
UWIERZYTELNIENIE KONTA ENVELO DO KONTA ZAUFANEGO  

I KORZYSTANIE Z PROFILU ZAUFANEGO  

Jeśli Klient zapyta Cię jak korzystać z Profilu Zaufanego → poinformuj go, że 

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

uaktywnić Profil Zaufany. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
→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 Region): 
          →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 Klient” 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 KROK 

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: Założenie 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. 
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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 Klient 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. 
 

 
 
 

 

 

 

Poniżej znajdują się trzy warianty rozpisane na klientów oraz rodzaje dokumentów: 

 

Rodzaj konta Klienta → „Indywidualny” 

 
Rodzaj dokumentu uwierzytelniającego → 

„Dowód osobisty”. 
 
Przejdź do zakładki → „Dane autoryzacyjne”. 
 
Wyświetla się ekran z listą pól do 
uzupełnienia. Nowe pola wymagane, 
oznaczone gwiazdką *, związane z 
dokumentem użytym do uwierzytelnienia 
Klienta: 

• Obywatel Polski? → TAK 

• Typ dokumentu → Dowód osobisty: 
- Data wydania 
- Data ważności 

• Kraj wydania → Polska 
Pola Data wydania i Data ważności są 
dostępne tylko dla tego typu dokumentu. 
 
Należy również uzupełnić pola: 
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• Miejsce składania wniosku 

• Telefon uwierzytelniający 
 
 

 

 
Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy 
je zapisać przyciskiem „Zapisz”(1) na dole 
ekranu. 
 
Po zapisaniu danych pojawiają się przyciski: 
 

• Wydrukuj pusty formularz Konta 
Zaufanego (2) 

• Wydrukuj formularz Konta 
Zaufanego (3) 

• Rozpocznij uwierzytelnianie konta 
(4) (na tym etapie jest nieaktywny.  
Przycisk, który zastąpił → 
„Uwierzytelnienie konta”). 

Użytkownik drukuje formularz Konta 
Zaufanego. (Poniżej przykładowy wniosek ) 

 

 

 

 

 



Przykładowy wniosek: 



 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa („PPUC”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jakub Szajdziński, adres 

e-mail: inspektorODO@envelo.pl 

2. Dane osobowe będą weryfikowane w centralnym rejestrze Państwowym RDO (Rejestr Dowodów Osobistych) oraz systemie DZ 

(System Dokumentów Zastrzeżonych), celem uzyskania dostępu do Profilu Zaufanego z poziomu Konta Envelo. Weryfikacja danych 

w wymienionych rejestrach będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników Poczta Polska S.A. na zasadzie powierzenia 

Państwa danych osobowych i może trwać do 5 dni roboczych. Administratorem danych osobowych w/w rejestrów jest minister 

właściwy ds. informatyzacji. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane  przez PPUC w celu założenia Uwierzytelnienia Konta Envelo do Konta Zaufanego, korzystania 

z Konta Zaufanego, wykonywania umowy/ów o usługę/i PPUC oraz (po uprzednim uzyskaniu zgody przez PPUC) w celu marketingu 

własnych produktów i usług PPUC. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez PPUC przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3, tj. przez okres 

korzystania z usług oferowanych przez PPUC na Koncie Envelo lub ze względu na roszczenia, które mogą wyniknąć w związku ze 

świadczeniem usług, a także w celu archiwizacji danych po zakończeniu korzystania z usług/i przez okres 20 lat.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a.  udzielenie zgody w przypadku marketingu bezpośredniego (art. 6 lit. a RODO),  

b. realizacja umowy w przypadku korzystania z Konta Envelo i oferowanych usług za pośrednictwem Konta Envelo (art. 6 lit. b 

RODO) lub  

c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 lit c RODO) w przypadku weryfikacji tożsamości 

użytkownika Konta Envelo w celu skorzystania z usługi Uwierzytelnienia Konta Envelo do Profilu Zaufanego: 

i. art. 20c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 20d pkt 1  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne wraz z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 

2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 

ii. art. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia 

minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów bezpieczeństwa w zakresie środków 

identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 7, ze.zm.) wraz z załącznikiem zawierającym specyfikacje i procedury 

dotyczące niskiego, średniego i wysokiego poziomu zaufania w odniesieniu do środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w ramach notyfikowanego systemu identyfikacji elektronicznej (z uwagi na wymóg spełnienia warunków 

wynikających z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zawartych w § 19 rozporządzenia 

Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego); 

d. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 lit f RODO), przy czym prawnie uzasadnionym interesem PPUC 

zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w zakresie weryfikacji tożsamości,, obsługą zgłoszeń związanych z uprawnieniami 

wynikającymi z RODO, przepisów prawa, Regulaminów i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usługi.  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku jej udzielenia w 

celu marketingu produktów i usług PPUC. W sprawie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu również uprawnienie 

do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar krajów należących do EOG lub UE.  

8. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez Państwa zgody, jednakże mogą być udostępnione bez zgody 

wyłącznie podmiotom prawa publicznego (m.in. organy administracji publicznej, organy ścigania). W zakresie niniejszej usługi 

dane osobowe są udostępniane Ministrowi właściwemu ds. informatyzacji, celem weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem 

Rejestru Dowodów Osobistych oraz Systemu Dokumentów Zastrzeżonych, wobec których Minister jest administratorem Państwa 

danych osobowych. 

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania, w celu świadczenia usług oferowanych poprzez Konto Envelo. 

Administrator powierza dane osobowe: firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny 

internetowe oraz zajmujące się obsługa systemów komputerowych, z których korzysta PPUC; firmom świadczącym na rzecz PPUC 

usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczenia korespondencji; firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne 

do prowadzenia działalności PPUC, utrzymania Kont Envelo oraz podwykonawcom wymienionym na stronie www.envelo.pl w 

zakładce Pomoc/ Cennik i Regulaminy / Polityka Prywatności platformy Envelo / Podwykonawcy. 

10. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów 

RODO.  

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym w zakresie korzystania z usług dostępnych na Koncie Envelo, zaś w 

przypadku Uwierzytelnienia Konta Envelo do Profilu Zaufanego – wskazanie danych wynika z regulacji ustawowych wskazanych w 

pkt 5 lit. c powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usługi Uwierzytelnienia Konta 

Envelo do Konta Zaufanego i korzystania z Konta Zaufanego oraz usług PPUC za pośrednictwem Konta Envelo. Niepodanie danych 

osobowych wiąże się z brakiem możliwości skorzystania z wymienionych usług świadczonych przez PPUC. 

 

 

 

Spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, o 

kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym) 



Po wydrukowaniu wypełnionego danymi 
Klienta formularza, przycisk „Rozpocznij 
uwierzytelnianie konta” (1) staje się 
aktywny.  
 
Wyświetlony zostaje komunikat „Rozpoczęto 
proces zmiany do P3. Trwa weryfikacja 
dokumentów. O zakończeniu Klient 
poinformowany zostanie e-mailem. Może to 
potrwać do kilku dni” (2). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rodzaj konta Klienta → „Indywidualny” 

 
Rodzaj dokumentu uwierzytelniającego → 

„Paszport”. 
 
Przejdź do zakładki → „Dane autoryzacyjne”. 
 
Wyświetla się ekran z listą pól do 
uzupełnienia. Pola wymagane, oznaczone 
gwiazdką *: 
 

• Obywatel Polski? 

• Typ dokumentu → Paszport 

• Seria i numer dokumentu 

• Kraj wydania 

• PESEL 

• Miejsce składania wniosku 

• Telefon uwierzytelniający 
 
 

 

 

 

Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy 
je zapisać przyciskiem „Zapisz”(1) na dole 
ekranu. 
 
Po zapisaniu danych pojawiają się przyciski: 
 

• Wydrukuj pusty formularz Konta 
Zaufanego (2) 

• Wydrukuj formularz Konta 
Zaufanego (3) 

 

 



• Rozpocznij uwierzytelnianie konta 
(4) (na tym etapie jest nieaktywny.  
Przycisk, który zastąpił → 
„Uwierzytelnienie konta”). 

Użytkownik drukuje formularz Konta 
Zaufanego.  

 
Po wydrukowaniu wypełnionego danymi 
Klienta formularza, przycisk „Rozpocznij 
uwierzytelnianie konta” (1) staje się 
aktywny.  
 
Wyświetlony zostaje komunikat „Rozpoczęto 
proces zmiany do P3. Trwa weryfikacja 
dokumentów. O zakończeniu Klient 
poinformowany zostanie e-mailem. Może to 
potrwać do kilku dni” (2). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Rodzaj konta Klienta → 

„Biznesowy”(działalność 
gospodarcza) 

 
Rodzaj dokumentu uwierzytelniającego → 

„Paszport”. 
 
Przejdź do zakładki → „Dane autoryzacyjne”. 
 
Wyświetla się ekran z listą pól do 
uzupełnienia. Pola wymagane, oznaczone 
gwiazdką *: 
 

• Obywatel Polski? 

• Typ dokumentu → Paszport 

• Seria i numer dokumentu 

• Kraj wydania 

• PESEL 

• Miejsce składania wniosku 

• Telefon uwierzytelniający 
 
 

 

 

 



Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy 
je zapisać przyciskiem „Zapisz”(1) na dole 
ekranu. 
 
Po zapisaniu danych pojawiają się przyciski: 
 

• Wydrukuj pusty formularz Konta 
Zaufanego (2) 

• Wydrukuj formularz Konta 
Zaufanego (3) 

• Rozpocznij uwierzytelnianie konta 
(4) (na tym etapie jest nieaktywny.  
Przycisk, który zastąpił → 
„Uwierzytelnienie konta”). 

Użytkownik drukuje formularz Konta 
Zaufanego. (Poniżej przykładowy wniosek ) 

 

 

 

 

Instrukcję zmiany adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych dotyczących dokumentu tożsamości 

znajdą Państwo pod zakładką „Instrukcje”. 

 

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 daną 2 egzemplarze. 

→Pamiętaj o wybraniu przycisku „ Rozpocznij uwierzytelnianie 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 

→Gotowy wniosek należy przesyłać na adres siedziby PPUC - ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa 

http://www.envelo.pl/bocommon


→Termin wysyłki do PPUC - pracownik placówki PP wysyła przesyłkę do PPUC na wskazany powyżej adres w 

terminie, który zapewnia dostarczenie przesyłki do PPUC do 15 dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu rozliczanym 

 

  


