
Pakowanie przesyłek
NIESTANDARDOWYCH

PRZEWODNIK

Dla usługi Pocztex Ekspres 24, Kurier 48, Kurier Miejski oraz Paczka+,
PACZKA24, PACZKA48

   



Wybierając nowoczesne usługi Poczty Polskiej zyskujesz mnóstwo możliwości
przesyłania przedmiotów. Szybki kurier Pocztex umozliwia wysyłkę rzeczy nie tylko 
w standardowych prostopadłościennych pudełkach. Łatwo i bezpiecznie prześlesz 
różne przedmioty niestandardowe - o nieregularnych kształtach oraz takie, które 
mają wystające elementy czy składają się z kilku części połączonych w jedną całość.

ZAPAMIĘTAJ!
Jeśli Twoja przesyłka zmieści się w kartonie o wymiarach a+b+c <= 250 cm, prześlij 
przesyłkę w opakowaniu o kształcie prostopadłościennym – zmniejszysz swój koszt 
wysyłki!

Nasz przewodnik pakowania przesyłek niestandardowych pomoże Ci w prosty sposób 
dobrze zapakować przesyłki o większych rozmiarach lub nieregularnych kształtach,
by bezpiecznie, w nienaruszonym stanie dotarły do miejsca przeznaczenia.



KSZTAŁT PRZESYŁKI NIESTANDARDOWEJ 
Twoja przesyłka jest niestandardowa, gdy ma nieregularne kształty. Nawet wtedy, 
gdy ma standardową wielkość tj. suma jej wymiarów (długość + szerokość + wyso-
kość) nie przekracza 250 cm.

ZAPAMIĘTAJ!
Jeśli nieregularny przedmiot zamkniesz w prostopadłościennym pudełku,  
lub zapakujesz w kopertę bąbelkową, albo foliopak własny klienta lub Poczty Polskiej  
otrzymasz przesyłkę standardową (chyba, że suma wymiarów opakowania przekroczy
250 cm -> patrz „wymiary przesyłki niestandardowej" lub wymiary foliopaka przekroczą
55cm x 45 cm). To, czy przesyłka ma regularny czy nieregularny kształt, sprawdź po 
jej zapakowaniu.

PORÓWNAJ KSZTAŁTY!

Przesyłka standardowa Przesyłka niestandardowa

• ynralugeR  , prostopadłościenny
kształt

•   Kształt koła lub walca (np. rulonu) 
o maksymalnej średnicy 20 cm i dł. 150 cm

 

• Kształty nieregularne, nieforemne
• Wystające elementy
• Dwie odrębne części, połączone na czas

transportu w jedną nieregularną całość
(np. folią stretch, taśmą)
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ROZDZIAŁ 1 

Co to jest przesyłka niestandardowa?

Przesyłka niestandardowa pozwoli Ci nadać przesyłkę większą od przesyłki 
standardowej lub różniącą się od niej kształtem.
Sprawdź poniżej, czym przesyłka niestandardowa różni się od standardowej.

WYMIARY PRZESYŁKI NIESTANDARDOWEJ 
Twoja przesyłka jest niestandardowa wtedy, gdy suma jej wymiarów
(długość + szerokość + wysokość) mieści się między 250 cm a 300 cm.

Suma wymiarów:
(a+b+c) <= 250 cm
Przy czym najdłuższy wymiar: 
do 150 cm.

Suma wymiarów:
250 cm < (a+b+c) <= 300 cm
Przy czym najdłuższy wymiar:
do 150 cm.

PORÓWNAJ WYMIARY!

ZAPAMIĘTAJ!
Przesyłkę należy zmierzyć po zapakowaniu. 
Najdłuższy wymiar może mieć maks. 150 cm, niezależnie od rodzaju przesyłki.
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b

150 cm maks
b

150 cm maks

c
c



ROZDZIAŁ 2 

Jak dobrze zapakować
przesyłkę niestandardową?

Warto poświęcić trochę czasu, by dobrze ochronić przesyłany przedmiot. Stosując
poniższe zasady zyskujesz pewność, że Twoja przesyłka została dobrze przygotowana 
do przewiezienia.

Zapakuj przesyłkę niestandardową szczelnie,
np. w opakowanie kartonowe.  Wytrzymałość 
opakowania powinna być dostosowana
do ciężaru przesyłki, a jego wielkość dostoso-
wana tak, by zminimalizować puste przestrze-
nie i możliwość przesuwania się zawartości.

 Nalepkę adresową umieść na płaskiej
powierzchni. To umożliwi prawidłowe
skanowanie kodu kreskowego.

Wykorzystaj te materiały do zapakowania 
przedmiotu:

Opakowanie – kartony, taśmy, folia stretch, 

Wypełniacze – styropian, granulat EPS, pianka, 
folia bąbelkowa, chipsy/płatki styropianowe, 

domowym sposobem, pomięte gazety.



ROZDZIAŁ 3 

Jak prawidłowo zapakować przedmiot 
o nieregularnych kształtach, 
w tym z wystającymi elementami?

Przedmioty o nieregularnej formie wymagają większej uwagi w czasie przygotowania 
do transportu. Zwłaszcza wystające elementy są szczególnie narażone na uszkodzenie. 
Zastosuj poniższe wskazówki, żeby zapewnić przesyłce maksymalne zabezpieczenie.

 Zadbaj, żeby cała przesyłka została dokładnie
zabezpieczona. Niezależnie od nieregularnego
kształtu czy wystających elementów nie pozostawiaj
jakichkolwiek niezabezpieczonych powierzchni.

Użyj dodatkowych, wytrzymałych elementów
do zabezpieczenia krawędzi i wystających części 

amortyzować ewentualne skutki nacisku.

Użyj opakowania foliowego do ochrony tkanin.  
Ma to szczególne znaczenie w przypadku przesyłania 
mebli tapicerowanych. 

Wykorzystaj płaską powierzchnię przesyłki
do umieszczenia nalepki adresowej.
To umożliwi prawidłowe skanowanie kodu
kreskowego.
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ROZDZIAŁ 4 

Przykłady bezpiecznego pakowania 
przesyłek niestandardowych

Tylko najbardziej odstające elementy
(np. nóżki) pozostaw na zewnątrz
głównego opakowania.

Dopasuj opakowanie do kształtu
przedmiotu, by zostawić jak najmniej
wolnej przestrzeni wewnątrz.

Użyj dodatkowego wzmocnienia
w formie taśm, tektury na elementy

krawędzie.

Zwróć uwagę, by wystające
elementy także szczelnie owinąć.

1. 2.

4.3.



Zadzwoń do nas lub napisz!

Zawsze, gdy masz pytania dotyczące 
przesyłek i ich pakowania, gdy masz
wątpliwości czy Twoja przesyłka jest 
standardowa czy niestandardowa,
skontaktuj się z nami! 

Podpowiemy Ci, jak prawidłowo
zapakować przesyłkę i w jaki sposób
najlepiej ją przesłać, tak by szybko

 
Infolinia czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 20:00

801 333 444  
z telefonów stacjonarnych na numer
infolinii (opłata jak za połączenie lokalne),

(+48) 43 842 06 00 
dla dzwoniących z telefonu komórkowego oraz 
stacjonarnego z kraju i z zagranicy

 (opłata wg cennika operatora),

kontakt@poczta-polska.pl


