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Szanowni Państwo,

W roku 2013 nastąpiło pełne uwolnienie rynku pocztowego. Poczta Polska S.A. dobrze 
poradziła sobie w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i może się poszczycić wieloma 
osiągnięciami, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. 

W 2013 r. Poczta Polska S.A. wygrała 2 tys. przetargów. W tym czasie zdobyliśmy wielu 
nowych Klientów biznesowych i instytucjonalnych. Wśród nich znalazły się największe na 
polskim rynku przedsiębiorstwa z branży bankowej, ubezpieczeniowej i energetycznej, 
a także międzynarodowe korporacje oraz instytucje użyteczności publicznej. Dodało to 
nam pewności, że Poczta Polska S.A. ma przed sobą dobre perspektywy i uświadomiło, 
że warto dołożyć dodatkowych starań, aby umacniać naszą firmę i zdobywać kolejne 
segmenty rynku w Polsce. 

Naszym priorytetem w 2013 roku było przybliżenie Poczty do Klienta. Otwieraliśmy w tym 
celu kolejne nowoczesne placówki z dostępem do pełnej oferty Grupy Poczty Polskiej, 
a więc do usług pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych i rozwiązań e-poczty. 
Na koniec 2013 roku mieliśmy 70 takich nowoczesnych i przyjaznych placówek, które 
stanowią naoczny przykład, do jakich standardów dąży Poczta Polska S.A. i co już udało 
się nam osiągnąć. 

Uruchomiliśmy także najnowocześniejszą platformę cyfrowych usług pocztowych 
w Europie, która umożliwia korzystanie z oferty Poczty bez wychodzenia zza biurka 
lub z poziomu telefonu komórkowego. Nowoczesne rozwiązania związane z postępem 
technologicznym to kierunek, w którym będziemy nadal zmierzać, aby iść z duchem 
czasu i tworzyć firmę przystosowaną do potrzeb i upodobań kolejnych pokoleń Polaków. 

Zdajemy sobie sprawę z perspektyw, jakie przed naszą branżą roztacza dynamiczny 
rozwój e-commerce. Doskonale sprawdzamy się w tej dziedzinie, obsługując 31% rynku 
wszystkich paczek wysyłanych przez sklepy internetowe. Nie zatrzymujemy się jednak 
na tym, ale stawiamy sobie poprzeczkę wyżej. Wychodzimy z założenia, że obsługa 
handlu internetowego to nie tylko paczki i listy, lecz także możliwość oferowania usług 
na innych etapach łańcucha wartości, więc w tym kierunku będziemy tworzyć całościowe 
rozwiązania. 
Właśnie branża KEP, obsługa e-commerce, a także digitalizacja i internet powinny 
przynosić nam największe zyski w przyszłości. Do tego dążymy, starając się także jak 
najlepiej obsługiwać rynek tradycyjnych listów, które wciąż stanowią większość naszych 
przychodów. 

„Naszym priorytetem 
w 2013 roku było 
przybliżenie Poczty 
do klienta. Otwieraliśmy 
w tym celu kolejne 
nowoczesne placówki 
z dostępem do pełnej 
oferty Grupy Poczty 
Polskiej, a więc do usług 
pocztowych, bankowych, 
ubezpieczeniowych 
i rozwiązań e-poczty”.

Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

List Prezesa Zarządu
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Żaden sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie kapitał ludzki, czyli po prostu 
pracownicy Poczty Polskiej S.A. Nie oszczędzamy na inwestowaniu w ludzi, licząc, 
że przyniesie to wymierne korzyści w przyszłości. W 2013 r. zrealizowaliśmy duże 
projekty szkoleniowe w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych, menedżerskich 
i specjalistycznych, obejmujące między innymi  inflacyjną podwyżkę wynagrodzeń. 
W ramach restrukturyzacji nie przeprowadzaliśmy zwolnień grupowych, natomiast 
realizowaliśmy program dobrowolnych odejść. 

Warto podkreślić, że 2013 rok pomimo negatywnych trendów rynkowych, był czwartym 
z rzędu, w którym Poczta Polska S.A. odnotowała dodatni wynik finansowy. Ubiegły 
rok był także istotny z punktu widzenia skali podjętych inwestycji. Przeznaczyliśmy na 
ten cel 250 mln zł w stosunku do 190 mln łącznie wydanych w latach 2011– 2012. 
Inwestowaliśmy m.in. w logistykę, informatyzację czy sieć sprzedaży. Był to kolejny rok 
wzrostu efektywności Poczty Polskiej S.A. – skutecznie obniżyliśmy np. koszty zużycia 
materiałów oraz usług zewnętrznych. 

Ubiegły rok to także czas, który przyniósł zmianę dostawcy przesyłek sądowych. 
Od 2014 roku za ten obszar odpowiada firma konkurencyjna. To pokazuje, że Poczta 
Polska S.A. musi jeszcze szybciej się zmieniać, by nadal być jedynym podmiotem, który 
jest w stanie realizować tego typu zamówienia na oczekiwanym przez Polaków wysokim 
poziomie. 

Chciałbym Państwa zapewnić, że będziemy podejmować dalsze wysiłki, aby każdy Klient 
Poczty Polskiej S.A. był zadowolony z naszych usług, a wszyscy pracownicy odczuwali 
satysfakcję z zatrudnienia w solidnej, nowoczesnej i dochodowej firmie. Jesteśmy 
gotowi do walki na wolnym rynku i dążymy do tego, aby Poczta Polska S.A. kojarzyła się 
wszystkim Klientom z perfekcyjną obsługą.  

Z poważaniem,

Jerzy Jóźkowiak 
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Liczby

Dane na koniec 2013 roku:

Liczba placówek

7 871

70
placówki nowego typu

3 983 
w mieście

3 888
na wsi

82 633

Liczba etatów 
w Poczcie Polskiej S.A.

44 mln

Liczba wysłanych paczek 
i przesyłek kurierskich

1,35 mld

Liczba wysłanych 
listów (w sztukach)



Kalendarium 
2013



Najważniejsze osiągnięcia Poczty Polskiej S.A. w 2013 roku

Poczta Polska S.A. otwiera 
pierwszą placówkę w nowym modelu

Styczeń

Poczta Polska S.A. zmienia placówki 
pocztowe:
• profesjonalna obsługa, łatwy dostęp, 
przyjazna atmosfera

• podział na strefy: pocztową (listy, paczki, 
wpłaty i wypłaty), bankowo-ubezpieczeniową 
(konta, lokaty, polisy), handlową (np. kartki 
pocztowe czy prasa) i samoobsługową 
(strefa 24)

• nowa identyfikacja wizualna – logo, 
czerwono-żółta kolorystyka.

• Przedmiotem obrad Zgromadzenia były 
sprawozdania za rok 2012, które uzyskały 
pozytywne opinie i zostały zatwierdzone 
przez Akcjonariusza.

• Podjęło również decyzję w sprawie 
przeznaczenia zysku za rok 2012 i z lat ubiegłych 
oraz udzielono absolutorium wszystkim osobom 
pełniącym funkcję w organach Poczty Polskiej S.A. 
w roku 2012.

Czerwiec
WZA Poczty Polskiej S.A. 
zatwierdziło sprawozdania 
i udzieliło absolutorium członkom 
Zarządu i Rady Nadzorczej

• Poczta Polska S.A. rozstrzygnęła 
przetarg o wartości 48 mln zł na maszyny 
rozdzielcze do sortowania przesyłek listowych 
standardowych.

• Nowe maszyny zostaną zainstalowane 
we: Wrocławiu, Pruszczu Gdańskim, Zabrzu 
(2 maszyny), Lisim Ogonie oraz w Warszawie 
(3 maszyny).

Przetarg na maszyny  
rozdzielcze rozstrzygnięty

• Nowa usługa z gwarantowanym terminem 
doręczenia jest dostosowana do potrzeb  
klientów kupujących niewielkie przedmioty 
w sieci  o masie nieprzekraczającej 2 kg.

• W ciągu kilku miesięcy z usługi skorzystało 
200 tys. klientów.

Listopad
PaczkaMINI – innowacyjna  
usługa Poczty Polskiej S.A.

• Dzięki podaniu w najbliższej placówce 
numeru telefonu komórkowego lub 
adresu e-mail, klient otrzymuje informację 
o awizo w formie SMS-a lub wiadomości 
elektronicznej.

Wrzesień
Elektroniczne Awizo

• Pocztowe Strefy Finansowe to wydzielone 
w placówkach pocztowych, profesjonalne 
stanowiska do sprzedaży produktów bankowych 
i ubezpieczeniowych.

• Do 2015 roku powstanie 1000 stanowisk 
do sprzedaży produktów finansowych: 
640 Pocztowych Stref Finansowych 
i 360 MikroOddziałów Banku Pocztowego S.A.

Poczta otwiera pierwsze Pocztowe 
Strefy Finansowe

• Wzrost liczby obsługiwanych przez Pocztex 
przesyłek o blisko 70%.

Luty
Dynamiczny wzrost wolumenu 
paczek kurierskich

Neokartka

• Poczta Polska S.A. udostępnia nową usługę, 
dzięki której za pośrednictwem internetu 
można wysyłać kartki pocztowe, które dotrą 
do adresata w tradycyjnej formie.

• Od połowy roku Neokartkę można także 
wykonać za pomocą smartfona lub tabletu.

Elektroniczne Potwierdzenie 
Odbioru

Maj

• Wygodna alternatywa dla papierowej, 
tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego 
dla przesyłek poleconych i przesyłek firmowych 
poleconych.

Rada Nadzorcza powołała Zarząd 
Poczty Polskiej S.A. II Kadencji

• Nowy skład Zarządu Poczty Polskiej S.A. tworzą:
Jerzy Jan Jóźkowiak – Prezes Zarządu, 
Ireneusz Piecuch – Wiceprezes Zarządu, Mariusz 
Zarzycki – Członek Zarządu, Janusz Piotr Wojtas – 
Członek Zarządu, Piotr Michalski – Członek Zarządu

• W Centrum Rehabilitacji Stocer 
w Konstancinie-Jeziornej działa 
placówka dostosowana do potrzeb 
klientów z niepełnosprawnością 
i obsługiwana przez osoby 
niepełnosprawne.

Poczta Polska S.A. uruchomiła 
placówkę z certyfikatem 
„Obiekt bez barier”

Marzec
UKE: Poczta Polska S.A. coraz 
szybciej doręcza listy i paczki

• Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
wynika, że Poczta Polska S.A. poprawiła 
wskaźniki szybkości i terminowości we 
wszystkich kategoriach usług.

• W kategorii paczek ekonomicznych 
terminowość jest bliska 100%.

• Nowe znaczki posiadają, zamiast 
wydrukowanej ceny, symbol rozróżniający 
przesyłkę ekonomiczną od priorytetowej oraz 
identyfikujący kategorię wagową i wymiary.

Nowe znaczki

Grudzień

• Poczta Polska S.A. wprowadza zmiany 
w ofercie paczkowej i kurierskiej.

• Główne korzyści dla klientów to gwarantowany 
termin doręczenia, bezpłatne ubezpieczenie oraz 
elektroniczny monitoring

Nowa oferta paczkowa – Paczka 
EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48

• W 2013 r. Poczta Polska S.A. wygrała prawie 
2 tys. przetargów na łączną kwotę ponad 
2,1 mld zł.

Poczta Polska S.A.: prawie 2 tys. 
wygranych przetargów w 2013 r.

Polacy nigdy nie wysyłali 
tylu paczek

• W ostatnim przedświątecznym tygodniu grudnia 
Polacy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
wysłali ponad 70% paczek więcej niż zwykle.
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Kwiecień
Wprowadznie wpłaty 
na rachnek bankowy 
PRIORYTET

• Pieniądze wpłacone na poczcie przed 
godz. 14.00 trafiają na konto odbiorcy jeszcze 
tego samego dnia. 
• Osoby posiadające rachunek w Banku 
Pocztowym S.A. pieniądze otrzymają w czasie 
rzeczywistym.

Październik
Platforma Envelo – znaczki, listy 
i kartki od dziś przez internet 
na www.envelo.pl

• Platforma internetowa Envelo umożliwia 
kupienie i wydrukowanie znaczków pocztowych, 
wysłanie listów lub kartek, które w papierowej 
formie dostarcza listonosz.

• Poczta Polska S.A. wprowadza dla klientów 
ofertę przedpłaconych pakietów paczkowych.

• Pakiet PACZKA dostępny na stronie 
paczkakorzysci.pl to nowy produkt skierowany 
do przedsiębiorców z branży e-commerce.

Pre-paid na paczki. Poczta Polska S.A. 
rusza z pakietem dla e-biznesu

Poczta Polska ma 455 lat

• Klienci Poczty Polskiej S.A. mogą monitorować 
nadane przesyłki smartfonem dzięki internetowej 
aplikacji mobilnej. Umożliwia ona ciągły 
i zdalny dostęp do informacji o przesyłkach. 
To rozwiązanie lokalizuje także najbliższe placówki 
pocztowe.

Sierpień
Poczta Polska S.A. 
dostępna na smartfonach

• Poczta Polska S.A. wprowadza szeroką ofertę 
ubezpieczeń dla przesyłek kurierskich oraz paczkowych. 
Rozwój usług paczkowo-kurierskich to jeden z głównych 
elementów strategii, zakładającej zwiększenie potencjału 
spółki w tym segmencie.

• Uruchomiono usługę, dzięki której klienci mogą wysłać 
samodzielnie wykonane zdjęcia jako kartki pocztowe. 
Fotografia zrobiona smartfonem za pomocą aplikacji 
staje się elektroniczną pocztówką, którą w tradycyjnej 
papierowej formie dostarczy listonosz.  

Lipiec

Ubezpieczenia paczek

Pocztówka ze smartfona
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1. JERZY JAN JÓŹKOWIAK 
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. od marca 2011 roku

2. IRENEUSZ PIECUCH 
Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. od lipca 
2013 roku 
Odpowiedzialny za IT oraz obszar strategii i współpracy 
międzynarodowej.

3. PIOTR MICHALSKI 
Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. od lipca 2011 roku 
Odpowiedzialny za rachunkowość i finanse.

4. PAWEŁ WŁOCH 
Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. od 2009 roku 
Wybrany przez pracowników spółki, odpowiedzialny 
za jakość usług oraz zarządzanie procesowe.

5. JANUSZ PIOTR WOJTAS
Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. od czerwca 
2011 roku 
Odpowiedzialny za marketing, politykę produktową oraz 
obszar sprzedaży usług pocztowych i finansowych.

6. MARIUSZ ZARZYCKI 
Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. od lutego 2011 roku 
Odpowiedzialny za obszar inwestycji i infrastruktury, 
operacje oraz logistykę.

1. MAREK SZCZEPAŃSKI 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. 
(przedstawiciel ministra właściwego ds. łączności),

2. ARTUR KAWALER 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Poczty Polskiej S.A. (przedstawiciel ministra właściwego 
ds. finansów publicznych),

3. KRZYSZTOF MAJEWSKI 
Członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. 
(przedstawiciel ministra właściwego ds. Skarbu Państwa),

4. ADAM WARPAS 
Sekretarz Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. 
(wybrany przez pracowników Poczty Polskiej S.A.),

5. HALINA BĄK 
Członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.  
(wybrana przez pracowników Poczty Polskiej S.A.).

Zarząd Poczty Polskiej S.A. Rada Nadzorcza 
Poczty Polskiej S.A.
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Szanowni Państwo, 
 
Poczta Polska S.A. rozpoczęła rok 2013 przygotowana do pełnej liberalizacji rynku 
pocztowego. Po jego uwolnieniu przychody Poczty Polskiej z segmentu przesyłek 
do 50 gram, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów, zmniejszyły się tylko 
w nieznacznym stopniu. Spółka utrzymała wysokie wskaźniki jakości świadczonych usług, 
co jest jednym z kluczowych czynników sukcesu na konkurencyjnym rynku pocztowym. 

Ubiegły rok to czas, w którym potwierdziły się przewidywania dotyczące rynku 
pocztowego. Z jednej strony następował dalszy spadek w tradycyjnych obszarach – 
korespondencji papierowej i usługach finansowych, takich jak wpłaty na rachunki czy 
przekazy, powodowany coraz szybszymi zmianami w sposobach komunikacji. Z drugiej 
strony był to również okres intensywnego rozwoju handlu internetowego. Odpowiedzią 
Poczty Polskiej S.A. na te zjawiska są skutecznie realizowane projekty strategiczne – co 
ważne działania te mają pełne poparcie Rady Nadzorczej.

Warto podkreślić rozwój bankowego segmentu Grupy Poczty Polskiej. Dużym sukcesem 
jest osiągnięty przez Bank Pocztowy w 2013 roku zysk netto na poziomie 36 mln 
zł, co stanowi drugi najwyższy wynik w 24-letniej historii Banku. Strategia Poczty 
Polskiej S.A. do roku 2018 zakłada dalszy rozwój usług finansowych w oparciu o własny 
Bank, który już teraz stanowi strategiczne aktywo Poczty Polskiej S.A. Strumień 
dochodów z nowoczesnej oferty bankowo-ubezpieczeniowej jest istotnym elementem 
restrukturyzacji Poczty Polskiej S.A. w obliczu zmian na rynku tradycyjnych usług 
finansowych.

Dalsze działania mają na celu intensywny rozwój Poczty Polskiej S.A., przy wykorzystaniu  
z jednej strony potencjału, jaki tkwi w jej historii (doświadczenie i infrastruktura), z drugiej 
– szansy, jaką stwarzają nowe technologie (handel internetowy, usługi cyfrowe). Zarząd 
Spółki umiejętnie łączy tradycję firmy z nowoczesnością, dlatego też jestem przekonany, 
że w najbliższych latach będziemy świadkami dynamicznego rozwoju Grupy Poczty 
Polskiej.

„Ubiegły rok to czas, 
w którym potwierdziły się 
przewidywania dotyczące 
rynku pocztowego. Z jednej 
strony następował dalszy 
spadek w tradycyjnych 
obszarach (...). Z drugiej 
strony był to również okres 
intensywnego rozwoju 
handlu internetowego".

Z poważaniem, 

dr Marek Szczepański
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Poczty Polskiej S.A.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego 
zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 
– rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 
– krajowych standardów rewizji finansowej, 

wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego 
zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy 
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność pozwalającą na wyrażenie opinii 
o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez Spółkę zasad 
(polityki) rachunkowości i znaczących 
szacunków, sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – dowodów 
i zapisów księgowych, z których wynikają 
liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i całościową ocenę 
sprawozdania finansowego. Uważamy, 
że badanie dostarczyło wystarczającej 
podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie 
finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 
– przedstawia rzetelnie i jasno informacje 

istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 
2013 roku, jak też jej wyniku finansowego 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku 
do 31 grudnia 2013 roku, 

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych wpisanego na listę podmiotów 
uprawnionych prowadzoną przez KRBR 
pod nr. ewidencyjnym 73:

Zbigniew Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza 
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. 

Warszawa, 28 marca 2014 roku

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 
Poczty Polskiej S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
sprawozdania finansowego Spółki Poczta 
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Stawki 2, na które składa się wprowadzenie 
do sprawozdania finansowego, bilans 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, 
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian 
w kapitale (funduszu) własnym, rachunek 
przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny 
jest Zarząd Spółki. 

Zarząd Spółki oraz członkowie jej Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności spełniały 
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie 
opinii o zgodności sprawozdania finansowego 
z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz czy przedstawia 
ono rzetelnie i jasno, we wszystkich 
istotnych aspektach, sytuację majątkową 
i finansową, jak też wynik finansowy Spółki 

– zostało sporządzone zgodnie 
z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości, wynikającymi 
z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi oraz 
na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść 
sprawozdania finansowego przepisami 
prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2013 jest kompletne w rozumieniu 
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania finansowego, 
są z nim zgodne.

Anita Karaś-Kulicka 
Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie 
nr ewid. 10145 

Opinia niezależnego 
biegłego rewidenta
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Poczta Polska S.A. do 2012 roku była publicznym 
operatorem narodowym. W związku z liberalizacją rynku 
pocztowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2015 roku, zgodnie z Prawem pocztowym wprowadzonym 
ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 29 grudnia 
2012 r., poz. 1529), pełni funkcję operatora wyznaczonego, 
zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług 
pocztowych na terenie całego kraju. 

Podstawowym obszarem działalności Poczty Polskiej S.A. 
jest świadczenie usług pocztowych, polegające na 
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu różnego 
rodzaju przesyłek, zarówno w obrocie krajowym, jak 
i zagranicznym, w tym głównie:
1) przesyłek listowych, przesyłek nierejestrowanych 

(listów zwykłych, kartek pocztowych), rejestrowanych 
(poleconych) oraz wartościowych, paczek pocztowych, 

2) przesyłek kurierskich krajowych (Pocztex) oraz 
zagranicznych (EMS),

3) przesyłek reklamowych, adresowych i bezadresowych.

Spółka posiada prawo do emisji, wprowadzania 
i wycofywania z obiegu znaczków pocztowych, kartek 
pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty 
pocztowej. 

Kolejną grupą świadczonych usług są usługi finansowe. 
Poczta Polska S.A. pośredniczy w przekazywaniu 
wpłat klientów na rachunki bankowe (np. opłacanie 
rachunków), a także w przekazywaniu świadczeń emerytalno-
-rentowych nadawanych przez ZUS, KRUS. Prowadzi 
doręczanie i wypłatę świadczeń nadawanych w formie 
przekazów gotówkowych oraz przekazuje środki na osobiste 
rachunki bankowe świadczeniobiorców. Spółka we 
współpracy ze spółkami z Grupy Poczty Polskiej pośredniczy 
w świadczeniu usług bankowych oraz ubezpieczeniowych, 
oferując klientom między innymi: 
1) rachunki osobiste, 
2) lokaty oraz kredyty gotówkowe, 
3) ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

Poczta Polska S.A. jest spółką akcyjną powstałą 
w wyniku komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Poczta Polska”. Założycielem 
Spółki jest Skarb Państwa, w którego imieniu działa 
minister właściwy ds. łączności – Minister Administracji 
i Cyfryzacji.

W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od dnia 
1 września 2009 roku. Siedzibą Spółki jest miasto 
stołeczne Warszawa.

O Poczcie Polskiej S.A.

Bank Pocztowy S.A. 
74,9999%

Postdata S.A.  
51%

Poczta Polska S.A. 
Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 

100%

Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 

100%

Spółka Dystrybucyjna Banku 
Pocztowego Sp. z o.o. 

100%

Centrum Operacyjne Sp. z o.o.  
100%

Pocztowe Likwidacja  
Szkód Sp. z o.o. 

100%

Pocztowa Agencja Usług 
Finansowych S.A. 

60%

Post-Tel Sp. z o.o. 
100%

Pocztowe Życie Sp. z o.o. 
100%

Pocztylion-Arka PTE S.A. 
33,33%

W zakresie usług finansowych Spółka oferuje również 
usługi przesyłania gotówki w formie elektronicznej:
1) przekaz pocztowy (krajowy lub zagraniczny), który 

można nadawać w każdej placówce pocztowej 
a na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie 
– również u listonosza; a także przez internet. Usługa 
standardowo realizowana jest w ciągu 1–3 dni 
roboczych od momentu nadania,

2) Expres Pieniężny – usługa zapewniająca klientom 
możliwość otrzymania pieniędzy w bardzo krótkim 
czasie (w najszybszym wariancie po 10 minutach 
od nadania).

Ponadto Poczta Polska S.A. świadczy usługi w zakresie 
logistyki drobnicowej, logistyki gotówki oraz usług ochrony 
osób i mienia. W ramach tej działalności oferuje klientom 
m.in. realizację usługi przesyłki paletowej, usługi „cash 
processing” (odbiór gotówki od klienta, przeliczanie 
i przekazanie na rachunek bankowy klienta a także 
zasilanie klientów w gotówkę). Prowadzi również sprzedaż 
różnego rodzaju towarów handlowych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupę Poczty Polskiej 
tworzą: Poczta Polska S.A. jako jednostka dominująca 
oraz 6 jednostek zależnych, 3 jednostki zależne pośrednio, 

1 jednostka współzależna oraz 1 pozostała jednostka. 
W skład Grupy Poczty Polskiej wchodzą następujące 
podmioty:
• Poczta Polska S.A. jako jednostka dominująca, 
• Bank Pocztowy S.A. jako jednostka zależna wraz 

ze spółkami córkami: Spółką Dystrybucyjną Banku 
Pocztowego Sp. z o.o. i Centrum Operacyjnym 
Sp. z o.o. – będącymi jednostkami zależnymi 
pośrednio od Poczty Polskiej S.A.,

• Postdata S.A. jako jednostka zależna,
• Post-Tel Sp. z o.o. jako jednostka zależna,
• Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. 

(PAUF S.A.) jako jednostka zależna,
• Poczta Polska S.A. Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 

(PPUC Sp. z o.o.) jako jednostka zależna,
• Pocztowe Życie Sp. z o.o. jako jednostka zależna 

(umowa spółki została zawarta 18 grudnia 2013 r.),
• Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

(Pocztowe TUW) jako jednostka pozostała 
(jednostka nieobjęta konsolidacją) wraz ze spółką 
córką: Pocztowe Likwidacja Szkód Sp. z o.o., 
będącą jednostką zależną pośrednio od Poczty 
Polskiej S.A.,

• Pocztylion-Arka PTE S.A., będąca w świetle ustawy 
o rachunkowości jednostką współzależną.
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• przyjazną i sprawną obsługę klientów, którzy 
nie czekają w kolejkach,

• przejrzyste i uczciwe działania oparte na najlepszych 
praktykach ładu korporacyjnego,

• przywództwo, będące na poszczególnych szczeblach 
struktury organizacyjnej motorem zmian i kreowania 
nowej jakości w obszarze funkcjonowania Grupy.

Poczta Polska S.A. dostrzega swoją szansę 
w upublicznieniu przez giełdę, które daje  możliwość  
pozyskiwania kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju 
oraz motywację do ciągłego doskonalenia i zwiększenia 
transparentności działania. Poczta Polska S.A. będzie 
atrakcyjnym aktywem dla inwestorów ceniących stabilne 
inwestycje.

Poczta Polska S.A. to skutecznie konkurująca i rentowna 
Grupa kapitałowa, która jest:

• liderem na polskim rynku pocztowym,
• istotnym graczem na rynku usług finansowych,
• firmą o rosnących udziałach w rynku kurierskim 

i usług logistycznych,
• liderem rynku usług logistyki gotówki.

Poczta Polska S.A. buduje swoją przewagę konkurencyjną 
w oparciu o:
• powszechną i dochodową sieć placówek,
• w pełni wykorzystywaną infrastrukturę logistyczną,
• rozpoznawalną i cieszącą się wysokim zaufaniem 

społecznym markę,

Wizja Poczty Polskiej S.A.

Wartości Poczty Polskiej S.A. według RAZEM

• rozwijamy się, korzystając z najlepszych 
wzorców

• traktujemy zmianę jako szansę 
na wykorzystanie potencjału

• odpowiedzialnie i odważnie 
podejmujemy decyzje i działania

• budujemy partnerskie 
relacje z klientami

• elestycznie reagujemy 
na potrzeby klientów

• dbamy o wysoką jakość 
świadczonych usług

• działamy w sposób 
transparentny

• jesteśmy odpowiedzialni

• doceniamy pracę innych

• pokonujemy ograniczenia 
i szukamy nowych rozwiązań

• angażujemy się we wdrażanie 
zmian

• bierzemy zadania na własność

• działanie opieramy 
na współpracy

• dążymy do osiągnięcia 
optymalnych rezultatów

• komunikujemy się 
skutecznie w oparciu 
o dialog

RZETELNOŚĆ 
uczciwie traktujemy 

naszą firmę  
i siebie nawzajem

MISTRZOSTWO 
przywództwo oznacza 

dla nas odpowiedzialność 
za wdrażanie zmian 

i rozwój pracowników

AKTYWNOŚĆ 
koncentrujemy się 

na szukaniu rozwiązań, 
a nie winnych

ZAUFANIE 
traktujemy klientów tak, 
jak sami chcielibyśmy 

być traktowani

EFEKTYWNOŚĆ 
działamy skutecznie, 

szybko i prosto
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dotychczasowych klientów z usług operatorów 
alternatywnych. Zwiększona konkurencja wzmogła 
presję cenową. Dodatkowo obserwowane od lat trendy 
rynkowe w zakresie tradycyjnych usług pocztowych 
i finansowych (zastępowanie tradycyjnych usług 
substytutami elektronicznymi: korespondencji papierowej 
– komunikacją elektroniczną, zaś usług gotówkowych 
– obrotem bezgotówkowym) uległy intensyfikacji, 
przekładając się na spadek wolumenów w tych 
segmentach rynku. 

W 2013 roku zaszły istotne zmiany w otoczeniu 
zewnętrznym Spółki. Z dniem 1 stycznia 2013 r. 
weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany 
w Prawie pocztowym, która dostosowała przepisy 
wewnętrzne do dyrektyw Unii Europejskiej – nastąpiła 
liberalizacja rynku usług pocztowych (zniesienie obszaru 
zastrzeżonego dla Poczty Polskiej S.A). Wdrożenie 
nowych regulacji prawnych ułatwiło funkcjonowanie 
na rynku podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki, 
co przełożyło się na większą możliwość korzystania 

Zmiany w otoczeniu spółki

Tradycyjne usługi listowe i finansowe nadal dominują 
w strukturze przychodów Spółki, stąd szczególne 
znaczenie dla Poczty Polskiej S.A. miały zarówno działania 
optymalizujące działalność Spółki w tych obszarach, 
jak również inicjatywy wspierające rozwój w najbardziej 
perspektywicznych strategicznie segmentach działalności: 
rynku paczkowo-kurierskim, rynku usług bankowych 
i ubezpieczeniowych oraz usług cyfrowych i hybrydowych. 
Poczta Polska S.A. w 2013 roku dla każdego 
z kluczowych rynków przygotowała nową ofertę usług, 
co pozwoliło na utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej 
w poszczególnych segmentach rynku. 

Realizacja w 2013 roku pakietu działań rozwojowych 
i restrukturyzacyjnych wynikających ze strategii 
Poczty Polskiej S.A., mimo trudnych warunków 
otoczenia zewnętrznego Spółki, pozwoliła na 
osiągnięcie za kolejny rok z rzędu pozytywnych 
wyników finansowych. Przed Pocztą Polską S.A. stoją 
wyzwania rynkowe, konieczna jest konsekwentna 
realizacja wyznaczonego strategią Spółki programu 
zmian. Dotychczasowe efekty działań pozwalają 
oczekiwać wypełnienia postawionych przed Spółką 
celów strategicznych – osiągnięcia przez Spółkę i Grupę 
Poczty Polskiej trwałej rentowności.
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Kluczowym działaniem biznesowym Poczty Polskiej 
S.A. w odpowiedzi na wyzwania e-substytucji 
i prognozowanego spadku wartości całego rynku 
listowego jest rozwój rozwiązań hybrydowych i e-usług 
(począwszy od 2012 roku, kiedy do oferty wprowadzono 
przesyłkę hybrydową). W 2013 roku pojawiły się nowe 
produkty hybrydowe i uruchomiona została dedykowana 
platforma cyfrowa Envelo (prowadzona przez podmiot 
zależny: Poczta Polska S.A. Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.). 
Wszystkie produkty, ze względu na swoją różnorodność 
funkcjonalną i mnogość zastosowań, będą rozwijane 
również w 2014 roku. Poczta Polska S.A. oferuje 
kompletną i kompleksową ofertę usług elektronicznych 
i hybrydowych. Bazują one na bezpiecznej i zaufanej 
platformie komunikacyjnej, pozwalającej na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb klientów w zakresie komunikacji 
prywatnej, biznesowej i w relacjach między administracją 
publiczną a obywatelami.

Paczka MINI

Paczka MINI to innowacyjna usługa Poczty Polskiej S.A., 
powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku, łącząca w sobie 
zalety przesyłki listowej oraz paczkowej. Jest przeznaczona 
dla tych, którzy chcą nadać korespondencję, niewielkie 
przedmioty, takie jak: płyty CD, książki lub kosmetyki, 
o łącznej wadze nieprzekraczającej 2 kg. 

Największą zaletą Paczki MINI jest jej gwarantowany 
termin doręczenia oraz możliwość ubezpieczenia przesyłki 
do wartości 500 zł. Dla tej usługi przewidziano dwa 
terminy doręczeń. Paczkę można nadać priorytetem, 
wtedy doręczenie nastąpi w następnym dniu roboczym 
po dniu nadania (D+1). Warunkiem jest jej nadanie 
do godziny15:00. Paczkę MINI można także nadać jako 
ekonomiczną – doręczenie w ciągu trzech dni roboczych 
po dniu nadania (D+3).

W roku 2013 Poczta Polska S.A. dostosowała 
się do wszystkich wymagań nowego Prawa 
pocztowego, określając m.in. warunki 
udostępnienia elementów infrastruktury, 
zmieniając regulaminy i wprowadzając 
rachunkowość regulacyjną.

Od 1 stycznia 2013 roku, w związku z pełnym otwarciem 
rynku listowego, wdrożono zmiany do cennika 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym 
i cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym. 
Istotnie uproszczono konstrukcję tych cenników. 
W pierwszym z nich zredukowano liczbę przedziałów 
wagowych dla przesyłek listowych z sześciu do trzech, 
zaś w cenniku w obrocie zagranicznym wprowadzono 
dla przesyłek listowych jednakową opłatę w trzech 
pierwszych przedziałach wagowych w każdej ze stref.

Dla utrzymania przychodów oraz zapewnienia płynności 
finansowej Poczta Polska S.A. zmodyfikowała portfel 
usług, zgodnie z nowym Prawem pocztowym oraz 
wymaganiami rynku: 
– usługi powszechne (listy i paczki) dostosowała 

do wymogów nowej ustawy Prawo pocztowe,
– wprowadziła nowe niepowszechne usługi listowe 

i reklamowe, w tym ofertę dla klienta biznesowego 
(w skład portfela usług wchodzą: przesyłka hybrydowa, 
przesyłka firmowa, eINFO: odbiór oraz reklamowe: druk 
profilowany, przesyłka marketingowa); oferta dla tego 
segmentu klientów jest sukcesywnie rozwijana, aby 
odpowiadała na zmieniające się potrzeby klientów 
biznesowych,

– klientom indywidualnym zaoferowała wygodne 
rozwiązania dotyczące doręczenia przesyłek listowych 
(eINFO: awizo) eINFO: doręczenie oraz e-usługi  
(w tym: neokartka, neoznaczek, neolist, czyli list 
hybrydowy).

Nasze usługi
Obszary

e

e

ZMIANA

Usługi listowe
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W roku 2013, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., 
Polacy wysłali aż 44 mln paczek.

Poczta Polska S.A. jest obecnie najpopularniejszą firmą 
logistyczną wśród firm branży e-commerce. Z usług 
Spółki regularnie korzysta prawie 60% przedsiębiorstw 
z tego segmentu. Takie wyniki to efekt elastycznej oferty 
i ofensywy produktowej Poczty Polskiej S.A. Spółka 
skutecznie wdraża strategię polegającą na rozwoju 
najbardziej perspektywicznych segmentów biznesu. 
Jednym z nich jest właśnie rynek e-commerce, którego 
wartość w Polsce w 2013 r. wynosiła ok. 26 mld zł 
(jego udział w handlu rośnie w bardzo szybkim tempie – 
z 3,8% w roku 2012 do 5,9% w roku 2017). Już obecnie, 
tylko w ciągu godzin, w Polsce realizowanych jest 
ok. 15 tysięcy przesyłek z towarami zakupionymi 
w sklepach internetowych.

Usługi pocztowe Paczka EKSTRA24, PACZKA24 
i PACZKA48 realizowane są w gwarantowanych 
terminach doręczenia. Przesyłki, nadane w usłudze 
Paczka EKSTRA24 oraz PACZKA24 (adresowane 
do strefy A), docierają do odbiorców już następnego 

Usługi KEP

dnia. Ponadto każda przesyłka nadana w usłudze 
PACZKA24, a kierowana do strefy B, jest doręczana 
najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania. 
Klient, wybierając usługę PACZKA48 ma gwarancję,  
że do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, przesyłka 
na pewno dotrze do odbiorcy.
Oferta paczkowa Poczty Polskiej obejmuje: 

Pocztex EKSPRES24 i POCZTEX KURIER48

Poczta Polska S.A. w 2013 roku dokonała istotnych zmian 
w swojej ofercie kurierskiej. 

Nowa oferta kurierska to m.in. wyższe wartości 
sumy ubezpieczenia przesyłek, zawarte w cenie 
usługi – nawet 5 tys. zł dla klientów biznesowych 
i ubezpieczenie do 1 tys. zł w cenie usługi dla klientów 
indywidualnych. Od stycznia 2014 Poczta Polska S.A. 
świadczy usługę kurierską w standardzie „od drzwi 
do drzwi”. Każda przesyłka jest odbierana przez kuriera 
Pocztex-u bezpośrednio od nadawcy (po wcześniejszym 
złożeniu zlecenia na Infolinii lub przez stronę www) 
bez konieczności nadania przesyłki w placówce pocztowej. 

Kurier EMS

PocztexKorespondencja, dokumenty, a nawet towary – to 
wszystko prześle się naszą międzynarodową przesyłką 
kurierską, która dociera do niemal 200 krajów na świecie. 
Kurier EMS odbierze przesyłkę wprost od klienta lub 
można nadać ją na poczcie, a my gwarantujemy, że dotrze 
na czas pod wskazany adres. Przesyłkę można także 
dodatkowo ubezpieczyć.

Paczka EKSTRA24:

• gwarancja doręczenia już następnego dnia
• standard usługi kurierskiej dostępny w placówce
• możliwość wyboru przez nadawcę zarówno dnia, 

jak i godziny dostawy
• aplikacja internetowa ułatwiająca przygotowanie 

przesyłki do nadania
• monitoring online
• usługi dodatkowe (m.in. pobranie, sprawdzenie 

zawartości, dokumenty zwrotne, doręczenie do rąk 
własnych)

• ubezpieczenie już od 0,50 zł (dla klienta 
indywidualnego) – dla klienta biznesowego 
1000 zł w cenie usługi

• dwie próby doręczenia w cenie usługi.

PACZKA24 i PACZKA48

• gwarancja doręczenia:
 PACZKA24 – następnego dnia w strefie A, 

do drugiego dnia w strefie B,
 PACZKA48 – do drugiego dnia po dniu nadania

• aplikacja internetowa ułatwiająca przygotowanie 
przesyłki do nadania

• monitoring online
• usługi dodatkowe (m.in. pobranie, sprawdzenie 

zawartości, dokumenty zwrotne, doręczenie do rąk 
własnych)

• ubezpieczenie już od 0,50 zł (dla klienta 
indywidualnego) – dla klienta biznesowego 1000 zł 
w cenie usługi.

Paczka powszechna

Poczta Polska S.A. oferuje swoim klientom powszechne 
paczki pocztowe. Charakteryzują się one niższą 
ceną wysyłki, bez bogatej palety opcji dodatkowych. 
Są to paczki do 10 kg z możliwością zadeklarowania 
wartości. Docierają one do adresata w ciągu doby 
(paczka priorytetowa) lub trzech dni roboczych 
(paczka ekonomiczna). 

Paczka zagraniczna

Paczka zagraniczna to przesyłka ważąca nawet 
20 kilogramów. Dla wygody klienta, paczka ma także 
pakiet rozwiązań dodatkowych – np. deklarację wartości 
czy potwierdzenie odbioru. Status przesyłki można śledzić 
na bieżąco przez internet.

Rozwój handlu internetowego w Polsce

Szansą na rozwój zarówno dla usług paczkowych, jak i innych obszarów działalności Grupy Poczty Polskiej, 
jest e-commerce

Wartość rynku e-commerce w Polsce (mld zł)

Możliwość dotarcia zarówno do kupujących,  
jak i sprzedających

Rosnąca mobilność konsumentów

14,8 mln Polaków robi zakupy 
przez internet
Ponad 40 tys. podmiotów prowadzi 
sprzedaż w Internecie

250
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Szybko rozwijający się e-commerce i powszechny dostęp 
do stacjonarnego i mobilnego internetu wymusza na 
rynku usług pocztowych dynamiczne zmiany w kierunku 
cyfryzacji. Dlatego firmy pocztowe coraz większy nacisk 
kładą na komercyjne e-usługi i e-government. Biznes 
pocztowy musi zmieniać się tak, aby zapewnić klientom 
jak największą wygodę i dostęp do produktów online.

Najważniejsze e-usługi oferowane obecnie przez Pocztę 
Polską S.A. to:

E-USŁUGI ŚWIADCZONE 
POD MARKĄ ENVELO

Platforma Envelo 

Envelo to internetowa platforma służąca do bezpiecznej 
elektronicznej korespondencji pocztowej.
Na Envelo oprócz neokartki dostępne są następujące 
usługi:
– neoznaczek, czyli znaczek pocztowy do samodzielnego 

wydruku kupowany online,
– neolist, czyli list nadawany w internecie i dostarczany 

do adresata w sposób tradycyjny, w kopercie.

Platforma Envelo to także usługi dla wystawców 
i odbiorców faktur. Neofaktura umożliwia wysłanie 
online wszystkich faktur, które następnie dostarczane są 
w formie elektronicznej lub papierowej. Dla wolumenów 
powyżej 100 tysięcy sztuk przeznaczona jest Neofaktura 
masowa. W ramach usługi Envelo oferuje dostosowanie 
rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta. Dedykowany 
portal powstaje na bazie rozwiązań platformy.

Neorachunki to dedykowana skrzynka odbiorcza 
dla adresatów neofaktur elektronicznych.

Aplikacja mobilna Envelo 

Envelo to także aplikacja mobilna, dostępna 
dla użytkowników iOS, Androida i Windows Phone. 
Korzystając z aplikacji, można z dowolnego miejsca 
na świecie wysłać neokartkę, a także skorzystać z usług 
tradycyjnej poczty, m.in.: 
• Wyszukać na mapie placówkę pocztową lub skrzynkę 

na listy w wybranej lokalizacji,
• Sprawdzić kod pocztowy,
• Zamówić kuriera Pocztex-u i śledzić nadaną przesyłkę.

E-usługi

ELEKTRONICZNE AWIZO

Usługa eINFO: awizo to tzw. elektroniczne awizo, 
czyli informacja o przesyłce poleconej oczekującej 
na odebranie. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, 
klient składa w placówce pocztowej pisemną dyspozycję 
do otrzymywania elektronicznych powiadomień. 
Adresat wybiera jedną formę powiadamiania: SMS 
albo e-mail.

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE 
DORĘCZENIA (eINFO: doręczenie)

Klient indywidualny, nadając przesyłkę poleconą lub 
paczkę może skorzystać z elektronicznego potwierdzenia 
doręczenia albo zwrotu. Wystarczy, że wpisze numer 
telefonu komórkowego albo adres e-mail na dowodzie 
nadania. Informacja o statusie przesyłki zostanie wysłana 
na podany numer telefonu albo e-mailu w momencie jej 
odebrania lub ewentualnego zwrotu.

SERWIS DLA E-COMMERCE

Poczta Polska S.A. oferuje serwis e-commerce.poczta- 
-polska.pl przygotowany dla branży e-handlu. W jednym 
miejscu e-klienci mogą wybrać przesyłki odpowiadające 
ich potrzebom, zlecić obsługę zwrotów, poznać ofertę 
finansowo-ubezpieczeniową czy wysłać neofakturę 
w cyfrowej wersji.

ELEKTRONICZNY NADAWCA

To aplikacja internetowa usprawniająca proces nadawania 
przesyłek. Aplikacja umożliwia generowanie dokumentów 
nadawczych i pocztowej książki nadawczej, a dzięki 
zapisowi w formie elektronicznej daje możliwość 
przekazywania pliku z danymi o nadawanych przesyłkach 
bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej. Klient 
po zarejestrowaniu na stronie internetowej: e-nadawca.
poczta-polska.pl otrzymuje login i hasło do aplikacji, 
z której są generowane m.in. elektroniczna książka 
nadawcza i formularze niezbędne do realizacji usług 
paczkowych. Aplikacja umożliwia automatyzację 
i usprawnienie nadawania przesyłek:
• generowanie i wydruk wszystkich dokumentów 

związanych z nadaniem;
• tworzenie książki adresowej;
• generowanie szczegółowych i definiowalnych raportów,
• kompleksową e-obsługę przesyłek:

– przesyłanie danych przesyłek (w formie 
elektronicznej) do miejsca nadania,

– odbieranie pełnej informacji (w formie elektronicznej) 
potwierdzającej nadanie przesyłek,

– śledzenie przesyłek na każdym etapie,
– pełną dokumentację związaną z obsługą przesyłek 

w formie elektronicznej;

• elektroniczną komunikację między klientem a jego 
opiekunem handlowym;

• import danych o przesyłkach:
– z serwisów aukcyjnych,
– z aplikacji klienta (zgodnie z IWD),
– z plików xls, csv (z użyciem sterowników ODBC).

ŚLEDZENIE PRZESYŁEK

Poczta Polska S.A. monitoruje wszystkie przesyłki polecone, 
krajowe i zagraniczne, wszystkie paczki krajowe 
i zagraniczne oraz przesyłki kurierskie. Monitoring 
nie obejmuje tylko zwykłych listów krajowych 
i zagranicznych, zarówno ekonomicznych, 
jak i priorytetowych. W ciągu roku Poczta Polska S.A. 
nadzoruje w ten sposób prawie 600 mln przesyłek.

Każdy klient na bieżąco może zdobywać informacje 
o przesyłce. W tym celu należy wejść na główną stronę 
Poczty Polskiej S.A. i wybrać opcję „Śledzenie przesyłek”. 
Po otwarciu podstrony sledzenie.poczta-polska.pl 
wystarczy wpisać numer monitorowanej przesyłki 
i sprawdzić, gdzie się ona znajduje. Strona śledzenia 
funkcjonuje również w wersji angielskiej, a przesyłki można 
także śledzić za pomocą aplikacji Envelo.

http://www.ecommerce.poczta-polska.pl/strona-glowna
http://www.ecommerce.poczta-polska.pl/strona-glowna
http://sledzenie.poczta-polska.pl/
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Poczta Polska S.A. w 2013 roku realizowała strategię 
rozwoju sprzedaży nowoczesnych usług finansowych. 
Korzystała przy dystrybucji produktów bankowych 
i ubezpieczeniowych z sieci własnych placówek. 
Na koniec 2013 roku na stacjonarną sieć sprzedaży 
składało się 221 Mikrooddziałów Banku Pocztowego S.A. 
oraz 268 Pocztowych Stref Finansowych. Ponadto 
klienci Poczty Polskiej S.A. mieli możliwość korzystania 
z usług bankowych i ubezpieczeniowych w pozostałych 
placówkach pocztowych. Jednocześnie Poczta 
Polska S.A. kontynuowała budowę mobilnej sieci 
sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych. 

TRADYCYJNE USŁUGI FINANSOWE 

Najważniejsze zmiany w obszarze tradycyjnych usług 
finansowych to:
– wdrożenie wpłat online na rachunki bankowe, 
– modyfikacja usługi Ekspres Pieniężny (m.in. 

powiadamianie klienta SMS-em),
– modyfikacja usługi przekaz pocztowy w obrocie 

krajowym (m.in. powiadomienie SMS-em oraz e-mailem),
– unowocześnienie interfejsu wymiany informacji 

pomiędzy Pocztą Polską S.A. a ZUS,
– przeprowadzenie pilotażu płatności bezgotówkowej.

Rozwój proponowanych usług bankowych 
i ubezpieczeniowych oraz modyfikacja oferty 
tradycyjnych usług finansowych są odpowiedzią 
na zachodzące zmiany w otoczeniu rynkowym Spółki 
oraz wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów. 
Wzrost przychodów ze sprzedaży usług bankowych 
i ubezpieczeniowych rekompensuje prognozowany 
spadek przychodów z tradycyjnych usług finansowych 
o charakterze gotówkowym (jako efekt trendu rynkowego 
związanego z zastępowaniem transakcji gotówkowych 
przez operacje bezgotówkowe).

WPŁATY NA RACHUNKI BANKOWE

Poczta Polska S.A. umożliwia dokonanie wpłat 
gotówkowych w okienku pocztowym lub u listonosza, 
które przekazuje na wskazany przez klienta rachunek 
w Polsce. Wpłata na rachunek bankowy Priorytet 
przekazywana jest odbiorcy w dniu jej przyjęcia, jeśli 
została nadana w dowolnej placówce przed godziną 
14:00 w dniu roboczym. Zlecenia dokonane po tej 
godzinie realizowane są następnego dnia. Osoby 
posiadające rachunek w Banku Pocztowym S.A. mają 
pieniądze na swoim koncie od razu po dokonanej wpłacie.

EKSPRES PIENIĘŻNY

Ekspres Pieniężny to prosty i wygodny sposób szybkiego 
przesłania pieniędzy pod dowolny adres w Polsce. 

Usługi finansowe
Usługi bankowe

Znakomicie sprawdza się w awaryjnych sytuacjach, 
gdy nagle trzeba wysłać komuś potrzebne środki. 
Już po 10 minutach można odebrać pieniądze 
w dowolnej placówce pocztowej (oprócz filii i agencji), 
a w ciągu 6h i 24h doręczane są pod wskazany adres.
Pieniądze do odbioru w gotówce można nadać 
na dwa sposoby:
• przez internet – opłacając przez INTERNETOWĄ 

PLATFORMĘ SZYBKICH PŁATNOŚCI – PRZELEW 
BANKOWY lub z oddziału swojego banku 
(w przypadku gdy banku nie ma na liście Platformy 
Szybkich Płatności),

• w placówce pocztowej (oprócz agencji i filii) – opłacając 
gotówką.

PRODUKTY BANKOWE 

Dzięki strategicznej współpracy z Pocztą Polską S.A. 
w ciągu 2013 roku Bank Pocztowy S.A. pozyskał blisko 
300 tys. nowych klientów. Jednocześnie koncentrował 
się na zacieśnianiu relacji ze swoimi dotychczasowymi 
klientami, dążąc do zachęcenia ich do jeszcze 
aktywniejszego korzystania z produktów bankowych. 
Klientom indywidualnym Bank Pocztowy S.A. udostępnił 
przejrzystą ofertę, obejmującą szeroki wachlarz produktów 
depozytowych i kredytowych. Bank oferuje także produkty 
ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. 

Podstawowym produktem służącym do pozyskiwania 
klientów jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 
To także narzędzie umożliwiające Bankowi budowanie 
dobrych relacji z klientami. Bank pierwszy raz od 4 lat 
(wrzesień 2013 roku) wprowadził zmiany w ofercie 
rachunków (taryfy prowizji i opłat dla kont osobistych). 
Zostało utrzymane bezpłatne prowadzenie rachunków 
uzależnione od korzystania z karty płatniczej. Dużą  
zaletą posiadania konta w Banku Pocztowym S.A. 
jest możliwość bezpłatnego opłacania za jego 
pośrednictwem rachunków w placówkach pocztowych 
i bankowych.

Zachętą do aktywniejszego korzystania z bankowości 
były także wprowadzone w 2013 r. przez Bank programy 
premiowe: Lubię Pocztowy! i Zarabiam z Pocztowym. 
Pozwalały one klientom na uzyskiwanie określonych 
bonusów finansowych za rekomendowanie Banku oraz 
na aktywniejsze korzystanie z jego produktów i usług.
W 2013 r. Bank Pocztowy S.A. mógł pochwalić się bardzo 
dobrymi wynikami sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, 
ze sprzedażą przekraczającą w najlepszych miesiącach 
poziom 100 mln zł. 

Bank Pocztowy S.A. w swym rozwoju nie poprzestał 
na części dotyczącej bazy rachunków i kredytów. 
Dążąc do pozyskania stabilnych depozytów klientów 

indywidualnych, w 2013 roku Bank rozszerzył ofertę. 
Uruchomił lokaty progresywne „Coraz Więcej”, które 
uzależniają oprocentowanie od czasu utrzymywania 
środków w Banku. W ich ramach oferowane są również 
lokaty z dwu- i trzyletnim terminem zapadalności, które 
w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu wartości 
depozytów długoterminowych.

Oferta Banku Pocztowego S.A. dla klientów 
indywidualnych obejmowała następujące grupy 
produktów:
• rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe (Pocztowe 

Konto Standard i Pocztowe Konto Nestor),
• rachunki oszczędnościowe (Pocztowe Konto 

Oszczędnościowe),
• lokaty terminowe,
• kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy 

dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym 
Ryzyku Kredytowym, kredyt gotówkowy dedykowany 
nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych 
klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne 
w rachunku bieżącym),

• kredyty hipoteczne (w tym kredyty mieszkaniowe, 
pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne),

• produkty ochronne i inwestycyjne.

Po stronie instytucjonalnej podstawą współpracy 
Banku z klientami były rachunki bieżące, proponowane 
m.in. w ramach pakietów, uwzględniających potrzeby 
poszczególnych segmentów klientów. 

Bank oferował klientom instytucjonalnym m.in.:
• Pocztowe Konta Firmowe – dla segmentu 

mikroprzedsiębiorstw,
• Pocztowy Biznes Pakiet – adresowany dla segmentu 

MŚP i zarządców nieruchomości,
• Pocztowy Pakiet DOM i Pocztowy Pakiet Mini 

Dom – dedykowane wspólnotom mieszkaniowym, 
spółdzielniom mieszkaniowym i TBS,

• Pocztowy Pakiet Organizacja i Pocztowy Pakiet 
Mała Organizacja – adresowane przede wszystkim 
do organizacji pożytku publicznego i innych organizacji 
o charakterze non-profit.

W zakresie oferty depozytowej Bank oferował m.in.: lokaty 
standardowe i indywidualnie negocjowane o szerokim 
zakresie terminów umownych, Firmowe Konta 
Oszczędnościowe (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz Konta 
Oszczędnościowe Biznes (przeznaczone dla klientów 
z segmentu MŚP, Mieszkalnictwa oraz Organizacji Pożytku 
Publicznego).
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Pod nazwą „Ubezpieczenia pocztowe” 
Poczta Polska S.A. oferuje swoim klientom 
szeroki pakiet ubezpieczeń. Są wśród nich 
ubezpieczenia komunikacyjne – OC, Autocasco, 
Assistance i NNW oraz ubezpieczenia 
majątkowe. Doborem i sprzedażą polis zajmują 
się zarówno pracownicy placówek pocztowych, 
jak również listonosze. Ta oferta to efekt 
konsekwentnej realizacji strategii Poczty 
Polskiej S.A., która zakłada wzrost przychodów 
ze sprzedaży produktów bankowo- 
-ubezpieczeniowych.

Nowa, atrakcyjna oferta ubezpieczeń komunikacyjnych 
– OC, Autocasco, Assistance i NNW została opracowana 
przez Pocztę Polską S.A. wspólnie z Pocztowym 
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) 
i Moim Towarzystwem Ubezpieczeń (MTU). Pozostałe 
produkty majątkowe, głównie ubezpieczenia mieszkań 
i domów, są oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych Pocztowe (TUWP), podmiot z Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej.

Usługi ubezpieczeniowe

„Ubezpieczenia pocztowe” są dostępne między 
innymi w 260 Pocztowych Strefach Finansowych. 
Są to specjalnie wydzielone w placówkach miejsca, 
z obsługą dedykowaną do sprzedaży polis, produktów 
bankowych i ubezpieczeniowych. W pozostałych 
punktach sieci Poczta wyznaczyła i przeszkoliła swoich 
pracowników do obsługi tego rodzaju oferty. To prawie 
7 tys. pracowników, którzy już sprzedają produkty 
ubezpieczeniowe. Placówki pocztowe są wyposażone 
w aplikacje, umożliwiające sprzedaż ubezpieczeń online 
w trakcie jednej wizyty klienta. Siłą napędową sprzedaży 
ubezpieczeń są także listonosze, mający bezpośredni 
kontakt z klientami w miejscu ich zamieszkania. Poczta 
Polska S.A. opracowała specjalny proces sprzedaży 
dostosowany do specyfiki pracy listonoszy. Dla nich 
przygotowano również aplikacje obsługiwane za pomocą 
urządzeń mobilnych.

Poczta Polska S.A. stale rozwija i udoskonala ofertę 
logistyczną, elastycznie dopasowując ją do oczekiwań 
klientów.
W 2009 roku wprowadziła ofertę usług logistycznych 
dla firm i jej główny produkt – Przesyłkę Paletową. 
Decydując się na to, nie bez znaczenia był fakt, że firma 
posiada ogromne doświadczenie zdobyte podczas 
obsługi przesyłek pocztowych. Do wysyłki ładunków 
Poczta Polska S.A. wykorzystuje własną infrastrukturę 
techniczną. Jej najważniejszymi elementami są platformy 
logistyczne rozmieszczone na terenie całego kraju 

Usługi logistyczne

i powiązane siatką stałych połączeń. Flota Poczty 
Polskiej S.A. liczy blisko 6000 samochodów o ładowności 
od 0,5 t do 24 t. Wszystkie pojazdy wysokotonażowe 
posiadają zabudowę kontenerową, która zapewnia 
bezpieczeństwo przewożonego ładunku.
Poczta Polska S.A. realizuje usługi logistyczne, które 
swym zakresem obejmują ładunki drobnicowe, częściowe 
i całopojazdowe. Ich standardowy termin dostarczenia 
to jeden dzień roboczy po dniu nadania. Powierzony do 
przewozu ładunek objęty jest ubezpieczeniem. Produkt 
wyposażony jest w szereg usług dodatkowych.
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Działalność Poczty Polskiej S.A. w zakresie emisji 
znaczków pocztowych i kartek pocztowych 
z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej reguluje 
ustawa Prawo pocztowe, zgodnie z którą Poczcie 
Polskiej S.A. przysługuje wyłączne prawo emisji 
i wycofywania z obiegu znaczków pocztowych, kartek 
pocztowych i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty 
pocztowej, stanowiących główny przedmiot filatelistyki. 
Znaczek pocztowy, który od stuleci jest nierozerwalnie 
związany z Pocztą Polską, łączy w sobie wiele funkcji; 
jest znakiem służącym do uiszczania opłaty za usługi 
pocztowe, a dodatkowo stanowi walor filatelistyczny i jest 
przedmiotem kolekcjonerskim (znaczki okolicznościowe). 
Rok 2013 obfitował w wiele znaczących wydarzeń 
historycznych, kulturalnych, społecznych. Poczta 
Polska S.A., chcąc podkreślić ich znaczenie, ale też 
przypomnieć o nich Polakom, wprowadziła do obiegu 
ciekawe emisje filatelistyczne (w 2013 r. 26 tematów). 
Znaczki, koperty i datowniki, wydane w okolicznościowych 
folderach, cieszyły się zainteresowaniem nie tylko 
filatelistów – nasze „małe dzieła sztuki” podziwiali również 
mieszkańcy całej Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych. 
Prawdziwą „perełką” roku 2013 był znaczek wydany 
z okazji 70. urodzin współzałożyciela i pierwszego 
przewodniczącego „Solidarności”, prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i laureata Pokojowej Nagrody 
Nobla – Lecha Wałęsy, który mieliśmy zaszczyt promować 
w Kongresie Stanów Zjednoczonych podczas spotkania 
Jubilata z Polonią amerykańską oraz ludźmi kultury, 
biznesu i amerykańskiego środowiska opiniotwórczego. 
W 2013 roku swoje 80. urodziny i 50-lecie pracy twórczej 
obchodził Krzysztof Penderecki. Ten szczególny jubileusz 
był dla Poczty Polskiej S.A. okazją, aby wyrazić słowa 
najwyższego uznania dla dorobku artystycznego i wkładu 
w popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych 
poprzez muzykę naszemu polskiemu mistrzowi.

Na uwagę zasługuje też znaczek w formie bloku wydany 
z okazji 900-lecia kroniki Galla Anonima, przedstawiający 

Filatelistyka

pierwszych władców państwa polskiego z dynastii 
Piastów wg rycin z Kroniki Polskiej Marcina Bielskiego. 
Nasze emisje upamiętniają m.in.: 70. edycję wyścigu 
kolarskiego Tour de Pologne, Dzień Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej, Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013”, 
Pająki chronione w Polsce, bohaterów kreskówek Walta 
Disneya – seria znaczków „Magiczny Świat Disneya”. 
W ubiegłym roku obchodziliśmy 455. rocznicę istnienia 
Poczty Polskiej. Z tej okazji wydaliśmy znaczek, który 
otrzymał tytuł najpiękniejszego na świecie spośród 
wszystkich wydanych w 2013 r. Przedstawia on przecięty 
pień dębu, którego słoje w sposób symboliczny odnoszą 
się do tradycji i długowieczności firmy. 

W 2013 roku Poczta Polska S.A. wprowadziła do 
obiegu pierwsze znaczki kategoryzowane. Nowe 
znaczki pocztowe nie mają wydrukowanej ceny, a ich 
wartość nominalna została zastąpiona symbolem 
graficznym E – dla przesyłki ekonomicznej i P – dla 
przesyłki priorytetowej. Na znaczkach znalazła się także 
informacja dotycząca kategorii wagowej przesyłki i jej 
wymiarów (gabaryt A i B). Znaczki kategoryzowane 
wypełnione wzorami geometrycznymi służą do 
opłacania krajowych przesyłek listowych, a wypełnione 
wizerunkami owadów do opłacania przesyłek listowych 
rejestrowanych. Znaczki kategoryzowane wprowadzone 
zostały z myślą o wygodzie klientów oraz skróceniu 
i uproszczeniu całego procesu nadawania przesyłek 
listowych. Jeden znaczek pocztowy może zastąpić 
kilka znaczków o różnych nominałach, a to wpływa 
na szybszą obsługę w placówkach, rozdzielniach 
i terminalach wysyłkowych. 

W roku 2013 r. Poczta Polska S.A. rozszerzyła ofertę 
swoich usług związanych z personalizacją znaczka 
i wprowadziła usługę „MójZNACZEK”, dedykowaną 
głównie klientom biznesowym Poczty Polskiej S.A. 
Korzyści dla klienta wynikające z wprowadzenia nowego 

produktu to prosty i łatwy sposób na indywidualny znak 
opłaty pocztowej, oryginalny sposób na reklamę własnej 
marki, oferowanych produktów czy usług oraz pamiątka 
z ważnych uroczystości.

Dzięki usłudze MójZNACZEK każdy klient może 
zaprojektować swój wyjątkowy znaczek. Wystarczy 
wybrać jedną z gotowych form znaczka i wskazać 
obrazek, jaki ma się na nim znaleźć. Może to być logo 
firmy, zdjęcie lub rysunek. Poczta Polska S.A. drukuje 
spersonalizowane znaczki w 8- lub 20-elementowych 
arkuszach.To doskonały sposób na to, aby wyróżnić nie 
tylko korespondencję firmową czy ofertę handlową, lecz 
także zaproszenie na ślub lub inną ważną uroczystość.

Odpowiadając na potrzeby klientów, 
Poczta Polska S.A. wprowadziła do sprzedaży pakiety 
filatelistyczne zawierające znaczki stemplowane 
i wycofane z obiegu oraz foldery filatelistyczne 
dedykowane emisjom znaczków pocztowych „Magiczny 
Świat Disneya”, „Festiwal Przystanek Woodstock”, „Zlot 
Wielkich Żaglowców Szczecin 2013” oraz „Minerały 
Polski”. Podjęto także działania marketingowe i PR 
wspierające sprzedaż usług i produktów filatelistycznych 
poprzez kampanie ulotkowe i plakatowe w palcówkach 
Poczty Polskiej S.A. oraz za pośrednictwem prasy 
i internetu. 
Promując polskie znaczki, Poczta Polska S.A. brała udział 
w jednych z największych w Europie zagranicznych 
targach filatelistycznych w Niemczech – w Essen 
oraz w Sindelfingen. Targi te ze względu na swoją 
renomę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 
filatelistów z całego świata. Na targach tych 
Poczta Polska S.A. prowadziła sprzedaż walorów 

filatelistycznych, a ekspozycja stoiska cieszyła się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających. 
Poczta Polska S.A. brała także udział w drugiej edycji 
targów filatelistycznych w Warszawie – Fila Expo Warsaw.

W celu zwiększenia dostępu do usług i produktów 
filatelistycznych Poczta Polska S.A. zmodernizowała 
stronę internetowego sklepu filatelistycznego, uruchomiła 
sklepy filatelistyczne z pełną ofertą filatelistyczną 
i profesjonalną obsługą, a w Samoobsługowych Strefach 
Handlu przygotowała ekspozycję walorów i towarów 
filatelistycznych w specjalnie dostosowanych do tego 
gablotach filatelistycznych.
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Realizacja strategii
Osiągnięcia 2013

ROZWÓJ

e

66 mln zł
wynik brutto

Nakłady inwestycyjne 
w 2013 roku 

250 mln zł

Inwestycje w kapitał ludzki

217 mln zł

5,945 mld zł 
Przychody 

 5,880 mld zł
Koszty
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Sieć placówek pocztowych pozostaje jednym 
z kluczowych aktywów Poczty Polskiej S.A.  
Jest źródłem przewagi konkurencyjnej. 
Wdrażanie nowego modelu sieci wpływa na 
poprawę rentowności placówek, jakości obsługi 
klienta oraz na trwałą zmianę wizerunku Spółki. 

W 2013 roku wdrażano sukcesywnie nowy model 
sieci, którego idea sprowadza się do zmiany urzędu 
pocztowego w atrakcyjny i przyjazny punkt sprzedaży. 
Jest on zawsze zlokalizowany blisko klienta i oferuje mu 
atrakcyjne usługi. Nowy model sieci opiera się na 4 typach 
placówek dostosowanych biznesowo i funkcjonalnie 
do lokalnego potencjału sprzedażowego. 

W ramach zmian przygotowano 70 placówek nowego 
typu, 11 zautomatyzowanych całodobowych stref 
samoobsługowych, 150 samoobsługowych stref handlu 
oraz 260 dedykowanych punktów sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych i bankowych (Pocztowe Strefy 
Finansowe). 

W strefie samoobsługowej umieszczone są: 
• Kiosk pocztowy – urządzenie do samodzielnego 

nadawania listów i paczek,
• Listomat – urządzenie do samodzielnego odbioru 

przesyłek pocztowych,
• Kiosk internetowy – zapewniający dostęp do stron 

internetowych Poczty Polskiej S.A.,  
Banku Pocztowego S.A. i innych podmiotów 
z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,

• Bankomat,
• Wpłatomat.

Poczta Polska S.A. w 2013 roku aktywnie walczyła 
o dużych klientów biznesowych. Dokonała kompleksowej 
zmiany modelu sprzedażowego, bazując na wdrożeniu:
–  polityki produktowej, dostosowując ofertę usług 

do wymagań klientów, w tym do indywidualnych 
wymagań klientów strategicznych, 

– nowego modelu relacji z klientami, opierając się na 
oferowaniu partnerstwa biznesowego, poprawie 
jakości usług i obsługi klienta – przełożyło się to na 
spadek reklamacji w zakresie usług pocztowych i na 
wzrost satysfakcji klientów.

Wybrane efekty działań Poczty Polskiej S.A. w 2013 roku 
z obszaru sprzedaży:
– wygranie zdecydowanej większości postępowań 

w ramach ogłaszanych zamówień publicznych 
na rynku usług pocztowych,

Nowa wizualizacja 
i nowa sieć placówek

Klient w centrum uwagi

– pozyskanie nowych klientów, dzięki dobrej 
jakości świadczonych usług i elastyczności 
rozwiązań logistycznych oraz dopasowaniu oferty 
do oczekiwań,

– obsługa większości podmiotów sektora usług 
bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych 
oraz najbardziej liczących się firm na rynku 
e-commerce.

Działania Poczty Polskiej S.A. podjęte w 2013 roku 
pozwoliły w szczególności na:
– pozyskanie nowych klientów biznesowych,
– utrzymanie strategicznych klientów Poczty 

Polskiej S.A., mimo liberalizacji rynku usług 
pocztowych od początku 2013 roku,

– utrzymanie pozycji na rynku usług listowych.

W 2014 roku planowane jest dalsze wdrażanie nowego 
modelu sieci placówek. 

Placówki w nowym modelu sieci wprowadzane 
są zgodnie z odświeżoną identyfikacją wizualną marki 
Poczta Polska S.A., która obowiązuje od I kwartału 
2013 roku. Nowy system identyfikacji wizualnej, 
zawiera tradycyjną symbolikę i kolorystykę Poczty 
Polskiej S.A. Dzięki nowoczesnej stylistyce w większym 
stopniu odpowiada kluczowym wartościom marki i jest 
odzwierciedleniem zakresu zmian przeprowadzanych 
przez Spółkę. Sukcesywnie kolejne placówki pocztowe 
były poddawane zmianom rebrandingowym, również 
nowe samochody zostały oznakowane zgodnie z nowymi 
standardami wizualnymi.
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Poczta Polska S.A. stawia na usługi cyfrowe. Od 
października 2013 r. klienci Poczty Polskiej S.A. mogą 
przez internet kupić i wydrukować znaczki pocztowe, 
wysyłać listy lub kartki, które później w formie papierowej 
dostarcza listonosz. Jest to możliwe dzięki platformie 
internetowej działającej pod nazwą Envelo. To narzędzie, 
które pozwala na korzystanie z usług pocztowych 
w każdym miejscu i o każdej porze. Za wdrożenie 
odpowiedzialna jest spółka Poczta Polska S.A. Usługi 
Cyfrowe Sp. z o.o.

Najważniejsze usługi oferowane przez Envelo to:

Neofaktura, umożliwia wysłanie przez internet 
wszystkich wystawianych faktur. Nadane w ten sposób 
e-faktury trafią do specjalnej skrzynki odbiorczej 
na platformie Envelo – Neorachunki. Natomiast 
te, które mają być dostarczone w sposób tradycyjny, 
zostaną automatycznie wydrukowane i zakopertowane, 
a następnie dostarczone do skrzynki na listy przez 
listonosza. Usługa dedykowana jest przede wszystkim 
klientom biznesowym. Przedsiębiorcom wysyłającym 
powyżej 100 tysięcy sztuk korespondencji Envelo 
oferuje usługę Neofaktura masowa. Rozwiązanie bazuje 
na systemie platformy Envelo. Dedykowany portal 
dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta, 
np. zarządzanie pojedynczą przesyłką, zróżnicowane 
szablony korespondencji. 

W stronę e-poczty
Envelo, inne e-usługi

Neoznaczek, czyli znaczek pocztowy zabezpieczony 
kodem data matrix. Po zakupie online można wydrukować 
go na kartce papieru, etykiecie samoprzylepnej lub 
bezpośrednio na kopercie. Znaczek można pobrać ze 
strony www.envelo.pl lub otrzymać w postaci załącznika 
do e-maila. Wkrótce Poczta Polska S.A. zaproponuje 
nową funkcjonalność tego produktu, czyli możliwość 
zakupu neoznaczka na przesyłki rejestrowane. 

Neolist to odpowiednik tradycyjnego listu, który 
użytkownik przygotowuje i wysyła poprzez platformę 
Envelo. Wystarczy wpisać treść listu lub dołączyć 
plik PDF, dodać dane odbiorcy i wybrać standard 
ekonomiczny lub priorytetowy. Listonosz dostarczy 
neolist bezpośrednio do skrzynki wskazanej osoby, firmy 
lub urzędu. 

Neokartka to kartka pocztowa wysyłana przez internet 
i dostarczana do każdego miejsca na świecie w formie 
drukowanej. Wysyłający może dołączyć samodzielnie 
wykonaną fotografię lub skorzystać z galerii zdjęć 
dostępnej na platformie Envelo. Neokartkę można też 
wysyłać za pomocą darmowej aplikacji na urządzenia 
mobilne, działającej w systemach Android, iOS oraz 
Windows Phone. Przyszłość Envelo to pełne portfolio 
usług cyfrowych dopasowanych do różnorodnych grup 
klientów. Z nowoczesnej korespondencji pocztowej można 
skorzystać przez kanał internetowy (www.envelo.pl) 
oraz mobilny, dzięki aplikacji Envelo. 

Strategia Poczty Polskiej S.A. określa usługi paczkowe, 
kurierskie i logistyczne jako jeden z filarów rozwoju 
Spółki. Ma to związek z przygotowaniem nowej oferty 
przyciągającej przedsiębiorców e-commerce, które miało 
miejsce w 2013 roku. Wprowadzono ją w życie w styczniu 
2014, a kolejne rozwiązania dla branży e-commerce 
zostały dołączone do oferty w czerwcu tego samego roku.

W 2013 roku wprowadzono nową ofertę i modyfikację 
istniejących usług dla rynku KEP (rynek przesyłek 
kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Miało to 
na celu utrzymanie wysokich standardów jakości 
oraz dostosowanie jej do potrzeb klientów, głównie 
w segmencie e-commerce:

– elektroniczny nadawca dla klientów indywidualnych – 
nowoczesne i interaktywne narzędzie  
IT, usprawniające proces nadawania przesyłek,

– nowa usługa paczkowa MULTI PACZKA, 
która w styczniu 2014 została zastąpiona nowymi 

Nowe oferty – KEP

ofertami paczek z gwarantowanym terminem 
doręczenia: Paczka Ekstra24, Paczka24 oraz 
Paczka48,

– modyfikacja systemu śledzenia przesyłek – 
rozszerzenie zakresu informacji, wprowadzenie 
nazw przyjaznych użytkownikom, mechanizm 
generowania bezpośredniego linku do statusu 
przesyłki,

– aplikacja mobilna – zdalny dostęp do informacji 
o przesyłkach nadawanych za pośrednictwem 
Poczty Polskiej S.A., o lokalizacji placówki, wglądu 
do aktualności pocztowych.

Odnotowano 12% wzrost sprzedaży paczek i przesyłek 
kurierskich obsługiwanych przez Pocztę Polską S.A., 
mimo wolniejszego niż zakładano wzrostu rynku 
oraz wzrostu presji cenowej ze strony konkurentów 
(obniżenie poziomu marż). Największe wzrosty osiągnięto 
w przypadku przesyłek kurierskich Pocztex (wzrost 
wolumenu o 60%). 

Spersonalizowana kartka pocztowa 
z internetu do rąk własnych

n okartka

Znaczek pocztowy prosto  
z Twojej drukarki

n oznaczek

INTERNETOWE USŁUGI
      PROSTE JAK SKINIENIE PALCEM

nvelo

Korespondencja wysyłana 
przez internet i dostarczana 
w formie papierowej

n olist

Usługa zapewniająca Twojej 
korespondencji elektronicznej 
bezpieczeństwo i potwierdzanie 
dat nadania/odbioru cyfrowym 
stemplem pocztowym

n olist elektroniczny

Bezpieczna archiwizacja 
korespondencji i dokumentów 
wysyłanych drogą tradycyjną

n oskan
Dystrybucja korespondencji 
rozliczeniowej przez internet

n ofaktura

http://www.envelo.pl
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Wdrożenia produktów Envelo w latach 2012–2015

Oś czasu – Envelo

2012 2013 2014 2015

Zrealizowane

Neokartka www

Kartka pocztowa 
 wysyłana przez internet

Neokartka mobilna

Kartka pocztowa z własnego 
zdjęcia wysyłana ze smartfona 

i tabletu 

Neoznaczek

Znaczek pocztowy 
kupowany przez 
internet do 
samodzielnego 
drukowania na kopercie 
lub etykiecie

Neolist (hybrydowy)

Tradycyjny list wysyłany 
przez internet.

Platforma i marka
Envelo

Neokartka WWW

Koncepcja e-usług

Założenie PPUC

Neoznaczek  
i Neolist 
Rejestrowany 

Neolist Elektroniczny

Bezpieczny elektroniczny 
list rejestrowany

Konto Zaufane Envelo 

Uwierzytelniona 
tożsamość, uniwersalna 
skrzynka komunikacyjna

Poczta Hybrydowa

Masowa korespondencja   
wysyłana elektronicznie 
i doręczana w formie 
tradycyjnej

List Skanowany

Korespondencja 
tradycyjna dostarczana 
elektronicznie

Archiwum Cyfrowe

Digitalizacja dokumentów 
papierowych 
i udostępnienie w formie 
elektronicznej

e-umowa

Zawieranie umów 
na odległość, przez konto 

zaufane.

Neopodpis  

Cyfrowy 
stempel pocztowy, 

autoryzacja transakcji 
oraz dokumentów

W trakcie realizacji

Aplikacja 
mobilna Android

Neofaktura

Faktura wysyłana przez 
internet – dostarczana 
elektronicznie 
lub papierowo

Neorachunki 

Bezpieczna skrzynka 
do odbioru faktur 
elektronicznych

Neoznaczek

Przesyłki zagraniczne

Aplikacja mobilna iOS

Funkcje pocztowe

Neofaktura masowa

Portal obsługujący 
masową korespondencję 
i faktury

Pierwszy klient – PGE 
Obrót SA

Aplikacja mobilna

Windows Phone
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Inwestycje
IT, maszyny, flota

3) sieci sprzedaży (sieć pocztowa i  zabezpieczenia 
techniczne obiektów):
a) przygotowano 70 placówek pocztowych, 

zrewitalizowanych w nowym modelu sieci,
b) wdrożono Pocztowe Strefy Finansowe 

(łącznie 260 placówek),
c) uruchomiono strefy 24h w 10 placówkach 

pocztowych.
 

W zakresie inwestycji kapitałowych Spółka 
wydatkowała 38,4 mln zł. Środki te zostały 
przeznaczone przede wszystkim na rozwój e-usług (PPUC).

Priorytetami inwestycyjnymi Spółki na kolejne 
lata są:
1) logistyka:

a) realizacja procesów inwestycyjnych dla nowych 
sortowni i zakup maszyn sortujących dla WER 
w Warszawie, Zabrzu, Wrocławiu, Lisim Ogonie 
i Pruszczu Gdańskim,

b) pozyskanie kolejnych samochodów ciężarowych 
do i powyżej 3,5 t oraz bankowozów,

Najważniejsze inwestycje rzeczowe realizowane 
w 2013 roku, w zakresie:
1) logistyki (pocztowego systemu logistycznego 

i transportu):
a) pozyskano z leasingu 1228 samochodów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 
26 specjalistycznych pojazdów do przewozu 
wartości (bankowozów), 158 pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony;

2) inwestycji informatycznych:
a) zrealizowano inwestycje dla biznesu w zakresie 

rozwoju, modyfikacji i budowy systemów 
informatycznych, m.in: wspierających 
świadczenie usług finansowych, Poczta 2000 
(P2000), MRUm oraz MOPE, FinPost, e-Handel, 
ITSM, obsługi zgłoszeń Contact Center,

b) dokonano wymiany i uzupełnienia infrastruktury 
systemów,

c) zakupiono sprzęt informatyczny dla placówek 
pocztowych (ponad 6000 urządzeń);

c) dostawy wózków paletowych i innych rozwiązań 
technologicznych w celu rozwoju usług 
logistycznych;

2) informatyzacja:
a) rozwój i modyfikacja kluczowych systemów 

biznesowych,
b) zakup i wdrożenie narzędzi wspomagających 

działalność operacyjną,
c) optymalizacja zasobów sprzętowych IT,
d) wymiana i uzupełnienie infrastruktury systemów 

informatycznych;

Sytuacja ekonomiczna Grupy Poczty Polskiej

190

250

2011–2012 2013

Rok 2013 był przełomowy w wydatkach na rozwój. Poczta Polska S.A. skutecznie realizowała 
zakładane plany inwestycyjne. W kolejnych latach Spółka planuje dalszy wzrost inwestycji

Nakłady inwestycyjne 
(w milionach PLN)

+32%

W roku 2013 Poczta przeznaczyła 250 
mln zł na kluczowe inwestycje:

• LOGISTYKA
 rozwój floty samochodowej

• INFORMATYZACJA
  rozwój systemów informatycznych, zakup 

sprzętu

• SIEĆ SPRZEDAŻY
  rewitalizacja sieci placówek, wdrażanie 

Pocztowych Stref Finansowych

• INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Poczta Polska S.A. planuje 
przeznaczyć w latach 2014–2018 
na inwestycje (w tym inwestycje 
kapitałowe) ponad 1,3 mld zł.

3) sieć sprzedaży (sieć pocztowa i zabezpieczenia 
techniczne obiektów):
a) dostosowanie kolejnych placówek pocztowych 

do nowego modelu sieci, z których część będzie 
posiadała 24h strefy samoobsługowe, 

b) wdrażanie w kolejnych placówkach 
Pocztowych Stref Finansowych, 
umożliwiających świadczenie usług bankowych 
i ubezpieczeniowych,

c) inwestycje kapitałowe – rozwój obszarów 
usług cyfrowych i usług finansowych 
przez dokapitalizowanie podmiotów  
Grupy Poczty Polskiej.

Nakłady na inwestycje rzeczowe Poczty Polskiej S.A. w 2013 roku zamknęły się kwotą 
210,6 mln zł (łączne nakłady na inwestycje Poczty Polskiej S.A. w 2013 roku wynoszą ok. 250 mln zł)

54,46%
30,25%

15,29%

logistyka (pocztowy system 
logistyczny i transport)

inwestycje informatyczne

sieć sprzedaży (sieć pocztowa 
i zabezpieczenia techniczne obiektów)
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W 2013 roku wdrożono nową strukturę 
organizacyjną w wybranych obszarach Spółki:
1) powołano Pion Infrastruktury – w wyniku 

przeprowadzonych zmian uproszczono struktury 
i wydzielenie zasobów dedykowanych do obsługi 
kluczowych procesów, tj zaopatrzenia, administracji, 
zakupów i zarządzania nieruchomościami. Celem 
tych zmian była poprawa jakości obsługi jednostek 
biznesowych Poczty oraz optymalizacja kosztów,

2) powołano Pion Operacji Logistycznych – w wyniku 
przeprowadzonych zmian usprawniono przebieg 
procesów logistycznych i dalszy rozwój usług 
oferowanych w tym obszarze oraz wzmocniono 
pozycję Spółki na rynku logistycznym. Celem 
przyjętych zmian było również uproszczenie struktury 
organizacyjnej, zwiększenie efektywności pracy oraz 
dostosowanie się do wymagań i potrzeb biznesowych 
Spółki,

3) powołano Pion Sprzedaży – w wyniku 
przeprowadzonych zmian usprawniono koordynację 
obsługi sprzedażowej i operacyjnej klienta oraz 
określono odpowiedzialność za kluczowe procesy 
i ogniwa łańcucha wartości Poczty Polskiej S.A. 

(obejmujące m.in. sprzedaż usług i zarządzanie 
placówkami pocztowymi),

4) wprowadzono zmiany w Pionie Rozwoju Usług 
Finansowych, w ramach którego wydzielono funkcję 
odpowiedzialną za spójność strategii Grupy Poczty 
Polskiej oraz za kształtowanie polityki rozwoju usług 
finansowych, a także funkcję odpowiedzialną za 
zarządzanie sprzedażą usług bankowo- 
-ubezpieczeniowych oraz Pocztowe Strefy Finansowe,

5) powołano Pion Usług Biznesowych – w wyniku 
przeprowadzonych zmian rozpoczęto obniżenie 
kosztów funkcjonowania jednostek biznesowych 
Poczty Polskiej S.A. i Spółek Grupy Poczty Polskiej 
oraz działania mające na celu ugruntowanie pozycji  
na rynku Business Proces Outsourcing,

6) przygotowano do uruchomienia od 2014 roku  
Pion Informatyki i Telekomunikacji – nowej formy 
organizacji obszaru IT, która pozwoli na zwiększenie 
efektywności realizowanych procesów wsparcia 
użytkowników systemów, przez podporządkowanie 
funkcjonowania tego obszaru strategicznym celom 
biznesowym Spółki.

W obszarze zarządzania majątkiem:
1) ograniczono koszty rzeczowe nadzorowane przez 

infrastrukturę – największe oszczędności uzyskano 
w kosztach materiałów eksploatacyjnych (spadek 
o 8%), energii elektrycznej (7%), sprzątania (5%),

2) skrócono o połowę większość ścieżek decyzyjnych 
oraz usprawniono procesy obsługiwane przez 
Pion Infrastruktury na rzecz innych jednostek 
organizacyjnych – pozwoliło to na poprawę 
wskaźników terminowości wszystkich usług 
realizowanych przez Pion Infrastruktury (poprawa 
wskaźników realizacji zleceń Service Desk),

3) przeprowadzono dalszy proces centralizacji 
zakupów, co pozwoliło na zmniejszenie o 14% liczby 
postępowań przy jednoczesnym wzroście skali 
zakupów o 11% w stosunku do roku poprzedniego, 
skrócono o 33% czas trwania postępowań 
zakupowych,

4) wprowadzono dalsze regulacje obszaru zarządzania 
nieruchomościami – powstała zweryfikowana baza, 
obejmująca wszystkie (ponad 5 tys.) nieruchomości 
użytkowane przez Spółkę,

5) wdrożono jednolite standardy w zarządzaniu ponad 
2100 lokalami mieszkalnymi Poczty Polskiej S.A., 
wymieniono wszystkie umowy na zgodne ze 
standardem, ujednolicono zasady opłat czynszu, 
powstała jednolita baza lokali mieszkalnych.

Rozwój i restrukturyzacja 
obszarów wsparcia

W obszarze IT w 2013 roku przygotowano aktualizację 
Strategii IT w formie Programu Transformacji IT. Celem 
Programu było podporządkowanie funkcjonowania 
obszaru strategicznym celom biznesowym Spółki. Poza 
działalnością związaną z rozwojem i wdrażaniem nowych 
rozwiązań technologicznych, podjęto intensywne działania 
mające spowodować wzrost efektywności realizowanych 
procesów wsparcia użytkowników systemów. W ramach 
Programu wypracowano również nową organizację 
obszaru IT – Pion Informatyki i Telekomunikacji, który wraz 
z nowym modelem zarządzania i popytem na usługi IT 
rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2014 roku. 

W 2013 roku kontynuowano realizację działań 
modernizacyjnych, pozwalających na zmniejszenie 
luki technologicznej i dostosowanie narzędzi 
technologicznych, jakimi dysponuje Poczta Polska S.A., 
do standardów rynkowych.
 
W obszarze operacji i logistyki:
1) uzupełniono flotę samochodową o ponad 

1500 samochodów, zrealizowano branding 

2600 samochodów w nowe logo, wdrożono System 
Monitorowania Pojazdów (w urządzenia monitorujące 
wyposażono 100% samochodów objętych umową, 
tj 4745 pojazdów, co stanowi 94% wszystkich 
użytkowanych przez Spółkę), zoptymalizowano 
działalność w obszarze wydawania paliw i zaplecza 
technicznego,

2) zawarto kontrakt na zakup 8 maszyn sortujących 
listy i rozpoczęto budowę nowego terminala WER 
w Kielcach, zakończono prace projektowe dla 
nowych terminali WER w Szczecinie i w Białymstoku, 
przeprowadzono przegląd procesów operacyjnych 
w WER Warszawa z wykorzystaniem metodyki 
Lean Sigma jako pierwszego etapu opracowania 
modelowych procesów we wszystkich lokalizacjach 
WER, opracowano i wdrożono vademecum operacji 
logistycznych z zasadami realizacji procesów 
operacyjnych, opracowano analogiczne vademecum 
pracy kierowcy (kuriera),

3) zmieniono zasady planowania komunikacji pocztowej 
przez przejście na dynamiczne planowanie kursów 
międzywęzłowych.
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Wzrost jakości usług Poczta Polska S.A. prowadzi kompleksowy program 
zmian w Spółce, obejmujący m.in. zmiany procesowe, 
organizacyjne i technologiczne. Konsekwentnie poprawia 
wskaźniki dotyczące jakości realizowanych usług. 
W 2013 roku wszystkie parametry terminowości przesyłek 
listowych i paczkowych ponownie uległy poprawieniu, 
przekraczając minimalne standardy określone 
w regulacjach prawnych.

Wzrost poziomu satysfakcji klientów  
Poczty Polskiej S.A.

Działania podejmowane przez Spółkę pozwoliły uzyskać 
wymierne korzyści. Poprawiły organizację pracy 
w placówkach pocztowych oraz oceny jakości obsługi 
ze strony klientów. W ciągu ostatnich 3 lat o 30% spadła 
liczba reklamacji. Wyniki badań prowadzonych przez 
niezależne instytuty badawcze1 potwierdzają poprawę 
oceny klientów dotyczącej sposobu działania Poczty 
Polskiej S.A. 

1 Źródło: TNS Polska, edycje XII 2012 i XII 2013.

Wzrost jakości usług

Poczta Polska S.A. zapewnia coraz wyższy standard terminowości,  
co jest jednym z kluczowych czynników sukcesu na konkurencyjnym rynku pocztowym

priorytetoweekonomiczne
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Źródło: Poczta Polska S.A. www.poczta-polska.pl

Przesyłki polecone (%)
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W 2013 roku wskaźnik zadowolenia klientów 
indywidualnych z usług Spółki wyniósł 76 pkt.  
i wzrósł o 3 pkt. w stosunku do 2012 roku.

Sukcesywnie poprawia się również badana co kwartał opinia 
klientów, dotycząca postrzegania Poczty Polskiej S.A. jako 
dobrze zarządzanej firmy – zanotowano wzrost o 3 p.p. 
w stosunku do wyników z 2012 roku1.

1 Źródło: CBOS, edycja XII 2013, badanie klientów indywidualnych.
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2012 2013

+3

Prawie 2 tysiące wygranych 
przetargów

W ramach zawartych kontraktów Spółka zajmie się m.in.
doręczeniem nadawanej korespondencji, paczek 
i przesyłek kurierskich oraz usługami finansowymi. 
Do największych klientów należą m.in: PGNiG, NBP i ZUS.

Poczta Polska S.A. jest skuteczna w rywalizacji 
o klientów biznesowych i instytucjonalnych. Intensywne 
działania sprzedażowe Spółki na tym rynku przynoszą 
szybkie efekty. Wśród czołowych klientów znajdują się 
zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i duże jednostki 

administracji państwowej. Firma zwiększa swój udział 
w rynku, proponując wymierne korzyści biznesowe, 
m.in. konkurencyjne, rynkowe stawki i rozwinięty system 
logistyczny, obejmujący największą w Polsce sieć 
placówek i służbę doręczeń. Ważnym argumentem 
w decyzji o podjęciu współpracy jest też fakt, że 
w ostatnim czasie Poczta znacznie poszerzyła ofertę 
w zakresie usług kurierskich i e-usług. Firma położyła 
także nacisk na działania w ramach Grupy Kapitałowej 
Poczty Polskiej.

Inne



Nowoczesność to priorytet   4948   Nowoczesność to priorytet

W 2013 roku działania Poczty Polskiej S.A. wyznaczała
strategia Spółki „Kierunki strategiczne Poczty Polskiej S.A.
do 2017 roku”, przyjęta w grudniu 2012 roku. Jej 
aktualizacja nastąpiła pod koniec 2013 roku. Przyjęto
tytuł „Kierunki strategiczne Poczty Polskiej S.A. 
do 2018 roku”. Jest to kompleksowy dokument 
zawierający plan zmian w Spółce, który definiuje wizję 
firmy i system wartości dla wszystkich pracowników, 
wyznacza cele strategiczne oraz określa kluczowe kierunki 
i sposoby przeprowadzania zmian. 

Wyznaczone cele na najbliższe lata obejmują 
4 perspektywy: finansową, klienta, procesów i zasobów. 
Kluczową jest dla Spółki perspektywa finansowa 
i związana z nią rentowność: zarówno samej Spółki, 
jak i całej Grupy Poczty Polskiej.

Podstawowym celem strategicznym jest zatem osiągnięcie 
trwałej rentowności Spółki i utrzymywanie na stabilnym 

poziomie zakładanych wartości strategicznych celów 
finansowych w kolejnych latach projekcji. 

Oprócz sprecyzowanych w strategii Spółki celów 
i kierunków działań, równie ważne są silnie powiązane 
ze sobą działania rozwojowe i restrukturyzacyjne. 
Na podstawie analizy trendów rynkowych i potencjału 
konkurencyjnego Poczty Polskiej S.A. określono obszary 
biznesowe bardzo istotne dla jej przyszłości. Pierwszym 
z nich są usługi listowe, które mimo prognozowanego 
spadku wartości tego rynku z powodu digitalizacji 
komunikacji, są nadal podstawowym obszarem. Szansą 
rozwoju jest tu poszerzanie oferty e-usług jako usług 
dodanych do usług tradycyjnych. Ponadto dwoma 
perspektywicznymi obszarami biznesowymi są nowoczesne 
usługi finansowe (bankowo-ubezpieczeniowe) oraz rynek 
KEP i usługi logistyczne. Poczta Polska S.A. chce na tych 
obszarach wykorzystywać swój potencjał, wynikający 
z rozbudowanej sieci placówek i sieci logistycznej.

Strategia do 2018 r.

Wyzwania Wzrostu  
Poczty Polskiej S.A.

W IV kwartale 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie na 
niekorzyść Poczty Polskiej postępowania na obsługę 
Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przesyłek 
listowych na lata 2014–2015. Zamawiający zastosował 
cenę usług jako jedyne kryterium wyboru, a obsługę  
powierzył firmom konkurencyjnym. Spółka była 
operatorem wyznaczonym i złożyła ofertę obejmującą 
realizację w ramach kontraktu usług powszechnych – 
zgodną z wymaganymi prawem warunkami świadczenia 
tych usług i zatwierdzonymi przez regulatora rynku 
warunkami cenowymi (cennikiem i polityką opustową).
Niezależnie od podejmowanych kroków prawnych 
Poczta Polska S.A. zainicjowała w grudniu 2013 roku 
dedykowany program „Wyzwania Wzrostu 2014 roku”. 

Obejmuje on kilkadziesiąt dodatkowych inicjatyw 
przychodowych i kosztowych, które pozwolą na istotne 
zniwelowanie negatywnych efektów finansowych 
(z perspektywy planowanego na 2014 rok wyniku 
finansowego Spółki), wynikających z utraty kontraktu 
na obsługę Ministerstwa Sprawiedliwości. Umożliwi to 
znalezienie dodatkowych przychodów (w szczególności 
z obszarów e-commerce, usług finansowych i logistycznych, 
dzięki aktywizacji kanałów sprzedażowych i działań 
marketingowych), a tam gdzie to możliwe, usprawnienie 
procesów operacyjnych i dodatkowo ograniczenie kosztów 
funkcjonowania firmy. Program „Wyzwania Wzrostu 
Poczty Polskiej 2014” został pozytywnie zaopiniowany 
przez Radę Nadzorczą 5 lutego 2014 roku.

Inne

Nagrody i wyróżnienia

Poczta Polska S.A. została doceniona, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia w dziedzinach innowacyjnych 
usług, filatelistyki oraz działalności promocyjnej. 
Do najważniejszych sukcesów Spółki za 2013 roku należą:

–  przedłużenie prawa do posługiwania 
się godłem „Teraz Polska” (do 
czerwca 2016 roku) za wydawnictwa 
okolicznościowe (foldery filatelistyczne),

– zdobycie III miejsca w międzynarodowym konkursie 
organizowanym przez PostEurope za znaczek 
emisji Europa (tematem przewodnim konkursu były 
samochody pocztowe),

– przyznanie  godła  „Polska  Jakość  2013”  marce 
Pocztex – należącej do Grupy Poczty Polskiej.



Nowoczesność to priorytet   5150   Nowoczesność to priorytet

Wprowadzono formułę komunikacji kaskadowej, która 
usprawniła relacje między pracownikami a kadrą 
menedżerską. Łącznie w 2013 roku w procesie wzięło 
udział ponad 14 000 pracowników.

„Zarządzanie przez Wartości” to jeden z kluczowych 
elementów, który Poczta Polska S.A. wprowadziła 
w ramach realizacji swojej Strategii. Miało to na celu 
zmianę dotychczasowej kultury organizacyjnej. Ten proces 
został zapoczątkowany przez upowszechnianie nowych 
postaw oraz szeroką i otwartą komunikację. W 2013 roku 
kontynuowano realizację tego procesu. W tym celu 
stworzono grupę ponad 70. Liderów Zmiany, w której 
znaleźli się pracownicy, reprezentujący pełny przekrój ról 
w organizacji. 

Program „Zarządzanie 
przez Wartości”

14 000 
pracowników

Kadra 
menedżerska

70 
Liderów Zmiany

Priorytetowe zadania dla  
Poczty Polskiej S.A. na kolejne lata:

Osiągnięcie zakładanych strategicznych celów finansowych 
do 2018 roku1.

Dalsze konsekwentne wdrożenie strategii Spółki i Grupy 
Poczty Polskiej – rozwój na rynku KEP i nowoczesnych 
usług finansowych, e-usługi2.

Upublicznienie Spółki3.

Modernizacja – zniwelowanie luki technologicznej i skuteczne 
procesy inwestycyjne4.

Zmiana systemu wynagrodzeń, wprowadzenie systemu ocen 
i zarządzania przez cele5.

Wdrożenie nowego modelu sieci placówek, poprawa obsługi 
klienta i trwała zmiana wizerunku Poczty Polskiej S.A.6.

Trwała zmiana kultury organizacyjnej opartej na systemie 
wspólnych wartości7.

Poczta dla przyszłych pokoleń – działanie Spółki zgodnie 
z duchem społecznie odpowiedzialnego biznesu8.
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to na zmniejszenie zatrudnienia we wszystkich grupach 
zawodowych. 

W 2013 roku Zarząd Poczty Polskiej S.A. wprowadził dwie 
tury Programu Dobrowolnych Odejść. Miało to na celu 
(podobnie w jak 2012 r.) zniwelowanie negatywnych 
skutków społecznych działań restrukturyzacyjnych. 
Z programu skorzystało 4 090 osób (3 894,5 et.). 
Uruchomienie dwóch tur Programu Dobrowolnych Odejść 
umożliwiło stopniową i konsekwentną realizację założonej 

5) pozostałe szkolenia specjalistyczne – 21%.

W 2013 roku, w celu poprawy efektywności wydatków 
ponoszonych na rozwój zawodowy pracowników, 
wprowadzono w Spółce system szkoleń wewnętrznych. 
Do jego realizacji stworzono kadrę trenerów. Łącznie 
w 2013 roku, w szkoleniach przygotowujących trenerów 
wewnętrznych wzięło udział ponad 470 osób. 

Spółka prowadzi aktywny dialog i buduje wzajemne 
relacje z partnerami społecznymi. W celu zapewnienia 
transparentności we wzajemnych stosunkach, 
w 2013 roku organizowano spotkania ze związkami 
zawodowymi. Na bieżąco omawiano na nich sprawy 
istotne z punktu widzenia pracodawcy 
i pracowników. Do prezentowanych zagadnień 
należały m.in. kierunki strategiczne Poczty Polskiej S.A., 
zmiany organizacyjne, czy sytuacja ekonomiczno-
-finansowa Spółki. Ważnym elementem dialogu 
prowadzonego ze stroną społeczną był również proces 
wartościowania stanowisk pracy i stworzona na tej 
podstawie koncepcja nowego systemu wynagradzania 
pracowników Poczty Polskiej S.A. 

Rok 2013 był czasem konsekwentnej realizacji założeń 
Kierunków Strategicznych Spółki oraz wynikającej z nich 
Polityki Personalnej. Podjęte działania w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi miały na celu wsparcie biznesu poprzez 
rozwój kompetencji pracowników, poprawę efektywności 
pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia. 

W ramach prowadzonego programu restrukturyzacji 
Spółki przeprowadzono zmiany organizacyjne. Dokonano 
optymalizacji procesów realizowanych w Spółce. Wpłynęło 

na 2013 rok polityki personalnej w zakresie optymalizacji 
zatrudnienia.

Potrzeba podnoszenia praktycznych umiejętności 
menedżerskich oraz planowane na 2014 rok 
wprowadzenie systemu oceniania postaw i wyników 
pracy (system DIALOG), były powodem zorganizowania 
warsztatów dla kadry kierowniczej. Ten autorski 
i unikalny program warsztatów szkoleniowych był w pełni 
dopasowany do specyfiki działalności Poczty Polskiej S.A. 
oraz wymagań systemu DIALOG. Łącznie objęto nim 
ponad 4 500 osób zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych oraz wspierających ich koordynatorów 
DIALOG-u.

Ponadto, warto wspomnieć, że rok 2013 był przełomowy 
z powodu wprowadzenia testowego systemu MBO dla 
kadr menedżerskich (wyznaczania celów i rozliczania 
według zdefiniowanych KPI).

W 2013 roku zrealizowano programy rozwojowe, 
wspierające wdrażanie Kierunków Strategicznych. 
W szczególności chodziło tu o rozwój orientacji 
biznesowej, aktywizację procesu sprzedaży, poprawę 
poziomu obsługi klienta i jakości świadczenia usług. 
Zrealizowano ponad 198 000 osoboszkoleń, czyli 
o przeszło 50 000 więcej w stosunku do 2012 roku. 
Szkolenia realizowano w formule e-learningowej. Ta 
nowoczesna metoda umożliwiła efektywne przeszkolenie 
dużych grup pracowniczych, przy znacznie mniejszych 
kosztach w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi. 
Pozwoliła również na nowoczesne zarządzanie 
szkoleniami w Spółce. Tą metodą przeszkolono ponad 
5 000 pracowników. 

Wzrost liczby szkoleń był wynikiem starannie 
zaplanowanych i przeprowadzonych dużych projektów 
szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji 
sprzedażowych, menedżerskich i specjalistycznych.
Struktura zrealizowanych wydatków szkoleniowych 
odzwierciedla priorytety rozwojowe Spółki:
1) szkolenia dla służb sprzedaży – 51%,
2) szkolenia obowiązkowe – 15%,
3) szkolenia z zakresu zarządzania – 11%,
4) zarządzanie przez wartości – 2%,

Pracownicy

Zatrudnienie 
w Poczcie 

Polskiej S.A. 
na koniec 

2013

82 633 
etaty
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1. Poczta Polska S.A. jest największym w kraju 
operatorem pocztowym. Jako kluczowy polski 
pracodawca od wielu lat angażuje się w działania 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 
wykraczające poza obowiązki organizacyjne.  Od 
sierpnia 2013 roku dotychczasowe i przyszłe projekty 
z zakresu społecznej odpowiedzialności systematyzuje 
przyjęta Uchwałą Zarządu Poczty Polskiej S.A. 
„Strategia CSR na lata 2014 – 2017”. 

2. Celem projektów CSR jest realizacja strategii 
firmy, budowanie kultury korporacyjnej opartej na 
Wartościach Poczty Polskiej S.A., działanie na rzecz 
społeczności lokalnych oraz doskonalenie postaw 
i zachowań pracowników. Zmiany i nowe rozwiązania 
powinny być wprowadzane z myślą o społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Strategia CSR ma być 
obecna we wszystkich projektach realizowanych 
na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa 
i środowiska naturalnego. 

Strategia wyznaczyła wiodący kierunek podejmowanych 
działań na każdy rok jej realizacji. W 2013 roku Poczta 
Polska S.A. prowadziła przedsięwzięcia, mające na 
celu zwiększenie dostępności usług dla grupy klientów 
niepełnosprawnych (m.in. ze względu na ogłoszony 
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rok Osób 
Niepełnosprawnych). 

CSR  2013 r. – Poczta Polska S.A. przyjazna dla 
osób niepełnosprawnych 

1) „Obiekt bez barier” – pierwsze trzy placówki 
pocztowe (Konstancin-Jeziorna, Tarnowskie Góry, 
Inowrocław) uzyskały certyfikat, potwierdzający ich 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedzialność 
Społeczna

Certyfikat został przyznany przez Fundację 
„Integracja”, która przygotowała także rekomendacje 
dotyczące zasad projektowania kolejnych placówek 
przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.

2) Videofony – w czerwcu 2013 roku rozpoczął się 
montaż urządzeń ułatwiających komunikację między 
klientami posługującymi się językiem migowym 
a pracownikami Poczty. Pierwszy videofon pojawił się 
w placówce sąsiadującej z Instytutem Głuchoniemych 
w Warszawie. Drugi został zainstalowany w Gdańsku.

3) Strefa pierwszeństwa i edukacji – dedykowana 
jest osobom starszym i uprzywilejowanym (osoby 
niepełnosprawne, kobiety w ciąży i seniorzy). 
Głównym celem projektu jest edukacja, która dotyczy 
m.in. korzystania z urządzeń samoobsługowych 
zamontowanych w placówkach oraz z usług bankowo- 
-ubezpieczeniowych oferowanych przez Grupę Poczty 
Polskiej. Elementem strefy jest też kącik malucha. 
Pilotażowa Strefa pierwszeństwa i edukacji powstała 
w jednej z warszawskich placówek pocztowych. 
W 2014 roku projekt będzie kontynuowany 
w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski.

4) Edukacja seniorów i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – akcja została 
przeprowadzona w wybranych warszawskich 
placówkach pocztowych, w tygodniu następującym 
po Dniu Seniora (20 października). Edukacja 
dotyczyła korzystania z nowoczesnych urządzeń 
zlokalizowanych w całodobowych strefach 
samoobsługowych. 

Jednym z elementów strategii 
CSR Poczty Polskiej S.A. 
jest działalność utworzonej 
przez Spółkę Fundacji 

„Pocztowy Dar”, która posiada status organizacji 
pożytku publicznego. Jej misją jest wspieranie 

działań służących rozwojowi indywidualnemu osób 
wymagających wsparcia, w szczególności poprzez 
wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych, 
realizowane w czterech obszarach:

1) nauka, edukacja – organizowanie i współfinansowanie 
programów stypendialnych, promujących uzdolnione 
dzieci i młodzież, 

2) ochrona życia i zdrowia – udzielanie pomocy 
rzeczowej lub w formie dofinansowania na leczenie 
oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, 

3) pomoc socjalna – kierowana do pracowników Poczty 
Polskiej S.A., będących ofiarami klęsk żywiołowych,  
np. powodzi, pożarów,

4) udział w akcjach, programach i kampaniach 
społecznych – współpraca i wspieranie inicjatyw 
innych organizacji pozarządowych.

Fundacja „Pocztowy Dar” prowadzona jest przez 
pracowników Spółki na zasadach wolontariatu 
pracowniczego.

Przedsięwzięcia organizowane lub dofinansowywane 
przez Fundację w roku 2013: 
1) Program stypendialny „Przekaz ku 

przyszłości” – w roku 2013, w ramach III edycji 
programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”, 
wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży 
z rodzin niezamożnych, przejawiających wyższe niż 
przeciętne umiejętności i zdolności, jak i wykazujących 
się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, 
sportu, kultury czy działalności społecznej, Fundacja 
ufundowała 80 stypendiów, w tym dwa dla wybitnych 
uczniów studiujących za granicą. Łącznie kwota 
przyznanych stypendiów wyniosła 289 667 złotych. 

2) Ochrona życia i zdrowia  – Fundacja przekazała 
w 2013 roku 64 910 złotych, w tym  
na indywidualną pomoc rzeczową lub w formie 
dofinansowania: 

– z przeznaczeniem na zakup leków i sprzętu 
rehabilitacyjnego – na kwotę 19 880 złotych, 

– na dofinansowanie rehabilitacji domowej (329 
godzin rehabilitacji) – na kwotę 19 960 złotych, 

– dofinansowanie kosztów turnusów 
rehabilitacyjnych – na kwotę 25 070 złotych.

3) Programy i kampanie społeczne – w  ramach 
wspierania programów, kampanii społecznych  
i kampanii edukacyjnych, realizowanych przy 
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, 
Fundacja przekazała pomoc o wartości 26 250 zł, 
w tym: 
a) dofinansowano program stypendialny Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, obejmujący  
siedmioro dzieci na rok szkolny 2013/14, 

b) dofinansowano organizację XI Pleneru 
Artystycznego dla Osób Niepełnosprawnych, 
zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Koszalinie, 

c) udzielono wsparcia przy organizacji projektu 
„Gotujemy się do pracy – integracyjno-społeczne 
warsztaty kulinarne”, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób 
Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” z siedzibą 
w Gościeradowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy DPS w Gościeradowie.

Poczta Polska S.A. prowadzi także działania, które 
zawierają elementy CSR. Wśród nich są m.in. projekty 
dedykowane pracownikom (szkolenia i programy 
rozwoju kompetencji pracowników, wydarzenia sportowe 
i integracyjne), klientom (zwiększanie dostępności 
i elektronizacja usług pocztowych), społeczeństwu 
(sponsoring wydarzeń kulturalnych) i środowisku 
(powtórne użytkowanie opakowań do nadawania paczek, 
modernizacja floty).
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Wyniki
Poczta Polska S.A.

RENTOWNOŚĆ

e

e

Wybrane dane finansowe w warunkach porównywalnych

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

zmiana 
2013–2012

zmiana 
2013–2012

 2013 2012 mln zł % 2013 2012 mln zł %

Przychody mln zł 5 945,3 6 161,6 -216,2 -3,5 5 945,3 6 161,6 -216,2 -3,5

Koszty mln zł 5 879,6 6 050,6 -171,0 -2,8 5 777,4 6 050,6 -273,2 -4,5

Wynik biznesowy3 mln zł 56,8 91,2 -34,3 -37,7 159,1 91,2 67,9 74,4

Wynik finansowy brutto mln zł 65,7 111,0 -45,2 -40,8 168,0 111,0 57,0 51,4

Wynik finansowy netto2 mln zł 37,0 88,8 -51,8 -58,4 119,8 88,8 31,0 34,9

Zysk pozostający 
do dyspozycji Spółki/ 
/Strata do pokrycia2 mln zł 28,2 72,6 -44,4 -61,1 98,6 72,6 26,0 35,9

EBITDA mln zł 221,2 268,2 -47,0 -17,5 323,4 268,2 55,3 20,6

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).
2 W ujęciu porównywalnym dla wyniku netto oraz wyniku pozostającego do dyspozycji Spółki za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną.
3 Wynik biznesowy – wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości.



Nowoczesność to priorytet   5958   Nowoczesność to priorytet

Rachunek wyników

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

zmiana 
2013–2012

zmiana 
2013–2012

mln PLN 2013 2012 mln zł % 2013 2012 mln zł %

Przychody 5 945,3 6 161,6 -216,2 -3,5 5 945,3 6 161,6 -216,2 -3,5

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałów 5 819,7 6 014,2 -194,5 -3,2 5 819,7 6 014,2 -194,5 -3,2

Przychody ze sprzedaży usług 
plus marża na sprzedaży 
towarów i materiałów 5 736,5 5 879,2 -142,7 -2,4 5 736,5 5 879,2 -142,7 -2,4

Pozostałe przychody 
operacyjne 75,6 89,8 -14,2 -15,8 75,6 89,8 -14,2 -15,8

Przychody finansowe 50,1 57,6 -7,5 -13,0 50,1 57,6 -7,5 -13,0

Koszty 5 879,6 6 050,6 -171,0 -2,8 5 777,4 6 050,6 -273,2 -4,5

Koszty podstawowej 
działalności operacyjnej 5 808,6 5 974,2 -165,6 -2,8 5 706,3 5 974,2 -267,9 -4,5

Koszty podstawowej 
działalności operacyjnej bez 
wartości zakupu sprzedanych 
towarów i materiałów 5 725,4 5 839,2 -113,8 -1,9 5 623,1 5 839,2 -216,1 -3,7

Pozostałe koszty operacyjne 58,6 67,0 -8,3 -12,5 58,6 67,0 -8,3 -12,5

Koszty finansowe 12,4 9,4 3,0 31,9 12,4 9,4 3,0 31,9

Wynik brutto 65,7 111,0 -45,2 -40,8 168,0 111,0 57,0 51,4

Wynik na sprzedaży 11,1 39,9 -28,9 -72,2 113,3 39,9 73,4 183,7

Wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej 17,0 22,9 -5,9 -25,7 17,0 22,9 -5,9 -25,7

Wynik na operacjach 
finansowych 37,7 48,2 -10,5 -21,8 37,7 48,2 -10,5 -21,8

Wynik netto2 37,0 88,8 -51,8 -58,4 119,8 88,8 31,0 34,9

Zysk pozostający 
do dyspozycji Spółki/ 
/Strata do pokrycia2 28,2 72,6 -44,4 -61,1 98,6 72,6 26,0 35,9

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).
2 W ujęciu porównywalnym dla wyniku netto oraz wyniku pozostającego do dyspozycji Spółki za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną.

Aktywa

zmiana 
2013–2012 struktura

mln PLN 31 XII 2013 31 XII 2012 mln zł % 31 XII 2013 31 XII 2012

Aktywa trwałe 2 214,5 2 149,9 64,7 3,0 45,6% 43,3%

Wartości niematerialne i prawne 96,7 82,6 14,2 17,1 2,0% 1,7%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 636,5 1 593,3 43,2 2,7 33,7% 32,1%

Należności długoterminowe 3,1 2,6 0,5 21,5 0,1% 0,1%

Inwestycje długoterminowe 263,2 230,9 32,3 14,0 5,4% 4,7%

Długoterminowe rozliczenia 
miedzyokresowe 214,9 240,5 -25,6 -10,6 4,4% 4,8%

Aktywa obrotowe 2 644,2 2 813,3 -169,1 -6,0 54,4% 56,7%

Zapasy 31,2 45,6 -14,4 -31,5 0,6% 0,9%

Należności krótkoterminowe 618,3 580,2 38,1 6,6 12,7% 11,7%

Inwestycje krótkoterminowe 1 854,2 2 081,5 -227,3 -10,9 38,2% 41,9%

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 140,5 106,0 34,5 32,5 2,9% 2,1%

AKTYWA RAZEM 4 858,7 4 963,2 -104,5 -2,1 100,0% 100,0%
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Pasywa

zmiana 2013–2012 struktura

mln PLN 31 XII 2013 31 XII 2012 mln zł % 31 XII 2013 31 XII 2012

Kapitał własny 1 279,5 1 176,9 102,6 8,7 26,3 23,7

Kapitał zakładowy (akcyjny) 774,1 774,1 0,0 0,0 15,9% 15,6%

Kapitał zapasowy 402,7 313,2 89,6 28,6 8,3% 6,3%

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 74,4 17,0 57,4 337,7 1,5% 0,3%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 37,0 88,8 -51,8 -58,4 0,8% 1,8%

Odpisy z zysku netto 
w ciągu roku obrotowego 
(wartość ujemna) -8,7 -16,2 7,5 46,2 -0,2% -0,3%

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 3 579,3 3 786,3 -207,1 -5,5 73,7% 76,3%

Rezerwa na zobowiązania 743,6 847,0 -103,3 -12,2 15,3% 17,1%

Zobowiązania długoterminowe 85,4 42,6 42,8 100,5 1,8% 0,9%

Zobowiązania krótkoterminowe 2 183,2 2 335,1 -151,9 -6,5 44,9% 47,0%

Rozliczenia międzyokresowe 567,0 561,6 5,4 1,0 11,7% 11,3%

PASYWA RAZEM 4 858,7 4 963,2 -104,5 -2,1 100,0% 100,0%

Wybrane wskaźniki rentowności

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

2013 2012 2013 2012

Wskaźnik rentowność obrotu brutto; 
wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,11% 1,80% 2,82% 1,80%

ROA – wskaźnik rentowność majątku; 
wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 0,75% 1,99% 2,44% 1,99%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego; 
wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 3,01% 7,81% 9,75% 7,81%

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).

Wskaźniki rentowności sprzedaży

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

2013 2012 2013 2012

Rentowność sprzedaży brutto; 
wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,13% 1,85% 2,89% 1,85%

Rentowność sprzedaży netto; 
wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,64% 1,48% 2,06% 1,48%

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).

Wskaźniki produktywności aktywów

2013 2012

Wskaźnik obrotu majątku trwałego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 2,63 2,80

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 2,20 2,14

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 1,20 1,21
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Wskaźniki finansowania aktywów

2013 2012

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym; 
kapitał własny / aktywa ogółem 0,26 0,24

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym; 
kapitał własny / aktywa trwałe 0,58 0,55

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym; 
(kapitał własny+rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,95 0,96

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym; 
(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 1,04 1,03

Wskaźniki płynności finansowej

2013 2012

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia); 
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,21 1,20

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia); 
(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 1,20 1,19

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia); 
inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,85 0,89

Rachunek przepływów pieniężnych

zmiana 2013–2012

mln PLN 2013 2012 mln zł %

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Wynik finansowy netto 37,0 88,8 -51,8 -58,4

II Korekta wyniku netto -114,3 954,3 -1 068,6 -112,0

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77,3 1 043,1 -1 120,4 -107,4

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I Wpływy 57,0 76,1 -19,2 -25,2

II Wydatki 146,5 23,2 123,3 532,5

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89,5 53,0 -142,5 -269,0

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I Wpływy 0,0 13,6 -13,6  -100,0

II Wydatki 60,5 42,3 18,1 42,9

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,5 -28,8 -31,7 -110,3

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) -227,3 1 067,3 -1 294,7 -121,3

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -227,3 1 067,1 -1 294,4 -121,3

F Środki pieniężne na początek okresu 2 081,5 1 014,4 1 067,1 105,2

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 854,2 2 081,7 -227,6 -10,9
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Wybrane dane finansowe

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

zmiana 
2013–2012

zmiana 
2013–2012

2013 20122 mln zł % 2013 20122 mln zł %

Przychody mln zł 6 509,4 6 736,0 -226,6 -3,4 6 509,4 6 736,0 -226,6 -3,4

Koszty mln zł 6 422,3 6 585,1 -162,8 -2,5 6 320,1 6 585,1 -265,0 -4,0

Wynik biznesowy3 mln zł 84,7 136,0 -51,3 -37,7 186,9 136,0 50,9 37,5

Wynik finansowy brutto mln zł 93,5 155,7 -62,2 -39,9 195,7 155,7 40,0 25,7

Wynik finansowy netto4 mln zł 44,0 110,1 -66,1 -60,0 126,7 110,1 16,6 15,1

Zysk pozostający 
do dyspozycji/ 
/Strata do pokrycia4 mln zł 35,3 93,9 -58,6 -62,4 105,6 93,9 11,7 12,5

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń) w Poczcie Polskiej.
2 Dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości.
3 Wynik biznesowy – wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości w Poczcie Polskiej.
4 W ujęciu porównywalnym dla wyniku netto oraz wyniku pozostającego do dyspozycji za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną.

Rachunek wyników

zmiana 2013–2012

mln PLN 2013 20121 mln zł %

Przychody 6 509,4 6 736,0 -226,7 -3,4

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 6 317,0 6 543,9 -226,8 -3,5

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 174,0 6 330,7 -156,7 -2,5

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143,0 213,1 -70,1 -32,9

Pozostałe przychody operacyjne 85,8 96,5 -10,6 -11,0

Przychody finansowe 106,5 95,7 10,8 11,3

Koszty 6 422,3 6 585,1 -162,7 -2,5

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 6 229,4 6 408,8 -179,4 -2,8

Pozostałe koszty operacyjne 61,9 72,8 -11,0 -15,0

Koszty finansowe 131,1 103,5 27,6 26,7

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 6,5 4,8 1,7 35,5

Wynik brutto 93,5 155,7 -62,2 -39,9

Wynik na sprzedaży 87,7 135,1 -47,4 -35,1

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 24,0 23,6 0,3 1,4

Wynik na operacjach finansowych -24,6 -7,8 -16,8 -215,6

Wynik netto 44,0 110,1 -66,1 -60,0

Zysk pozostający do dyspozycji Spółki/ 
/Strata do pokrycia 35,3 93,9 -58,6 -62,4

1 Dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości.

Wyniki
Grupa Kapitałowa  
Poczty Polskiej
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Aktywa

zmiana 2013–2012 struktura

mln PLN 31 XII 2013 31 XII 20121 mln zł % 31 XII 2013 31 XII 2012

Aktywa trwałe 7 296,5 6 587,3 709,2 10,8 65,4% 60,5%

Wartości niematerialne i prawne 135,2 106,5 28,7 26,9 1,2% 1,0%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 684,4 1 640,2 44,2 2,7 15,1% 15,1%

Należności długoterminowe 3,5 3,1 0,4 12,9 0,0% 0,0%

Inwestycje długoterminowe 5 219,2 4 565,1 654,1 14,3 46,8% 41,9%

Długoterminowe rozliczenia 
miedzyokresowe 254,2 272,4 -18,2 -6,7 2,3% 2,5%

Aktywa obrotowe 3 853,9 4 300,8 -446,9 -10,4 34,6% 39,5%

Zapasy 31,9 46,8 -14,9 -31,8 0,3% 0,4%

Należności krótkoterminowe 561,4 504,5 56,9 11,3 5,0% 4,6%

Inwestycje krótkoterminowe 3 107,6 3 638,3 -530,7 -14,6 27,9% 33,4%

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 153,0 111,2 41,8 37,6 1,4% 1,0%

AKTYWA RAZEM 11 150,4 10 888,1 262,3 2,4 100,0% 100,0%

1 Dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości.

Pasywa

zmiana 2013–2012 struktura

mln PLN 31 XII 2013 31 XII 20121 mln zł % 31 XII 2013 31 XII 2012

Kapitał / Fundusz własny 1 439,5 1 334,2 105,3 7,9 12,9% 12,3%

Kapitał zakładowy (akcyjny) 774,1 774,1 0,0 0,0 6,9% 7,1%

Kapitał zapasowy 399,1 307,3 91,8 29,9 3,6% 2,8%

Kapitał z aktualizacji wyceny -1,0 3,3 -4,3 -130,3 0,0% 0,0%

Pozostałe kapitały rezerwowe 166,4 140,4 26,0 18,5 1,5% 1,3%

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 65,6 15,2 50,4 331,6 0,6% 0,1%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 44,0 110,1 -66,1 -60,0 0,4% 1,0%

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wartość ujemna) -8,7 -16,2 7,5 46,3 -0,1% -0,1%

Kapitały mniejszości 101,9 98,3 3,6 3,6 0,9% 0,9%

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 9 609,0 9 455,6 153,4 1,6 86,2% 86,8%

Rezerwa na zobowiązania 771,6 878,7 -107,1 -12,2 6,9% 8,1%

Zobowiązania długoterminowe 646,6 708,4 -61,8 -8,7 5,8% 6,5%

Zobowiązania krótkoterminowe 7 547,4 7 247,0 300,4 4,1 67,7% 66,6%

Rozliczenia międzyokresowe 643,4 621,4 22,0 3,5 5,8% 5,7%

PASYWA RAZEM 11 150,4 10 888,1 262,4 2,4 100,0% 100,0%

1 Dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości.
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Wskaźniki finansowania aktywów

2013 2012

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku funduszem własnym; 
kapitał własny / aktywa ogółem 0,13 0,13

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym; 
kapitał własny / aktywa trwałe 0,13 0,13

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym; 
(kapitał własny+rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,42 0,40

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym; 
(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 1,97 2,16

Wskaźniki płynności finansowej

2013 2012

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia); 
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,55 0,50

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia); 
(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 0,55 0,50

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia); 
inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,46 0,40

Wskaźniki produktywności aktywów

2013 2012

Wskaźnik obrotu majątku trwałego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 0,91 1,01

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 1,55 2,00

Wybrane wskaźniki rentowności

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

2013 2012 2013 2012

Rentowność obrotu brutto; 
wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,44% 2,31% 3,01% 2,31%

ROA – rentowność majątku; 
wynik finansowy netto / aktywa ogółem 0,40% 1,13% 1,15% 1,13%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego; 
wynik finansowy netto / kapitał własny 3,17% 8,56% 9,13% 8,56%

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego; 
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,57 0,67 0,57 0,67

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).

Wskaźniki rentowności sprzedaży

ujęcie księgowe ujęcie porównywalne1

2013 2012 2013 2012

Rentowność sprzedaży brutto; 
wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,48% 2,38% 3,10% 2,38%

Rentowność sprzedaży netto; 
wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,70% 1,68% 2,01% 1,68%

1 Wyłączenie z wyników 2013 r. skutku realizacji Polityki Personalnej (inflacyjnej podwyżki wynagrodzeń).
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