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INPOST: TWOJA PACZKA TEGO SAMEGO DNIA JUŻ 

W 20 MIASTACH W POLSCE 

Dostawa przesyłek w dniu nadania do 15 tysięcy 

Paczkomatów® InPost w Polsce bez dodatkowych opłat 

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

dodatkowych opłat dostarczy przesyłki w dniu nadania w kolejnych 

18 miastach w Polsce. Z tego wygodnego, bezpłatnego usprawnienia 

korzystali mieszkańcy Warszawy i Łodzi – gdzie nawet 3/4 przesyłek 

trafia do Paczkomatów® tego samego dnia. Teraz dołączyli do nich 

mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecina, 

Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Olszyna, Katowic, Sosnowca, 

Gliwic, Częstochowy, Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa. 

Przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum 

dystrybucji InPost do godziny 16.00, są dostarczane do Paczkomatów® InPost 

w dniu nadania.  

– Dostawa tego samego dnia dla paczek 

nadanych w obrębie tego samego miasta 

to nie tylko nowa jakość na rynku – ale 

wręcz rewolucja na skalę masową. 

Obecnie doręczamy nawet 3/4 przesyłek 

w dniu nadania na terenie dwóch 

pierwszych miast: Warszawy i Łodzi. 

Dlatego, zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami, teraz rozszerzamy to 

wyjątkowe udogodnienie na kolejne 18 miast w Polsce. Warto podkreślić, że nasi 

klienci robiący rano zakupy z odbiorem w ulubionym Paczkomacie ® InPost 

w swoim mieście, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, mogą odebrać je 

tego samego dnia – co czyni dostawę przez Paczkomaty® InPost jeszcze 

szybszą opcją, ale przede wszystkim odróżnia nas od wszystkich innych 

operatorów logistycznych i kurierów na rynku – podkreśla Rafał Brzoska, 



 

 

prezes InPost. 

Dostawa przesyłek do Paczkomatów® w dniu nadania 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 rozstawianych Paczkomatów® InPost 

każdego roku w całej Polsce oraz tysiące samochodów – także elektrycznych – 

i olbrzymie inwestycje w procesy oraz infrastrukturę IT. 

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 fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, 

współpracując z ponad 40.000 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 ponad 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/

