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Głuchowo, 4 maja 2020 r. 

Informacja prasowa 

Nowość w GLS. Teraz za paczkę za pobraniem zapłacisz BLIKIEM.  

 

Firma kurierska rozpoczyna współpracę z BLIKIEM. Dzięki temu odbiorcy paczek 

doręczanych przez GLS za przesyłkę mogą zapłacić bezgotówkowo i bezdotykowo. 

Nowa opcja odbioru paczek jest już dostępna, a za jej wdrożenie odpowiada Tpay.  

 

Z płatności BLIKIEM mogą korzystać osoby otrzymujące przesyłki za pobraniem. Ta opcja 

pozwala zapłacić i odebrać paczkę w sposób całkowicie bezdotykowy, zachowując odpowiedni 

dystans społeczny. Do kuriera nie trzeba zbliżać się z kartą płatniczą, wystarczy podać mu kod 

BLIK. W razie potrzeby, nawet przez zamknięte drzwi. Sama procedura jest prosta: po podaniu 

kodu kurierowi, zatwierdzamy transakcję (podobnie jak każdą inną realizowaną BLIKIEM) w 

aplikacji mobilnej swojego banku. – Wprowadzamy tę formę płatności bezgotówkowej, ponieważ 

bezpieczeństwo klientów, odbiorców i kurierów jest naszym priorytetem. BLIK to wygodny i coraz 

popularniejszy sposób płatności. Teraz jest dostępny dla wszystkich paczek za pobraniem 

dostarczanych przez GLS  – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland. 

 

Kto chce korzystać z nowej opcji, musi tylko mieć aplikację mobilną banku, który udostępnia 

BLIKA. Obecnie jest to 13 instytucji finansowych, obsługujących ponad 90 proc. wszystkich 

klientów banków w Polsce. W ten sposób można zapłacić za każdą paczkę, niezależnie od jej 

wartości. Dodajmy, że inaczej jest w przypadku kart płatniczych – tu obowiązuje limit 100 zł, 

powyżej którego odbiorca musi już ręcznie i samodzielnie wprowadzić PIN na terminalu 

płatniczym. – Zdecydowana większość przesyłek kurierskich zawiera produkty o wartości wyższej 

niż 100 zł. Dlatego płatności kartą, mimo że bezgotówkowe, prawie zawsze wymagają kontaktu 

klienta z terminalem. BLIK rozwiązuje ten problem - dodaje Małgorzata Markowska.  

 

BLIK to obecnie najszybciej rozwijająca się metoda płatności bezgotówkowych w Polsce. - BLIK 

jest szybki, łatwy i bezpieczny. W czasie zagrożenia koronawirusem bezpieczeństwo płacenia 

BLIKIEM zyskuje dodatkowe znaczenie. Bez względu na to, czy płacimy w internecie, czy w 

terminalu płatniczym u kuriera, zawsze płacimy bezpiecznie - bezdotykowo – mówi Magdalena 

Kubisa, dyrektor rozwoju biznesu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.  

Zrealizowane przez Tpay wdrożenie łączy prostotę i szybkość płatności dla konsumenta z 

efektywnością i opłacalnością rozwiązania po stronie firmy kurierskiej. – Obecnie na znaczeniu 



 

zyskuje bezpieczeństwo płatności rozumiane nie tylko jako rozliczenie środków za zakup, ale i 

sam moment płacenia. Klient może bezpiecznie korzystać z wygodnych płatności za pobraniem, 

płacąc dopiero w momencie, gdy przesyłka do niego dociera. To bardzo popularne rozwiązanie, 

z którego korzysta nawet 40 proc. kupujących – komentuje Juliusz Stawiński, new business 

development director w Tpay. 

      

W GLS bezdotykowych opcji jest więcej 

Firma kurierska już wcześniej wprowadziła inne możliwości bezdotykowej dostawy przesyłek. 

Adresaci przesyłek doręczanych przez GLS mogą skorzystać z odbioru za pomocą PIN-u. Jak to 

działa? Nadawca, wypełniając etykietę adresową przesyłki, podaje numer telefonu odbiorcy (jest 

to warunek konieczny). Następnie odbiorca otrzymuje od GLS wiadomość SMS z 4-cyfrowym 

kodem (PIN-em), który podaje kurierowi. Dzięki temu nie trzeba składać podpisu, a kontakt z 

kurierem jest ograniczony do minimum. GLS udostępnia to rozwiązanie w ramach usługi 

InfoCourierService. 

 

Firma zachęca również do wybierania opcji doręczenia przesyłek w tzw. bezpieczne miejsce. 

Dzięki temu przy odbiorze przesyłki również nie ma konieczności składania podpisu na skanerze. 

Z tej opcji można skorzystać w ramach istniejącej usługi FlexDeliveryService, umożliwiającej 

przekierowanie paczki. Ważne jest przede wszystkim to, by nadawca podał adres e-mail 

odbiorcy. Zaraz po nadaniu przesyłki adresat otrzymuje od GLS wiadomość mailową z linkiem, 

w który wystarczy kliknąć, aby następnie z rozwijanej listy wybrać opcję „Zgoda na 

pozostawienie bez podpisu”. Warto wskazać miejsce zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich lub wpływem warunków atmosferycznych.  

 

GLS Poland i Grupa GLS 
GLS Poland to spółka-córka General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w Amsterdamie). GLS świadczy niezawodne, 
wysokiej jakości usługi kurierskie, logistyczne oraz ekspresowe dla ponad 200 000 Klientów. „Lider jakości w logistyce 
przesyłek” to główna zasada działania GLS. Dzięki kompleksowej sieci połączeń drogowych GLS jest jednym z wiodących 
dostawców usług kurierskich i ekspresowych w Europie. Grupa jest także obecna w Kanadzie i na zachodnim wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych. Łącznie do dyspozycji GLS jest 70 centralnych i regionalnych sortowni oraz około 1400 filii. 
Ponad 19 000 pracowników obsługuje rocznie 584 miliony paczek. Każdego dnia około 26 000 samochodów kurierskich 
i około 3 500 aut wahadłowych wyrusza w trasę dla GLS. W roku fiskalnym 2018/2019 uzyskał przychody w wysokości 
3,3 mld euro i obsłużył 634 miliony paczek. 
 

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach 

bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój 

systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak 

najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank 

Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci 

Getin Noble Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe i banków 

spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. 
 
Tpay 
Tpay to operator płatności dla branży e-commerce, usług internetowych i mobilnych, wdrażający najpopularniejsze metody 
płatności, takie jak BLIK, Google Pay, Masterpass czy Visa Checkout. To marka z 10-letnią historią, należąca do 



 

Krajowego Operatora Płatności S.A., działająca pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego, co jest gwarancją 
bezpieczeństwa transakcji.  
 
 

Więcej informacji: https://gls-group.eu/PL/pl/home 

 

Kontakt dla mediów: 

Małgorzata Markowska      Adriana Kondratowicz 

GLS Poland      PR Expert 

+48 695 354 791      + 48 502 332 358 

malgorzata.markowska@gls-poland.com   akondratowicz@prexpert.com.pl 
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