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Projekt e-Doręczenie



Rola Grupy Poczty Polskiej w e-Administracji

• Skrzynka Envelo 

jest środkiem komunikacji 

elektronicznej

• Konto Zaufane Envelo

daje dostęp do wszystkich 

systemów administracji

• Szeroka sieć placówek

wspomaga administrację w 

walce z wykluczeniem 

cyfrowym 

Konto Zaufane Envelo

/ Profil Zaufany

Uwierzytelnienie



Czym jest publiczna usługa e-Doręczenia

• E-Doręczenie to wygodna usługa wymiany korespondencji między 

obywatelami a administracją publiczną.

• Dzięki e-Doręczeniu urzędy będą mogły elektronicznie zlecać 

wysyłkę korespondencji, np. w swoich systemach zarządzania 

dokumentami, a Poczta Polska zajmie się ich doręczeniem.

• Odbiorcy, którzy wybrali elektroniczną formę komunikacji dostaną 

podpisaną elektronicznie wiadomość na bezpieczną skrzynkę. Ci 

odbiorcy będą mogli również wysłać tą metodą korespondencję do 

urzędu.

• Pozostali odbiorcy otrzymają korespondencję papierową, którą 

Poczta Polska bezpiecznie wydrukuje, zakopertuje oraz dostarczy 

tradycyjną drogą.



• Obecna na rynku od 6 lat

• Wykorzystywana codziennie 

przez tysiące klientów

indywidualnych i 

biznesowych

• Obsługuje korespondencję 

na wielką skalę, w tym dla 

PGE Obrót SA –

największego sprzedawcy 

energii elektrycznej w 

Polsce

• Wykorzystuje bezpieczne 

mechanizmy wysyłki i 

przechowywania 

korespondencji i 

uwierzytelnienia nadawców i 

odbiorców

Platforma Envelo – fundament e-Doręczenia

obywatel

biznes

GKPP

administracja 

publiczna



Poczta Polska przeciwko cyfrowemu wykluczeniu

• Nie jesteśmy w stanie oszacować skali 

cyfrowego wykluczenia w momencie w 

którym e-Doręczenie stanie się standardem. 

Tym nie mniej ilość placówek Poczty Polskiej, 

ich rozmieszczenie na terenie całego kraju, 

infrastruktura magazynowo- logistyczna oraz 

tysiące pracowników dają gwarancję, że 

projekt e-Doręczenia nie będzie dla tej grupy 

społecznej bolesny.

• Z siecią 4 678 placówek własnych Poczta 

Polska jest tym partnerem cyfryzacji państwa, 

który dociera w każdy zakątek Polski



Konto Zaufane Envelo – Elektroniczna Tożsamość

Profil Zaufany w okienku pocztowym zakładany jest online na platformie Envelo. Do tego celu niezbędna jest 

elektroniczna tożsamość klienta – Konto Zaufane Envelo.

Wiarygodność zapewniona poprzez proces osobistej weryfikacji, realizowany w placówkach własnych Poczty Polskiej –

Urzędy Pocztowe i Filie Urzędów Pocztowych.

Pracownik Poczty Polskiej weryfikuje 

tożsamość klienta i wprowadza dane do 

platformy Envelo

Uwierzytelnienie klientów

platformy Envelo

Użytkownik platformy Envelo 

występuje o potwierdzenie PZ

Proces odbywa się wyłącznie na 

platformie Envelo

Profil Zaufany zostaje wygenerowany

Klient loguje się do systemów 

administracji publicznej i podpisuje 

dokumenty za pomocą nazwy 

użytkownika i hasła z Envelo

platforma EnveloPlacówka Poczty Polskiej



Konto Zaufane Envelo – plany rozwoju

• Ponad 24 000 listonoszy i kurierów 

wyposażonych jest w urządzenia mobilne, 

które dają techniczną możliwość założenia 

Konta Zaufanego Envelo w dowolnym 

miejscu, również w domu. Pracujemy nad 

produkcyjnym uruchomieniem tego procesu.

• Profil Zaufany dostępny bez wychodzenia z 

domu jest szansą nie tylko dla osób z 

odległych zakątków Polski, ale również dla 

osób z niepełnosprawnościami.



Poczta Polska przez Internet – produkty

NEOZNACZEK

To nowoczesny odpowiednik znaczka 

pocztowego. Można go kupić przez platformę 

Envelo i wydrukować na swojej drukarce. List z 

neoznaczkiem wrzucamy do skrzynki pocztowej 

lub nadajemy na Poczcie. Na znaczku można 

dodać własną grafikę, np. logo firmy lub herb 

miasta.

NEOPACZKA

Przyspiesza się formalności związane z 

przygotowaniem paczki do wysyłki. Przez 

platformę Envelo wypełniasz dane 

odbiorcy i nadawcy. W domu lub biurze 

drukujesz etykietę z tymi danymi. Paczkę 

z etykietą zanosisz na pocztę i nadajesz. 



Poczta Polska przez Internet - produkty

NEOKARTKA
Kartka przygotowana i nadawana 

elektronicznie z platformy Envelo. 

Jest drukowana i w tradycyjnej 

(papierowej) formie dostarczana 

do adresata. Wszystkie 

informacje, treści, nadawcę i 

odbiorcę wypełnia się na 

platformie Envelo. 

NEOLIST ELEKTRONICZNY
Podbudowa pod e-Doręczenia. 

Możliwość wysyłania 

bezpiecznego listu 

dedykowanego (nie można 

ingerować w jego treść i datę) 

Cyfrowy Stempel Pocztowy
Potwierdzanie daty i integralności dokumentów elektronicznych
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