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e-biznes na poczcie po polsku
W poprzednim numerze „Logistyki”
pisaliÊmy o doÊwiadczeniach europejskich operatorów pocztowych w obszarze rozwiàzaƒ e-biznesowych. Poni˝ej
przedstawiamy stan obecny i perspektywy rozwoju tej formy Êwiadczenia
us∏ug przez Poczt´ Polskà

Jak jest w Polsce?
O tym, ˝e Poczta Polska spostrzega
znaczenie dzia∏alnoÊci e-commerce (czego wyrazem jest, np. uwzgl´dnienie
w strategii rozwoju firmy autonomicznej jednostki biznesowej z obszaru nowych technologii) wiadomo od kilku lat.
Jednak jak dotychczas, oferta polskiego
operatora, w porównaniu z przedstawionà ekspansjà jego zachodnich konkurentów, jest raczej skromna.
Pewne symptomy zmian tej sytuacji
mo˝e stanowiç wprowadzona w paêdzierniku 2002 r. us∏uga „telegram
pocztowy” oraz dzia∏alnoÊç Pocztowych Sklepów Internetowych.
„Telegram pocztowy” to odpowiedê
Poczty Polskiej na fakt zlikwidowania
przez TP SA telegramu tradycyjnego (rys.

1). Realizacja us∏ugi oparta jest na istniejàcej pocztowej infrastrukturze informatycznej WAN, ∏àczàcej obecnie blisko po∏ow´ z ponad 8 000 placówek. Docelowo
sieç WAN ma po∏àczyç wszystkie punkty
us∏ugowe Poczty Polskiej.
Telegram pocztowy stanowi namiastk´ poczty hybrydowej. Wype∏niony
przez klienta blankiet z treÊcià telegramu (docelowo tekst mo˝na b´dzie
przes∏aç z komputera domowego lub
poprzez SMS) jest szyfrowany w placówce pocztowej, zamieniany w form´
elektronicznà, a nast´pnie przesy∏any
siecià WAN. Odbiorcà telegramu jest
S∏u˝ba Zarzàdu Operacyjnego (SZO –
jednostka obs∏ugujàca dor´czanie przesy∏ek kurierskich EMS-Pocztex). Odszyfrowany telegram, zamieniony w wersj´
papierowà, jest dor´czany przez kuriera Poczty Polskiej pod wskazany adres
(docelowo dor´czenie b´dzie nast´powa∏o za poÊrednictwem poczty elektronicznej lub SMS)1.
W przypadku regularnego korzystania z us∏ugi, istnieje mo˝liwoÊç podpisania umowy z Centrum Obs∏ugi Telegramów we Wroc∏awiu, który koordy-

nuje ich przep∏yw. Mo˝liwe jest wówczas wys∏anie telegramów za pomocà
standardowej przeglàdarki WWW i odpowiedniego formularza HTML2.
Innà us∏ugà, dzia∏ajàcà przy wykorzystaniu sieci WAN, wprowadzonà przy
okazji „telegramu pocztowego” jest obs∏uga czekowych zastrze˝eƒ bankowych (rys. 2).
Bank wysy∏a zaszyfrowane zastrze˝enia e-mailem do COZ w Bydgoszczy,
które przekazuje je do odpowiedniej
S∏u˝by Zarzàdu Operacyjnego. Stàd sà
one dostarczane do odpowiedniej placówki lub placówek pocztowych (w zale˝noÊci od skali zastrze˝enia – powiatu, województwa lub ca∏ego kraju).
Pocztowe Sklepy Internetowe mogà
stanowiç baz´ przysz∏ej platformy e-commerce polskiego operatora (rys. 3).
Administratorem sklepów jest Urzàd
Przewozu Poczty w Lublinie, a w ich
ofercie sà m.in.: wydawnictwa, artyku∏y
ogrodnicze, turystyczne i kulturystyczne, elementy zabezpieczeƒ mieszkaƒ
oraz prenumerata czasopism. Zamówienia sà realizowane najpóêniej w drugim
dniu po ich z∏o˝eniu, a dostawy (prze-
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Rys. 1. Schemat funkcjonowania telegramu pocztowego. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie projektu M. Dawickiego, „Poczta Polska”
2002, nr 45, s. 8-9.
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www.poczta-polska/uslugi/telegram.htm
http://www.telegram.poczta-polska.pl
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sy∏kà Poczty Polskiej) nast´pujà
nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni.
Form´ dostawy (EMS-Pocztex,
przesy∏ka priorytetowa lub
paczka pocztowa) wybiera
klient. Mo˝liwe jest równie˝
tworzenie i obs∏ugiwanie przez
PSI firmowych stron WWW. Projekt ten opiera si´ na oprogramowaniu Microsoft Commerce Server i technologii ASP oraz bazie
danych MS SQL Server.
W ramach Poczty Polskiej rodzi si´ coraz wi´cej inicjatyw
opartych na handlu w sieci, jak
chocia˝by powsta∏y w ubieg∏ym roku szczeciƒski Pocztowy Dom Wysy∏kowy, w którym
tylko prezenty gwiazdkowe kupi∏o 4 000 osób3.

Rys. 2. System czekowych zastrze˝eƒ bankowych. èród∏o:
Opracowanie w∏asne na podstawie: Komputerowy „telegram
pocztowy”, „Poczta Polska” 2002, nr 37, s. 14.

Rys. 3. Pocztowe Sklepy Internetowe. èród∏o: www.poczta.lublin.pl/sklep

A jak b´dzie w przysz∏oÊci?
Rys. 4. Udzia∏ w dostawach towarów zakupionych w Internecie i prognoza rozwoju e-gospodarki w Polsce. èród∏o: Polski eHandel – kalkulacja zysków i strat?, I-metria SA, marzec 2001, str. 10 (N=110) oraz
Wydaje si´, i˝ rozwój skleJ. Francik, K. Trybicka, Gospodarka elektroniczna – perspektywy i bariery, Studia Informatica 2/44, vol.
pów on-line w Polsce to ewi22, Politechnika Âlàska.
dentna szansa, ale równie˝ realne zagro˝enie dla Poczty Polskiej, zwa˝ywszy na jej udzia∏ w realiza- Êrednictwem TP SA) oraz sytuacjà finan- zania e-commerce czy, np. monitoring
cji dostaw produktów kupionych w In- sowà spo∏eczeƒstwa i podmiotów go- przesy∏ek w ramach track&tracing.
ternecie oraz przewidywany rozwój e- spodarczych5. Ma to swój bezpoÊredni Âwiadczy o tym opisana w poprzednim
wyraz w poziomie komputeryzacji pol- numerze praktyka zachodnich operato-gospodarki w Polsce (rys. 4).
Powy˝sze informacje mogà stanowiç skich szkó∏, urz´dów oraz firm. W od- rów pocztowych.
impuls do wdro˝enia koncepcji dzia∏al- niesieniu do ceny sprz´tu
noÊci Poczty Polskiej na rynku e-com- komputerowego, pomimo
merce, przy wykorzystaniu istniejàcego wyraênej tendencji do jej obju˝ Banku Pocztowego oraz nowej jed- ni˝ania, zakup komputera
nostki – Centrum Handlu Internetowe- wcià˝ stanowi dla przeci´tnego Kowalskiego zbyt du˝y
go (rys. 5).
Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, i˝ handel wydatek. Jednak co istotne,
elektroniczny jako cz´Êç e-businessu jest zainteresowanie polskiego
rynkiem majàcym znaczny udzia∏ spo∏eczeƒstwa dost´pem do
w strukturze dochodów operatorów sieci jest bardzo silne, a jest
pocztowych4. Jednak, jak pokazujà, to przecie˝ warunek niezb´dnp. doÊwiadczenia ostatniego kryzysu ny, by kupowaç on-line6.
W opiniach specjalistów,
w sektorze dotcomów, jest to jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç o wysokim stopniu ry- przysz∏oÊç e-businessu zlokaliRys. 5. Proponowany model funkcjonowania operatora poczzyka i niepewnoÊci rynkowej. W Polsce zowana jest w obszarze
towego na rynku e-commerce. èród∏o: A. Drab-Kurowska,
zainteresowanie klientów tà formà dys- us∏ug7. W przypadku sektora
Dzia∏alnoÊç w obszarze e-commerce publicznego operatora
pocztowego w obliczu globalizacji, (w:) Rynek us∏ug ∏àcznotrybucji towarów i us∏ug, jest silnie zde- pocztowego sà to us∏ugi
Êci a globalizacja gospodarki, Fundacja na rzecz Uniwersyteterminowane poziomem dost´pnoÊci o wysokim stopniu wartoÊci
tu Szczeciƒskiego, Szczecin 2002, s. 198.
do sieci internetowej (zw∏aszcza za po- dodanej, jak opisane rozwià-

http://www.poczta.pila.pl/pdw/index.php
Np. przychody netto z us∏ug elektronicznego przesy∏ania informacji Suomen Posti (Finlandia) wynios∏y w 2001 r. ok. 79 mln. euro i wzros∏y w stosunku
do roku poprzedniego o blisko 30%, stanowiàc 7% globalnych przychodów tego operatora (A. Rozciecha, K. Sosulski, Poczta fiƒska – teraêniejsza kondycja
i prespektywy rozwoju, (w:) IX Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2002, s. 167).
5 Wed∏ug badaƒ Pentora, w 2002 r. w Polsce korzysta∏o z Internetu 19% doros∏ych Polaków; z tego tylko 6% deklarowa∏o dokonywanie zakupów on-line
(http://www.winter.pl/uzytkownicy.html).
6 Rodzi to szans´ dla Poczty Polskiej, aby wykorzysta∏a ten trend i aktywnie zaanga˝owa∏a si´ w realizacj´ uchwalonego w 2001 r. Planu dzia∏aƒ na rzecz
rozwoju spo∏eczeƒstwa Informacyjnego - ePolska 2006 (zob. np.: http://www.infoport.pl/content/objects/6/8/ePolska.pdf).
7 Np.: M. KwaÊniak, Wyciskanie zysków z sieci, „BusinessWeek” 2003, nr 1, s. 93-94.
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