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Podstawowe założenia usługi Neopaczka

 Platforma Envelo umożliwia uiszczenie opłaty za nadanie 

przesyłek PACZKA24 lub PACZKA48 w formie 

bezgotówkowej (on-line)

 Platforma Envelo umożliwia także wykupienie wybranych 

usług dodatkowych i opcji:

• Pobranie (wyłącznie na rachunek bankowy)

• Elektroniczne potwierdzenie doręczenia albo zwrotu

• Doręczenie do rąk własnych

• Ostrożnie

• Sprawdzenie zawartości

• Odbiór w punkcie

• Przesyłka niestandardowa

• Wartość

 Użytkownik Platformy Envelo po opłaceniu przesyłki 

otrzymuje dokumenty nadawcze do samodzielnego 

wydrukowania

 Usługa Neopaczka jest dostępna:

• dla Klientów Envelo posiadających Konto na Platformie 

Envelo

• dla Klientów współpracujących z Envelo na podstawie 

Umowy o współpracę

 Opłata za Neopaczkę jest ważna przez 7 dni kalendarzowych.

WAŻNE – obowiązuje od dnia 2016-03-17 !!!

 Klient Envelo może nadawać Neopaczki niezależnie od tego, czy posiada Konto 

Zaufane czy nie - wystarczy, że będzie miał „zwykłe” konto na Platformie Envelo.

 Pracownicy Placówek mogą w Back Office bez przeszkód potwierdzić przyjęcie 

Neopaczki od klientów, którzy nie posiadają Konta Zaufanego.

 Brak konieczności uwierzytelniania przez pracownika placówki pocztowej konta klienta 

przed nadaniem Neopaczki.



Podstawowe założenia usługi Neopaczka

Zakres działań PPUC (Envelo):
• Obsługa płatności oraz faktur
• Wygenerowanie i dostarczenie

Klientowi w formie elektronicznej
dokumentów nadawczych (nalepka
adresowa, potwierdzenie nadania)

• Przyjmowanie od Klientów żądań
zwrotu przesyłki/zmiany adresu lub
adresata

• Obsługa reklamacji
• Obsługa dopłat
• Komunikacja z Klientem

Zakres działań Poczty Polskiej S.A.: 
• Przyjęcie przesyłki do nadania

• Weryfikacja przesyłki w BackOffice 
Envelo

• Rejestracja przesyłki w Poczcie2000
• Realizacja usługi Neopaczka oraz usług 

dodatkowych i opcji
• Realizacja otrzymanych od PPUC żądań

zwrotu przesyłki/zmiany adresu lub
adresata (obsługa w BackOffice Envelo
nie dotyczy placówki)

• Autentykacja klientów nie posiadających
Konta Zaufanego – opcjonalnie, na
życzenie Klienta



Proces zakupu Neopaczki przez Klienta Envelo na 
stronie www.envelo.pl



Proces zakupu Neopaczki przez Klienta Envelo na stronie www

1. Klient przygotowuje Neopaczkę poprzez Platformę Envelo, wskazując jej parametry 

(m. in. dane adresowe nadawcy i adresata, masa, wymiary, usługi dodatkowe, opcje) –

dane te są przekazane do SP2000

2. Klient dokonuje wyboru placówki nadawczej

3. Klient dokonuje płatności za zakupioną od PPUC usługę on-line (przelew

elektroniczny/karta) lub postpaid (dopisanie do rachunku)



Proces zakupu Neopaczki przez Klienta Envelo na stronie www

Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje dokumenty do wydrukowania:

• nalepkę adresową, będącą również dowodem opłacenia przesyłki

(nalepki nie należy przyklejać do paczki)

• opcjonalnie wydruk potwierdzenia nadania (w postaci książki 

nadawczej)



Zmiany w procesie i dostępności Neopaczki dla 
Klientów Envelo – od 17 marca 2016 r.



Zmiany w procesie i dostępności Neopaczki dla Klientów Envelo – od 17 marca 2016 r.

WAŻNE!!!

Klient Envelo będzie mógł kupować Neopaczki niezależnie od tego, 

czy posiada Konto Zaufane czy nie - wystarczy, że będzie posiadał „zwykłe” konto 

na Platformie Envelo.

 Pracownicy Placówek potwierdzają przyjęcie Neopaczki także od klientów, którzy nie posiadają 

Konta Zaufanego.

 Autentykacja klientów nie posiadających Konta Zaufanego – tylko opcjonalnie, na życzenie 

Klienta



Warianty i podstawowe założenia obsługi Klientów w placówkach



Obsługa klientów w placówkach

Podstawowe założenia obsługi Klientów: 

• W placówkach Poczty Polskiej jest wyznaczone stanowisko do przyjmowania Neopaczek. 

• Okienko jest oznakowane dodatkową informacją o możliwości nadania Neopaczki.

• Pracownik okienka powinien mieć stale włączony BackOffice Envelo na swoim stanowisku pracy. 

Przed rozpoczęciem obsługi Klienta z Neopaczką ZAPYTAJ:
Czy posiada Pan/Pani wydrukowany druk potwierdzenia nadania?

Warianty obsługi Klientów: 

• Obsługa poza kolejnością – Klient nie oczekuje potwierdzenia nadania w placówce (tylko potwierdzenie 

przyjęcia przesyłki w formie SMS oraz elektroniczne potwierdzenie nadania na Platformie Envelo). 

• Obsługa zgodnie z kolejką - Klient posiada papierowe potwierdzenie nadania wydrukowane z Platformy 

Envelo i oczekuje formalnego potwierdzenia (klient otrzyma także potwierdzenie przyjęcia przesyłki w 

formie SMS).



Proces nadania Neopaczki w UP/FUP 
Przyjęcie poza kolejnością – bez papierowego potwierdzenia 
nadania



Proces nadania Neopaczki w UP/FUP
Przyjęcie poza kolejnością 

DOTYCZY SYTUACJI KIEDY KLIENT NIE WYMAGA OD PRACOWNIKA PLACÓWKI UZYSKANIA PAPIEROWEGO 
POTWIERDZENIA NADANIA

• Klient podchodzi do okienka oznajmiając, że chciałby zostać obsłużony poza kolejnością.
• Pracownik okienka upewnia się, że klient nie oczekuje papierowego potwierdzenia nadania, a następnie prosi 

klienta o poczekanie do momentu zakończenia obsługi bieżącego Klienta. 
• Po zakończeniu obsługi bieżącego klienta Pracownik okienka weryfikuje paczkę w BackOffice Envelo, skanując 

jej kod kreskowy (zawierający numer nadania).
• Po zeskanowaniu i zatwierdzeniu paczki w BackOffice Envelo, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia przesyłki 

w formie wiadomości SMS. – Koniec obsługi poza kolejnością(!)
• Dalsze czynności (wprowadzenie przesyłki do Poczty2000) przeprowadzane są przez pracownika po odejściu 

klienta od okienka.

Wprowadzenie paczki do Poczty2000 może odbyć się z opóźnieniem, jednak 
przed godziną graniczną – tak, aby paczka została wyekspediowana terminowo 

planową wymianą – paczki przyjęte przed godziną graniczną muszą zostać 
przekazane na odprawę dedykowaną dla przesyłek PR



Proces nadania Neopaczki w UP/FUP
Nadanie zgodnie z kolejką – z papierowym potwierdzeniem 
nadania



Proces nadania Neopaczki w UP/FUP
Nadanie zgodnie z kolejką – z papierowym potwierdzeniem nadania

DOTYCZY SYTUACJI KIEDY KLIENT WYMAGA OD PRACOWNIKA PLACÓWKI UZYSKANIA PAPIEROWEGO 
POTWIERDZENIA NADANIA

• Klienci z Neopaczką, którzy oczekują papierowego potwierdzenia nadania są obsługiwani zwyczajowo –
czekają na swoją kolej. 

• Pracownik okienka weryfikuje paczkę w BackOffice Envelo, skanując jej kod kreskowy (zawierający numer 
nadania). 

• Po zeskanowaniu i zatwierdzeniu paczki w BackOffice Envelo, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia 
przesyłki w formie wiadomości SMS. 

• Pracownik skanuje przesyłkę w Poczcie2000, weryfikuje (w razie konieczności - poprawia) parametry 
przesyłki i wprowadza ją na kartę „NeoPaczka-Envelo”.

• Pracownik potwierdza datownikiem nadanie paczki na wydrukowanym przez Klienta potwierdzeniu 
nadania.



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo
Logowanie

W przeglądarce internetowej wprowadź adres: 
envelo.pl/bocommon: 

1. Z rozwijanej listy wybierz domenę: PP

2. Z rozwijanej listy wybierz Placówkę, w której 
pracujesz.

3. Podaj swój login i hasło. Są to Twoje dane, którymi 
logujesz się w ramach systemów pocztowych (tak jak 
logujesz się do systemu Windows).

4. Potwierdź logowanie przyciskiem Zaloguj

Zaloguj się do aplikacji Envelo:



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Wejdź w zakładkę „Neopaczka”, a następnie z menu po lewej stronie wybierz „Weryfikacja paczek”

Otrzymasz następujący widok:



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

W zakładce „Weryfikacja paczek” otrzymasz następujący widok:

Zeskanuj skanerem kod kreskowy zamieszczony na nalepce adresowej 



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

W przypadku braku możliwości użycia skanera, weryfikacji należy dokonać przez wprowadzenie:
a) identyfikatora przesyłki znajdującego się nad kodem DataMatrix lub
b) numeru nadania widocznego pod barkodem:

a) b)



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

W przypadku, gdy Klient nadaje wiele paczek, zbiorcze potwierdzenie nadania (a) zawiera 
wspólny kod kreskowy dla wszystkich paczek. Zeskanowanie zbiorczego kodu, wyświetli 
informacje dla wszystkich paczek (b), co pozwoli na jednoczesną akceptację wszystkich (lub 
wybranych) paczek z danego zbioru.

b) a)



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Na potwierdzeniu nadania widnieją wszystkie Neopaczki opłacone w ramach jednego zamówienia 
Klienta. W przypadku, gdy Klient nadaje mniejszą ilość paczek niż widnieje na papierowym 
potwierdzeniu nadania, paczki nienadawane należy wykreślić z dokumentu, a następnie potwierdzić 
datownikiem. 

W polu „Uwagi” można wpisać dodatkową adnotację np. o powodzie usunięcia przesyłki.



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Po zeskanowaniu/wprowadzeniu numeru przesyłki zostaną wyświetlone następujące dane:
• Numer nadania przesyłki - wyświetlany w kolorze:

• zielonym – opłata poprawna
• czerwonym – opłata przeterminowana lub wykorzystana

• Data ważności przesyłki
• Zadeklarowana przez Klienta placówka nadawcza
• Rodzaj przesyłki – PACZKA24 / PACZKA48
• Cena przesyłki – opłata pobrana przez Envelo
• Parametry przesyłki (masa, wymiary) zadeklarowane przez Klienta przy zakupie
• Lista opłaconych usług dodatkowych i opcji dla przesyłki
• Dane adresowe nadawcy i adresata
• Historia weryfikacji przesyłki

Weryfikacja poprawności opłaty Neopaczki polega na sprawdzeniu:
• Autentyczności – czy została opłacona na Envelo (czy zostały wyświetlone dane przesyłki w BackOffice Envelo)
• Unikalności – czy nie została już wcześniej wykorzystana (kolor czerwony)
• Ważności – czy nie minęła data ważności opłaty (kolor czerwony)

Weryfikacja danych paczki w BackOffice Envelo



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Jeżeli rezultat weryfikacji jest wyświetlony na zielono (jak na obrazku poniżej) wybierz przycisk 
„Potwierdź przyjęcie przesyłki” (przycisk nr 1)

W przypadku, jeżeli przesyłka jest niezgodna z Regulaminem usługi 
(np. zawartość, wymiary, masa), należy ją odrzucić (przycisk nr 2).



Dalszy proces obsługi Neopaczki jest identyczny jak dla standardowej usługi PACZKA24 i PACZKA48 dla 
klienta umownego. Należy zarejestrować przesyłkę w systemie Poczta2000 (!)

Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Po wybraniu przycisku „Potwierdź przyjęcie przesyłki” pojawi się komunikat zawierający numery 
przyjętych przesyłek: 

Po zatwierdzeniu przesyłki Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia przesyłki wiadomością SMS. 
(!) – koniec obsługi poza kolejnością.

Wprowadzenie paczki do Poczty2000 może odbyć się z opóźnieniem, jednak 
przed godziną graniczną – tak, aby paczka została wyekspediowana terminowo 

planową wymianą – paczki przyjęte przed godziną graniczną muszą zostać 
przekazane na odprawę dedykowaną dla przesyłek PR



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Rezultat negatywny występuje w następujących przypadkach:
• Opłata przeterminowana – minął  termin ważności opłaty, w którym Klient mógł nadać paczkę.
• Opłata wykorzystana – nalepka została wykorzystana do nadania innej przesyłki.

Jeżeli rezultat weryfikacji jest wyświetlony na czerwono (jak na obrazku a)) wybierz przycisk 
„Odrzuć przesyłkę” (przycisk nr 2) i wprowadź uzasadnienie odrzucenia przesyłki (obrazek b)).  

a) b)

Przesyłkę należy również odrzucić, jeżeli jest niezgodna z Regulaminem usługi 
(np. zawartość, wymiary, masa)



Proces przyjęcia Neopaczki w aplikacji BackOffice Envelo

Po wybraniu przycisku „Odrzuć przesyłkę” pojawi się komunikat zawierający numery 
odrzuconej/-ych przesyłek:

Po odrzuceniu przesyłek zaproponuj Klientowi tradycyjne nadanie (!). Obsłuż Klienta jak klienta 
indywidualnego, pobierając opłatę gotówkową. Klient powinien wypełnić nową nalepkę adresową dostępną 
w UP/FUP.



bok@envelo.pl

Tel.22 276 29 88

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi BackOffice Envelo, skontaktuj się z nami.

mailto:bok@envelo.pl


Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000

Przejdź do Poczty2000

Wprowadź przesyłkę do systemu P2000 na kartę Envelo – standardowy proces obsługi paczek dla klientów 
umownych

W przypadku braku paczki w Poczta 2000 należy pobrać z aplikacji Envelo plik z informacjami n/t 
paczki „Pobierz plik IWD dla Poczta2000” i zaimportuj do P2000 

Zweryfikuj wszystkie parametry paczki i nanieś ew. zmiany oraz potwierdź przyjęcie paczki

Potwierdź datownikiem nadanie paczki na wydrukowanym przez Klienta potwierdzeniu nadania 

Przekaż przesyłkę do dalszej ekspedycji zgodnie ze standardowym procesem



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Przyjęcie przesyłek w SP2000

Przyjęcie przesyłek w SP2000 polega na zeskanowaniu kodu kreskowego z przesyłki w menu głównym modułu 
„Rejestracja”. 

1



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Przyjęcie przesyłek w SP2000

Jeżeli przesyłka znajduje się w Poczekalni systemu, po zeskanowaniu otwiera się zakładka z umową „NeoPaczka
– Envelo/ Nazwa regionu.

Uwaga!!!! Przy pierwszym imporcie należy wyszukać umowę ręcznie, przy kolejnych będzie podświetlona

Jeżeli system nie znalazł w poczekalni danych 
o przesyłce, należy pobrać plik z BackOffice Envelo

2



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

W oknie Obsługa importu należy zweryfikować czy dane w systemie są zgodne ze stanem faktycznym.

Należy sprawdzić:  

• masę przesyłki,

• wymiary (patrz:       ) 

W przypadku niezgodności należy nanieść poprawki w systemie, na nalepce adresowej oraz na papierowym 
potwierdzeniu nadania (o ile klient wymaga takiego potwierdzenia)

Przyjęcie przesyłek w SP2000

3
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Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Gdy paczka posiada niestandardowe wymiary należy sprawdzić czy w kolumnie „Usługi komplementarne” widnieje 
literka M – wskazująca na wykupienie usługi „Ponadgabaryt”/„Przesyłka niestandardowa”. 

W przypadku niezgodności należy nanieść poprawki w systemie (wpisując literkę M), na nalepce adresowej oraz na 
papierowym potwierdzeniu nadania (o ile klient wymaga takiego potwierdzenia).

W żadnym wypadku NIE MOŻNA wybierać, ani usuwać innych usług 
dodatkowych – nawet na życzenie Klienta

Przyjęcie przesyłek w SP2000

5



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Przyjęcie przesyłek w SP2000

Odrzucone przesyłki w aplikacji BackOffice Envelo należy również usunąć z listy w SP2000 – wykorzystując funkcję 
Usuń zaznaczone przesyłki (Ctrl+P) 

Funkcja działa dla przesyłek zaznaczonych „+” w drugiej kolumnie

6



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Przyjęcie przesyłek w SP2000

Po zweryfikowaniu przesyłek na liście i upewnieniu się, że dane są zgodne ze stanem faktycznym należy wykonać 
sprawdzenie grupy przesyłek (Ctrl+S) 

System utworzy operacje przyjęcia przesyłek – operację należy podsumować 

7
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Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Przyjęcie przesyłek z pliku pobranego z BackOffice Envelo – PROCES AWARYJNY

W przypadku, gdy po zeskanowaniu przesyłki nie nastąpi otwarcie okna z umowami należy pobrać plik z 
BackOffice Envelo i zapisać go na pulpicie. 

Przyjęcie przesyłek w procesie awaryjnym wykorzystujemy również, gdy klient chce nadać paczkę w 
innej placówce niż zadeklarował na Platformie Envelo

1



Proces rejestracji nadania Neopaczki w systemie Poczta2000
Nadanie w placówce – elektroniczne oraz tradycyjne potwierdzenie nadania

Następnie zapisany plik należy zaimportować do SP2000 za pomocą standardowej procedury importu plików dla 
klienta umownego. Rejestracja  Funkcje kasjera  obsługa przesyłek z nośnika  obsługa systemu EKN 
Wczytaj przesyłki. 

2

Przyjęcie przesyłek z pliku pobranego z BackOffice Envelo – PROCES AWARYJNY



Obsługa zwrotów i żądań



Obsługa zwrotów i żądań w fazie oddawczej

Obsługa zwrotów i żądań (z dosłaniem)

Placówka po doręczeniu przesyłki zwracanej do nadawcy (placówka oddawcza) lub po zrealizowaniu żądania nadawcy 

(nadawcza lub oddawcza w zależności od wariantu) nanosi odpowiednią informację na kartę klienta neoPaczka – Envelo 

w SP2000

Wybieramy tryb rejestracji: Klient i rejestrujemy zwrot/dosłanie na operacji 833z



Obsługa żądań Nadawcy



Obsługa żądań Nadawcy

Informacje ogólne w zakresie obsługi żądań Nadawcy:

1. Klient ma możliwość złożenia żądania wyłącznie za pośrednictwem Platformy Envelo.

2. W ramach Neopaczki realizowane są wyłącznie żądania zmiany adresu lub adresata przesyłki.

3. Żądanie zwrotu przesyłki oraz anulowania bądź zmiany kwoty pobrania nie są obsługiwane dla Neopaczek.

4. Klient nie ma możliwości złożenia do nadanej Neopaczki żądań bezpośrednio w placówce pocztowej.

5. Żądania zgłoszone przez Klienta, PPUC przekazuje do Poczty do realizacji.

6. Nie należy pobierać żadnych opłat gotówkowych przy doręczaniu Neopaczki (!).



Obsługa żądań Nadawcy

Proces obsługi żądań Nadawcy:

1. Klient zgłasza żądanie na Platformie ENVELO
2. PP* otrzymuje żądanie drogą e-mail z Platformy Envelo.
3. PP weryfikuje status przesyłki na podstawie danych z systemu śledzenia, a następnie kontaktuje się

telefonicznie lub mailowo z placówką:
• nadawczą – jeżeli przesyłka nie opuściła jeszcze tej placówki,
• oddawczą (zgodnie z adresem pierwotnym) – jeżeli przesyłka opuściła już placówkę nadawczą,

i zleca wykonanie żądania.
4. Zależnie od tego, w której placówce znajduje się przesyłka możliwe są cztery warianty obsługi:

 Wariant I – żądanie realizowane przed wysłaniem przesyłki z placówki nadawczej
 Wariant II – żądanie realizowane po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej (bez dosłania przesyłki)
 Wariant III – żądanie realizowane po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej (z dosłaniem przesyłki)
 Wariant IV – żądanie realizowane po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej (bez możliwości

zrealizowania dosłania – przesyłka doręczona do adresata pod pierwotnym adresem)

*z uwagi na zakładaną niewielką skalę żądań zostaną wytypowane konkretne osoby do obsługi 



Obsługa żądań Nadawcy

Proces obsługi żądań Nadawcy:

1. Menu wyboru operacji: 2. Przykładowa formatka rejestracji operacji:



Obsługa żądań Nadawcy

Proces obsługi żądań Nadawcy:

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV

przed wysłaniem z placówki 
nadawczej

po wysłaniu przesyłki z placówki 
nadawczej (bez dosłania przesyłki)

po wysłaniu przesyłki z placówki 
nadawczej (z dosłaniem przesyłki)

po wysłaniu z placówki nadawczej (bez 

możliwości zrealizowania dosłania - przesyłka 
doręczona pod pierwotnym adresem)

PP przekazuje żądanie do placówki: nadawczej oddawczej oddawczej oddawczej

wprowadzenie przez placówkę (a) w SP2000 na kartę 
MRUm informację o realizowaniu zlecenia (operacja 
888) - żądania (b)

(a) przez placówkę nadawczą
(b) Żądanie realizowane przed 
wysłaniem z placówki 
nadawczej

(a) przez placówkę oddawczą
(b) Żądanie realizowane po 
wysłaniu z placówki nadawczej

(a) przez placówkę oddawczą
(b) Żądanie realizowane po wysłaniu 
z placówki nadawczej

(a) przez placówkę oddawczą
(b) Żądanie realizowane po wysłaniu 
z placówki nadawczej

placówka (a) informuje PP w formie odpowiedzi 
na e-mail (z zachowaniem ciągłości korespondencji) 
o statusie żądania - (b)

(a) placówka nadawcza
(b) zrealizowano bez dosłania

(a) placówka oddawcza
(b) zrealizowano bez dosłania

(a) placówka oddawcza - zgodna 
z adresem pierwotnym
(b) zrealizowano z dosłaniem

(a) placówka oddawcza - zgodna 
z adresem pierwotnym
(b) realizacja żądania niemożliwa 
(przesyłka doręczona)

naniesienie odpowiednich informacji na nalepce 
adresowej przez pracownika placówki

nadawczej oddawczej oddawczej NIE DOTYCZY

obsługa przesyłki odbywa się z zachowaniem 
standardowych procedur

TAK TAK TAK NIE DOTYCZY

placówka oddawcza (zgodna ze zmienionym adresem 
doręczenia) po zrealizowaniu dosłania (po podjęciu 
próby doręczenia pod nowy adres, zgodnie z treścią 
żądania) nanosi na kartę MRUm

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY operacja 833z - Usługa pocztowa NIE DOTYCZY



wsparcie.klientdetaliczny.pocztowe@poczta-polska.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.



Trudne pytania Klientów i wątpliwości



Trudne pytania Klientów i wątpliwości

Korekta masy/wymiaru/kształtu przesyłki

• Poinformuj Klienta o korekcie.

• Zapytaj czy wyraża zgodę na zmianę parametrów przesyłki i chce kontynuować nadanie

• Jeżeli Klient wyrazi zgodę na kontynuację nadania przesyłki poinformuj go, że o ewentualnej kwocie dopłaty zostanie poinformowany 
za pośrednictwem Platformy Envelo 

Obsługa Klienta poza kolejnością (bez papierowego potwierdzenia nadania)

• W pierwszej kolejności zweryfikuj tylko przesyłkę na BackOffice Envelo, tak aby bez zbędnej zwłoki powrócić do obsługi Klientów oczekujących 
w kolejce

• Pamiętaj, że wprowadzenie Neopaczki do Poczty2000 może się odbyć z opóźnieniem, jednak przed godziną graniczną – tak, aby paczka została 
wyekspediowana terminowo planową wymianą – paczki przyjęte przed godziną graniczną muszą zostać przekazane na odprawę dedykowaną
dla przesyłek PR

Klient nadaje przesyłkę niezgodną z regulaminem usługi PACZKA24/PACZKA48

• Poinformuj Klienta o braku możliwości przyjęcia przesyłki, która nie odpowiada warunkom Regulaminu

Klient (osoba nadająca przesyłkę) zgłosił się do placówki z żądaniem/reklamacją odnośnie Neopaczki

• Poinformuj Klienta, że żądania/reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem Platformy Envelo

• Terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz kwoty odszkodowań są zgodne z Regulaminem usług PACZKA24/PACZKA48

Adresat zgłosił się do placówki z reklamacją

• Reklamację należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi zasadami.



Trudne pytania Klientów i wątpliwości

Czy następuje zmiana opłaty w związku z korektą masy/wymiaru/kształtu przesyłki?

• Wszystkie informacje o opłatach dodatkowych są dostępne na Platformie Envelo

• W przypadku ewentualnej opłaty dodatkowej informację otrzyma Pan/Pani za pośrednictwem Platformy Envelo

Obiekcje klientów z obsługą poza kolejnością

• Szanowni Państwo, Klient skorzystał z nowej usługi, która nazywa się Neopaczka. Przesyłka została przygotowana i opłacona 

w domu, co umożliwia jej pozostawienie bez oczekiwania w kolejce

• Szanowni Państwo, Klient skorzystał z nowej usługi, która nazywa się Neopaczka. Daje ona możliwość pozostawienia jej bez oczekiwania w kolejce

Brak możliwości nadania – opłata wykorzystana/ opłata przeterminowana

• Poinformuj Klienta  - Otrzymałam/em komunikat z Platformy Envelo, że opłata za przesyłkę jest wykorzystana/ opłata jest przeterminowana. 

Neopaczka nie może zostać nadana. Bardzo proszę skontaktować się z Platformą Envelo



Dziękujemy 


