
 Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes  

• Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na 

czerwonej belce znajdziesz przycisk „Zaloguj się”, wybierz go, a następnie wybierz 

przycisk Pocztowy24 Biznes. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania.  

• Na stronie logowania sprawdź „Więcej informacji o certyfikacie bezpieczeństwa”, a 

następnie wpisz w odpowiednie pola Twój numer Użytkownika i Hasło dostępu. 

Wpisanie może nastąpić z klawiatury tradycyjnej lub wirtualnej po wyborze ikonki 

klawiatury po prawej stronie. Zwróć uwagę na małe i wielkie litery, aktywność klawiszy 

Num Lock i CapsLock. Po zatwierdzeniu przyciskiem "Zaloguj się" nastąpi przekierowanie 

do serwisu transakcyjnego.  

  

   

• Na każdej stronie systemu transakcyjnego Pocztowy24 Biznes, w prawym górnym rogu, 

znajduje się link „Pomoc” ułatwiający korzystanie z serwisu. Na stronie pomocy znajdują 

się opisy wszystkich funkcjonalności serwisu.  

Co to jest numer Użytkownika i Hasło dostępu  

• Numer Użytkownika otrzymałeś od swojego opiekuna po podpisaniu umowy o dostęp do 

bankowości internetowej.   

• Hasło dostępu dostarczamy listownie na adres do korespondencji wskazany we wniosku 

o bankowość internetową.  

    

  

http://www.pocztowy.pl/
http://www.pocztowy.pl/


Jakie są wymagania techniczne i jak otworzyć stronę logowania  

• System Pocztowy24 Biznes obsługiwany jest przez większość popularnych 

przeglądarek internetowych w tym: Microsoft Internet Explorer/Edge, Firefox, Chrome. 

Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. 

• Do prawidłowego działania systemu Pocztowy24 Biznes niezbędne jest posiadanie na 

lokalnym systemie użytkownika aplikacji Java Runtime Environment (JRE) w wersji co 

najmniej 1.8. Aplikacja sprawdza wersję JRE podczas uruchomienia i jeżeli jest ona 

niepoprawna wyświetla komunikat błędu i kończy działanie. 

• Najnowsza wersja Java Runtime Environment jest dostępna na oficjalnej stronie: 

https://www.java.com/pl/download/. Należy pobrać oprogramowanie Javy i 

zainstalować na komputerze. To oprogramowanie jest całkowicie bezpłatne, a jego 

instalacja trwa kilka minut.  

• Po wpisaniu w pasku adresu strony logowania serwisu Pocztowy24 Biznes 

https://www.pocztowy24biznes.pl, zostaniesz przekierowany na adres 

https://www.pocztowy24biznes.pl/web/guest/home. Zwróć uwagę czy w przeglądarce 

pojawiła się zamknięta kłódka i czy certyfikat jest ważny. Koniecznie zapoznaj się z 

zasadami bezpieczeństwa.  

     
Jak wygenerować certyfikat  

Certyfikat służy do autoryzacji, inaczej potwierdzania przelewów przez Użytkownika w 

serwisie. Jest to plik zapisany na dysku komputera, który jest zabezpieczony zdefiniowanym 

przez Użytkownika hasłem. Zawsze podczas autoryzacji przelewu należy wskazać plik na 

dysku i podać hasło.  

• W celu wygenerowania nowego certyfikatu, należy zalogować się do Pocztowy24 Biznes i 

wybrać menu "System." Następnie należy rozwinąć w prawym menu "Certyfikaty", 

wybrać "Nowy" i wcisnąć przycisk "Generuj". 

• W pierwszej kolejności uruchomione zostaje środowisko Java JRE: 

 

 



• Następnie za pierwszym razem (oraz za każdym razem, gdy pliki zostaną zaktualizowane 

po stronie serwera) z serwera pocztowy24biznes.pl pobierane są pliki wchodzące w skład 

aplikacji. Szczegółową informację znajdziesz w Instrukcji obsługi certyfikatów dla 

użytkownika Pocztowy24 Biznes. 

• W następnym kroku pokaże się ekran aplikacji Pocztowy24Podpis z formularzem do 

wypełnienia danymi. Część danych jest uzupełniona na podstawie danych pochodzących 

z systemu Pocztowy24 Biznes. Wszystkie dane są wymagane:  

  

• W polu "Hasło" należy wpisać hasło (minimum 8 znaków), które w przyszłości będzie 

każdorazowo wymagane do podpisu zleceń w systemie Pocztowy24 Biznes tym 

certyfikatem. W polu "Ścieżka do pliku" należy wpisać pełną ścieżkę do pliku - katalog w 

jakim chcesz zapisać plik nowego certyfikatu, własną nazwę pliku i rozszerzenie pliku 

.p12. Musisz posiadać prawa do zapisu do wskazanego katalogu. Zalecamy wskazanie 

ścieżki do pliku w katalogu Documents (Dokumenty) w katalogu domowym użytkownika 

Windows. Pamiętaj, żeby zapisać plik w miejscu bezpiecznym, ale łatwym dla Ciebie do 

odnalezienia. Następnie należy wybrać przycisk "Generuj". 

• Po wybraniu opcji "Generuj" system zapisze nowy certyfikat we wskazanym pliku, 

wygeneruje żądanie CSR dotyczące tego certyfikatu, wyświetli je w oknie w polu "Tresc 

CSR" i wyśle je na serwer w celu dalszej procedury potwierdzenia w banku i aktywacji 

certyfikatu. Poprawne wysłanie pliku potwierdzone jest nadaniem statusu "Sukces" w 

dole okna aplikacji oraz komunikatem na stronie Pocztowy24 Biznes:  

 

 

• Następnym krokiem jest aktywacja certyfikatu otrzymanego z Banku. Nieaktywny 

certyfikat może zostać dostarczony przez Bank w ciągu kilku dni. W celu jego aktywacji 



wybierz "Nieaktywne" w menu "Certyfikaty "  po prawej stronie. Na ekranie zobaczysz 

listę nieaktywnych jeszcze certyfikatów:  

  

• Teraz możesz je uaktywnić wybierając opcję "Czynności" i "Aktywuj."  Przycisk „Aktywuj” 

analogicznie do procesu generowania certyfikatu uruchomi aplikację Pocztowy24Podpis 

w trybie generowania nowego certyfikatu i w pierwszej kolejności uruchomione zostaje 

środowisko Java JRE: 

 
 

• Na stronie Pocztowy24 Biznes pokażą się dane certyfikatu a w aplikacji 

Pocztowy24Podpis prośba o wprowadzenie hasła i ścieżki z nazwą pliku, które zostały 

zdefiniowane w procesie generowania danego certyfikatu. Po podaniu poprawnych 

danych należy wybrać przycisk „Aktywuj". Poprawna aktywacja pliku certyfikatu 

potwierdzona jest nadaniem statusu "Sukces" w dole okna aplikacji oraz komunikatem na 

stronie Pocztowy24Biznes: 

 

 



Aktywny certyfikat będzie wykorzystywany do autoryzacji (podpisu) zleceń w systemie 

Pocztowy24 Biznes.  

   
Jak zlecić przelew krajowy  

Zlecanie przelewów w serwisie Pocztowy24 Biznes odbywa się w dwóch etapach:  

 •  Przygotowanie i wysłanie przelewu do autoryzacji.  

Po poprawnym zalogowaniu i wybraniu w górnym menu "Transakcje", należy rozwinąć w 

prawym menu "Przelewy" i wybrać "Krajowy".  

 

  

  

Wypełnij wymagane pola, czyli te oznaczone „*”. Jeżeli zlecasz przelew do wcześniej 

zdefiniowanego kontrahenta, możesz go wybrać z listy, wybierając opcję "Zarejestrowany" 

lub "Nowy", jeśli jest to nowy kontrahent. Nowego kontrahenta możesz zarejestrować w 

swojej bazie, zaznaczając opcję "Zarejestruj jako nowego kontrahenta." Możesz również 

zlecić przelew typu Sorbnet zaznaczając opcję "SORBNET" pod polem "Kwota” lub przelew z 

datą przyszłą, wybierając odpowiednią datę w polu "Data wykonania." Po wypełnieniu 

wymaganych danych należy przypisać przelew do dokumentu, który będzie następnie 

autoryzowany.   

  

Możesz stworzyć nowy dokument o dowolnej nazwie lub przypisać przelew do istniejącego 

już dokumentu. Następnie należy wybrać "Typ dokumentu." Do wyboru masz typ "Publiczny", 

czyli dokument będzie widoczny dla wszystkich użytkowników systemu lub typ "Płace," który 

będzie widoczny tylko przez uprawnionych przez administratora użytkowników. Po wybraniu 

przycisku "Zatwierdź dokument" zostanie przeniesiony do prawego menu "Folder 

dokumentów."   

 

http://www.pocztowy.pl/images/p24biznes/krajowy_1.jpg


  
Opcja umożliwia wyszukanie utworzonego wcześniej dokumentu z przelewami/przelewem. 

Na ekranie możesz wybrać kryteria wyszukiwania i po wybraniu "Szukaj" pokaże się lista 

dokumentów zgodna z zadanymi kryteriami. Teraz wystarczy tylko wybrać opcję "Czynności" i 

"Wyślij do autoryzacji."   

Wykonując pojedynczy przelew możesz też wybrać opcję "Prześlij do autoryzacji, podpisz i 

wykonaj" , gdzie po wybraniu przycisku  "Zatwierdź" od razu przejdziesz do kroku autoryzacji 

danego przelewu:  

 

 



 •  Autoryzacja przelewu krajowego.  

Po poprawnym zalogowaniu i wybraniu w górnym menu "Transakcje," należy wybrać z 

prawego menu "Autoryzacja zleceń."  

  
Opcja umożliwia wyszukanie utworzonego wcześniej dokumentu z przelewami/przelewem. 

Na ekranie możesz wybrać kryteria wyszukiwania i po wybraniu "Szukaj" pokaże się lista 

dokumentów zgodna z zadanymi kryteriami.   

  

  

Na ekranie możesz dokonać autoryzacji jednego lub wielu dokumentów z przelewami. Po 

wybraniu opcji "Czynności" i "Podpisz" przy danym dokumencie, dokonasz autoryzacji tylko 

tego dokumentu. Jeśli natomiast, zaznaczysz kilka dokumentów w prawej kolumnie i 

wybierzesz opcje "Podpisz zaznaczone", to dokonasz autoryzacji wielu dokumentów. W celu 

podpisania dokumentu należy wybrać opcję "Wykonaj zaznaczone" lub opcję "Czynności" i 

"Wykonaj" przy podpisanym już dokumencie, aby wysłać przelew/przelewy do realizacji.  

Podpisanie pojedynczego przelewu w opcji "Prześlij do autoryzacji, podpisz i wykonaj" 

skutkuje przesłaniem przelewu do wykonania.  

Wybranie opcji "Podpisz" albo "Podpisz zaznaczone" uruchomi aplikację Pocztowy24Podpis 

w trybie podpisywania. Nastąpi podobna sekwencja pobrania, weryfikacji i uruchomienia 

aplikacji Pocztowy24Podpis jak w przypadku generowania nowego certyfikatu. W pierwszej 

kolejności uruchomione zostaje środowisko Java JRE: 

 
  



Pojawi się okno aplikacji Pocztowy24Podpis, w którym należy wskazać plik aktywnego 

certyfikatu wybierając "Otworz" oraz wprowadzić hasło do wskazanego certyfikatu. Po 

wpisaniu hasła należy wcisnąć przycisk "Podpisz". 

 

 
 

Prawidłowe podpisanie zlecenia oznajmi status "Sukces" w dolnej części okna, a strona 

Pocztowy24Biznes przeładuje się i zaprezentuje listę podpisów pod zleceniem/aktualny 

status podpisywania: 

 
 

 
 



  
  

Pokaże się ekran z podsumowaniem, na którym masz możliwość sprawdzić przygotowane i 

podpisane już transakcje (opcja "Pokaż transakcje") oraz ostatecznie je potwierdzić 

wybierając opcję "Wykonaj." Wszystkie przygotowane i zlecone już przelewy możesz 

przeglądać po wybraniu w górnym menu "Transakcje", a następnie "Historia zleceń" w menu 

po prawej stronie.   

  

  
  

W tej opcji możesz sprawdzić status przelewów (etap na jakim znajdują się zlecenia). 

  

Wymagania sprzętowe dla VideoTEL-offline 

VideoTel-offline (komputerowe połączenie z Bankiem):  

• VideoTEL-offline jest 32-bitową wersję oprogramowania instalowaną na PC Klienta 
Banku, Użytkownika systemu zdalnych elektronicznych usług bankowych ‘Home Banking‘, 

dedykowaną dla Windows 2000 lub wyższej w wersji polskojęzycznej (z polskimi 

ustawieniami regionalnymi).   

• System w minimalnej konfiguracji wymaga komputera typu PC z procesorem Pentium 

II /CELERON 400MHz, minimum 128 MB pamięci RAM, HDD: min 4GB, CD-ROM/DVD-
ROM oraz modemu kompatybilnego z systemem Windows lub karty sieciowej w 



przypadku transmisji po sieci. W przypadku włączenia opcji korzystania z kart chipowych 
do przechowywana kluczy prywatnych niezbędny będzie dodatkowo czytnik i karty 

chipowe.  3. W zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego minimalne 

wymagania ulegają zmianie zgodnie z konfiguracją zalecaną przez producenta 

oprogramowania systemu operacyjnego Windows.  

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub nieprawidłowości prosimy 

o kontakt z Infolinią Banku: 801 100 500 / 52 34 99 499. 

 


