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INPOST GREEN CITY – KOSTKA ANTYSMOGOWA I NOWE 

MIASTA 

Rzeszów i Sopot przyłączają się do programu 

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – 

wprowadza do użytku przy wszystkich nowo posadowionych 

Paczkomatach® innowacyjną brukową kostkę antysmogową 

w miastach partnerskich programu Green City. Do programu „Green 

City” – właśnie przystąpiły Sopot i Rzeszów, które dołączyły do Łodzi, 

Krakowa, Kielc, Wałbrzycha, Częstochowy i Zielonej Góry, a do końca 

roku program obejmie kilkadziesiąt miast w Polsce. 

– Program „Green City” wspiera 

rozwój polskich miast zgodnie z ideą 

„smart city” – przez oferowanie 

mieszkańcom nowoczesnych usług, 

rozwój optymalnej i ekologicznej sieci 

Paczkomatów® oraz działania 

na rzecz poprawy jakości powietrza i 

ochrony klimatu. Program „Green 

City” jest częścią długofalowej 

strategii InPost, obejmującej szeroki 

zakres innowacji i inicjatyw 

ekologicznych. Program przewiduje również rozwój szeregu nowoczesnych usług 

dla mieszkańców, takich jak m.in. ładowarki elektryczne przy Paczkomatach® 

InPost, rozwój transportu przyjaznego środowisku, czy nasadzenia roślinności 

oczyszczającej powietrze. Dodatkowo, w miastach partnerskich zamierzamy 

w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać swoją flotę dostawczą 

na samochody elektryczne. Teraz wdrażamy również antysmogową kostkę 

brukową przy Paczkomatach®, co dodatkowo będzie wspierać nasze wysiłki 

na rzecz czystego powietrza – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost. 



 

 

Kostka antysmogowa ma wyjątkowe właściwości oczyszczające 

powietrze ze szkodliwych związków. Aktywna powierzchnia betonu o 

właściwościach oczyszczających powietrze z zanieczyszczeń (tlenków azotu 

NOx) jest efektem innowacyjnej receptury mieszanki betonowej na bazie 

specjalnego cementu o właściwościach ECO. Wykorzystuje naturalne zjawiska – 

czyli promieniowanie słoneczne i wody opadowe – do przyspieszania procesu 

rozpadu szkodliwych związków w otoczeniu. 

Paczkomaty® InPost są najbardziej ekologiczną formą zakupów internetowych. 

Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza 

emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu 

klienta. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów® InPost ograniczyły 

emisję CO2 o ponad 180.000 ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci 

Paczkomatów® InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego 

w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu. 

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez 
Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć 14.500 Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a 
także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 
28.000 e-sprzedawców. 

Strategicznie umiejscowiony w szybko rozwijającym się ekosystemie e-commerce, korzysta ze sprzyjających 
trendów rynkowych – co pozwala na szybkie wdrażanie nowych maszyn.  

Paczkomaty® InPost zapewniają konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i 
bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu 
elektronicznego – dostawa do Paczkomatów® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami 
kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie 
zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek 
konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w 
domu. 

Wysoce wydajna infrastruktura IT i szybkie wdrażanie nowych technologii stanowią podstawę działalności i 
rozwoju InPost. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji 
w Polsce z blisko 7 mln aktywnych użytkowników.  

W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam. 

W lipcu 2021 roku InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy 
dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’ we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. 
Tym samym InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i Mondial Relay 
dostarczyły łącznie w 2020 roku ponad 440 mln przesyłek. 

Więcej informacji na: www.inpost.pl 

http://www.inpost.pl/

