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ODDAJ UŻYWANY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

PRZEZ PACZKOMAT® INPOST 

Koncepcja ‘zero waste’ w strategii eko InPost 

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

wprowadza nową usługę Elektro Zwroty, czyli zwrot używanego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób można zadbać o 

prawidłowy recykling lub nadać drugie życie niepotrzebnej elektronice 

zgodnie z ideą „zero waste” i „reuse”. Wystarczy przygotować paczkę, 

wypełnić formularz, odebrać kod na darmową wysyłkę, umieścić go na 

paczce i nadać w jednym z ponad 15 tys. Paczkomatów®, bez żadnych 

dodatkowych warunków i bez żadnych dodatkowych opłat. 

W ten sposób można oddać laptopy, komputery, telefony, tablety, małe AGD, 

radia, sprzęt audio, video, fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki 

elektroniczne, a nawet drony czy sprzęt sportowy. 

Nie można natomiast przesyłać baterii, źródeł światła, odpadów medycznych czy 

chemicznych oraz sprzętu niekompletnego. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie: re-paczka.pl  

 

– Oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny 

dajesz mu szansę na ponowne użycie przez inną osobę lub instytucję – a dzięki 

temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu i jego ślad węglowy 

będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych 

http://re-paczka.pl/


 

 

funkcjonalnościach i parametrach. W przypadku, kiedy koszty serwisu 

przekroczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom recyklingu 

w wyniku których odzyskane zostaną cenne surowce w tym metale żelazne, 

nieżelazne oraz tworzywa sztuczne czy szkło. Oddając sprzęt świadomie dbasz 

o środowisko, a Twoje działanie wpisuje się w idee Zero Waste oraz Reuse, które 

są ważnymi elementami gospodarki obiegu zamkniętego. Przekazany sprzęt ma 

być przeznaczony do ponownego użycia, a jego diagnostyka lub naprawa mają 

sprawić, aby bez negatywnego wpływu na środowisko wrócił ponownie do 

użytkowania – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost. 

Sprzęt trafia do profesjonalnej firmy, gdzie jest sprawdzany pod kątem 

sprawności i możliwości ponownego wykorzystania w części lub w całości. Sprzęt 

zostanie poddany testom zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi ponownego 

użycia (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 

4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE). Jeżeli usterki lub wady pozwalają na zachowanie pierwotnej funkcji 

urządzenia, a koszty jego serwisu nie przekraczają kosztów wytworzenia, 

produkt może zostać ponownie wprowadzany do obiegu. Jeżeli sprzęt nie nadaje 

się do ponownego użycia jest on przekazywany do profesjonalnych zakładów 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu 

możliwe jest odzyskanie z niego ponad 80 procent materiałów, które posłużą do 

budowy nowych urządzeń. 

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 19.000 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: inpost.pl 

http://inpost.pl/

