
 
 

 
 

 

❶ Poproś Klienta o dowód osobisty lub paszport           
oraz adres e-mail, który podał przy rejestracji 
konta (zaproponuj zapisanie adresu na kartce 
drukowanymi literami) lub który chce wykorzystać 
jako login, jeśli wcześniej nie założył konta na 
platformie Envelo. 

❷ Wejdź na BackOffice Envelo: 
http://www.envelo.pl/bocommon 
✓  wybierz domenę PP i swoją placówkę  

Wpisz: 
✓ swój login; 
✓  hasło do komputera. 

❸ Wybierz Uwierzytelnij Konto Zaufane. 
❹ Ustal czy Klient założył już konto na platformie 

Envelo. Wybierz odpowiednią ścieżkę (poniżej). 
✓ KLIENT MA KONTO; 
✓ KLIENT NIE MA KONTA; 

❺ W polu, które się pojawi wpisz podany przez 
Klienta adres e-mail. Kliknij Szukaj lub Dodaj (1). 

❻ Wypełnij formularz, uzupełniając pola 
obowiązkowe (oznaczone *), zgodnie z danymi z 
dokumentu tożsamości. 

 Sprawdź poprawność już wprowadzonych przez 
Klienta danych z dokumentami z jego 
dokumentami i popraw jeśli się różnią. Dane w 
formularzu muszą być identyczne z tymi w 
dokumentach (np. jeśli Klient ma dwa imiona, 
obydwa muszą zostać wprowadzone). 

 Poproś Klienta o telefon komórkowy i wpisz 

numer (2). 
 Zapytaj czy adres do korespondencji Klienta jest 

identycznymi z danymi adresowymi. Jeśli jest 
inny, odznacz Adres do korespondencji jak 

wyżej (3) i wprowadź dane. 
❼ Kliknij Zapisz (4). 
 Jeśli któreś pole obowiązkowe pozostało puste 

lub zostało błędnie uzupełnione  po kliknięciu w 
przycisk wyskoczy komunikat błędu, pole będzie 
otoczone czerwoną ramką, a przed polem będzie 
czerwony wykrzyknik. 
Jeśli pola zostały prawidłowo uzupełnione, 
przycisk Drukuj stanie się aktywny. 
 
 
 

 

Uwierzytelnienie konta Envelo do Konta Zaufanego 

i korzystanie z Profilu Zaufanego ePUAP 

UWAGA! Od 11 kwietnia 2017r. Klient, który utworzy za Twoim pośrednictwem Konto Zaufane 
na Platformie Envelo otrzyma dostęp do Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

 

Jeśli Klient zapyta Cię jak korzystać z Profilu Zaufanego na ePUAP poinformuj go, że po założeniu 
Konta Zaufanego, otrzyma od Envelo e-mail z instrukcją jak uaktywnić Profil Zaufany na ePUAP. 

http://www.envelo.pl/bocommon


❽  Kliknij Drukuj (5) i wydrukuj 2 egzemplarze. 
Podpisz formularze i umieść odcisk datownika. 

❾ Poproś Klienta o weryfikację danych i podpis w 
dwóch miejscach. (Jeśli Klient zgłosi błędy w 
swoich danych, popraw je, zapisz i wydrukuj nowy 
formularz.) 

 Podpisz formularze i umieść odcisk datownika. 
Jeden egzemplarz przekaż Klientowi, drugi zostaw 
w placówce (do wysłania do Envelo). UWAGA: 
Złożenie podpisów i oznaczenie datą jest 
konieczne aby przejść do kolejnego kroku. 

❿ Kliknij Uwierzytelnij Konto (6). W przypadku 
prawidłowo uwierzytelnionego konta pojawi się 
strona z komunikatem „Konto zostało 
uwierzytelnione”, aby zakończyć proces kliknij 
Zakończ (7). 
Poinformuj Klienta, że jego konto zostało 
uwierzytelnione, a na adres e-mail została 
wysłana wiadomość z potwierdzeniem.  

 

 

 

Jeśli pojawią się trudności: 

× Problem z logowaniem - prawidłowy adres do Envelo to http://www.envelo.pl/bocommon 
× Problem z wydrukiem – jeśli po wyborze opcji wydruku formularza nie pojawia się okienko wydruku, 
zezwól przeglądarce na otwieranie wyskakujących okienek 
× Niezgodność danych na wydruku i w dokumencie – formularze z błędami przekaż Klientowi, popraw 
dane w aplikacji, zapisz je i wydrukuj ponownie. 
× Uwierzytelnienie konta klienta – możliwe jest tylko w obecności klienta 
× Podpisanie formularzy akceptacyjnych – klient podpisuje zawsze 2 formularze w 2 miejscach. Pracow- 
nik PP również podpisuje i znakuje datą 2 egzemplarze. 
× Pamiętaj o utworzeniu konta po odebraniu podpisanych formularzy 

× Problem z realizacją usługi - potrzebna pomoc - dzwoń: 22 276 29 88 

× Problemy techniczne - ServiceDesk - dzwoń: 800 811 444; 438 888 444 
 

Adres Envelo, na który należy wysłać formularz: 

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 
Domaniewska Office Hub 
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

02-685 Warszawa 

 
Kiedy Klient po uwierzytelnieniu Konta zgłasza, że w formularzu są błędne dane (np. literówka itp.) lub 
chciałby zmienić swoje dane: 

❶ Jeśli upłynęło mniej niż 30 min od momentu uwierzytelniania konta: 
Postępuj jak w punktach 1-3, wybierz opcję „Klient ma konto”, po prawej stronie ekranu będzie sekcja 
„Konta Zaufane założone w ciągu ostatnich 30 minut), znajdź e-mail, dla którego konto zostało założone i 
kliknij Unieważnij lub Usuń (8) (będzie dostępny tylko jeden właściwy przycisk. W otwartym okienku 
ponownie kliknij Unieważnij lub Usuń. Formularze z błędnymi danymi przekaż Klientowi i rozpocznij 
proces uwierzytelniania konta od początku. 
❷ Jeśli upłynęło więcej niż 30 min od momentu uwierzytelniania konta 
Zaloguj się do Envelo. Na stronie głównej poniżej kafelka „Uwierzytelnij Konto Zaufane” jest przycisk Zmiana 
danych Klienta, kliknij w niego i przejdź proces zmiany danych (razem z zapisem, drukowaniem formularza i 
podpisywaniem). 

http://www.envelo.pl/bocommon

