
UWIERZYTELNIENIE KONTA ENVELO DO KONTA ZAUFANEGO  

I KORZYSTANIE Z PROFILU ZAUFANEGO EPUAP 

Jeśli Klient zapyta Cię jak korzystać Profilu Zaufanego na ePUAP→ poinformuj 

go, że po założeniu Konta Zaufanego, otrzyma od Envelo e-mail z instrukcją jak 

uaktywnić Profil Zaufany na EPUAP. 

 

 

 

 

 

 

 

Poproś o dowód osobisty lub paszport oraz adres e-mail, podany przy rejestracji 
(zaproponuj zapisanie adresu na kartce drukowanymi literami). 
Ustal czy konto należy do osoby prywatnej, jednoosobowej działalności gospodarczej czy firmy. 
→Osobowa prywatna – Przejdź do kroku 3. 
→Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) -  Przejdź do kroku 2. 

 

Wejdź na http://www.ceidg.gov.pl i sprawdź, czy klient posiada wpis do CEIDG 
(wymagane: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP i Regon): 
          →Jeżeli wyszukiwanie nie zwróciło informacji o firmie, poinformuj Klienta, 
               że nie możesz zautoryzować konta ze względu na brak wpisu do CEIDG. 
          →Jeżeli firma została wyszukana w CEIDG -  Przejdź do kroku 3. 

 

Wejdź na BackOffice Envelo: http://www.envelo.pl/bocommon 
Wpisz:→swój login;→hasło do komputera. 

 

Przejdź do zakładki →„Wspólne”→ 
„Zarządzanie klientami”→ „Lista klientów”. 
Pojawi się zakładka „Wyszukiwanie”→ wpisz 
w pole e-mail adres klienta i kliknij 
„Wyszukaj”. Pojawi się zakładka „Rezultaty” 
z wynikiem wyszukiwania, kliknij w podany 
adres. Jeżeli lista wyników jest pusta, to 
znaczy, że klient nie założył konta lub nie 
dokończył procesu rejestracji konta (np. nie 
kliknął linku aktywacyjnego na envelo.pl) i 
proces uwierzytelnienia rozpoczyna się od 
założenia konta. Przejdź do zakładki 
„Wspólne” „Zarządzanie Klientami” 
→ „Dodaj Klienta” i uzupełnij pola oznaczone: 
Użytkownik (1): wpisz zapisany adres e-mail; 
Typ klienta (2): indywidualny lub biznesowy 
dla JDG; 
Imię, nazwisko, adres (3) oraz dla JDG nazwa, 
NIP, REGON 
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INSTRUKCJA KROK PO KROKU 

http://www.ceidg.gov.pl/


 
Sprawdź poprawność danych z zakładki 
„Szczegóły użytkownika” z dokumentami 
klienta. Jeżeli dane wymagają poprawienia, 
zmianę potwierdź klikając „Wstaw” (4). 

      

 
Zweryfikuj dane do faktury oraz adres 
korespondencyjny. 
Jeżeli różnią się od podanych w systemie, 
wprowadź zmiany (5) i kliknij → „Zapisz”. 

 

W zakładce „Dane autoryzacyjne” uzupełnij pola (6) oznaczone * zgodnie z danymi z dokumentu 
tożsamości. Poproś o numer telefonu do kontaktu. Kliknij → „Zapisz” (7). 
Po kliknięciu „Zapisz” pojawiają się trzy kolejne przyciski:  
- Wydrukuj pusty formularz konta zaufanego (przycisk aktywny) 
- Wydrukuj formularz konta zaufanego (przycisk aktywny) 
- Rozpocznij uwierzytelnianie konta (przycisk nieaktywny) 

 

Kliknij → „Wydrukuj formularz Konta Zaufanego” i wydrukuj 2 egzemplarze (8). 
     → Poproś klienta o weryfikację danych i podpis w dwóch miejscach. 
     → Podpisz formularze i umieść odcisk datownika. 
Jeden egzemplarz przekaż klientowi, drugi pozostaw w placówce, 
UWAGA: Złożenie podpisów i oznaczenie datą jest konieczne aby przejść do kolejnego kroku. 

  

Kliknij → „Rozpocznij uwierzytelnianie konta” 
(9).  
 
Klient po powrocie z placówki pocztowej otrzyma 
dwa e-maile: 

• W pierwszym znajdzie informację, że jego 
dane są w trakcie weryfikacji 

• W drugim wynik weryfikacji 
 
Po pozytywnej weryfikacji, klient otrzyma link do 
aktywacji Profilu Zaufanego.  
 
Poproś aby zachował formularz, gdyż numer 
formularza będzie potrzebny do pierwszego 
logowania. 
 
W przypadku prawidłowo uwierzytelnionego 
konta w zakładce „ Dane autoryzacyjne” w polu 
„Poziom zabezpieczeń” pojawi się symbol P3. 
 
 
 
 

                                                          

                     
 

                   
         
          
 

7 

8 

9 

 

6 



W przypadku negatywnej weryfikacji klient 
otrzyma komunikat z prośbą o zgłoszenie się do 
najbliższej placówki pocztowej. 
 
Przejdź do zakładki →„Wspólne”→ „Zarządzanie 
klientami”→ „Lista klientów”. Pojawi się 
zakładka „Wyszukiwanie”→ wpisz e-mail klienta, 
ID Klienta lub Pesel i kliknij „Wyszukaj”.  
 
Otrzymasz informację o wyniku weryfikacji.  
 
Możliwe powody odrzucenia wniosku: 

• Dowód jest zastrzeżony 

• Brak danych w rejestrze dowodów 
osobistych – zweryfikuj czy dane w 
systemie są zgodne z tymi z dowodu 
 

Zweryfikuj dane w zakładkach: Szczegóły 
użytkownika, Dane autoryzacyjne z danymi z 
dowodu. Jeśli dane są niezgodne zarejestruj nowy 
wniosek w systemie – Przejdź do kroku 3. 

 
 

 

 

ZMIANA ADRESU E-MAIL 

Jeśli chodzi o zmianę adresu e-mail, należy to zrobić w zakładce „Dane logowania” 

 Jeśli pojawią się trudności: 

→Problem z logowanie -  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 -  zniszcz formularz, popraw dane w aplikacji, 

zapisz je i wydrukuj ponownie 

→Niedokończenie procesu rejestracji konta - należy dokończyć proces rejestracji lub założyć nowe 

konto na inny adres e-mail 

→Numer telefonu jest niezbędny dla uwierzytelnienia konta – Klient podczas pierwszego logowania 

otrzyma kod autoryzacyjny 

→Rozpoczęcie uwierzytelniania konta  – możliwe jest tylko w obecności klienta 

→Podpisanie wniosków -  klient podpisuje zawsze 2 wnioski w jednym miejscu. Pracownik PP 

uzupełnia we wniosku następujące pola: Imię (imiona) i nazwisko Pracownika Poczty Polskiej; Nazwa 

placówki Poczty Polskiej; Stanowisko służbowe; Czas potwierdzenia (godzina i minuta). Pracownik PP 

również podpisuje i znakuje datą 2 egzemplarze.  

→Pamiętaj o wybraniu przycisku „Rozpocznij uwierzytelnianie konta” -  po odebraniu podpisanych 

formularzy 

→Problem z realizacją usługi – potrzeba pomoc -  dzwoń:22 276 29 88 

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