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INPOST DLA URZĘDU MIASTA GDYNI 

Paczkomaty® pomagają także urzędnikom m.in. w Krakowie, 

Gorzowie Wlkp., Nowym Targu, Wołominie i Koszalinie 

InPost – lider nowoczesnej logistyki w Polsce – udostępnił Urzędowi Miasta 

Gdyni specjalistyczny Paczkomaty® Urząd 24. Maszyna pozwoli gdynianom 

załatwiać sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku Urzędu 

i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Za pośrednictwem urządzenia InPost 

można składać i odbierać dokumenty w sprawach związanych m.in. z: prawem 

jazdy, rejestracją pojazdów, dowodami osobistymi czy zezwoleniem na sprzedaż 

alkoholu. Rozwiązanie Paczkomat® Urząd 24 to nie tylko odpowiedź na potrzebę 

usług bezkontaktowych – to także duży krok w realizacji idei zarządzania 

miastem opartym na założeniach „Smart Cities”. Już teraz specjalistyczne 

Paczkomaty® dostępne są przy urzędach miasta i starostwach w: Krakowie, 

Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie, Koszalinie, Poświętnem 

oraz Kaliszu. 

Rozwiązanie Paczkomat® 

Urząd 24 to odpowiedź na 

potrzebę bezkontaktowych 

usług oraz założenia strategii 

innowacyjności miasta Gdyni. 

Paczkomat® Urząd 24 został 

zamontowany przy budynku 

Urzędu Miasta od strony 

parkingu, przy ulicy Bema. 

 „Nowe rozwiązania – dostępne dzięki Paczkomatowi® Urząd 24 – przyspieszą pracę Urzędu 

i ułatwią życie mieszkańcom Gdyni. InPost świetnie dopasował usługę do naszych potrzeb 

w zakresie dostępnych wydziałów i liczby obsługiwanych spraw. Godziny otwarcia Urzędu nie 

są już ograniczeniem – mieszkańcy mogą nadawać dokumenty 24/7 w dowolnym 

Paczkomacie® na terenie miasta do Paczkomatu® urzędowego i odebrać zwrotną przesyłkę 
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w maszynie zlokalizowanej przy Urzędzie. Wszystko to w sposób bezpieczny i bezkontaktowy” 

– poinformował Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. 

„Bardzo ważne jest, by miasta były otwarte na nowoczesne rozwiązania, które ułatwią życie 

swoich mieszkańców – taką postawą może pochwalić się Urząd Miasta Gdynia. Nasze 

rozwiązanie pomaga w rzeczywistej realizacji idei zarządzania miastem opartym 

na założeniach „Smart Cities”, które jest projektowane z myślą o poprawie standardu życia 

mieszkańców. Obecnie nadal kluczowe jest, aby każdy z nas świadomie ograniczał spotkania 

z innymi osobami. Nasza usługa umożliwia załatwianie spraw urzędowych bezpiecznie, 

szybko i bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, a także ogranicza konieczność 

oczekiwania w kolejkach – gdyż Paczkomaty® Urząd 24 są dostępne nie tylko w godzinach 

pracy urzędów, ale przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę” – powiedział Rafał Brzoska, 

założyciel i prezes InPost. 

Szczegółowa rozpiska spraw, które można załatwić za pośrednictwem maszyny InPost 

znajduje się na stronie gdynia.pl. InPost poinformuje przez SMS na podany numer telefonu, 

gdy dokumenty będą czekać na odbiór skrzynce maszyny. W wiadomości będzie widoczny 

kod potrzebny do jej otworzenia oraz maksymalny termin odbioru dokumentów 

z Paczkomatu®. InPost w trakcie pandemii rekomenduje wygodny i bezpieczny odbiór 

dokumentów zdalnie przy pomocy darmowej aplikacji InPost Mobile z poziomu smartfona 

(aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play), zamiast standardowego użycia 

panelu dotykowego. Takie rozwiązanie profilaktycznie zapobiega przenoszeniu się wirusa. 

Sprawy, w których mieszkańcy mogą złożyć wniosek oraz odebrać dokumenty 

za pośrednictwem Paczkomatu® Urząd 24: 

• PRAWO JAZDY 

o wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień; 

o złożenie do depozytu dokumentu prawa jazdy; 

o złożenie oryginałów badań lekarskich, psychologicznych i kursu 

reedukacyjnego; 

o zgłoszenie rozpoczęcia kursu przez OSK; 

o złożenie zaświadczenia o odbyciu kursu przez instruktorów. 

• REJESTRACJA POJAZDÓW 

o wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na wpis     

kolejnego badania technicznego; 

o wniosek o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego; 

o wniosek o wyrobienie wtórnika karty pojazdu; 

http://www.gdynia.pl/
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o wniosek o wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych, dodatkowej tablicy 

na bagażnik; 

o wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: HAK, L, GAZ, TAXI; 

o wniosek o dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem; 

o zgłoszenie zbycia pojazdu; 

o zgłoszenie nabycia pojazdu. 

• EWIDENCJA LUDNOŚCI 

o wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL. 

• DOWODY OSOBISTE 

o wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych – archiwum 

Urzędu Miasta Gdyni. 

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem 

Paczkomatu® Urząd 24, ale po odbiór decyzji oraz dokumentów musi stawić się 

osobiście: 

•  PRAWO JAZDY  

o wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK). 

• REJESTRACJA POJAZDÓW 

o wniosek o zarejestrowanie pojazdu nowego; 

o wniosek o zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy; 

o wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce (z tym, 

że złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu wiąże się 

z unieruchomieniem pojazdu na czas załatwiania sprawy przez UM, 

gdyż do wniosku należy załączyć również tablice rejestracyjne); 

o wniosek o powtórną rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy; 

o wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego; 

o wniosek o rejestrację czasową pojazdu; 

o wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu; 

o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą; 

o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży; 

o wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju lub jego zbycia. 

• EWIDENCJA LUDNOŚCI 

o podanie o wymeldowanie lub zameldowanie w trybie administracyjnym; 

o wydanie zaświadczenia (o zameldowaniu, wymeldowaniu, liczbie osób 

zameldowanych w lokalu/budynku). 
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• DOWODY OSOBISTE 

o wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych – archiwum 

Urzędu Miasta Gdyni. 

• LICENCJE ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU 

DROGOWEGO 

o wniosek o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu 

osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni; 

o wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego rzeczy/osób; 

o wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja); 

o wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 

rzeczy/osób. 

• ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

o wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 

Usługa InPost Urząd 24 jest dostępna także w innych miastach w Polsce. Paczkomaty® 

już aktywne znajdują się przy: 

• Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim – 2 Paczkomaty® 

• Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim – 1 Paczkomat® 

• Starostwie Powiatowym w Nowym Targu – 1 Paczkomat® 

• Starostwie Powiatowym w Wołominie – 3 Paczkomaty® 

• Urzędzie Pracy w Wołominie – 1 Paczkomat® 

• Starostwie Powiatowym w Koszalinie – 1 Paczkomat® 

• Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa – 3 Paczkomaty® 

• Starostwie Powiatowym w Poświętnem – 1 Paczkomat® 

• Urzędzie Miasta Kalisza – 1 Paczkomat® 

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów® 

(7000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (46001). 

 
1 Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1401760,zarzad-poczty-o-podwyzkach-dla-listonoszy.html  

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1401760,zarzad-poczty-o-podwyzkach-dla-listonoszy.html
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InPost uruchamia nową wersję popularnych 

Paczkomatów®. Dotychczas maszyny InPost były 

stawiane na powierzchniach zewnętrznych – jednak 

firma, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, 

zdecydowała się wprowadzić Paczkomaty® InDoor 

przeznaczone specjalnie do instalacji wewnątrz 

budynków. Udostępniając swoim mieszkańcom 

Paczkomaty® InDoor właściciele nieruchomości 

zapewniają im najkorzystniejszą i najpopularniejszą 

opcję odbioru zakupów, jednocześnie przyciągając 

okolicznych mieszkańców do danej lokalizacji – co 

pozwala generować dodatkowe zyski sklepom i punktom usługowym. 

Bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego 

otwierania Paczkomatów® InPost – lidera 

nowoczesnej logistyki w Polsce – ma już 4 miliony 

aktywnych użytkowników. Firma notuje kilkaset 

tysięcy zdalnych otwarć skrytek Paczkomatów® 

dziennie. Oprogramowanie stało na podium listy 

pobrań w sklepach Google Play i Appstore przez 

8 tygodni. Dzięki aplikacji, przy jednym Paczkomacie® 

przesyłki może odbierać wiele osób naraz. InPost 

umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek 

za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. 

Z InPost można skontaktować się teraz także 

za pomocą Google Asystenta. Rozmowę zaczyna się od wywołania bota o nazwie ChatBot 

Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”. Klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy 

Paczkomat®, a także nowość – numer do kuriera. Ten sam Bot jest dostępny także 

na Messengerze, wraz ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami. 

InPost w 2019 roku był liderem w wynajmie powierzchni magazynowych w Polsce. 

W zeszłym roku firma wynajęła łącznie 107 950 m² – to 4% całkowitego popytu netto w kraju2. 

InPost był także liderem w branży KEP w zakresie powierzchni oddanej do użytku w 2019 r – 

w sumie 57 863 m² – wyprzedzając tym samym na podium DHL oraz Pocztę Polską. 

Lokalizacje uruchomione przez InPost w 2019 roku pozycjonują spółkę w Top 3 najbardziej 

 
2 Źródło: Cresa Polska, Industrial Research Forum (IRF) 
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aktywnych podmiotów e-commerce na rynku logistyki magazynowej – InPost ustępuje pod tym 

względem jedynie Amazon i Zalando, globalnym gigantom e-sprzedaży. 

InPost podpisał umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów 

oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne 

przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet 

w Auchan Direct. Według badań Kantar TNS aż 40% kupujących w sieci chce odbierać zakupy 

spożywcze w Paczkomatach® InPost. Ponadto na mocy porozumienia o współpracy, 

Paczkomaty® InPost dostępne są w Polsce przy sklepach Dino, Lidl oraz Kaufland, 

a także w Centrach Handlowych Auchan. 

InPost wprowadził także usługę logistyczną InPost Fullfilment, dedykowaną klientom 

biznesowym. Firma udostępnia infrastrukturę oraz know-how i wspiera klientów na każdym 

etapie procesów magazynowych. InPost jako partner logistyczny oferuje najwyższą jakość 

usług i automatyzację całego procesu logistycznego w oparciu o własne doświadczenie. Dzięki 

usłudze InPost Fulfillment przedsiębiorcy e-commerce mogą się skupić na rozwoju własnego 

biznesu i nie martwić się o kwestie związane z zapleczem magazynowym, pakowaniem towaru 

i wysyłką. 

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały 

amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi 

kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów® InPost 

dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi 

dedykowane branży e-commerce. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

http://www.inpost.pl/

