
REJESTRACJA I AKTYWACJA W E-BOK 
1. By zarejestrować się na E-BOKu, należy wpierw spisać indywidualny numer odbiorcy (ID) który widnieje 

na Państwa ostatniej fakturze, w prawym górnym rogu podpisany jako „ID <NUMER>”. Na fakturze od 
inkasenta ID znajduje się po lewej stronie, przy danych odnoszących się do nabywcy rachunku.  

Proszę spisać także Państwa indywidualny numer konta bankowego do wpłat. Na zwykłej fakturze 
znajduje się on w lewej kolumnie, w części odnoszącej się do Płatności. Na fakturze od inkasenta widnieje 
on nad danymi nabywcy.  

Na poniższych przykładowych fakturach przykładowe numery ID oraz indywidualnego konta 
bankowego do płatności - w tych samych miejscach na Państwa ostatniej fakturze znajdują się Państwa 
indywidualne numery. Indywidualny numer odbiorcy potrzebny jest do każdorazowego logowania do 
systemu e-BOK jako nasz login. Indywidualny numer konta bankowego z kolei podaje się tylko raz, 
przy procedurze aktywacji konta w systemie. 

 

 



2. Chcąc zarejestrować się w systemie  E-BOK, należy skorzystać ze strony internetowej systemu,  
wpisując poniższy adres w pasku adresu przeglądarki internetowej, lub po prostu klikając w link 
poniżej. Możesz także skorzystać z przycisku „E-BOK” na stronie głównej GWiK Skarszewy, który 
przekieruje Państwa automatycznie  na stronę systemu E-BOK.  

https://ebok.gwik.skarszewy.info/ 
3. By rozpocząć proces rejestracji, należy kliknąć na hiperłącze(obrazek poniżej), które przekieruje nas na 

stronę rejestracji w systemie E-BOK. 

 
 

 
 

4. Po otwarciu się strony rejestracji, w polu 1) wpisujemy nasz indywidualny numer odbiorcy. W 
polu 2) wpisujemy nasz aktywny adres konta mailowego. 3) Następnie po zapoznaniu się z 
regulaminem (regulamin otwieramy przez kliknięcie podkreślonego hiperłącza)  zatwierdzamy 
oświadczenie zapoznania się z regulaminem klikając na kwadracik przy oświadczeniu. 4) W celu 
zatwierdzenia rejestracji klikamy na przycisk „Aktywuj konto”. 

 



5. Następnie musimy zalogować się na nasz adres email w celu jego aktywacji w systemie E-BOK 
poprzez  1) kliknięcie na hiperłącze zawarte w treści maila, które poskutkuje ponownym otwarciem 
strony systemu E-BOK. 2) W treści maila znajduje się także nasze hasło do pierwszego logowania 
w systemie E-BOK. 

 
 

6. Po kliknięciu na link aktywacyjny wysłany na nasz mail, zostaniemy przekierowani na stronę pierwszego 
logowania do systemu. W polu 1) wpisujemy nasz indywidualny numer ID odbiorcy, w polu 2) 
wpisujemy nasze hasło do pierwszego logowania, które znajduje się w treści maila. W polu 3) 
przepisujemy „kod z obrazka”. Następnie 4) zatwierdzamy pierwsze logowanie poprzez kliknięcie na 
„Zaloguj do E-BOK”  

 
 



7. Po kliknięciu „Zaloguj do e-BOK” przejdziemy do drugiego kroku aktywacji naszego konta w 
systemie e-BOK. W polu 1) wpisujemy nasz indywidualny numer konta bankowego do wpłat 
(widniejący na ostatniej fakturze).  W polu 2) wpisujemy nasze hasło pierwszego logowania, w 
polu 3) i 4) wpisujemy nasze nowe hasło do konta e-BOK. (które po zatwierdzeniu zastąpi hasło 
pierwszego logowania).  

       5) Kończymy procedurę aktywacji konta klikając na „Zatwierdź”. 

!!! UWAGA !!! Od tej pory naszym nowym hasłem do logowania jest to, które wpiszemy w tym punkcie 
instrukcji. Stare hasło pierwszego logowania (przesłane automatycznie na nasz adres e-mail) będzie od 
tej pory nieaktywne! 

8. Po zatwierdzeniu zostaniemy ponownie przekierowani na stronę logowania w e-BOK. Logujemy się 
wpisując nasz indywidualny numer odbiorcy oraz nasze nowe hasło do systemu. 

 
 
 

 
 

 
 



 

!!!! UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!! 

W CELU AKTYWACJI USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA GENEROWANIU FAKTUR W 
FORMACIE .PDF, KONIECZNYM KROKIEM JEST WŁĄCZENIE ODPOWIEDNICH OPCJI 
(USŁUGI „E-FAKTURA” ORAZ „ODCZYT RZECZYWISTY” PO ZALOGOWANIU SIĘ NA 

AKTYWOWANYM KONCIE DO SYSTEMU E-BOK.  (Instrukcja poniżej) 

9. Po zalogowaniu się aktywujemy usługi „Odczyt rzeczywisty” oraz „e-Faktura”, zapoznajemy się z 
regulaminem klikając na hiperłącze „regulamin Aktywny Klient”, po czym przy obu usługach klikamy 
na „Wyślij zgłoszenie”. 

 

!!! Proces włączenia usługi e-BOK po wysłaniu zgłoszenia 
może zająć do 3 dni roboczych. !!! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



GENEROWANIE FAKTURY .PDF 
 
1. W celu podania stanu licznika wodomierza 1) przechodzimy do zakładki „Rozliczenia”, następnie 2) 

klikamy na jasnoniebieski wiersz tabeli, by wprowadzić aktualną  wartość stanu licznika. Jeśli 
posiadasz więcej liczników, wprowadź prawidłowe wartości ich stanu klikając na ich właściwe wiersze 
w tabeli. 

 
2. W polu 1) podajemy aktualny stan licznika wodomierza a następnie 2) klikamy na „Zapisz”. 

 
3. 1) Przechodzimy do zakładki Płatności, gdzie powinna widnieć już gotowa do pobrania faktura w 

formacie .pdf. W celu pobrania faktury  2) klikamy na „Pobierz” 

 
!!! UWAGA !!! Pobrać możemy tylko ostatnią fakturę po ostatnio wprowadzonej wartości stanu licznika 

wodomierza. 


