
Jak wprowadzić do obrotu pocztowego przesyłkę poleconą opłaconą neoznaczkiem (eZnaczkiem)? 

1. Platforma Envelo: 
Wejdź na stronę Envelo: http://www.envelo.pl/bocommon i zaloguj się podając swój login, 
hasło do komputera i wybierz domenę PP. 
 
Odklikaj zakładki „eZnaczek” –> „Znaczki” –> „Weryfikacja Znaczków”.
 
Zeskanuj czytnikiem kod kreskowy z numerem R (lub wprowadź ręcznie ID eZnaczka lub 
numer R) i odczytaj „Rezultat weryfikacji” – jeśli wyświetli się w kolorze zielonym (1), 
oznacza to, że znaczek jest prawidłowy. 
 
Odczytaj „Parametry 
przesyłki” (2) znajdujące 
się z prawej strony 
ekranu i koniecznie 
zweryfikuj je z danymi na 
przesyłce i dokumencie 
potwierdzającym 
nadanie: 
− kraj przeznaczenia, 
− priorytet, 
− usługi dodatkowe:  

(EPDZ – potwierdzenie doręczenia albo zwrotu i ZPO – potwierdzenie odbioru). 
 

UWAGA: Nominał zawiera opłatę za usługi dodatkowe. 
 
Kliknij na przycisk „Zatwierdź znaczek” (3). Powoduje to skasowanie opłaty, a znaczek pojawia 
się w systemie jako zużyty. W przypadku kolejnej weryfikacji tego znaczka, wynik będzie w 
kolorze żółtym lub czerwonym i nie będzie można wykorzystać znaczka do nadania przesyłki. 
 

2. SP 2000: 
Zarejestruj przesyłkę w SP 2000 z uwzględnieniem wszystkich jej parametrów 
wyświetlonych na stronie Envelo. 
 
Sprawdź usługi dodatkowe – potwierdzenie doręczenia (EPDZ) oraz potwierdzenie odbioru 
(ZPO). Pamiętaj, że klient może skorzystać z obu dodatkowych usług. 
 
UWAGA: Pamiętaj, aby zarejestrować wszystkie parametry w SP2000, tzn. zapisać numer 
telefonu lub adres e-mail do EPDZ. W przeciwnym razie usługa zostanie zrealizowana 
nieprawidłowo, co spowoduje niezadowolenie klienta i postępowanie reklamacyjne. 
Prosimy o uważne wypełnianie pól. 
 
Zweryfikuj wartość opłaty. W razie potrzeby pobierz opłatę uzupełniającą w znaczkach 
tradycyjnych lub za pomocą frankownicy będącej na wyposażeniu placówki. W przypadku 
EPDZ pamiętaj o wpisaniu do SP 2000 numeru telefonu lub adresu e-mail z potwierdzenia 
nadania. 
 
UWAGA: Jeżeli SP 2000 
odmawia rejestracji 
numerów R należy wyłączyć 
kontrolę R. Można to zrobić 
wchodząc w moduł 
„Administracja” –> Tabela 
Opłat” –> „Parametry 
dodatkowe„ a następnie 
zaznaczyć pole „Wyłącz 
kontrolę R”. 
 
 
 
 

 

Często zadawane pytania:

 
 

1. Prawidłowy adres logowania do Envelo to http://www.envelo.pl/bocommon

  

2. W przypadku braku dostępu do Internetu znaczek można zweryfikować dzwoniąc pod numer +48

 

22 276 29 88  

 

(od poniedziałku do piątku, 8:00-20:00). 

 

3. W przypadku braku możliwości

 

weryfikacji

 

znaczka należy przyjąć przesyłkę do obrotu pocztowego rejestrując ją tylko w SP 2000!

 

4. Brakującą opłatę można uzupełnić tradycyjnymi znaczkami pocztowymi.

 

5. W SP 2000 należy koniecznie

 

uzupełnić dane dla EPDZ –

 

numer telefonu lub adres e-mail.

 

6. Pamiętaj, że do przesyłek może być dołączone zestawienie zbiorcze wydrukowane z Envelo –

 

należy traktować je jako książkę nadawczą.
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