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Instrukcja logowania do systemu Enova 365 KPK 
 

Uwaga! Logowanie jest dostępne w dni powszednie  

w godzinach 10.00-15.00.  

Ze względów bezpieczeństwa skrócono godziny dostępności.   

Telefon do informatyków:  85 306 70 16 

Przycisk w innych godzinach może nie być widoczny i 

proszę nie próbować logować się do systemu ponieważ łącza w tym czasie są 

niedostępne. 

1. Aby się zalogować proszę kliknąć przycisk znajdujący 

się na samym dole strony  www.kpk.bialystok.pl po prawej stronie. 

 

Ostatnia opcja pojawia się w godzinach 10.00 -15.00.  

Jeśli w tych godzinach nie widać przycisku proszę odświeżyć stronę internetową. W niektórych 

przypadkach przeglądarki internetowe buforują stronę internetową i w takich przypadkach strona 

internetowa może wyświetlać błąd. W takich przypadkach proszę uruchomić w przeglądarce opcję 

czyszczenia pamięci podręcznej (cache). Np. w Przeglądarce Firefox wygląda to tak: 

 

http://www.kpk.bialystok.pl/
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W niektórych przypadkach działa skrót klawiaturowy Ctrl+F5.  

 

2. Po kliknięciu odnośnika powinna wyświetlić się strona logowania do aplikacji KPK Enova365 

 

Każdy pracownik loguje się swoim imieniem i nazwiskiem (np. pracownik o imieniu „Jan Brzęczyk” 

wpisuje w pierwsze pole „Jan Brzęczyk”). Hasło do Panelu każdy pracownik otrzymał poprzez 

wiadomość SMS – należy przepisać je do drugiego pola i zatwierdzić przyciskiem „zaloguj”. 

 

3. Po zalogowaniu zostaniemy poproszeni o ustawienie nowego, własnego hasła. 

Zalecane jest, by hasło zawierało co najmniej 10 znaków w tym duże i małe litery, cyfry 

oraz znaki specjalne. 

 

Instrukcja pobierania dokumentu PIT  

z platformy KPK Enova365 
Do końca lutego każdego roku pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika 

musi doręczyć PIT-11. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że deklaracje 

te od roku 2021 będą przekazywane w formie elektronicznej w panelu pracownika. 
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Uwaga! Deklaracje te są już złożone do urzędu skarbowego! 

 

1. Po wejściu do panelu na ekranie wyświetlą się 3 kolumny. Interesującą nas kolumna to 

„Powiadomienia” – powinien wyświetlać się tam komunikat o poświadczeniu odbioru 

dokumentu PIT, klikamy je dwukrotnie przechodząc do następnego kroku. 

W tym miejscu może pojawić się także drugie powiadomienie dot. Składek ZUS-IMIR. 

 
Uwaga! Jeśli nie ma powiadomienia wówczas  przechodzimy do menu „Elektronicznej 

dokumentacji pracownicza” i klikamy „Pozostała dokumentacja”. Wówczas na liście 

pokażą się udostępnione dokumenty PIT i IMIR. 

Jeśli jest powiadomienie to kontynuujemy operacje na kolejnej stronie. 

2. Wyświetli się okno dokumentu PIT z podstawowymi informacjami, klikamy „Potwierdź odbiór 

i wyświetl” 

 
 

3. Z prawej strony zostanie wyświetlony dokument PIT – należy sprawdzić poprawność jego 

danych. 
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Następnie z lewej strony w sekcji „podejmij decyzję” należy rozwinąć listę 

 
 

4. W kolejnym kroku należy zaznaczyć „potwierdzam odbiór dokumentu” 

 
 

5. I zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”   znajdujący się z prawej strony 

 

6. Następnie (w zależności od używanej przeglądarki, w prezentowanym przykładzie to Firefox) 

wyświetli się menu zapisywania pliku PDF – klikamy „zapisz plik” i zatwierdzamy przyciskiem 
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OK. Pobrany plik jest podpisanym cyfrowo pełnoprawnym drukiem PIT. 

 
 

 

W razie problemów proszę dzwonić do informatyków: 

Telefon do informatyków:  85 306 70 16 


