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INPOST: PRZESYŁKI DO PACZKOMATÓW® TEGO SAMEGO 

DNIA W OBRĘBIE TEGO SAMEGO MIASTA 

Nowa jakość w polskiej logistyce 

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

wprowadził w Polsce funkcjonalność Same Day Delivery, czyli dostawę 

tego samego dnia. Przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, 

które trafią do centrum dystrybucji do godziny 16.00, zostaną 

dostarczone do Paczkomatów® InPost w dniu nadania. Nowa 

funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich klientów InPost i to bez 

żadnych dodatkowych opłat. Taka ekspresowa dostawa to efekt 

znaczących inwestycji w rozbudowę nowoczesnych, w pełni 

zautomatyzowanych centrów dystrybucji oraz  gęstej sieci 

Paczkomatów® InPost. W pierwszym etapie dostawy zostały 

uruchomione w Warszawie i Łodzi, a do końca roku będą dostępne 

w 20 największych miastach. 

– Z naszych badań wynika, że ponad 80% klientów oczekuje jak najszybszych 

dostaw. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i wprowadzamy zupełnie 

nowy standard na polskim rynku logistycznym. Jest to także niezwykle istotne 

z punktu widzenia sprzedawców i ich e-sklepów, dla których natychmiastowe 

dostawy z pewnością wpłyną na wzrost sprzedaży. Dla InPost kluczowym 

elementem oferty jest satysfakcja klientów, którzy dokonują zakupów – jest to 

jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych. Dlatego teraz oferujemy 

wszystkim naszym klientom, bez żadnych dodatkowych opłat, dostawy tego 

samego dnia w obrębie tego samego miasta. Na początek w Warszawie i Łodzi, 

później dołączymy kolejne największe miasta. Do końca tego roku mieć 

w zasięgu 20 największych miast w Polsce. Dzięki temu umocnimy pozycję 

InPostu jako niekwestionowanego lidera w rynku dostaw dla e-commerce, 

dostarczającego najlepszą jakość za najlepszą cenę – podkreśla Rafał Brzoska, 

prezes InPost. 

Dostawa tego samego dnia jest możliwa dzięki rozbudowanemu programowi 



 

 

inwestycyjnemu, który InPost prowadzi w ostatnich latach. To zarówno 

dziesiątki nowych, w pełni zautomatyzowanych oddziałów, jak i kilka tysięcy 

kolejnych Paczkomatów® InPost każdego roku w całej Polsce oraz tysiące 

samochodów – także elektrycznych – i olbrzymie inwestycje w procesy oraz 

infrastrukturę IT. 

– Robimy to, bo chcemy zmieniać i zmieniamy polską logistykę. Wierzymy, 

że zaprocentuje to jeszcze większym zaufaniem do nas jako lidera dostaw dla 

handlu online oraz do całej branży e-commerce. Rozumiemy bardzo dobrze, 

gdzie leży przyszłość rynku e-commerce i konsekwentnie wprowadzamy nowe 

rozwiązana z myślą o naszych klientach. Wierzę, że ten nowy trend już wkrótce 

będzie obowiązującym standardem dla całej branży logistycznej w Polsce – 

podsumowuje Rafał Brzoska. 

 

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez 
Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 16.000 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/

