
Czy kurier pracuje w niedzielę? 
Jeżeli robisz zakupy online, z pewnością wielokrotnie padło pytanie dotyczące tego, czy kurier             
pracuje w niedzielę. Metoda realizacji zamówień poprzez usługi przewozowe jest bardzo           
wygodna – zarówno dla nadawców, jak i odbiorców. Rynek sklepów internetowych dzięki swej             
elastyczności pozwala konsumentom zamawiać różnego rodzaju towary w pełni zdalnie, bez           
wychodzenia z domu. Polacy chętnie korzystają z tej opcji, a zamówione produkty w krótkim              
czasie dostarcza przewoźnik. Czy kurier pracuje w niedzielę i może dostarczyć paczkę tego             
dnia? 

Handel w niedzielę 
Od pewnego czasu tematyka zakupów w niedzielę stała się nieco bardziej skomplikowana. Nie             
każdego siódmego dnia tygodnia sklepy są otwarte i robienie zakupów jest możliwe. To właśnie              
przez tę sytuację, ruch przesyłek kurierskich w okolicach weekendu wzrósł. Jeżeli osoby robiące             
zakupy tylko w niedzielę nie mają możliwości wyjścia do sklepu tego dnia, skorzystają z              
realizacji zamówień w pełni online i dostawy kurierskiej. Nie wszyscy pracownicy mają wolny             
cały weekend, bowiem czasem na odpoczynek przypada tylko niedziela – dlatego ruch            
przesyłek i usług przewozowych w okolicy niedzieli jest wzmożony.  

Generalizując – przewoźnicy nie oferują swych usług transportowych w niedzielę. Zdarza się, iż             
nawet sobota jest dla kuriera dniem wolnym. Jednak firm przewozowych jest bardzo dużo i              
zweryfikowanie każdej pojedynczej oferty jest trudne oraz pracochłonne. Jeżeli chcesz          
dowiedzieć się, czy kurier pracuje w niedzielę, to zapoznaj się z ofertą i regulaminem danego               
przewoźnika, gdzie opisana została polityka firmy oraz wszystkie usługi. Niedziele niehandlowe           
sprawiły, że konsumenci często nie mają wyboru i muszą dokonać zakupów w okolicach             
weekendu online. 

Praca przez cały tydzień 
Niestety najczęściej godziny urzędowania kuriera pokrywają się z czasem pracy osób, do            
których adresowane są paczki. Dlatego nierzadko zdarza się, iż dostarczenie towaru do rąk             
własnych jest tak utrudnione. Jeżeli kurier nie pracuje w niedzielę oraz sobotę, trudno jest              
odebrać przesyłkę osobom pracującym między godziną ósmą a szesnastą. Alternatywą          
wówczas jest nadanie paczki pod adres firmy, w której pracujesz. Jeżeli pracodawca nie ma nic               
przeciwko, a pakunek jest stosunkowo mały, możesz zamówić kuriera do firmy. Wówczas nic             
nie stoi na przeszkodzie, aby odebrać przesyłkę. 

Jeśli kurier spróbuje doręczyć przesyłkę, a adresata nie ma aktualnie w domu, przewoźnik             
zazwyczaj spróbuje przekazać Ci przesyłkę kolejnego dnia. Jednak po kilku nieudanych           
próbach odbiorca otrzyma awizo i będzie zmuszony osobiście pofatygować się po paczkę do             
najbliższego centrum dystrybucyjnego danej firmy. Jeżeli pracujesz cały tydzień i nie jesteś w             



stanie odebrać paczki osobiście, to przewoźnik może przekazać przesyłkę w ręce kogoś z             
rodziny. Co więcej, jeśli odbiór paczki nie wymaga podpisu (potwierdzenia odbioru), nawet            
dziecko może bezpiecznie odebrać przesyłkę. 

Kontaktuj się z kurierem 
Wiele firm kurierskich zapewnia usługę „Track and Trace” – jest to opcja śledzenia przesyłki od               
momentu jej nadania, aż po odbiór. Dzięki temu adresat wie, kiedy może spodziewać się swojej               
paczki. Jeżeli spostrzeżesz, że datą prawdopodobnego doręczenia jest dzień, w którym nie ma             
Cię w domu, skontaktuj się z kurierem. Wówczas uda się wam dojść do porozumienia, a Ty                
otrzymasz swoją przesyłkę w innym, dogodnym terminie. Takie rozwiązanie może zaoszczędzić           
czasu zarówno odbiorcy, który nie dostanie awizo oraz kurierowi – nie będzie on zmuszony              
jeździć kilka razy pod ten sam adres w celu doręczenia pakunku. 

Paczkomat 
Nie możesz zamówić paczki do firmy, a w wolne masz tylko w niedzielę? Z pewnością               
znakomitym rozwiązaniem stanie się paczkomat, znacznie ułatwiający odbiór każdej paczki.          
Twój pracodawca nie pozwoli na odebranie pakunku podczas pracy, a w domu nie ma nikogo,               
kto mógłby otworzyć kurierowi drzwi? Swoje zamówienie od razu skieruj do paczkomatu w             
okolicy. Z takiej opcji korzysta coraz więcej osób i trudno się dziwić – nic nie daje takiej                 
elastyczności, jak właśnie ta metoda odbioru towarów. To adresat wybiera, kiedy dokładnie            
chce odebrać paczkę. Przewoźnik nie musi jechać pod wskazany adres, co zajmuje dodatkowy             
czas, a ostatecznie może tam nikogo nie zastać – wystarczy, że zostawi przesyłkę w okienku               
paczkomatu i prześle Ci kod do odbioru. To takie proste oraz wygodne. 


