrotnie wpisać nowe hasło, a następnie kliknąć „Zmień hasło”. 

 

 
 

Po dokonanej zmianie pojawi się komunikat: „Twoje hasło zostało zmienione” 

 

 

4.5 Zgłoszenie odczytu 

Po rozwinięciu listy wodomierzy, wybieramy wodomierz, którego odczyt dotyczy i klikamy 

„Zgłoś odczyt”. 

 

 
 

Rozwija listę wodomierzy 

przypisanych do 

zalogowanego użytkownika 



Na formularzu zgłoszenia widzimy numer wodomierza oraz wartość i datę ostatniego 

odczytu. W wyznaczonych polach wpisujemy dane dotyczące zgłaszanego odczytu 

wodomierza. 

 

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: „Zgłoszenie odczytu zostało wysłane”. 

 

4.6 Usługi 

Po wejściu w zakładkę „Usługi” , z listy usług wybieramy interesujący nas wodomierz i 

klikamy „Zobacz szczegóły”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx 

Wpisujemy lub wybieramy 

z kalendarza datę odczytu 

Podajemy odczyt wodomierza 

(bez cyfr po przecinku) 

Wpisujemy numer telefonu oraz imię 

i nazwisko osoby zgłaszającej odczyt 



 
 

Klikając w „Historię odczytów” zobaczymy comiesięczne odczyty wodomierza od momentu 

jego założenia.  

 

 
 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx 

Informacje dotyczące wybranego wodomierza: 

jego numer fabryczny, datę końca legalizacji, 

ostatni odczyt, datę ostatniego odczytu oraz 

zakres licznika (tj. cyfry brane pod uwagę przy 

odczycie – do 1 m³ uwzględniając zaokrąglenie 

wg zasad matematyki). 

W tym miejscu możemy również przejść do 

Formularza zgłoszenia odczytu (patrz ppkt 4.5). 

 

Powrót do Usług wybranego wodomierza 

Pokazuje za co jesteśmy obciążani 

w comiesięcznej fakturze – 

dotyczy wybranego wcześniej 

wodomierza 

Nazwa i oznaczenie taryfy, według 

której jesteśmy obciążani za pobraną 

wodę 
Aktualna cena netto za 1 m³ 

wody 

Nazwa taryfy, według której jesteśmy 

obciążani za odprowadzone ścieki 



Struktura kosztów przedstawia ilość zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków w danym 

okresie rozliczeniowym oraz numer faktury, której to zużycie dotyczy. 

 

 
 

Klikając w „Historię obciążeń za wodę” możemy prześledzić zużycie wody i odczyty 

wodomierza w każdym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo widzimy tzw. zmniejszenie, czyli 

ilość wody, która przeszła przez podwodomierz.  

 

 
 

 

 

 

 

 

„Historia obciążeń za ścieki” przedstawia się analogicznie do „Historii obciążeń za wodę”. 

 

 
 

 

 

Ilość wody jaka przeszła przez podwodomierz 

– jest ona odliczona od ilości naliczonych m³ 

na wodomierzu głównym 



4.7 Faktury 

W tej zakładce widzimy listę wystawionych e-faktur. 

 

 
 

 

 

4.8 Podsumowanie płatności 

 

 
 

 

4.9 Lista nierozliczonych płatności 

W prosty sposób możemy dokonać płatności wybranej faktury 

 

 
 

Klikamy w celu pobrania faktury w formie PDF 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Otwiera listę nierozliczonych płatności 

– gotową do wydruku 

Otwiera dokument z wypełnionym blankietem 

polecenia przelewu, gotowym do wydruku 

Wyświetla dane do przelewu internetowego 

Umożliwia wykonanie szybkiego 

przelewu przez operatora BLUE MEDIA 

Zaznaczamy fakturę, którą chcemy zapłacić 



Pojawia się okno „Szybka płatność’, klikamy  „Dalej”. 

  

 
 

 

 
 

Zostajemy przekierowani na stronę naszego banku, po zalogowaniu się widzimy przelew 

gotowy do zatwierdzenia. Po wykonaniu przelewu, wracamy do swojego konta iBOK i 

widzimy informację o zakończeniu płatności. Dodatkowo na nasz e-mail otrzymamy 

potwierdzenie zrealizowania płatności. 

 

 
 

Klikamy aby wybrać bank, w którym mamy konto 

Aby wykonać przelew musimy zaznaczyć 

przynajmniej pierwsze pole (pozostałe są 

nieobowiązkowe) oraz wpisać swój adres e-mail, 

po czym klikamy „Zapłać” 

adam.nowak@gmail.com 



4.10 Wszystkie płatności 

Następną zakładką w głównym Menu są „Wszystkie płatności”. Lista pokazuje rozliczenie 

wszystkich faktur. 

 

 
 

4.11 Wyślij zgłoszenie 

Przez iBOK istnieje możliwość wysłania zgłoszenia w przypadku np. braku wody, kiedy z 

kranu leci brudna woda czy też kiedy mamy niedrożną kanalizację i chcemy zamówić usługę 

WUKO. Wypełniamy poszczególne pola i klikamy „Wyślij zgłoszenie”. Po wysłaniu pojawi się 

komunikat „ Zgłoszenie zostało wysłane”. 

 

 

Kwota wystawionej faktury 

Kwota jaka została do zapłaty w przypadku 

niepełnej wpłaty należności 

Rozwija listę rodzajów zgłoszeń 

Podajemy miejsce i szczegóły zgłoszenia 

Automatycznie wpisane zostaje imię i nazwisko 

zalogowanego użytkownika, co możemy jednak zmienić 

Podajemy kontaktowy numer telefonu 



4.12 Wysłane zgłoszenia 

Ta zakładka wyświetla wysłane zgłoszenia, zanim zostaną przyjęte do realizacji przez 

pracownika Przedsiębiorstwa. 

 

 
 

4.13 Realizowane zgłoszenia 

Pokazuje zgłoszenia, które są w trakcie realizacji. 

 

4.14 Zamknięte zgłoszenia 

Lista zgłoszeń zakończonych. 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 


