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Zmierzch pocztowego operatora publicznego?
(pytania do Poczty Polskiej)
Rozwój

elektronicznego

przekazu

informacji

powoduje

rewolucj

w

sposobach

porozumiewania si . Na naszych oczach i z naszym udziałem tradycyjn korespondencj
papierow

wypiera poczta elektroniczna. Jak w zwi zku z tym widz

pocztowi operatorzy publiczni? Pytanie jest zasadne tym bardziej,
logistycznych rozwija si dynamicznie. Oto seria pyta

swoj

przyszło

e rynek usług

do Poczty Polskiej, publicznego

operatora pocztowego.
Marek Sapalski: Publikacje dotycz ce Poczty Polskiej s niezbyt cz ste i nie zawsze
pochlebne…
Poczta Polska: Przyczyn mo e by kilka. Mo na przypuszcza , e wi e si to z mało
medialnym charakterem działalno ci Poczty. Powszechnie postrzega si „dwa ko ce” procesu
logistycznego: pocz tkowy, czyli faz przyjmowania przesyłek w placówkach lub skrzynkach
nadawczych oraz listonoszy ko cz cych proces. By mo e cały „ rodek” procesu nie jest dla
mediów wystarczaj co ciekawy. Zapewne działa te niech

do pisania o „pa stwowym

molochu”. Dla wielu pocztowy system logistyczny jest zbyt skomplikowany, czy po prostu
nudny. Takie s najprawdopodobniej przyczyny tego, e na temat Poczty pojawiaj si
strz pki informacji i to nie zawsze precyzyjne. Przykładem mo e by informacja sprzed kilku
tygodni, umieszczona w „Kurierze Lubelskim”, a nast pnie w „Polskiej Gazecie
Transportowej”, powiadamiaj ca o tym, e Poczta Polska zamierza zbudowa w Lublinie
Centrum Ekspedycyjno-Rodzielcze (CER) wzorowane na CER we Wrocławiu. Rzecz w tym,
e CER we Wrocławiu jeszcze nie ma. Rozpocz cie budowy planowane jest na jesie 2004
roku.
M.S.: Czy działalno

Poczty Polskiej mie ci si w sektorze usług logistycznych?
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P.P.: Zdecydowanie tak. Głównym zadaniem ka dego operatora pocztowego jest
przyjmowanie, sortowanie, transport i dor czanie przesyłek. To proces bardzo dynamiczny,
poniewa ka dy z jego elementów oznacza ruch. Definiuj c logistyk jako „praktyczn sztuk
przemieszczania” 1, mo emy przyj , e wszystko, co dotyczy organizacji i realizacji ruchu –
jest logistyk . To oczywi cie maksymalne uogólnienie. Bo na przemieszczanie towarów,
usług czy te informacji składa si szereg procesów szczegółowych:
- planowanie,
- magazynowanie,
- sortowanie,
- konfekcjonowanie,
- pakowanie,
- spedycja,
- transport,
- dystrybucja,
- komunikacja, czyli przekaz informacji.
M.S.: Co zatem przemieszcza Poczta Polska?
Poczta Polska: Głównie informacj w formie papierowej. Mo e to by list prywatny, kartka
pocztowa z pozdrowieniami wakacji, decyzja urz dowa, wezwanie na rozpraw sadow ,
materiały reklamowe czy te faktura za zrealizowane usługi. Przekaz pocztowy zawiera
informacj , e adresat jest uprawniony do odbioru kwoty pieni nej. Natomiast w paczkach
pocztowych znajduj si niewielkie ilo ci towarów.
M.S.: Gdzie jest zatem miejsce poczty w obszarze usług logistycznych?
Poczta Polska: Aby odpowiedzie , trzeba ten obszar usystematyzowa . Obecny trend
nakazuje ł czy w jeden sektor TSL - transport, spedycj i logistyk . To ze wzgl du na
wyst puj ce w praktyce zacieranie si

granic pomi dzy nimi w ramach działalno ci

przedsi biorstw logistycznych. Jako odr bny sektor traktowane s usługi ekspresowe. Mo na
te wyró ni „podsektor” usług ekspresowych - usługi kurierskie. Metod skojarze ka dy z
tych sektorów mo na charakteryzowa jednym słowem:
logistyka – proces,
1

Proces definiowania logistyki nie jest zamkni ty – w literaturze i publikacjach mo na bez wi kszych trudno ci
odnale wiele ró nych, bardziej lub mniej zło onych definicji. Dla naszych potrzeb, czyli zdefiniowania tzw.
logistyki stosowanej, poj cie praktycznej sztuki przemieszczania jest wystarczaj ce.
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spedycja – ładunek,
transport – przemieszczanie,
ekspres – czas,
kurier – posłaniec,
poczta - masowo .
M.S.: Dlaczego masowo ?
Poczta Polska: To ze wzgl du na charakter zada

operatorów publicznych i ilo ci

przemieszczanych przesyłek. Zarówno wytyczne Unii Europejskiej2, jak i prawo pa stwowe3
kład nacisk na dwa poj cia: powszechnych usług pocztowych i operatora publicznego.
Dyrektywa 97/67/WE uznaje za istotne zagwarantowanie na szczeblu Wspólnoty
powszechnych usług pocztowych (universal postal service) obejmuj cych minimalny zakres
usług o okre lonej jako ci, które powinny by

wiadczone we wszystkich Pa stwach

Członkowskich po przyst pnej cenie (...) Celem usług powszechnych jest oferowanie
wszystkim u ytkownikom łatwego dost pu do sieci pocztowej, przede wszystkim poprzez
udost pnienie wystarczaj cej liczby punktów dost pu i poprzez zapewnienie zadowalaj cych
warunków dotycz cych cz stotliwo ci wybierania i dor czania przesyłek.
Zgodnie z prawem pocztowym operator jest uprawniony do wykonywania powszechnych
usług pocztowych, natomiast operator publiczny jest do tego zobowi zany. Obowi zek
wykonywania zada operatora publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej został powierzony
pa stwowemu przedsi biorstwu u yteczno ci publicznej Poczta Polska. Brak racjonalnych
przesłanek powierzenia tej roli innemu operatorowi – przynajmniej w pierwszej dekadzie XXI
wieku.
M.S.: Jakie s konsekwencje pełnienia roli operatora publicznego?
Poczta Polska: Konieczno

utrzymywania odpowiednio g stej sieci punktów dost pu, czyli

placówek i skrzynek nadawczych. Obowi zek dor czania, a zatem armia listonoszy, która
musi zapewni dor czanie minimum 5 dni w tygodniu.
M.S.: Z czego wynikaj te powinno ci?
Poczta Polska: Istniej cztery główne powody:
2

DYREKTYWA 97/67/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
wspólnych zasad rozwoju rynku wewn trznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jako ci usług.
3
PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188).
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klient, czyli wszyscy obywatele, wszystkie podmioty prawne i inni uczestnicy ycia
społecznego i gospodarczego;
produkt, który operator pocztowy musi dostarcza

– powtórzmy,

e jest to

przyjmowanie, sortowanie, transport i dor czanie przesyłek;
jako , której normy okre la Minister Infrastruktury4;
ci gło : niezale nie od tego, czy klient zamierza korzysta

z usług operatora

publicznego, operator ma by zawsze gotów do ich wiadczenia.
M.S.: Jak najpro ciej mo na opisa system logistyczny usług pocztowych?
Poczta Polska: Najlepiej w formie graficznej. Prosz spojrze na rysunek 1.
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Opracowanie:
Marek Sapalski
Dział Komunikacji Pocztowej
Urz du Przewozu Poczty
w Lublinie

Rys. 1. Schemat pocztowego systemu logistycznego
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Schemat prezentuje struktur trzech faz systemu:
1. przyjmowania przesyłek,
2. transportu i sortowania,
3. dor czania,
ale w rzeczywisto ci transport wyst puje we wszystkich trzech fazach. Ka da z przesyłek –
zanim trafi do odbiorcy – musi te kilkakrotnie przej

przez sortowanie.

4

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków
wykonywania powszechnych usług pocztowych
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Fazy pierwsza i trzecia realizowane s transportem lekkim, czyli samochodami o ładowno ci
do około 1,5 tony. Faza

rodkowa realizowana jest przez trzy rodzaje transportu:

samochodowy i kolejowy (w bardzo niewielkim stopniu) do przemieszczania głównej masy
ładunku pocztowego, z terminem dor czania do trzech dni. Natomiast do transportu listów
priorytetowych wykorzystywana jest sie poł cze lotniczych.
M.S.: Dyrektywy Unii Europejskiej nie wykluczaj całkowitego uwolnienia rynku usług
pocztowych w 2009 roku. Na czy wi c polega stan obecny?
Poczta Polska: Jest limit wagowy zastrze ony dla operatora publicznego. Do 30 kwietnia
2004 roku wynosił on – 500 g, z dniem wej cia Polski do Unii Europejskiej zmniejszył si do
350 g, a z dniem 1 stycznia 2006 roku nast pi kolejne zmniejszenie, tym razem do 50 g.
M.S.: Jakich przesyłek dotyczy zastrze enie wagowe?
Poczta Polska: Artykuł 47 Prawa pocztowego ujmuje to nast puj co:
a. przesyłek z korespondencj , b. przesyłek reklamowych, c. przesyłek innych ni wymienione
w lit. a i b, nadanych w sposób uniemo liwiaj cy sprawdzenie zawarto ci o masie nie
przekraczaj cej granicy wagowej.
M.S.: Czy jest sposób na omijanie limitu wagowego?
Poczta Polska: Jest. Poprzez stosowanie odpowiednio wy szej opłaty. Obecnie jest to co
najmniej 5,70 PLN, a od 1 stycznia 2006 roku – je li podstawa obliczenia5 nie zmieni si –
najni sza dopuszczalna opłata zmniejszy si o 1/6, czyli do 4,75 PLN.
M.S.: Kiedy planowane jest całkowite uwolnienie rynku, czyli zniesienie limitu?
Poczta Polska: Obecnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Artykuł 7 dyrektywy 97/67/WE
zawiera zapis nast puj cy: 3. Komisja zako czy przyszłe badania, które oszacuj , w stosunku
do ka dego Pa stwa Członkowskiego wpływ, jaki wywrze na usługi powszechne pełne
zako czenie transformacji pocztowego rynku wewn trznego w 2009 r. W oparciu o wnioski
wynikaj ce z bada , Komisja przedło y Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31
grudnia 2006 r. sprawozdanie wraz z propozycj potwierdzaj c , stosownie do potrzeb, dat

5

(…) trzykrotno opłaty za przesyłk najni szego przedziału wagowego najszybszej kategorii okre lonej
w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego (...) Art. 47 Prawa pocztowego.
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2009 r. jako termin pełnego zako czenia transformacji pocztowego rynku wewn trznego lub
okre laj c inne kroki wynikaj ce z wniosków bada
M.S.: Jakie czynniki determinuj ilo

6

.

przesyłek pocztowych?

Poczta Polska: Z pewno ci wpływ ma rozwój informatyki i ł czno ci bezprzewodowej.
Trudno jednak e dostrzec wyrazisty zwi zek pomi dzy rozwojem telefonii komórkowej
a zmniejszaniem zapotrzebowania na korespondencje pisemn . Jest to temat interesuj cy
zwłaszcza dla operatorów telekomunikacyjnych. Rynek usług pocztowych kurczy si
natomiast w wyniku rozwoju informatyki. Jednak ani skali, ani charakteru czy skali zjawiska
nie sposób dokładnie okre li bez szczegółowych bada . Poza tym Polska – w porównaniu ze
„starymi” pa stwami Wspólnoty Europejskiej - nadal ma kilkakrotnie mniej przesyłek na
głow statystycznego mieszka ca. Zatem w najbli szych latach mo na oczekiwa wzrostu
ilo ci przesyłek. Działaj równie inne czynniki, poniewa rynek usług pocztowych reaguje
na poziom rozwoju technologicznego i gospodarki.
M.S.: W jakim kierunku ewoluuje rynek usług pocztowych?
Poczta Polska: Mo na okre li kilka głównych tendencji:
wypieranie tradycyjnych listów papierowych przez korespondencj elektroniczn ;
wzrost udziału przesyłek zwi zanych z marketingiem (ulotek, ofert, próbek itp.);
marketing znakomicie nap dza korespondencje papierow ;
standaryzacja

przesyłek

listowych;

wydruki

komputerowe

s

przecie

znormalizowane, a format najcz ciej spotykany to A4, który po zło eniu na 3 daje si
wło y do koperty DL (110 x 220 mm);
automatyzacja kopertowania; popularna nazwa „koperciarka” nie oznacza maszyny do
produkcji kopert, a urz dzenie do automatycznego wkładania korespondencji do
kopert, czyli kopertowania7, poza tym s

ju

„kombajny” ł cz ce wydruk,

kompletowanie materiałów i kopertowanie;
rozwój handlu elektronicznego - aby zrealizowa

zamówienie zło one drog

elektroniczn , trzeba fizycznie przemie ci towar, najcz ciej przy pomocy firmy
ekspresowej, kurierskiej lub pocztowej.
6

Zmiana dokonana przez DYREKTYW 2002/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
10 czerwca 2002 roku, zmieniaj c Dyrektyw 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj
wspólnotowych usług pocztowych
7
Z kolei „personalizacja” oznacza umieszczanie w dokumencie, na materiale lub kopercie danych osobowych
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M.S.: Kto oczekuje na uwolnienie rynku usług pocztowych?
Poczta Polska: Wszyscy uczestnicy rynku: klienci, potencjalni partnerzy i konkurenci.
Klienci niew tpliwie licz

na korzy ci wynikaj ce z konkurowania cen

Konkurenci zapewne pragn liby opanowa

i jako ci .

wi kszy obszar usług, natomiast potencjalni

partnerzy to ci, którzy upatruj korzy ci we współpracy.
M.S.: Jacy konkurenci b d partnerzy?
Poczta Polska: Ci operatorzy, którzy ju s umieszczeniu w rejestrze operatorów pocztowych
Urz du Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Prawdopodobnie te inni, którzy do czasu
uwolnienia rynku uzyskaj zezwolenie na działalno

pocztow w zakresie przyjmowania,

przemieszczania i dor czania przesyłek z korespondencj oraz przesyłek dla ociemniałych8
lub te zdecyduj si na działalno

pocztow nie wymagaj c zezwolenia.

M.S.: Którzy obecni operatorzy budz najwi ksze zainteresowanie Poczty Polskiej?
Poczta Polska: DHL INTERNATIONAL (POLAND) Ltd. Sp. z o.o., SPEDPOL Sp. z o.o.,
(a wła ciwie ju Schenker); GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (była
Szybka Paczka), MASTERLINK EXPRESSS Sp. z o.o., UPS POLSKA Sp. z o.o.,
MESSENGER SERVICE „STOLICA” SA, SIÓDEMKA Sp. z o.o. Równie TNT Express
Polska, chocia nie widnieje w rejestrze, zapewne równie ma ju plany dotycz ce Polski.
M.S.: Jak przygotowuj si inni operatorzy do uwolnienia rynku?
Poczta Polska: Rozbudowuj c sieci logistyczne, podnosz c jako
uatrakcyjniaj c ofert , wprowadzaj c technologi

oferowanych usług,

ledzenia przesyłek. Ich działania nie

wynikaj zreszt wył cznie z perspektywy zniesienia limitu wagowego; w ka dym razie nie
tylko. Jest to przede wszystkim normalny, zdrowy rozwój firm oraz dostosowywanie do
warunków zewn trznych.
M.S.: Komu mo e zale e na tym, aby Poczta Polska nadal funkcjonowała?
Poczta Polska: Na pewno pracownikom, w tym ich reprezentantom, czyli zwi zkom
zawodowym. Na pewno zarz dowi firmy. Równie tym instytucjom, dla których wa ny jest
stabilny lub przynajmniej przewidywalny rynek usług pocztowych. Niew tpliwie równie

8

www.urtip.gov.pl
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wi kszo ci obywateli, oczekuj cym na dost p do niedrogich powszechnych usług
pocztowych w dobrej jako ci.
M.S.: Jakie wzgl dy przemawiaj

na korzy

interwencjonizmu pa stwowego w

usługach pocztowych?
Poczta Polska: Mo na wymieni co najmniej trzy czynniki:
1. Zapewnienie dost pu do usług pocztowych grupom społecznym najmniej zamo nym
lub te z obszarów o niekorzystnym poło eniu pod wzgl dem rentowno ci usług
pocztowych, np. z miejscowo ci poło onych „daleko od szosy”.
2. Wzgl dy obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa, nie tylko na wypadek wojny, ale i
kl sk ywiołowych lub zagro enia terroryzmem.
3. Ambicje narodowe, wyst puj ce chyba w ka dej nacji, a interwencjonizm pa stwowy
to w tym przypadku równie ochrona operatora narodowego.
M.S.: Jakie s wi c perspektywy Poczty Polskiej?
Poczta Polska: Na pewno utrzyma si jaka forma ochrony przez pa stwo. Najgorszym
rozwi zaniem byłoby da zepchn

si do niszy rynkowej, czyli wiadczenia wył cznie

powszechnych usług pocztowych. Oznaczałoby to ograniczenie si do działalno ci nakazanej
ustaw . Wtedy jednak z cał pewno ci wyst pi konfrontacja: jako

- koszty. Oznacza to

albo kiepsk jako , albo dotacje pa stwowe. Mo e powtórzy si sytuacja kolejowej spółki
Przewozy Regionalne. Lepszym rozwi zaniem jest – oprócz realizacji powszechnych usług
pocztowych – udział w rynku przesyłek kurierskich, paczek oraz szeroko pojmowanej
działalno ci logistycznej.
M.S.: Jak nasz operator narodowy widzi swoje przygotowanie do konkurowania na
gruncie logistyki usług pocztowych?
Poczta Polska: Mo liwo ci jest wiele:
1. Zmiana organizacji i systemu zarz dzania logistyk .
2. Budowa nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych Centrów Ekspedycyjno
Rozdzielczych.
3. Informatyzacja systemu logistycznego.
4. Restrukturyzacja sieci placówek.
5. Unowocze nienie funkcji słu by dor cze .
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6. Rozszerzenie oferty, mi dzy innymi o usługi logistyczne.
7. Dostosowanie logistyki do warunków rynkowych, wykorzystuj c równie współprac
z placówkami naukowymi.
8. Walka konkurencyjna w sektorach przesyłek ekspresowych i kurierskich.
9. Walka konkurencyjna w obszarze transportu drobnicy (zwłaszcza obsługa e-handlu).
M.S.: Czy te przygotowania ju trwaj ?
Poczta Polska: Oczywi cie, i to od dłu szego czasu, chocia mo na odnie
firma nieco „zaspała”,

wra enia, e

e w ci gu ostatnich kilkunastu lat rynek wzbogacił si

o

kilkudziesi ciu operatorów, w tym kilku naprawd licz cych si , a operator publiczny stoi w
miejscu. Jest to tylko cz

prawdy. Operator publiczny równie dostosowuje si do nowych

warunków, tylko – nawet jak na swoje własne oczekiwania – o wiele za wolno. Prace
zmierzaj ce do oceny własnej sytuacji i wypracowania strategii trwały ju w latach 90.
ubiegłego stulecia, udziałem firm konsultingowych: najpierw Bossarda9, nast pnie Ernst &
Jung10. Jednoczenie trwały inne poszukiwania. Powstały projekty:
System logistyki pocztowej – rozwi zanie alternatywne, autorstwa zespołu Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, kierowanego przez Józefa Rawłuszk ;
Przyszło ciowy model logistyki pocztowej i Przej ciowy model logistyki pocztowej –
opracowane przez zespół logistyczny Poczty Polskiej pod kierunkiem Leszka
Rudowskiego;
Strategia logistyki, jako cz
Powstała te

ogólnej strategii Poczty Polskiej.

Analiza modelu logistyki Poczty Polskiej… - opracowana przez Wydział

Zarz dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeci skiego.
Równocze nie trwa przebudowa systemu logistycznego, którego głównym elementem jest
budowa nowych, zautomatyzowanych Centrów Ekspedycyjno Rozdzielczych.
M.S.: Czy pomi dzy operatorem narodowym a pozostałymi operatorami: logistycznymi,
pocztowymi, kurierskimi - mo liwa jest wył cznie konkurencja?
Poczta Polska: Absolutnie nie! Efekty skali i synergii s w tym przypadku jak pieni dze
le ce na ulicy – trzeba je tylko podnie . Powszechnie wiadomo, e małe jest pi kne, ale
9

BOSSARD CONSULTANS, Restrukturyzacja Poczty Polskiej, Opracowanie kompleksowego programu
Poczty Polskiej, Podprojekt: Transport, Warszawa 10 czerwca 1997.
10
Ernst & Jung, Roboczy Projekt Strategii Rozwoju oraz Programu Restrukturyzacji Poczty Polskiej do roku
2005, Wersja 0.0., Rozdział: Strategia logistyki, Warszawa 16 marca 2000.
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du y mo e wi cej. Poczta Polska dysponuj c g st sieci placówek i armi listonoszy, mo e
wiadczy usługi na rzecz firm ekspresowych, kurierskich i logistycznych. Jest to szansa
zmniejszenia przez nich kosztów obsługi kurierskiej i transportu lokalnego. Mogłaby
natomiast zleci transport mi dzyw złowy. Oczywi cie warunkiem zlecenia musiałaby by
gwarancja niezawodno ci transportu oraz korzy ci ekonomiczne. Korzy ci dla operatora,
który nawi załby współprac z Poczt Polsk , byłaby przewaga konkurencyjna na innymi
operatorami.

ródło tej przewagi to mo liwo

zmniejszenia kosztów własnego transportu

mi dzyw złowego poprzez realizacj transportu własnego i Poczty Polskiej tymi samymi
poł czeniami. Obaj partnerzy partycypowaliby w kosztach. Współpraca pomi dzy
operatorami logistycznymi na rynku nie jest niczym nowym. Na rynku mo na zaobserwowa
liczne tego przykłady.
M.S.: Czy współpraca konkurentów jest mo liwa?
Poczta Polska: Prosz

zajrze

do portali internetowych najwi kszych operatorów

logistycznych. Rozmieszczenie ich w złów logistycznych, punktów obsługi klienta i innych
o rodków tego typu niemal pokrywa si z sieci w złów Poczty Polskiej. Małe s szanse
współpracy na etapie sortowania przesyłek, poniewa automatyzacja tego procesu wymaga
specjalistycznych i kosztownych urz dze . Jednak e główne szlaki komunikacyjne pomi dzy
w złami najwi kszych operatorów logistycznych Polsce niemal si pokrywaj (patrz tabela
1). Dotyczy to zarówno tras samochodowych, jak i kolejowych. Poczta – mimo
niesprzyjaj cych warunków – nie zrezygnowała ostatecznie ze współpracy w kolej . Nadal
utrzymuje trzy pary ambulansów pocztowo-kolejowych na trasach: Lublin-Wrocław-Lublin,
Szczecin-Kraków-Szczecin i Gdynia-Katowice-Gdynia, mimo relatywnie du ych kosztów w
porównaniu z transportem samochodowym. Mo e to oznacza tylko nadziej na dalsz
współprac . Oczywi cie na warunkach korzystnych dla obu partnerów. Mimo e w sektorze
przesyłek kurierskich poczta i kolej s konkurentami.
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Tab. 1. Rozmieszczenie placówek operatorów logistycznych w Polsce w 2004 roku
Spedpol
Sp. z o.o

województwo

dolno l skie

kujawsko-pomorskie

Wrocław

Wrocław
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Toru

Bydgoszcz
Toru
Włocławek

Lublin

lubuskie

Zielona Góra

łódzkie

Łód

małopolskie

Kraków

mazowieckie

Młochów
k/Nadarzyna

---

podkarpackie

Rzeszów

podlaskie

Białystok

pomorskie

Gdynia

l skie

Masterlink
Express
Sp. z o.o.

Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
Wałbrzych

lubelskie

opolskie

Messenger
Service
Stolica SA

Katowice

wi tokrzyskie

Kielce

warmi skomazurskie

Olsztyn

General
Logistics
Systems
Poland
Sp. z o.o.
Wrocław
Legnica
Bydgoszcz
Włocławek

DHL Express
Wrocław
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
Bydgoszcz
Toru
Włocławek
Grudzi dz

Siódemka Sp.
z o.o.
Wrocław
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
Bydgoszcz
Toru

PPUP
Poczta
Polska
Wrocław
Jelenia Góra
Bydgoszcz
Toru
Włocławek

Lublin
Radzy Podl.
Lublin
Chełm
Puławy
Zamo
Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra
Gorzów
Gorzów
Gorzów
Gorzów
Gorzów
Gorzów
Wielkopolski Wielkopolski Wielkopolski Wielkopolski Wielkopolski Wielkopolski
Łód
Łód
Łód
Łód
Piotrków
Piotrków
Piotrków
Łód
Piotrków
Trybunalski
Trybunalski
Stryków
Trybunalski
Piotrków
Trybunalski
Skierniewice
Skierniewice
Sieradz
Trybunalski
Skierniewice Sieradz
Sieradz
Lu mierz
Kraków
Kraków
Brzezie
Kraków
Kraków
Tarnów
(+2pok)
Kraków
Tarnów
k.Krakowa
Tarnów
Tarnów
Nowy S cz
Tarnów
Nowy S cz
Nowy S cz
Nowy S cz
Mszana Dolna
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Ciechanów
Ciechanów
Płock
Warszawa
Warszawa
Ostroł ka
Płock
Ostroł ka
Nowe Iganie
Warszawa
Ostroł ka
Płock
Siedlce
Siedlce
Płock
(Siedlce)
Siedlce
Siedlce
Siedlce
Rzeku
Radom
Radom
Radom
(Ostroł ka)
Sochaczew
Opole
Opole
Opole
--Opole
Opole
Brzeg
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Krosno
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Krosno
Mielec
Stalowa Wola
Tarnobrzeg
Przemy l
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Białystok
Łom a
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Sopot
Gda sk
Słupsk
Gda sk
Gda sk
Straszyn
Gda sk
Słupsk
Kwidzyn
Słupsk
Słupsk
Słupsk
Tczew
Miastko
Katowice
B dzin
Katowice
Rybnik
Katowice
Gliwice
Katowice
Bielsko Biała
Katowice
Bytom
Gliwice
Zabrze
Rybnik
Cz stochowa
Bielsko Biała Gliwice
Bielsko Biała D browa
Cz stochowa
Gliwice
Cz stochowa Bielsko Biała
Cz stochowa Górnicza
Bielsko Biała
Cz stochowa
Bielsko Biała
K dzierzynKo le
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Sandomierz
Sandomierz
J drzejów
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Ełk
Ełk
Ełk
Ełk
Ełk
Elbl g
Elbl g
Elbl g
Lublin
Zamo

Lublin
Chełm
Zamo

Lublin
Biała Podl.
Chełm
Zamo

Lublin
Zamo
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wielkopolskie

Tarnowo
Podgórne
Poznania
Konin

zachodniopomorskie

Szczecin
Koszalin

Janikowo
k. Konin
Piła
Leszno
Ustowo
(Szczecin)
Koszalin
Szczecinek

Pozna
Konin
Kalisz
Leszno

Szczecin
Koszalin
Szczecinek

Pozna
Głuchowo

G dki
Piła

Konin
Gniezno
Kalisz
Leszno
Piła

Szczecin

Szczecin
Koszalin

Pozna
Konin
Kalisz
Leszno
Piła

Pozna
Leszno
Piła
Ostrów Wlkp.
Konin

Szczecin
Koszalin

ródło: opracowanie własne

M.S.: Jakie b d nast pne kroki Poczty Polskiej w ramach przygotowa do działania na
otwartym rynku?
Poczta Poslka: Na pewno konieczna jest zmiana systemu zarz dzania, nie tylko logistyk , ale
firm jako cało ci , ale to temat odr bny. Je li zarz d firmy utrzyma obecn determinacj ,
elementy wymienione ju jako narz dzia konkurencji na rynku b d stopniowo wdra ane.
Jednym z wa niejszych czynników jest te

przygotowanie kadry. Kształc

si

kadry

logistyczne Poczty Polskiej i to na najlepszych uczelniach Polsce: SGH i pozna skiej
Akademii Ekonomicznej. Tradycyjnie te trwa cisła współpraca Poczty z Uniwersytetem
Szczeci skim – w ród grupy doktorantów pocztowców s te tacy, którzy jako specjalno
rozprawy doktorskiej wybrali logistyk . By

mo e fakt,

e dyrektor generalny jest

absolwentem uczelni jednego z najwi kszych naukowych o rodków logistycznych w
Polsce11, przyczyni si do zacie nienia współpracy równie z innymi uczelniami.
M.S.: ycz zatem sukcesów na rynku logistycznym.
Poczta Polska: Pod warunkiem, e sukces niekoniecznie b dzie uto samiany z rywalizacj .
Bo chocia korzenie logistyki tkwi w wojskowo ci, obecnie logistyk , zwłaszcza w jej
gospodarczej postaci, determinuje ekonomia - nie wojna. Poczcie Polskiej daleko do
pewno ci siebie, uj tej w popularnym ongi dowcipie w form : „była, jest i budziet”, ale te
nie czuje si skazan „na po arcie” przez wielkich operatorów globalnych. Raczej widzi
siebie jako znacz cego partnera logistycznego.

Marek Sapalski

11

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ( ródło: www.poczta-polska.pl)
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