
Uwierzytelnianie Konto Zaufanego



Proces uwierzytelniania Konta Envelo w placówce 

Przesłanie podpisanego formularza do Envelo/PPUC

Uwierzytelnienie konta  (kliknięcie w systemie BO Envelo)

Podpisanie formularza (przez pracownika i Klienta)

Wydruk formularza (2 egzemplarze)

Uzupełnianie formularza o dane potrzebne do uwierzytelnienia Konta

Wyszukanie konta Klienta w Back Office Envelo

Weryfikacja tożsamości Klienta na podstawie dokumentu tożsamości



Weryfikacja tożsamości Klienta

1. Poproś Klienta o adres e-mail i dowód tożsamości

• Zasugeruj aby adres e-mail został zapisany przez Klienta na kartce.
• Akceptowane dokumenty tożsamości:

Dowód osobisty Paszport Karta stałego pobytu

Obywatel Polski Obcokrajowiec

• Sprawdź czy Klient jest podobny do zdjęcia w dokumencie.

2. Przejdź do Back Office Envelo i zaloguj się na swoje konto

• Kliknij na skrót do BO Envelo na pulpicie swojego komputera lub w 
przeglądarce internetowej wprowadź adres: 
https://Envelo.pl/bocommon.

• Z rozwijanej listy wybierz domenę PP i wpisz swoją placówkę.
• Podaj login i hasło (logowanie jak do komputera).
• Potwierdź przyciskiem Zaloguj.



Rozpoczęcie procesu uwierzytelnienia Konta

3. Wybierz przycisk Uwierzytelnij Konto Zaufane

4. Ustal czy Klient założył już konto na platformie Envelo. 

• Jeśli Klient założył wcześniej konto na platformie Envelo, wybierz przycisk czerwony (A).
• Jeśli Klient nie założył konta Envelo i prosi o jego założenie wybierz drugi przycisk (B).

A B



Wyszukanie konta Klienta w Back Office Envelo

5. Poproś Klienta o zapisanie na kartce adresu e-mail i wpisz je w pole.

• Po wpisaniu adresu e-mail przycisk Szukaj/Dodaj będzie aktywny. Wpisz maila i kliknij w przycisk.

• Jeśli adres zostanie wyszukany / prawidłowo dodany pojawi się formularz do wypełnienia.
• Po kliknięciu przycisku może pojawić się komunikat o błędzie. TYPY BŁĘDÓW:

• „W bazie danych nie znaleziono podanego adresu e-mail” – powody:

– adres mógł zostać błędnie wpisany w pole – sprawdź poprawność mail,
– Klient mógł błędnie zapisać adres – poproś Klienta o ponowne zapisanie adresu na kartce,
– Klient nie założył konta na platformie Envelo – upewnij się czy Klient na pewno założył konto, jeśli nie,
przejdź do procesu zakładania konta uwierzytelnionego dla osoby bez konta.

• „Klient z podanym adresem e-mail ma już Konto Zaufane”

Poinformuj Klienta, że posiada on już Konto Zaufane i nie jest potrzebne żadne dodatkowe
uwierzytelnienie. Zapytaj czy chce zmienić dane. Jeśli tak, wróć do strony głównej i kliknij w przycisk
Zmiana danych Klienta.

• „Dla powyższego adresu e-mail istnieje już konto Envelo”

Upewnij się, że jest to adres Klienta. Jeśli e-mail się zgadza przejdź do uwierzytelnienia Konta Zaufanego,
dla Klientów, którzy założyli już konto.



Uzupełnianie Formularza o dane Klienta

6. Uzupełnij pola obowiązkowe

• Upewnij się, że dane w formularzu są identyczne z
tymi w dokumencie tożsamości. Sprawdź również
te pola, które Klient uzupełnił wcześniej sam.

• Zwróć szczególną uwagę na pole „Imię” (A) –
musi być identyczne z tym w dokumencie.

• Pole „Drugie imię” (B) nie jest obowiązkowe
tylko w przypadku, gdy Klient nie posiada
drugiego imienia.

• Obywatel Polski może legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.
• Obcokrajowiec może legitymować się paszportem lub kartą stałego pobytu. Musi on również

posiadać dokument z urzędowo nadanym numerem PESEL.

A

B

• Typ dokumenty (C):

C

(Jeśli Klient w dokumencie tożsamości ma podane drugie
imię, musi się ono znaleźć w formularzu.)

(Nie może być w formie zdrobniałej, ani nie może być
zamienione z drugim imieniem.)



Uzupełnianie Formularza o dane adresowe Klienta

7. Uzupełnij obowiązkowe pola adresowe

• Pole „Nr lokalu” jest nieobowiązkowe wyłącznie w przypadku, gdy w adresie Klienta nie ma nr
lokalu (A).

• Zapytaj Klienta czy adres do korespondencji jest taki sam. Jeśli Klient ma inny adres kliknij w
checkbox (B) i odznacz komunikat oraz uzupełnij pola, które się pojawiły (C).

A

B

C



Wydruk formularza

8. Zapisz formularz

9. Wydrukuj formularz

• Jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione prawidłowo, to po kliknięciu w przycisk „Zapisz” przycisk
Drukuj stanie się aktywny.

• Po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól kliknij przycisk
Zapisz (A).

• Jeśli któreś pole obowiązkowe pozostało puste lub zostało
błędnie uzupełnione po kliknięciu w przycisk wyskoczy
komunikat błędu, pole będzie otoczone czerwoną ramką. A
przed polem będzie czerwony wykrzyknik (B).

nieaktywny aktywny

• Wydrukuj formularz w dwóch egzemplarzach.

B

A



Podpisywanie formularza

10. Weryfikacja danych na formularzu

11. Podpisywanie

• Jeśli Klient potwierdzi zgodność swoich danych, poproś go o podpis w dwóch miejscach. Podpisz
obydwa formularze i umieść odcisk datownika.

• Jeden egzemplarz przekaż Klientowi.
• Drugi pozostaw w placówce w przeznaczonym do tego miejscu. Raz w miesiącu zbierz podpisane

formularze i wyślij do siedziby Envelo na adres:

• Podaj Klientowi oba formularze i poproś o sprawdzenie danych na obu egzemplarzach.
• Jeśli Klient informuje, że w formularzu są błędy – zmień je na stronie Envelo, zapisz i wydrukuj

dokument ponownie

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 

Domaniewska Office Hub 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

02-685 Warszawa



Zakończenie procesu

12. Uwierzytelnianie Konta

• Po podpisaniu dokumentów możesz utworzyć konto zaufane, w tym celu kliknij przycisk
Uwierzytelnij Konto (A).

• W nowo otwartym oknie jeśli proces przebiegł prawidłowo kliknij przycisk Zakończ (B).
• Poinformuj Klienta, że jego konto zostało uwierzytelnione, a na jego adres e-mail została

przesłana wiadomość informująca o podniesieniu poziomu uwierzytelnienia.
• Podziękuj Klientowi za poświęcony czas.

A

B



Błędy i zmiany w danych Klienta

1. Usuwanie i unieważnianie Konta

Wszystkie błędy w danych Klienta w formularzu Klient powinien zgłosić przed podpisaniem
formularza. Jednak jeśli zrobi to później w zależności od czasu zgłoszenia błędu, sposoby
postępowania są różne:

1. Jeśli Klient zgłasza błąd po uwierzytelnieniu konta, a przed zakończeniem procesu kliknij
przycisk Unieważnij / Usuń (A). W otwartym okienku kliknij ponownie Unieważnij / Usuń (B).
Formularze z błędnymi danymi przekaż Klientowi i rozpocznij proces uwierzytelniania konta od
początku.

A
B



• Jeśli Klient zgłosił błąd po zakończeniu procesu, a przed upłynięciem 30 min od uwierzytelniania
konta:

Błędy i zmiany w danych Klienta

2. Usuwanie i unieważnianie Konta

• Zaloguj się ponownie na swoje konto Envelo. Wybierz przycisk Uwierzytelnij Konto Envelo, a 
potem opcję Klient ma konto.

• Po prawej stronie ekranu poniżej instrukcji jest sekcja „Konta Zaufane założone w ciągu
ostatnich 30 minut” (A). Poniżej będą podane adresy e-mail osób, którym założyłaś/eś konta,
znajdź maila Klienta, który zgłasza niepoprawne dane i kliknij przycisk Unieważnij / Usuń (A).

• W otwartym okienku kliknij ponownie Unieważnij / Usuń (C). Formularze z błędnymi danymi
przekaż Klientowi i rozpocznij proces uwierzytelniania konta od początku.

A

B C



Błędy i zmiany w danych Klienta

3. Zmiana danych Klienta

• W sytuacji gdy Klient przychodzi do okienka i zgłasza błąd w swoich danych lub chciałby zmienić
podane przez siebie wcześniej dane, a jego Konto zostało uwierzytelnione ponad niż 30 min
przed jego przyjściem, to:

• Poproś Klienta o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikuj jego tożsamość.
• Zaloguj się na swoje konto Envelo. Na stronie głównej poniżej kafelka z „Uwierzytelnij Konto

Zaufane” i przycisku „Stary formularzy” jest przycisk Zmiana danych Klienta (A), kliknij w
niego.

A



Błędy i zmiany w danych Klienta

4. Formularz Zmiany danych Klienta

• Poproś Klienta o adres e-mail przypisany do jego Konta
(zasugeruj zapisanie go na kartce), wpisz go w pole oraz
kliknij przycisk Szukaj.

• Ustal z Klientem, które dane w swoim koncie chce zmienić.
Wprowadź zmiany w odpowiednim polach i postępuj jak w
procesie uwierzytelniania konta (kliknij Zapisz itp.).


