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INPOST DLA URZĘDU MIASTA KRAKÓW 

Paczkomaty® Urząd 24 dostępne także w Gorzowie Wlkp., 

Nowym Targu, Wołominie i Koszalinie 

InPost – lider nowoczesnej logistyki w Polsce – przekazał na potrzeby Wydziału 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa trzy specjalistyczne 

Paczkomaty® Urząd 24. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe 

bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. 

Za pośrednictwem urządzenia InPost z Urzędu można odebrać m.in. dowód 

rejestracyjny pojazdu w przypadku wymiany z powodu braku miejsca na wpis 

dot. badania technicznego, wtórniki karty pojazdu, prawa jazdy, tablicy 

rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego. Planowane są kolejne instalacje 

maszyn przy urzędach w całej Polsce – InPost prowadzi rozmowy 

z kilkudziesięcioma miastami. Już teraz specjalistyczne Paczkomaty® dostępne 

są przy urzędach miasta i starostwach w: Gorzowie Wielkopolskim, 

Nowym Targu, Wołominie oraz Koszalinie. 

Rozwiązanie Paczkomat® Urząd 24 to nie tylko 

odpowiedź na potrzebę bezkontaktowych usług. To 

także duży krok w realizacji idei zarządzania 

miastem opartym na założeniach „Smart Cities”, 

które jest projektowane z myślą o poprawie 

standardu życia mieszkańców. 

Paczkomaty® Urząd 24 zostaną zamontowane 

przy trzech siedzibach Wydziału Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców – przy al. Powstania 

Warszawskiego 10, na osiedlu Zgody 2 w Nowej 

Hucie i przy ul. Wielickiej 28A. Dokumenty można odebrać w maszynie znajdującej się przy tej 

siedzibie urzędu, w której składano wniosek. Jeśli wniosek został złożony elektronicznie, 

to dokumenty można odebrać z Paczkomatu® przy al. Powstania Warszawskiego 10. 
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„Cieszę się, że w Krakowie zaczęła działać nowa usługa InPost Urząd 24, która pozwoli 

mieszkańcom w szybki i bezpieczny sposób załatwić sprawę urzędową przy pomocy 

Paczkomatu®. To odpowiedź na rosnące obecnie zapotrzebowanie w zakresie 

bezkontaktowego i wygodnego załatwiania spraw administracyjnych. Takie rozwiązanie 

w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych 

urzędników. Wraz ze wzrostem popularności usługi, kolejne urządzenia trafią do innych 

wydziałów urzędu miasta i innych jednostek organizacyjnych” – poinformował Jacek 

Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. 

„Kraków dołącza do wielu innych 

miast, które już korzystają z naszej 

najnowszej usługi InPost Urząd 24. Co 

dla nas ważne jest to pierwsze tak 

duże miasto, które postanowiło 

wykorzystać nowoczesne rozwiązania 

logistyczne także do obsługi 

mieszkańców. Usługa ta ogranicza 

konieczność kontaktu między 

urzędnikami a mieszkańcami, a zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe nadal rośnie. 

Pomaga także w rzeczywistej realizacji idei zarządzania miastem opartym na założeniach 

„Smart Cities”, które jest projektowane z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców. 

Usługa pozwala zmniejszyć kolejki w urzędach – nasze urządzenie jest dostępne nie tylko 

w ich godzinach pracy, ale przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Skonfigurowaliśmy 

nasze maszyny pod potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta 

Krakowa, dzięki czemu obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami będzie 

przebiegał szybko i sprawnie. Zainteresowanie usługą InPost Urząd 24 jest bardzo duże – 

zgłaszają się do nas dziesiątki kolejnych miast myślących o usprawnieniu pracy swoich 

urzędów za pośrednictwem naszych maszyn. Będziemy im pomagać” – powiedział Rafał 

Brzoska, założyciel i prezes InPost. 

Składając wniosek w załatwianej przez siebie sprawie, należy zapytać urzędnika, czy możliwe 

jest odebranie dokumentów z Paczkomatu®. 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 maszyny. InPost w trakcie pandemii rekomenduje wygodny i bezpieczny odbiór dokumentów 

zdalnie przy pomocy darmowej aplikacji InPost Mobile z poziomu smartfona (aplikacja 
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do pobrania w sklepach App Store i Google Play), zamiast standardowego użycia panelu 

dotykowego. Takie rozwiązanie profilaktycznie zapobiega przenoszeniu się wirusa. 

Obecnie mieszkańcy przez Paczkomat® Urząd 24 Wydziale Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa mogą: 

 otrzymać dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik; 

 wymienić dowód rejestracyjny z powodu braku miejska na badanie techniczne; 

 otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego; 

 otrzymać wtórnik karty pojazdu; 

 otrzymać wtórnik tablic rejestracyjnych; 

 wymienić dowód rejestracyjny, jeśli istnieją zmiany w dowodzie powodujące 

konieczność jego wymiany; 

 otrzymać wtórnik prawa jazdy; 

 otrzymać wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem; 

 otrzymać profil kandydata na kierowcę; 

 otrzymać międzynarodowe prawo jazdy; 

 otrzymać wpis kwalifikacji zawodowej (kod 95 – pod warunkiem wcześniejszego zwrotu 

dotychczasowego prawa jazdy). 

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 Powiatowych w Wołominie – 3 Paczkomaty® 

 Starostwie Powiatowym w Koszalinie – 1 Paczkomat® 

Urzędy, które podjęły współpracę z InPost, i w których usługa jest aktualnie w trakcie 

wdrażania to: 

 Starostwo Powiatowe w Poświętnem – 1 Paczkomat® 

 Urząd Miasta Kalisza – 1 Paczkomat® 

 Urząd Pracy w Wołominie – 1 Paczkomat® 
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Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost – liczba Paczkomatów® 

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

Paczkomaty® InPost w Polsce są najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek z e-

sklepów – aż 80% badanych wybiera tę formę dostawy1. Popularność odbioru paczek 

w maszynach InPost jest większa od standardowej dostawy kurierem do pracy czy domu. 

Paczkomaty® są także drugą najczęściej wybieraną formą wysyłania towarów, zaraz 

po Poczcie Polskiej. Popularność tradycyjnej formy wysyłki jest większa jedynie o 2% – niemal 

tyle samo osób (51%) decyduje się na wysyłkę za pomocą maszyn InPost. Aż 79% badanych 

korzystało w ostatnich 3 miesiącach z Paczkomatów® odbierając przesyłki, a niemal 

1/3 respondentów także nadawała przesyłki w maszynach. 

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 skrytki paczkomatu 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 

                                                      
1 Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1401760,zarzad-poczty-o-podwyzkach-dla-listonoszy.html  
2 Źródło: Cresa Polska, Industrial Research Forum (IRF) 

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

Spółka InPostu w Wielkiej Brytanii rozpoczęła współpracę z South Western Railway – 

przewoźnikiem kolejowym, który obsługuje trasy między Londynem a południowo-wschodnią 

Anglią. W ramach kontraktu 40 nowych maszyn InPost zostanie rozmieszczonych 

na 14 stacjach w regionie Wielkiego Londynu. W planach jest także zainstalowanie kolejnych 

Paczkomatów® na głównych podmiejskich węzłach kolejowych – m.in. w Bracknell, 

Basingstoke i Woking. South Western Railway przewozi ponad 300 milionów pasażerów 

rocznie. 

Ponadto InPost postawił 24 Paczkomaty® przy sklepach sieci Lidl w Wielkiej Brytanii, 

rozbudowując tym samym swoją sieć na Wyspach. Nowe maszyny są zlokalizowane m.in. 

w Londynie, Birmingham i Manchesterze. W Paczkomatach® InPost można odebrać przesyłki 

z wielu sklepów oferujących sprzedaż online w UK – w tym Boohoo, Holland&Barrett czy marek 

JD Group. Klienci mogą także za pośrednictwem maszyn zwrócić lub wysłać przesyłki 

przewoźników Hermes, DHL oraz DX. Paczkomaty InPost® W Wielkiej Brytanii można 

znaleźć także przy sklepach sieci Morrisons, dworcach kolejowych oraz na stacjach 

benzynowych BP i Esso. Z usługi nadania paczek w Paczkomatach® InPost można 

skorzystać także przez stronę parcel2go.com – brytyjską porównywarkę usług 

logistycznych wielu dostawców. 

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. 
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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://fm.tuba.pl/artysta/FIRMA
http://www.inpost.pl/

