






Z poważaniem

Józef Banach  Przewodniczący Rady Nadzorczej–

LIST
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY NADZORCZEJ

Niniejszy Raport to pełny obraz firmy, która piąty rok 

z rzędu wypracowała dodatni wynik finansowy oraz 

dąży do osiągnięcia pozycji lidera na rynku logistyki 

dla e-commerce i udanego debiutu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dwa fakty z ubiegłego roku – utrata kontraktu na 

obsługę korespondencji sądów i prokuratur oraz 

spadek wolumenu listów o 180 mln sztuk – potwier-

dziły słuszność decyzji władz spółki o intensywnym 

rozwijaniu alternatywnych źródeł przychodów. 

Poczta Polska S.A. prowadzi obecnie ekspansję na 

rynku dostawy paczek i kompleksowej obsługi sektora 

e-commerce, rozbudowuje platformę usług cyfrowych 

Envelo, a także wzbogaca ofertę produktów finan-

sowych. Spółka pozostaje jednocześnie jedynym dużym 

operatorem świadczącym wysokiej jakości bezpieczne 

usługi pocztowe. 

Taką diagnozę potwierdziły niepokojące doniesienia 

medialne i wyniki kontroli UKE w sprawie realizacji 

przetargu na obsługę sądownictwa w 2014 r.

Zaostrzająca się konkurencja na rynku pocztowym oraz 

zastrzeżenia do realizacji powyższego przetargu miały 

także pozytywne aspekty dla branży. Temat usług 

pocztowych bardzo często gościł w debacie publicznej.

Dziennikarze i decydenci zaczęli dostrzegać strate-

giczną rolę Poczty Polskiej S.A. w infrastrukturze 

Państwa. Coraz częściej, porównując usługi publiczne

i prywatne, brali oni pod uwagę nie tylko najniższą 

cenę, ale też jakość, terminowość, bezpieczeństwo, 

komfort klienta, strukturę zatrudnienia i sieć placówek.

Spółka przygotowywała się do wzięcia udziału w kon-

kursie na pocztowego operatora wyznaczonego i była 

zdeterminowana, aby go wygrać. W 2014 roku trwały 

też prace nad nową wizją rozwoju firmy oraz nad 

stworzeniem nowej polityki personalnej. 

Dzięki temu, w bieżącym roku Zarząd mógł poinformo-

wać o przyjęciu strategii rozwoju Poczty Polskiej 

do 2020 r., podpisaniu nowego Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy oraz zwycięstwie w konkursie 

na operatora wyznaczonego. 

Szanowni Państwo,

zeszły rok był dla 

Poczty Polskiej czasem 

podejmowania wyzwań 

i dokonywania zmian. 

Dzisiaj możemy 

obserwować ich 

pozytywne efekty. 

W klimat tej debaty wpisała się uzdrawiająca, 

w znacznym stopniu, sytuację na rynku pocztowym 

nowelizacja Prawa zamówień publicznych.  

Jedna ze zmian dotyczyła kryteriów rozstrzygania 

przetargów – obecnie premiowana jest nie tylko 

najniższa cena, ale także zatrudnianie pracowników 

na umowy o pracę.

W świetle tych informacji jeszcze większego znaczenia 

nabiera fakt, że Poczta Polska S.A. jako jedyny 

podmiot złożyła ofertę spełniającą wymagania 

konkursu i wygrała go, zdobywając 210 na 220 

przewidzianych w regulaminie punktów.

Raport roczny za rok 2014 pokazuje, 

że Poczta Polska S.A. jest przygotowana, aby świadczyć 

najwyższej jakości usługi komunikacyjne, finansowe 

i z zakresu eGoverment dla klientów indywidualnych, 

być partnerem logistycznym pierwszego wyboru 

dla biznesu, gwarantować stabilny zwrot z inwestycji 

dla akcjonariuszy i pełnić strategiczną rolę 

w infrastrukturze państwa.

Możemy jednocześnie zapewnić, że robimy i będziemy 

robić wszystko, aby być jeszcze lepszym i bardziej 

konkurencyjnym operatorem pocztowym.
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ZARZĄDU

Ubiegły rok był bardzo ważny z racji zmiany w postrze-

ganiu Poczty Polskiej S.A. przez naszych klientów. 

W styczniu 2014 roku firmy konkurujące 

z Pocztą Polską S.A. rozpoczęły świadczenie usług 

listowych na rzecz wymiaru sprawiedliwości. 

Opinie naszych klientów bardzo nas zbudowały. 

To, że nasi klienci wielokrotnie podkreślali atuty naszej 

firmy – przede wszystkim bezpieczeństwo i terminowość 

dostaw – uświadomiło nam jeszcze mocniej, 

że Poczta Polska S.A. jest prawdziwą instytucją zaufania 

publicznego w naszym kraju. To solidny fundament do 

dalszego rozwoju Poczty, jako firmy pełniącej strategiczną 

rolę w państwie.

Szanowni Państwo,

to był przełomowy rok 

dla Poczty Polskiej S.A. 

Nasza strategia potwier-

dziła swoją skuteczność. 

Poczta Polska S.A., jako 

główny fundament 

Grupy, ma solidne 

podstawy aby pozostać 

zyskowną firmą z dużym 

potencjałem do dalszego 

rozwoju.
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Rozstrzygnięcie tego przetargu było dla nas także wyz-

waniem biznesowym. Na początku 2014 roku został 

uruchomiony program „Wyzwania Wzrostu Poczty 

Polskiej 2014 , którego celem było uzupełnienie luki 

w przychodach spółki spowodowanej tym przetargiem. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników, udało nam 

się zminimalizować straty w przychodach po utracie 

kontraktu z Ministerstwem Sprawiedliwości i między 

innymi dzięki tym działaniom spółka wypracowała 

w minionym roku ponad 80 mln złotych zysku brutto. 

Patrząc na rok 2014 i jego przełomowe znaczenie dla 

rozwoju Poczty Polskiej S.A., należy też podkreślić wyko-

rzystanie przez nas szansy, jaką jest dynamiczny rozwój 

e-commerce w Polsce. Z naszych usług korzystają zarówno 

największe sklepy internetowe, jak i sprzedający w sieci 

Polacy. Z Pocztą Polską S.A. współpracuje ponad 60% 

polskich e-sklepów. To efekt biznesowej zmiany oferty 

i rynkowej ekspansji w pozyskiwaniu nowych klientów. 

Nowoczesna oferta paczkowa, zawierająca optymalny czas 

realizacji, konkurencyjne ceny i elektroniczne usługi doda-

ne to atuty, które dostrzegają klienci i rynek. Podkreśle-

niem wagi, jaką przykładamy od obsługi rosnącego rynku 

e-commerce, było uruchomienie w czerwcu 2014 roku 

specjalnego serwisu ecommerce.poczta-polska.pl, ofe-

rującego kompleksową obsługę branży e-handlu. Nasza 

strategia na rynku paczkowym jest jasna: chcemy odpo-

wiadać za jak największą część łańcucha dostaw na rynku 

e-commerce, a naszym celem jest znalezienie się w gronie 

trzech największych dostawców w Polsce. Dzięki zmia-

nom oferty i dostosowaniu jej do rynku, pozycja 

Poczty Polskiej S.A. na tym rynku umacnia się szybciej 

i znacznie bardziej efektywnie niż średnia rynkowa. 

W ubiegłym roku nasza sprzedaż wzrosła w wolumenach 

o 16%, dwukrotnie więcej niż cały rynek. 

Aktywnie walczymy o klientów: podpisaliśmy 34 tys. 

nowych kontraktów z dużymi i małymi podmiotami. 

Warto podkreślić, że 30 największych kontraktów, 

zawartych z firmami i instytucjami publicznymi, opiewa 

łącznie na 430 milionów złotych. Takie wyniki to dla nas 

powód do satysfakcji, bo jesteśmy konkurencyjni cenowo 

i potrafimy szybko reagować na zapotrzebowanie rynko-

we. Kluczowym aspektem z punktu widzenia klientów jest 

jakość naszych usług. Rok 2014 był dla nas kolejnym, 

w którym intensywnie inwestowaliśmy w infrastrukturę 

i terminowość dostaw. 

”

Zostaliśmy 

również docenieni przez rynek w obszarze tradycyjnej 

komunikacji. W 2014 roku trwały prace nad nową 

strategią, którą zaprezentowaliśmy na początku 2015 

roku. Zakłada ona, że paczki i usługi kurierskie będą 

motorem wzrostu Grupy Poczty Polskiej. 

W naszych sortowniach uruchomiliśmy najnowocześniej-

sze w Europie maszyny rozdzielcze do sortowania prze-

syłek listowych. W sumie, w latach 2011-2014 

Poczta Polska S.A. na inwestycje rzeczowe i kapitałowe 

wydatkowała ponad 700 mln zł. Równocześnie inwes-

towaliśmy w zmiany w obszarze jakości pracy i wynagro-

dzeń – w ciągu trzech lat przeznaczyliśmy na ten cel blisko 

600 mln zł. Warto też podkreślić, że Poczta Polska S.A. 

w ciągu ostatnich 4 lat wpłaciła z tytułu obciążeń publicz-

noprawnych ponad 3,7 mld zł, w tym z tytułu podatków 

i ubezpieczeń społecznych oraz PFRON. Realizacja celów 

biznesowych jest możliwa tylko wtedy, gdy najwa-

żniejszym punktem odniesienia jest klient. Dlatego 

Poczta Polska S.A. mocno rozwijała nowy model obsługi – 

przejście od urzędu pocztowego do przyjaznych punktów 

obsługi klienta. W 2014 roku mieliśmy już ponad 200 

nowych placówek oferujących pełne spektrum usług 

Grupy Poczty Polskiej. Te zmiany zostały dostrzeżone 

przez konkurencję i rynek oraz docenione przez naszych 

klientów.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również systemową 

zmianę podejścia do wynagrodzeń i premiowania efek-

tywności naszych pracowników. Dziś należy stwierdzić, 

że Poczta Polska S.A. wykonała fundamentalny – dla 

przyszłości spółki – krok w kierunku zmiany sposobu 

funkcjonowania. Po unowocześnieniu oferty biznesowej 

i podpisaniu nowego Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy wprowadzamy do firmy nowe rozwiązania dla 

naszych pracowników, premiujące aktywną postawę 

i efektywność, połączone z zatrudnieniem na umowę 

o pracę, gwarantującą pełną ochronę socjalną zatrud-

nionym. W 2014 roku z powodzeniem rozwijaliśmy nasze 

usługi finansowe. Bardzo ważne było otrzymanie od 

Komisji Nadzoru Finansowego zgody na utworzenie 

ubezpieczeniowej spółki życiowej, która rozpoczęła 

działalność w 2015 roku.

Poczta Polska S.A. to jedna z najstarszych i największych 

firm o polskim kapitale oraz największy pracodawca 

w naszym kraju. Każdego dnia towarzyszymy milionom 

Polaków przynosząc im ważne wiadomości. Jesteśmy 

obecni w całej Polsce, dzięki listonoszom i poprzez sieć 

naszych placówek pocztowych. Stale jesteśmy wierni 

wartościom, które przez lata zapewniały nam sukces, 

takim jak zaufanie, bliskość, bezpieczeństwo, rzetelność. 

Wprowadzamy również innowacyjne rozwiązania, 

tak aby w pełni dostosować się do nowej rzeczywistości 

gospodarki cyfrowej.
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Kiedy ktoś bliski o kim myślisz jest daleko

i masz potrzebę przesłania mu tego,

czego sam nie jesteś w stanie dostarczyć –

wtedy możesz liczyć na nas.
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WPROWADZENIE

W obecnej formie prawnej spółka funkcjonuje od 

1 września 2009 roku. Założycielem Poczty Polskiej S.A. 

i właścicielem wszystkich akcji jest Skarb Państwa. 

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa. Kapitał 

zakładowy spółki wynosi 774 140 000 zł (słownie: 

siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści 

tysięcy złotych) i dzieli się na 77 414 000 (słownie: 

siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście 

tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 

nr A 00000000001 do nr A 00077414000 o wartości 

nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

Poczta Polska S.A., zgodnie z ustawą Prawo pocztowe 

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. Obecny rok pokazał, 

że sprostaliśmy wysokim wymaganiom konkursowym 

stawianym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 

i funkcję tę począwszy od 2016 roku będziemy pełnili 

przez kolejnych 10 lat.

Podstawowym przedmiotem działalności 

Poczty Polskiej S.A. jest świadczenie usług pocztowych, 

polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręcza-

niu przesyłek, zarówno w obrocie krajowym jak i zagra-

nicznym, w tym głównie:

• przesyłek listowych: nierejestrowanych (listów 

zwykłych, kartek pocztowych), rejestrowanych 

(poleconych i z zadeklarowaną wartością) 

oraz paczek pocztowych,

• przesyłek kurierskich krajowych (Pocztex) 

oraz zagranicznych (EMS),

• przesyłek reklamowych – adresowych 

i bezadresowych.

Dodatkowo, spółka posiada prawo do emisji, wprowadza-

nia i wycofywania z obiegu znaczków pocztowych, kartek 

pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem 

opłaty pocztowej. 

Krótka 
charakterystyka 
Poczty Polskiej S.A.

Struktura Grupy Poczty Polskiej
wraz z podaniem udziału w kapitale zakładowym

Kolejnym istotnym obszarem usług świadczonych przez 

spółkę są usługi finansowe. Poczta Polska S.A. 

pośredniczy w przekazywaniu wpłat klientów na rachunki 

bankowe, a także w przekazywaniu świadczeń 

emerytalno-rentowych nadawanych głównie przez 

ZUS oraz 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. 

W zakresie usług finansowych spółka oferuje zarówno 

tradycyjne przelewy gotówkowe, jak również usługi 

przesyłania gotówki w formie elektronicznej.

Poczta Polska S.A. świadczy także usługi w zakresie 

logistyki drobnicowej, logistyki gotówki oraz usług 

ochrony osób i mienia. W ramach tej działalności oferuje 

klientom m.in. realizację usługi „Przesyłka Paletowa”, 

usługi „cash processing” (odbiór gotówki od klienta, 

przeliczanie i przekazanie na rachunek bankowy klienta, 

a także zasilanie klientów w gotówkę). Prowadzi także 

sprzedaż towarów handlowych. 

Poczta Polska S.A. jest spółką o charakterze sieciowym, 

posiadającą – największą w kraju – sieć placówek 

pocztowych obsługujących klientów indywidualnych 

i biznesowych, na którą składają się: urzędy pocztowe, 

filie urzędów pocztowych, agencje pocztowe 

i punkty pocztowe.
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PODMIOTY ZALEŻNE BEZPOŚREDNIO

PODMIOT WSPÓŁZALEŻNY

PODMIOTY ZALEŻNE POŚREDNIO

* zmiana nazwy z Pocztowe Życie Sp. z o.o. na Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o.
została zarejestrowana w dniu 26 maja 2015 r. 
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Misja, 
wizja 
i wartości firmy

Podsumowanie 
roku2014 

Rok 2014 był dla Poczty Polskiej S.A. okresem, który 

spółka wykorzystała na skuteczną walkę o utrzymanie 

pozycji lidera rynku. Presja cenowa, malejący rynek usług 

listowych na skutek szybkiej e-substytucji oraz dyna-

miczny rozwój e-handlu, skutkujący zwiększającym się 

wolumenem nadawanych paczek, to główne trendy 

w otoczeniu Poczty Polskiej S.A. w mijającym roku.

Podstawowym wyzwaniem dla spółki było poszukiwanie 

nowych źródeł przychodów i zmniejszenie kosztów, 

w związku z niekorzystnym rozstrzygnięciem przetargu 

na obsługę sądów i prokuratur. W efekcie zmian sytuacji 

rynkowej, na początku 2014 roku uruchomiony został 

program „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej S.A. 2014”, 

którego celem było osiągnięcie pierwotnie zakładanych 

wyników spółki. 

Program ten obejmował zarówno inicjatywy mające na 

celu zwiększenie przychodów, jak również zmniejszenie 

kosztów. 

Szybki rozwój handlu internetowego był dla Poczty 

w 2014 roku szansą na zwiększenie biznesowej aktyw-

ności i na rozwój posiadanego potencjału logistycznego 

oraz produktowego. Wykorzystując ten trend rynkowy, 

Poczta Polska S.A. zwiększyła intensywność i skuteczność 

działań w obszarze usług kurierskich oraz paczkowych, 

co spowodowało zwiększenie jej udziałów w rynku i po-

zyskanie nowych klientów biznesowych i indywidualnych. 

Specjalny barometr paczkowy, mierzący liczbę paczek 

obsługiwanych przez Pocztę Polską, pokazał w grudniu 

2014 roku, że poprzez sortownie Poczty zostało przesła-

nych prawie dwa razy więcej paczek niż w miesiącach 

wcześniejszych.

W czerwcu uruchomiona została, dedykowana handlowi 

internetowemu, platforma e-commerce, dzięki której 

sprzedawcy i kupujący mogą korzystać kompleksowo 

ze wszystkich produktów i usług oferowanych przez 

Grupę Poczty Polskiej. Zintegrowana oferta „parasolowa” 

Poczty Polskiej zapewnia klientom pełne portfolio 

usług logistycznych, bankowych, ubezpieczeniowych 

i cyfrowych. Zapoczątkowany w 2013 roku program rewi-

talizacji placówek pocztowych był intensywnie rozwijany 

przez spółkę także w roku 2014. Zmianie placówek pocz-

towych w nowoczesne i przyjazne punkty sprzedaży usług 

Grupy Poczty Polskiej towarzyszyła poprawa wyników 

sprzedażowych tych jednostek. W 2014 roku zrewitalizo-

wano kolejne placówki pocztowe oraz wprowadzono 

w nich nowy sposób ekspozycji towarów handlowych, 

co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży detalicznej.

Rozwijając własną sieć sprzedaży usług finansowych, 

Poczta Polska S.A. posiadała ponad 500 Pocztowych 

Stref Finansowych, oferujących pełne spektrum usług 

bankowo-ubezpieczeniowych całej Grupy Poczty Polskiej. 

Dbając o bardzo wysoki standard usług związanych 

z tradycyjną korespondencją i obsługą paczek, spółka 

inwestowała w rozwój nowych kanałów dostępu do 

swoich usług i produktów online. Rok 2014 był okresem 

dynamicznego rozwoju platformy Envelo z cyfrowymi 

usługami pocztowymi i digitalizacją komunikacji z klien-

tami. Platforma Envelo jest jedynym w Europie tak 

kompleksowym narzędziem służącym do korzystania 

z usług cyfrowych. Jednym z przykładów takich usług jest 

usługa nadawania e-listu poleconego.
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Misja 
Poczta Polska zaufana, bliska, bezpieczna. 

Doręcza zadowolenie.

Poczta Polska S.A. w 2020 roku będzie jednym z trzech 

największych dystrybutorów paczek przesyłanych przez 

klientów biznesowych, największym integratorem usług 

komunikacyjnych, finansowych i administracyjnych dla 

klienta indywidualnego oraz będzie notowana na Giełdzie 

Papierów Wartościowych.

Wizja

Wartości

Realizacja wizji Poczty Polskiej wymaga od wszystkich pracowników postawy zorientowanej 

na osiągnięcie sukcesu firmy oraz przestrzegania pięciu podstawowych wartości Grupy: 
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rozwiązań, 
a nie winnych
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W ubiegłym roku Poczta Polska S.A. pilotażowo urucho-

miła pierwszą usługę z segmentu e-government – 

program potwierdzenia Profilu Zaufanego. Inicjatywa ta 

wskazuje, że spółka jako instytucja zaufania publicznego, 

posiadająca ogólnodostępną sieć placówek oraz gwaran-

tująca bezpieczeństwo i pewność dostarczania, jest 

naturalnym partnerem do realizowania usług na linii 

obywatel-państwo.

Funkcjonując na zliberalizowanym rynku, 

Poczta Polska S.A. w 2014 roku aktywnie pozyskiwała 

nowych klientów biznesowych i dbała o utrzymanie już 

obsługiwanych. Efektem tych działań było wygrywanie 

kolejnych przetargów i zdobywanie nowych klientów. 

Tylko 30 największych kontraktów zawartych w tym 

okresie przyniosło Poczcie Polskiej S.A. prawie 

430 milionów złotych. Były to m.in. kontrakty z najwięk-

szymi bankami, firmami telekomunikacyjnymi, ubezpie-

czycielami i instytucjami publicznymi. Jednym 

z największych sukcesów było podpisanie wartej ponad 

210 milionów złotych trzyletniej umowy na obsługę 

korespondencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

zawarcie umowy z PGE Obrót. Grupa Poczty Polskiej 

odzyskała ważnego klienta biznesowego, proponując 

atrakcyjną i innowacyjną ofertę złożoną wspólnie ze 

spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Rok 2014 był kolejnym rokiem znaczących inwestycji 

w system logistyczny. Poczta Polska S.A. uruchomiła

w krajowych sortowniach 8 nowoczesnych maszyn 

rozdzielczych do sortowania przesyłek listowych oraz 

wprowadziła ponad 600 nowych środków transportu 

we flocie samochodowej spółki. 

Wprowadzenie nowych maszyn sortujących oraz 

wymiana floty są ważnymi elementami programu 

modernizacji logistyki pocztowej, którego celem jest 

wzrost efektywności tego obszaru oraz poprawa 

terminowości i jakości świadczonych usług.

W drugiej połowie 2014 roku rozpoczęła się dyskusja 

z partnerami społecznymi nad nowym Zakładowym 

Układem Zbiorowym Pracy i nowymi zasadami premio-

wania. Założonym celem rozmów i negocjacji było zacho-

wanie stabilnych warunków zatrudnienia pracowników, 

przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności spółki. 

W dniu 18 marca 2015 roku podpisany został nowy Zakła-

dowy Układ Zbiorowy Pracy oraz regulamin premiowania. 

 Jest to 

ewenement na polskim rynku pocztowym, gdzie dominują 

zatrudnienia na zasadach umów cywilnoprawnych. 

Rejestracja Układu nastąpiła na początku lipca 2015 roku.

Uwzględniając dynamiczne zmiany w otoczeniu bizne-

sowym Poczty Polskiej S.A., przygotowano nowe 

fundamenty strategiczne definiujące przyszłość całej 

Grupy Poczty Polskiej. Efektem procesu, w który zaanga-

żowani byli specjaliści z całej Grupy Poczty Polskiej, 

a także przedstawiciele najważniejszych klientów spółki, 

było przyjęcie Wizji Grupy Poczty Polskiej do 2020 roku. 

Z nowo określonej misji i wizji Grupy wynikają priorytety 

i cele strategiczne, związane z kluczowym w wieloletniej 

perspektywie obszarem wzrostu – rynkiem paczkowo-

-kurierskim. 

Nowa Strategia, wytyczając zasadnicze kierunki zmian 

i określając wyzwania stojące przed Pocztą Polską S.A., 

wskazuje na możliwość dalszego wzrostu rentowności 

spółki i całej Grupy Poczty Polskiej. Rok 2014 był dla 

Poczty czasem wyzwań, rosnącej presji rynkowej i rosną-

cych oczekiwań klientów. Pomimo trwającego od kilku lat 

procesu kurczenia się rynku przesyłek listowych i nasilają-

cej się z roku na rok presji cenowej, Poczta Polska S.A. 

utrzymała wiodącą pozycję na rynku usług pocztowych. 

Było to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji pakietu 

działań rozwojowych i optymalizacyjnych, wynikających 

ze strategii spółki, realizacji programu Wyzwania Wzrostu, 

przy dużym zaangażowaniu, ciężkiej i rzetelnej pracy 

wszystkich Pocztowców. Działania te pozwoliły na 

utrzymanie stabilnego poziomu rentowności i płynności 

finansowej oraz na osiągnięcie wyższych niż w 2013 roku 

wyników finansowych.

Obydwie strony negocjacji wysoko oceniały fakt, 

że Poczta Polska S.A., pozostając największym 

pracodawcą w Polsce, jest zarazem spółką, która zatrudnia 

pracowników w oparciu o umowę o pracę.

Kalendarium 
najważniejszych 
wydarzeń  

Styczeń  

Marzec  

Ubezpieczenia do kupienia u listonoszy

Uruchomienie nowej strony internetowej 
Poczty Polskiej

Poczta Polska i Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęły pilotaż 
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych OC przy 
użyciu smartfonów.

Nowoczesna grafika oraz łatwiejsza nawigacja 
to wyróżniki nowej strony internetowej 
Poczty Polskiej. Została ona także dostosowana 
do wymagań urządzeń mobilnych.
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Poczta Polska ufundowała płatne praktyki 
w ramach programu „Grasz o staż”

Poczta Polska najpopularniejsza na rynku 
paczkowo-kurierskim

Ponad 2 000 osób wzięło udział w akcji edukacyjnej 
„Usamodzielnij się!”

Poczta Polska po raz trzeci przyjęła stażystów do 
działów sprzedaży, marketingu, prawnego, strategii, 
HR, PR, finansowego oraz procesowego. Poczta 
przyjęła 23 stażystów i była największym fundatorem 
praktyk w ramach tego programu.

Badania ARC Rynek i Opinia wykazały, że 
Poczta Polska to najbardziej rozpoznawalny operator 
na rynku KEP (kurier, ekspres, paczka) i najczęściej 
wybierana firma.

Poczta Polska została partnerem kampanii mającej 
na celu pomoc młodym ludziom w samodzielnym 
pokierowaniu swoją karierą. Eksperci firmy mówili 
o możliwościach prowadzenia własnego 
biznesu w młodym wieku, np. poprzez 
działanie w branży e-commerce.

Luty

Kwiecień  

Poczta Polska rusza z masową sprzedażą 
polis pod własną marką  

Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy"

„Ubezpieczenia pocztowe” – pod taką marką 
zaczęły być sprzedawane w sieci Poczty Polskiej 
ubezpieczenia komunikacyjne – OC, Autocasco, 
Assistance i NNW oraz pozostałe ubezpieczenia 
majątkowe.

Przez miesiąc Polacy mogli bezpłatnie nadawać 
paczki z żywnością i odzieżą przeznaczone dla 
potrzebujących mieszkańców Ukrainy. Wysłano 
ponad 25 tys. paczek.

„

100 tys. klientów skorzystało 
z elektronicznego awizo

Nowe produkty: neofaktura i neorachunki

Wszystkie osoby, które wybrały to rozwiązanie 
otrzymały e-mailem lub sms-em wiadomość 
o oczekującej przesyłce wraz z informacją 
o numerze przesyłki oraz adresem placówki, 
w której można ją odebrać. 

Neofaktura pozwala na wygodne odbieranie 
i wysyłanie faktur elektronicznych. Przedsiębiorcom 
neofaktura oferuje profesjonalny system wysyłki 
faktur elektronicznych i drukowanych. To klienci 
decydują o tym, jaki rodzaj faktury chcą otrzymywać. 
Wydruk oraz wysyłka są realizowane automatycznie.

Neorachunek pozwala na odbieranie rachunków 
elektronicznych od wybranych wystawców. Wystarczy 
wybrać swojego dostawcę z listy, a następnie zapisać 
się na subskrypcję rachunków. 
Obie e-usługi zostały udostępnione 
na platformie Envelo.
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Kalendarium 
najważniejszych 
wydarzeń  

Styczeń  

Marzec  

Ubezpieczenia do kupienia u listonoszy

Uruchomienie nowej strony internetowej 
Poczty Polskiej

Poczta Polska i Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęły pilotaż 
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych OC przy 
użyciu smartfonów.

Nowoczesna grafika oraz łatwiejsza nawigacja 
to wyróżniki nowej strony internetowej 
Poczty Polskiej. Została ona także dostosowana 
do wymagań urządzeń mobilnych.
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Poczta Polska ufundowała płatne praktyki 
w ramach programu „Grasz o staż”

Poczta Polska najpopularniejsza na rynku 
paczkowo-kurierskim

Ponad 2 000 osób wzięło udział w akcji edukacyjnej 
„Usamodzielnij się!”

Poczta Polska po raz trzeci przyjęła stażystów do 
działów sprzedaży, marketingu, prawnego, strategii, 
HR, PR, finansowego oraz procesowego. Poczta 
przyjęła 23 stażystów i była największym fundatorem 
praktyk w ramach tego programu.

Badania ARC Rynek i Opinia wykazały, że 
Poczta Polska to najbardziej rozpoznawalny operator 
na rynku KEP (kurier, ekspres, paczka) i najczęściej 
wybierana firma.

Poczta Polska została partnerem kampanii mającej 
na celu pomoc młodym ludziom w samodzielnym 
pokierowaniu swoją karierą. Eksperci firmy mówili 
o możliwościach prowadzenia własnego 
biznesu w młodym wieku, np. poprzez 
działanie w branży e-commerce.

Luty

Kwiecień  

Poczta Polska rusza z masową sprzedażą 
polis pod własną marką  

Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy"
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potrzebujących mieszkańców Ukrainy. Wysłano 
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„

100 tys. klientów skorzystało 
z elektronicznego awizo

Nowe produkty: neofaktura i neorachunki

Wszystkie osoby, które wybrały to rozwiązanie 
otrzymały e-mailem lub sms-em wiadomość 
o oczekującej przesyłce wraz z informacją 
o numerze przesyłki oraz adresem placówki, 
w której można ją odebrać. 

Neofaktura pozwala na wygodne odbieranie 
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decydują o tym, jaki rodzaj faktury chcą otrzymywać. 
Wydruk oraz wysyłka są realizowane automatycznie.

Neorachunek pozwala na odbieranie rachunków 
elektronicznych od wybranych wystawców. Wystarczy 
wybrać swojego dostawcę z listy, a następnie zapisać 
się na subskrypcję rachunków. 
Obie e-usługi zostały udostępnione 
na platformie Envelo.
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Wrzesień  Maj

Listopad Lipiec  

Poczta Polska nawiązała współpracę z BIK.
Ponad 800 placówek Grupy Poczty Polskiej 
umożliwiło Polakom założenie konta w BIK 
i potwierdzenie wiarygodności finansowej.

Ponad 200 tys. klientów skorzystało z Paczki MINI
Gwarantowany termin doręczenia, deklarowana 
wartość przesyłki do 100 zł wliczona w cenę oraz 
atrakcyjne, ekologiczne opakowanie to tylko 
niektóre zalety produktu, które sprawiły, że cieszy 
się on dużą popularnością.

Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę ZUS

Poczta patronem akcji „Zostań Olimpijczykiem”

Wzrost liczby paczek o 20%

Poczta Polska została wybrana przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych do obsługi korespon-
dencji krajowej i zagranicznej w latach 2015 – 2017. 
Oferta Poczty Polskiej była najkorzystniejsza 
i wynosiła 209 mln zł.

Konkurs miał na celu promowanie idei olimpijskich 
wśród młodzieży. Główną nagrodą był wyjazd na 
Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro.

Barometr Paczkowy pokazał, że od lipca do 
września 2014 r. Polacy nadali za pośrednictwem 
Poczty Polskiej o 1/5 więcej paczek niż w tym 
samym okresie poprzedniego roku.

GLOBAL Expres – nowa przesyłka zagraniczna 
Poczty Polskiej

Milion przesyłek poleconych z sms-ową informacją 
o doręczeniu

Envelo dla Windows Phone

Poczta Polska wprowadziła usługę adresowaną 
do sklepów internetowych oraz firm wysyłających 
korespondencję zagraniczną o wadze do 2 kg.

Od początku 2014 r. Polacy otrzymali milion razy 
elektroniczne potwierdzenie doręczenia wysłanego 
listu poleconego. 

Użytkownicy telefonów Windows Phone uzyskali 
dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu Envelo 
za pomocą aplikacji mobilnej.

PaździernikCzerwiec

Grudzień  Sierpień

Poczta Polska członkiem Izby Gospodarki 
Elektronicznej

Poczta Polska patronem konkursu „e-Gazele 
Biznesu”

Poczta Polska została członkiem Izby Gospodarki 
Elektronicznej, która realizuje projekty zarówno 
skierowane do biznesu, jak i do konsumentów. 
Jednym z obszarów jej zainteresowania jest 
e-commerce – kluczowy segment rozwoju 
Poczty Polskiej. 

Poczta Polska nagrodziła najbardziej dynamiczne 
polskie e-biznesy. W rankingu tytułem e-Gazel 
Biznesu wyróżniono blisko 300 firm z całej Polski.

Ruszył serwis ecommerce.poczta-polska.pl dla 
branży e-handlu

100 placówek w nowej wizualizacji

Poczta Polska zaoferowała przedsiębiorcom 
internetowym kompleksową obsługę. Odtąd 
w jednym miejscu mogą wybrać rodzaj przesyłki, 
zlecić obsługę zwrotów, poznać ofertę finansowo-
-ubezpieczeniową, czy wysłać neofakturę 
w cyfrowej wersji.

W Olsztynie oddano do użytku setną placówkę 
Poczty Polskiej nowego typu. W placówce jest 
dostępna samoobsługowa Strefa 24 oraz pełna 
oferta usług pocztowych i finansowych.

Pierwsza usługa e-government

Bracia Komersowie  ponad milion 
wyświetleń na YouTube

Polacy pobili rekord zakupów internetowych

Poczta Polska uruchomiła pilotażowy program 
potwierdzenia Profilu Zaufanego w wybranych 
placówkach. Profil Zaufany to bezpłatna forma 
uwierzytelnienia obywateli w systemach 
e-administracji.

Filmy przedstawiające przygody Eugeniusza i Eryka 
Komersów obejrzano ponad milion razy. Kampania 
promowała działania spółki dla branży e-commerce.

–

W ostatnim tygodniu przed Wigilią wskaźnik 
Świątecznego Barometru Poczty Polskiej osiągnął 
poziom 190,86%. Przez sortownie Poczty Polskiej 
przeszło prawie dwa razy więcej paczek niż zwykle.

Grupy Poczty Polskiej do 2020 roku. 
Przyjęcie nowej strategii i wizji 

Bracia Komersowie w kampanii Poczty Polskiej

Staż w Poczcie Polskiej dla młodzieży z domów 
dziecka i rodzin zastępczych

Liczba paczek wzrosła o ponad 14 proc.

Poczta Polska rozpoczęła kampanię reklamową 
skierowaną do branży e-commerce. Osią działań 
były filmy reklamowe pokazujące przygody 
właścicieli sklepu internetowego, którzy dzięki 
rozwiązaniom oferowanym przez Pocztę Polską 
mogą sprostać nawet najbardziej zaskakującym 
życzeniom klientów.

Stażyści sprawdzili jak wygląda praca w placówce 
pocztowej. Program miał na celu zawodową 
aktywizację młodzieży z domów dziecka i rodzin 
zastępczych. 

W drugim kwartale 2014 r. Polacy wysłali 
o 14,24 proc. paczek więcej niż w analogicznym 
okresie rok wcześniej – pokazał Barometr 
Paczkowy Poczty Polskiej.
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W roku 2014 działalność Poczty Polskiej S.A. w dziedzinie 

innowacyjnych usług, filatelistyki, logistyki, działalności 

promocyjnej oraz charytatywnej, została doceniona 

w postaci nagród i wyróżnień.

Wiosną marka Poczty Polskiej S.A. „Envelo” otrzymała 

tytuł „Rynkowego Lidera Innowacji 2014”, a pod koniec 

roku przyznano jej Grand Prix. 

Wyróżnienie to nadawane jest firmom realizującym 

innowacyjne inwestycje, wdrażającym na polskim rynku 

nowe usługi lub towary, wykorzystującym nowoczesne 

technologie informatyczne, współpracującym z segmen-

tem naukowo-technicznym oraz cechującym się poszano-

waniem zrównoważonego rozwoju.

Jako firma przynosząca wyjątkową korzyść polskiej 

gospodarce i wspierająca rozwój rodzimej przedsiębior-

czości, Poczta Polska S.A. w konkursie Ekomers2014, 

w kategorii najlepszy produkt/usługa wspierająca 

logistykę sklepu, zdobyła złoty Laur Super Biznesu 

w kategorii Innowacyjność.

Za kampanię marketingową „Świąteczna Paczka Korzyści” 

w czerwcu 2014 roku spółka otrzymała wyróżnienie 

w konkursie Golden Arrow, a w październiku prestiżową 

nagrodę Effie Awards (brązowa statuetka). Aplikacja 

mobilna otrzymała nominację do nagrody Mobile Trends 

Awards.

W lipcu 2014 roku znaczek „Światowy dzień poczty – 

455 lat Poczty Polskiej” otrzymał tytuł „Najpiękniejszy 

znaczek świata” w 44. Międzynarodowym Konkursie 

Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy), a w październiku 

2014 roku zajął III miejsce w kategorii najpiękniejszy 

znaczek na świecie w konkursie NexoFil w Hiszpanii.

Poczta Polska S.A. została również doceniona za rozwój 

usługi „Przesyłka Paletowa” i rozszerzanie swojej oferty 

logistycznej.

Kapituła konkursowa programu badawczego „Operator 

Logistyczny roku 2014” przyznała Spółce wyróżnienie 

specjalne w kategorii „Dynamiczne wejście na rynek 

krajowych przewozów drobnicowych”.

Za akcję „Paczka dla Ukrainy”, w ramach której nadano 

ponad 28 000 paczek, spółka została uhonorowana 

pozaregulaminową nagrodą Dyrektora Caritas Polska – 

Ubi Caritas, przyznawaną za wyjątkowe zaangażowanie 

i poświęcenie na rzecz potrzebujących.
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Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy), a w październiku 

2014 roku zajął III miejsce w kategorii najpiękniejszy 

znaczek na świecie w konkursie NexoFil w Hiszpanii.

Poczta Polska S.A. została również doceniona za rozwój 

usługi „Przesyłka Paletowa” i rozszerzanie swojej oferty 

logistycznej.

Kapituła konkursowa programu badawczego „Operator 

Logistyczny roku 2014” przyznała Spółce wyróżnienie 

specjalne w kategorii „Dynamiczne wejście na rynek 

krajowych przewozów drobnicowych”.

Za akcję „Paczka dla Ukrainy”, w ramach której nadano 

ponad 28 000 paczek, spółka została uhonorowana 

pozaregulaminową nagrodą Dyrektora Caritas Polska – 

Ubi Caritas, przyznawaną za wyjątkowe zaangażowanie 

i poświęcenie na rzecz potrzebujących.
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Nagrody 
i wyróżnienia 

znaczek 
„455 lat Poczty Polskiej” 

wyróżnienie 
Operator Logistyczny roku 2014  

statuetka 
Effie Awards 

Laur 
Super Biznesu

W roku 2014 działalność Poczty Polskiej S.A. 

została doceniona w postaci 

nagród i wyróżnień.
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To z pozoru tylko karton. Papierowe pudełko. 

Ale liczy się wnętrze! Ty wkładasz do niego serce 

i coś od serca, a my pieczętujemy to swoim 

profesjonalizmem i latami doświadczenia. 
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
FUNKCJONOWANIA POCZTY POLSKIEJ 
W 2014 ROKU

Podstawowe 
trendy ekonomiczne  

Sytuacja w sektorze 
pocztowym 

W dobie postępującej globalizacji gospodarczej, polskie 

firmy narażone są nie tylko na niepewności występujące 

w lokalnym środowisku makro i mikroekonomicznym, lecz 

także na wahania koniunktury światowej i europejskiej. 

Szybkie zmiany technologiczne i zjawiska globalizacyjne 

powodują niestabilność światowej gospodarki oraz 

lokalnych rynków. Zmiany te mają również wpływ na 

wzrost gospodarczy poszczególnych krajów. 

Obecnie w Europie obserwujemy niewielką dynamikę 

PKB. Na tle państw Unii Europejskiej Polska nadal należy 

do krajów, które cechuje jego stabilny wzrost. Według 

wstępnych danych GUS w 2014 roku PKB Polski wzrósł 

o 3,4%  , a średni wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej 

wyniósł około 1,3% . Czynnikami wspierającymi rozwój 

gospodarczy Polski było zmniejszenie stopy bezrobocia 

do poziomu 11,5% i wzrost realnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto o 3,4 % w stosunku do roku 

poprzedniego .

Duży wpływ na sytuację ekonomiczną w Unii Europejskiej 

miały niskie stopy procentowe. Również w Polsce od 

początku 2014 roku Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie 

dokonywała obniżki stóp procentowych, redukując je do 

poziomu 2,00% (stopa referencyjna)  na koniec 2014 r. 

Obecne i prognozowane zmiany stóp procentowych są 

ściśle skorelowane z poziomem inflacji cen usług 

i towarów w Polsce, która według GUS wyniosła w 2014 r. 

0%, osiągając w ostatnich miesiącach roku wartości 

ujemne .

Analizy trendów rynkowych wskazują na intensywny 

rozwój technologii cyfrowych, wykorzystania urządzeń 

mobilnych oraz wielokanałowego dostępu do usług, 

które zaspokajają potrzeby klientów związanych głównie 

z mobilnością, wielokanałową komunikacją oraz 

pragmatyzmem w codziennym życiu. 

1)

2)

3)

4)

5)

Według GUS , w 2014 roku w Polsce ponad 74% polskich 

gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, 

a ponad 25% społeczeństwa polskiego korzysta ze smart-

fonów . W efekcie wpłynęło to na rozwój zjawiska 

e-substytucji (zastępowania usług tradycyjnych usługami 

cyfrowymi) i jednocześnie na dynamiczny wzrost handlu 

internetowego – wartość rynku e-commerce w Polsce 

w 2014 roku wzrosła o 15% w porównaniu do 2013 roku 

i wynosi ponad 27 mld zł .

6)

7)

8)

Rynek pocztowy to dziś jeden z najbardziej zmieniających 

się obszarów życia gospodarczego. Najważniejszym tren-

dem wpływającym na transformację sektora pocztowego 

jest zmiana modelu korespondencji z tradycyjnej na 

cyfrową oraz rozwój handlu e-commerce – krajowego 

i transgranicznego. Malejący wolumen przesyłek 

tradycyjnych jest trendem światowym. 

W latach 2008-2013 poczta włoska zanotowała spadek 
9)liczby przesyłek tradycyjnych o 39% , hiszpańska prawie 

10) 11)o 30% , a brytyjska o 14% . Zsumowane dane 19 opera-

torów światowych (m.in. poczt skandynawskich, amery-

kańskiej, niemieckiej, nowozelandzkiej, szwajcarskiej, 

japońskiej i innych) z lat 2007-2012 pokazują spadek 

wolumenów korespondencji tradycyjnej o około 23% 
12)(CAGR -5%) .

Operatorzy pocztowi, odpowiadając na trendy rynku, 

wprowadzają innowacje i usługi dodane do podstawowej 

oferty dystrybucji listów, paczek, logistyki i usług 

finansowych, które nadal pozostają ich głównym źródłem 

przychodów. We współpracy z administracją publiczną 

realizują w kanale cyfrowym i tradycyjnym szereg usług 

publicznych, jako trzecia zaufana strona.

Sytuacja operatorów pocztowych na świecie nie jest 

jednolita, ale poczty europejskie coraz częściej korzystają 

z szansy, jaką daje upublicznienie spółki. Kluczowymi 

czynnikami dla powodzenia ich oferty są: wiarygodna 

strategia rozwoju i stabilne perspektywy finansowe, 

nawet jeżeli w okresie poprzedzającym ofertę publiczną 

firmy odnotowały stratę. 

Operatorzy europejscy sukcesywnie optymalizują koszty, 

m.in. poprzez outsourcing funkcji doręczeń, przekształca-

nie placówek w agencje, czy wydzielanie specjalistycznych 

obszarów biznesowych w odrębne spółki (np. e-usługi, 

logistyka, marketing bezpośredni), a także tworzą 

porozumienia dotyczące konsolidacji strumieni przesyłek 

(np. Grupa PostNord – Poczty Szwecji i Danii, Asendia – 

poczty Francji i Szwajcarii). 

Na sytuację operatorów narodowych wpływa polityka 

państwa i regulatorów, w aspekcie jakości usług pub-

licznych i roli operatora wyznaczonego. Na przestrzeni 

ostatnich kilku lat obserwuje się zmianę tego podejścia. 

Dostęp do usług publicznych, w tym powszechnych – 

prądu, gazu, ciepła, emerytur i rent, transportu publicz-

nego, informacji, edukacji, ochrony zdrowia i usług 

pocztowych – jest gwarantowany obywatelom. 

Nadal jednak poszukiwany jest kompromis pomiędzy 

perspektywą najniższego kosztu takich usług 

i rozwiązaniami zapewniającymi odpowiedni poziom 

ich jakości (analizowane są kwestie dostępności, bezpie-

czeństwa i poufności usług, sprawdzonych procedur, 

kompetencji pracowników wspieranych stabilnymi 

warunkami zatrudnienia). 

1)  źródło: 
2)

3) ź
4) ź
5)

6) ź

7) ź

8) ź

dane GUS, http://stat.gov.pl, dane na dzień 17.04.2015

zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku

ródło: dane na podstawie „Raportu inflacji” NBP, marzec 2015

ródło: dane na podstawie „Raportu inflacji” NBP, marzec 2015

dane GUS, http://stat.gov.pl, dane na dzień 27.02.2015

ródło: dane na podstawie raportu „Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce w 2014 roku” GUS

ródło: dane na podstawie raportu „Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce w 2014 roku” GUS

ródło: dane na podstawie raportu „Handel internetowy w Polsce 2014. 
Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019” firmy PMR

9)  źródło: Operatorzy pocztowi szukają nowych źródeł przychodów w sieci, 
www.gazetaprawna.pl, 2014-03-25 na podstawie PwC

10) źródło: Operatorzy pocztowi szukają nowych źródeł przychodów w sieci, 
www.gazetaprawna.pl, 2014-03-25 na podstawie PwC

11) źródło: Operatorzy pocztowi szukają nowych źródeł przychodów w sieci, 
www.gazetaprawna.pl, 2014-03-25 na podstawie PwC

12) źródło: Achieving High Performance in the Postal Industry. 
Accenture Research and Insights 2014
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Otoczenie 
regulacyjne

Poczta Polska S.A. na rynku usług listowych

Wielkość polskiego rynku korespondencji tradycyjnej 

w 2014 roku szacowana jest na ok. 3,8 mld zł.  Zmiany 

otoczenia rynkowego (głównie e-substytucja i ogranicza-

nie przez klientów biznesowych wolumenów korespon-

dencji transakcyjnej) wpływają na pogłębienie spadku 

wolumenów tego rynku (ponad 10% w 2014 roku).  

Oczekiwany w kolejnych latach dalszy spadek wolumenu 

tradycyjnej korespondencji rejestrowanej jest związany 

przede wszystkim z wdrożeniem rozwiązań e-administracji 

i przewidywanymi zmianami w prawie, zrównującymi 

status listu poleconego tradycyjnego i listu w bezpiecznym 

kanale cyfrowym. 

Ważnym trendem rynku korespondencji tradycyjnej jest 

sukcesywne wprowadzanie przez operatorów rozwiązań 

hybrydowych oraz cyfrowych usług dodanych, pozwala-

jących klientom na lepszy dostęp do informacji o realizacji 

usług, zlecanie tych usług i całościowe zarządzanie 

korespondencją on-line.

Wpływ na kształt rynku ma jego liberalizacja powodująca 

transfer części wolumenów od Poczty Polskiej S.A. 

do operatorów alternatywnych, jednak głównym 

rezultatem wzrostu presji konkurencyjnej jest obniżenie 

efektywnych cen listów nierejestrowanych w segmencie 

klientów biznesowych. W 2014 roku Poczta Polska S.A. 

dostarczyła ponad 1,4 mld przesyłek listowych 

(w tym przesyłki reklamowe adresowe), pozostając 

zdecydowanym liderem tego rynku.

13)

14)

Poczta Polska S.A. na rynku usług KEP

Wielkość polskiego rynku przesyłek KEP w 2014 roku 

szacowana jest na 4,7 mld zł,  co oznacza 7% wzrost 

w stosunku do roku 2013.  Największy udział – ponad 

75%  stanowią przesyłki krajowe, jednak największą 

dynamiką wzrostu cechują się międzynarodowe przesyłki 

ekonomiczne. Ponad połowa przesyłek jest nadawana 

w relacji B2B.

Usługi rynku KEP w Polsce realizowane są przez 

ok. 100 operatorów logistycznych,  dostarczających 

przesyłki kuriersko-ekspresowe głównie w formule 

„next day”. W ostatnich latach obserwowany jest proces 

konsolidacji rynku przez globalnych integratorów 

(DHL, UPS, FedEX, TNT) oraz europejskich potentatów 

(DPD, GLS), którzy razem kontrolują ponad 60% rynku. 

W 2014 roku nastąpiło przejęcie przez firmę DPD Polska 

firmy Siódemka. Prognozuje się, iż w najbliższej przyszłości 

działania konsolidacyjne wpłyną na obniżenie presji 

cenowej, która w ostatnich latach miała istotny wpływ 

na segment B2C. Rynek KEP w Polsce znajduje się nadal 

w fazie dynamicznego wzrostu, którego głównym źródłem 

jest rozwój e-handlu, w tym również wzrost handlu 

transgranicznego. Istotnym elementem wpływającym 

na rozwój rynku będzie rozszerzanie sieci doręczeń 

i uelastycznienie formy dostawy dla klienta.

Poczta Polska S.A. odzyskała stabilną pozycję wśród 

dominujących na polskim rynku liderów usług KEP, 

po trwającej do przełomu lat 2011/2012 tendencji spad-

kowej. Od tego czasu w rynku KEP Poczta Polska S.A. 

zwiększa swój udział, istotnie wpływając na zwiększenie 

konkurencyjności rynku. W 2014 roku odnotowany został 

rekordowy 16% wzrost wolumenu nadanych przesyłek, 

w porównaniu z rokiem poprzednim, zdecydowanie 

przekraczając wzrost całego rynku. Szczególnie dyna-

micznie rozwijał się segment przesyłek kurierskich, 

których Poczta Polska S.A. dostarczyła blisko 50% więcej 

niż w 2013 roku. Poczta Polska S.A. pozostaje liderem 

dostaw e-commerce w Polsce.

15)

16)

–

17)

18)

19)

Poczta Polska S.A. w 2014 roku świadczyła usługi 

pocztowe jako operator pocztowy, działający na zliberali-

zowanym rynku, który jest rynkiem regulowanym. 

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który 

Poczta Polska S.A. prowadziła powyższą działalność, jest 

ustawa Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Zgodnie 

z ustawą do końca 2015 roku, a w wyniku konkursu 

o kolejne 10 lat, Poczta Polska S.A. będzie pełniła funkcję 

operatora usług powszechnych. Funkcja ta wiąże się 

z obowiązkiem świadczenia określonego katalogu usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami 

prawa, w tym dotyczących utrzymania określonej sieci 

placówek pocztowych i częstotliwości doręczeń.

W 2014 roku po raz pierwszy spółka musiała sprostać 

nowym zasadom finansowania usług powszechnych, 

wdrażając system liczenia tzw. kosztu netto, który w prze-

ważającej części (około 96%) obciąża samego operatora 

wyznaczonego oraz opracować system rachunkowości 

regulacyjnej. Kompilacja e-substytucji i sztywności 

rygorów regulacyjnych wobec Poczty Polskiej S.A. 

w zderzeniu z ułatwieniami prowadzenia działalności 

pocztowej dla operatorów alternatywnych, wpływają 

na sytuację konkurencyjną Poczty Polskiej S.A. Jednym 

z efektów jest zmniejszenie dotychczasowego strumienia 

przychodów z usług tradycyjnych. 

Liberalizacja prawa dotyczącego rynku pocztowego 

(w szczególności umożliwienie działalności prywatnych 

operatorów pocztowych wyłącznie na podstawie wpisu 

do rejestru przy obowiązkach operatora wyznaczonego do 

przestrzegania wymogów związanych ze świadczeniem 

usług powszechnych w tym m.in. w zakresie kształtowania 

cen do czego nie są zobowiązane prywatne podmioty), 

spowodowało utratę przez spółkę kontraktu na obsługę 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydarzenia te wywołały 

dyskusję społeczną na temat jakości i bezpieczeństwa 

usług powszechnych oraz roli operatora wyznaczonego. 

Problemy konkurencji z realizacją tego kontraktu, 

w zderzeniu z wysoką jakością dotychczas oferowaną 

przez Pocztę Polską S.A., ukazały koszty społeczne 

wynikające z rozstrzygania przetargów publicznych według 

kryteriów najniższej ceny, bez zweryfikowanych wymagań 

jakościowych dla usług publicznych. 

Bez wątpienia sytuacja ta przyczyniła się do większego 

zrozumienia problemu negatywnego wpływu umów 

śmieciowych na gospodarkę bo to one w decydującym 

stopniu pozwalają na konkurowanie ceną w zamówieniach 

publicznych. Takie kontrakty obniżają koszty firm kosztem 

ich własnych pracowników. Dyskusja na ten temat 

doprowadziła do zmian w prawie zamówień publicznych 

dopuszczających tzw. kryterium społeczne jako jedno 

z kryteriów wyboru oferenta i w finale wzrastającej liczby 

przetargów uwzględniających takie rozwiązania.

Poza uregulowaniami dotyczącymi operatorów poczto-

wych, na kształt rynku pocztowego wpływają także regu-

lacje dotyczące klientów, przede wszystkim ustawa z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumen-

tów (Dz.U. 2015, poz. 184). Rozwój handlu internetowego 

jest wspierany przez prawodawstwo unijne dążące do 

usuwania barier oraz wzmacniania ochrony praw konsu-

mentów. 

W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa 

z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która zwiększa zakres ochrony 

interesów konsumentów w stosunkach z przedsiębior-

cami, zwłaszcza dotyczących handlu internetowego. 

Uwzględniając zwiększone wymogi dotyczące ochrony 

konsumetów, wynikające z ww. regulacji, 

Poczta Polska S.A. dostosowała swoje usługi do 

wymogów nowej ustawy.

Istotne znaczenie w 2014 roku miały również działania 

w zakresie kształtowania europejskiego otoczenia 

regulacyjnego. Komisja Europejska podjęła inicjatywę 

w zakresie budowy jednolitego rynku paczek pocztowych 

w Europie, poprzez wydanie tzw. Zielonej Księgi e-handlu, 

w konsultowaniu której Poczta Polska S.A. aktywnie 

uczestniczyła. Jednolitość ta, dotycząca zwłaszcza rynku 

paczek B2C (e-sklepy), ma polegać na poprawie wzajem-

nej interoperacyjności (lepsza jakość usługi, śledzenie 

przesyłek), ale przede wszystkim na obniżeniu i ujednoli-

ceniu zasad taryfowych dla paczek transgranicznych 

(porównywalnych do paczek krajowych).

13)  źródło: szacunki własne, dane podmiotów alternatywnych
14) źródło: szacunki własne
15) źródło: szacunki własne, PwC
16) źródło: szacunki własne, PwC
17) źródło: szacunki własne, PwC
18) źródło: www.uke.gov.pl „Raport o stanie rynku pocztowego za 2013 r.”, tab. 4
19) źródło: Badanie zadowolenia z zakupów zrobionych w internecie przed świętami Bożego 

      Narodzenia ARC Rynek i opinie 01.2015 r.
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Otoczenie 
regulacyjne

Poczta Polska S.A. na rynku usług listowych

Wielkość polskiego rynku korespondencji tradycyjnej 

w 2014 roku szacowana jest na ok. 3,8 mld zł.  Zmiany 

otoczenia rynkowego (głównie e-substytucja i ogranicza-

nie przez klientów biznesowych wolumenów korespon-

dencji transakcyjnej) wpływają na pogłębienie spadku 

wolumenów tego rynku (ponad 10% w 2014 roku).  

Oczekiwany w kolejnych latach dalszy spadek wolumenu 

tradycyjnej korespondencji rejestrowanej jest związany 

przede wszystkim z wdrożeniem rozwiązań e-administracji 

i przewidywanymi zmianami w prawie, zrównującymi 

status listu poleconego tradycyjnego i listu w bezpiecznym 

kanale cyfrowym. 

Ważnym trendem rynku korespondencji tradycyjnej jest 

sukcesywne wprowadzanie przez operatorów rozwiązań 

hybrydowych oraz cyfrowych usług dodanych, pozwala-

jących klientom na lepszy dostęp do informacji o realizacji 

usług, zlecanie tych usług i całościowe zarządzanie 

korespondencją on-line.

Wpływ na kształt rynku ma jego liberalizacja powodująca 

transfer części wolumenów od Poczty Polskiej S.A. 

do operatorów alternatywnych, jednak głównym 

rezultatem wzrostu presji konkurencyjnej jest obniżenie 

efektywnych cen listów nierejestrowanych w segmencie 

klientów biznesowych. W 2014 roku Poczta Polska S.A. 

dostarczyła ponad 1,4 mld przesyłek listowych 

(w tym przesyłki reklamowe adresowe), pozostając 

zdecydowanym liderem tego rynku.

13)

14)

Poczta Polska S.A. na rynku usług KEP

Wielkość polskiego rynku przesyłek KEP w 2014 roku 

szacowana jest na 4,7 mld zł,  co oznacza 7% wzrost 

w stosunku do roku 2013.  Największy udział – ponad 

75%  stanowią przesyłki krajowe, jednak największą 

dynamiką wzrostu cechują się międzynarodowe przesyłki 

ekonomiczne. Ponad połowa przesyłek jest nadawana 

w relacji B2B.

Usługi rynku KEP w Polsce realizowane są przez 

ok. 100 operatorów logistycznych,  dostarczających 

przesyłki kuriersko-ekspresowe głównie w formule 

„next day”. W ostatnich latach obserwowany jest proces 

konsolidacji rynku przez globalnych integratorów 

(DHL, UPS, FedEX, TNT) oraz europejskich potentatów 

(DPD, GLS), którzy razem kontrolują ponad 60% rynku. 

W 2014 roku nastąpiło przejęcie przez firmę DPD Polska 

firmy Siódemka. Prognozuje się, iż w najbliższej przyszłości 

działania konsolidacyjne wpłyną na obniżenie presji 

cenowej, która w ostatnich latach miała istotny wpływ 

na segment B2C. Rynek KEP w Polsce znajduje się nadal 

w fazie dynamicznego wzrostu, którego głównym źródłem 

jest rozwój e-handlu, w tym również wzrost handlu 

transgranicznego. Istotnym elementem wpływającym 

na rozwój rynku będzie rozszerzanie sieci doręczeń 

i uelastycznienie formy dostawy dla klienta.

Poczta Polska S.A. odzyskała stabilną pozycję wśród 

dominujących na polskim rynku liderów usług KEP, 

po trwającej do przełomu lat 2011/2012 tendencji spad-

kowej. Od tego czasu w rynku KEP Poczta Polska S.A. 

zwiększa swój udział, istotnie wpływając na zwiększenie 

konkurencyjności rynku. W 2014 roku odnotowany został 

rekordowy 16% wzrost wolumenu nadanych przesyłek, 

w porównaniu z rokiem poprzednim, zdecydowanie 

przekraczając wzrost całego rynku. Szczególnie dyna-

micznie rozwijał się segment przesyłek kurierskich, 

których Poczta Polska S.A. dostarczyła blisko 50% więcej 

niż w 2013 roku. Poczta Polska S.A. pozostaje liderem 

dostaw e-commerce w Polsce.

15)

16)

–

17)

18)

19)

Poczta Polska S.A. w 2014 roku świadczyła usługi 

pocztowe jako operator pocztowy, działający na zliberali-

zowanym rynku, który jest rynkiem regulowanym. 

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który 

Poczta Polska S.A. prowadziła powyższą działalność, jest 

ustawa Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Zgodnie 

z ustawą do końca 2015 roku, a w wyniku konkursu 

o kolejne 10 lat, Poczta Polska S.A. będzie pełniła funkcję 

operatora usług powszechnych. Funkcja ta wiąże się 

z obowiązkiem świadczenia określonego katalogu usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami 

prawa, w tym dotyczących utrzymania określonej sieci 

placówek pocztowych i częstotliwości doręczeń.

W 2014 roku po raz pierwszy spółka musiała sprostać 

nowym zasadom finansowania usług powszechnych, 

wdrażając system liczenia tzw. kosztu netto, który w prze-

ważającej części (około 96%) obciąża samego operatora 

wyznaczonego oraz opracować system rachunkowości 

regulacyjnej. Kompilacja e-substytucji i sztywności 

rygorów regulacyjnych wobec Poczty Polskiej S.A. 

w zderzeniu z ułatwieniami prowadzenia działalności 

pocztowej dla operatorów alternatywnych, wpływają 

na sytuację konkurencyjną Poczty Polskiej S.A. Jednym 

z efektów jest zmniejszenie dotychczasowego strumienia 

przychodów z usług tradycyjnych. 

Liberalizacja prawa dotyczącego rynku pocztowego 

(w szczególności umożliwienie działalności prywatnych 

operatorów pocztowych wyłącznie na podstawie wpisu 

do rejestru przy obowiązkach operatora wyznaczonego do 

przestrzegania wymogów związanych ze świadczeniem 

usług powszechnych w tym m.in. w zakresie kształtowania 

cen do czego nie są zobowiązane prywatne podmioty), 

spowodowało utratę przez spółkę kontraktu na obsługę 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydarzenia te wywołały 

dyskusję społeczną na temat jakości i bezpieczeństwa 

usług powszechnych oraz roli operatora wyznaczonego. 

Problemy konkurencji z realizacją tego kontraktu, 

w zderzeniu z wysoką jakością dotychczas oferowaną 

przez Pocztę Polską S.A., ukazały koszty społeczne 

wynikające z rozstrzygania przetargów publicznych według 

kryteriów najniższej ceny, bez zweryfikowanych wymagań 

jakościowych dla usług publicznych. 

Bez wątpienia sytuacja ta przyczyniła się do większego 

zrozumienia problemu negatywnego wpływu umów 

śmieciowych na gospodarkę bo to one w decydującym 

stopniu pozwalają na konkurowanie ceną w zamówieniach 

publicznych. Takie kontrakty obniżają koszty firm kosztem 

ich własnych pracowników. Dyskusja na ten temat 

doprowadziła do zmian w prawie zamówień publicznych 

dopuszczających tzw. kryterium społeczne jako jedno 

z kryteriów wyboru oferenta i w finale wzrastającej liczby 

przetargów uwzględniających takie rozwiązania.

Poza uregulowaniami dotyczącymi operatorów poczto-

wych, na kształt rynku pocztowego wpływają także regu-

lacje dotyczące klientów, przede wszystkim ustawa z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumen-

tów (Dz.U. 2015, poz. 184). Rozwój handlu internetowego 

jest wspierany przez prawodawstwo unijne dążące do 

usuwania barier oraz wzmacniania ochrony praw konsu-

mentów. 

W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa 

z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która zwiększa zakres ochrony 

interesów konsumentów w stosunkach z przedsiębior-

cami, zwłaszcza dotyczących handlu internetowego. 

Uwzględniając zwiększone wymogi dotyczące ochrony 

konsumetów, wynikające z ww. regulacji, 

Poczta Polska S.A. dostosowała swoje usługi do 

wymogów nowej ustawy.

Istotne znaczenie w 2014 roku miały również działania 

w zakresie kształtowania europejskiego otoczenia 

regulacyjnego. Komisja Europejska podjęła inicjatywę 

w zakresie budowy jednolitego rynku paczek pocztowych 

w Europie, poprzez wydanie tzw. Zielonej Księgi e-handlu, 

w konsultowaniu której Poczta Polska S.A. aktywnie 

uczestniczyła. Jednolitość ta, dotycząca zwłaszcza rynku 

paczek B2C (e-sklepy), ma polegać na poprawie wzajem-

nej interoperacyjności (lepsza jakość usługi, śledzenie 

przesyłek), ale przede wszystkim na obniżeniu i ujednoli-

ceniu zasad taryfowych dla paczek transgranicznych 

(porównywalnych do paczek krajowych).

13)  źródło: szacunki własne, dane podmiotów alternatywnych
14) źródło: szacunki własne
15) źródło: szacunki własne, PwC
16) źródło: szacunki własne, PwC
17) źródło: szacunki własne, PwC
18) źródło: www.uke.gov.pl „Raport o stanie rynku pocztowego za 2013 r.”, tab. 4
19) źródło: Badanie zadowolenia z zakupów zrobionych w internecie przed świętami Bożego 

      Narodzenia ARC Rynek i opinie 01.2015 r.



Rozbudowana sieć oddziałów, dostępnych 

na terenie całego kraju, umożliwia Polakom 

elastyczną realizację doręczeń. 

To prawdziwy komfort i wygoda 

na wyciągnięcie ręki. D
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DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA 
POCZTY POLSKIEJ S.A. 
W 2014 ROKU 

Realizacja strategii
spółki

Obszar komunikacji – 
usługi listowe i reklamowe

Strategia jest kompleksowym programem zmian

w spółce – definiuje fundamenty: wizję firmy i system 

wartości wspólny dla wszystkich pracowników, wyznacza 

cele strategiczne oraz określa kluczowe kierunki i sposoby 

przeprowadzania zmian. Sprzężona jest z planowaniem 

rzeczowo-finansowym, zapewniając spójność zarządzania 

i celów dla spółki zarówno w krótkiej, jak i dłuższej 

perspektywie czasowej.

Priorytetem strategicznym spółki była obrona przychodów 

z obszaru tradycyjnego rynku usług listowych, podlegają-

cego silnemu wpływowi e-substytucji i presji cenowej.

Kierunki rozwoju strategicznego Poczty Polskiej S.A. 

dotyczyły obszarów usług KEP, usług logistycznych, usług 

ubezpieczeniowych oraz usług bankowych jako najważ-

niejszych, alternatywnych źródeł przychodów spółki. 

W każdym z nich Poczta Polska S.A. w 2014 roku 

odnotowała istotne wzrosty. Pozwoliło to na uzyskanie 

pozytywnych wyników finansowych spółki, pomimo 

większego, niż zakładano, negatywnego wpływu otoczenia 

rynkowego w obszarze usług tradycyjnych oraz pragma-

tyzmem w codziennym życiu. 

Realizacja strategii spółki uwzględniała priorytety zmian 

obejmujące m.in.:

• nowe podejście do sprzedaży usług, zakładające efekt 

synergii wśród spółek Grupy Poczty Polskiej, szcze-

gólnie w obszarze usług bankowo-ubezpieczeniowych,

• wdrożenie nowego modelu sieci sprzedaży, którego 

celem jest sukcesywna ewolucja od urzędów poczto-

wych do nowoczesnych i przyjaznych punktów obsługi. 

Model zakłada lokalizację placówek pocztowych blisko 

klientów, podporządkowanie ich kryteriom rentow-

ności oraz wyposażenie w nowe funkcjonalności 

(Pocztowe Strefy Finansowe, całodobowe strefy 

samoobsługowe, Samoobsługowe Strefy Handlowe),

• nową politykę produktową zakładającą rozwijanie 

usług dodanych do usług tradycyjnych oraz e-usług, 

mającą na celu uelastycznienie oferty produktowej 

i cenowej oraz pozwalającą na lepsze dopasowanie 

usług do oczekiwań klientów, realizowaną przez 

zwiększone i zmotywowane służby sprzedażowe, 

wspieraną aktywnymi działaniami marketingowymi,

wprowadzenie nowych produktów możliwe było 

między innymi dzięki nowym metodom zarządzania 

w projektach informatycznych,

• wprowadzanie nowoczesnych technologii służących 

elektronizacji usług, oferowaniu klientom dedyko-

wanych rozwiązań technologicznych oraz automaty-

zacji wewnętrznych procesów w firmie, wspartych 

skuteczną realizacją inwestycji,

• zmianę wizerunku Grupy Poczty Polskiej wśród klien-

tów biznesowych, tak by spółka była postrzegana jako 

partner logistyczny pierwszego wyboru i preferowany 

dostawca usług pocztowych i finansowych,

• rozwój kapitału ludzkiego dzięki wdrożeniu programów 

rozwoju kompetencji i zmianie kultury organizacyjnej 

na opartą o zaangażowanie i współpracę,

• centralizację i optymalizację funkcji wsparcia, sku-

tecznie wspomagających funkcje biznesowe, przy 

jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej,

• ciągłe monitorowanie wyników działalności: 

dochodowości usług, linii produktowych, stanu 

placówek, efektywności i jakości procesów 

wewnętrznych; skuteczne podejmowanie działań 

zwiększających efektywność.

•

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój e-substytucji, spółka 

stabilizowała pozycję na rynku komunikacji poprzez kreo-

wanie nowoczesnej oferty dla biznesu oraz intensywny 

rozwój korespondencji międzynarodowej i usług cyfro-

wych. Przychody z usług reklamowych wzrosły o ponad 

10% w stosunku do 2013 roku.

Poczta Polska S.A. jest operatorem wyznaczonym do 

świadczenia usług powszechnych, zgodnie z ustawą 

Prawo Pocztowe. W katalogu tych usług występują 

przesyłki listowe zwykłe i polecone oraz przesyłki 

z zadeklarowaną wartością, zarówno w obrocie krajowym, 

jak i zagranicznym. Ponadto Poczta Polska S.A. oferuje 

usługi reklamowe – adresowane, profilowane i druki 

bezadresowe, a także usługi umowne dla klientów 

biznesowych.

W 2014 roku, w wyniku nasilającej się e-substytucji, nas-

tąpił spadek wolumenów świadczonych usług listowych, 

skutkujący spadkiem przychodów z przesyłek z korespon-

dencją. Z tego powodu spółka rozwijała i udoskonalała 

ofertę w obszarze listów i usług reklamowych, elastycznie 

dopasowując ją do oczekiwań klientów i wymogów rynku. 

W tym celu zmodyfikowano portfel usług zarówno dla 

klientów biznesowych, jak i indywidualnych. 

Spółka uruchomiła nowe usługi (m.in. mailing profilowany, 

GLOBAL Exprès), z powodzeniem rozwijała segment 

elektronicznych usług dodatkowych z rodziny eINFO. 

Dodatkowo w 2014 roku rozwijała rozwiązania 

hybrydowe i e-usługi na platformie cyfrowej Envelo 

(prowadzonej przez podmiot zależny: Poczta Polska 

Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.). 

Usługi te bazują 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.
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Nowe usługi i rozwiązania w zakresie usług 
listowych i reklamowych oraz elektronicznych 
usług dodatkowych w 2014 roku

Mailing Profilowany

Jest to skuteczna, póładresowa usługa reklamowa, dzięki 

której klienci biznesowi mogą poszukiwać nowych odbior-

ców na swoje produkty i usługi. Usługa ta pozycjonowana 

jest w ofercie Poczty Polskiej S.A. pomiędzy drukami 

bezadresowymi a adresowanymi przesyłkami marketin-

gowymi. Unikatową cechą tej usługi jest jej atrakcyjność 

cenowa oraz możliwość precyzyjnego dotarcia do grup 

potencjalnych klientów, nieznajdujących się w typowych 

marketingowych bazach danych dostępnych na rynku, 

dobranych pod kątem analizy geomarketingowej. 

Narzędzie to cechuje wysoka skuteczność prowadzonej 

akcji mailingowej.

List od Świętego Mikołaja

Pod koniec 2014 roku Poczta Polska S.A. udostępniła 

klientom usługę Poczty Fińskiej „List od Świętego 

Mikołaja”. Specjalną przesyłkę można było zamówić nie 

tylko w placówce pocztowej, ale również przez internet.

List od Świętego Mikołaja, wysyłany w specjalnej świą-

tecznej kopercie, opatrzonej fińskim świątecznym znacz-

kiem bożonarodzeniowym, trafił do odbiorców z całej 

Polski. Usługa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem 

klientów.

GLOBAL Exprès

W lipcu 2014 roku Poczta Polska S.A. wprowadziła 

przesyłkę zagraniczną dedykowaną m.in. dla e-commerce 

– GLOBAL Exprès. Usługa ta umożliwia klientom wysyłanie 

korespondencji, czy drobnych przedmiotów do 2 kg, 

w atrakcyjnej cenie do 34 krajów. 

Przesyłki GLOBAL Exprès włączone są do najszybszego 

strumienia, dzięki temu mogą być doręczone szybciej niż 

przesyłki priorytetowe. Do większości krajów europejskich 

przesyłki doręczane są w terminie od 1 do 4 dni. Przesyłki 

te są objęte systemem śledzenia. Rozwiązanie to cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród klientów. Przez ostatnie 

pięć miesięcy 2014 roku wysłano ponad 49 tys. tego 

rodzaju przesyłek.

Doręczenie na życzenie

W odpowiedzi na potrzeby klientów, dotyczące czasu 

oraz szybkości realizacji usługi, spółka wprowadziła 

„Doręczenie na życzenie”. Usługa ta umożliwia klientom, 

bez wychodzenia z domu, zamówienie ponownego 

doręczenia awizowanej już przesyłki poleconej 

(świadczonej na zasadach ogólnych) pod adres wskazany 

na przesyłce, pod nowy adres albo odbieranie jej 

w dowolnej placówce pocztowej na terenie całego kraju.

Pakiet nowych usług dodatkowych

Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na 

elektroniczne rozwiązania usprawniające komunikację, 

Poczta Polska S.A. sukcesywnie wdrażała rozwiązania 

oparte na nowoczesnych technologiach 

teleinformatycznych. Do usług tych należą:

eINFO: awizo – ułatwiająca odbiór przesyłki elektroniczna 

wersja awizo, dzięki któremu klient powiadamiany jest 

sms-em albo e-mailem o możliwości odbioru przesyłki. 

Od listopada 2014 roku żądanie otrzymywania zawiado-

mień można złożyć nie tylko w tradycyjnej, papierowej 

wersji, ale też i w formie elektronicznej  bez wychodzenia 

z domu, za pomocą formularza on-line. W 2014 roku 

350 tys. klientów złożyło dyspozycję otrzymywania 

awiza w formie elektronicznej; 

–

Polecony do skrzynki – usługa, dzięki której adresowane 

do klienta przesyłki polecone mogą od razu trafiać do 

skrzynki pocztowej odbiorcy. Od listopada 2014 roku 

żądanie otrzymywania listu poleconego do skrzynki 

można złożyć nie tylko w tradycyjnej papierowej wersji, 

ale też w formie elektronicznej  bez wychodzenia 

z domu, za pomocą formularza on-line;

–

Elektroniczny Zbiorczy Dowód Odbioru – eZDO jest 

narzędziem wspierającym obsługę klienta biznesowego, 

polegającą na powiadomieniu adresata o kierowanych 

do niego przesyłkach przed ich fizycznym doręczeniem. 

Funkcjonalność umożliwia klientowi porównanie fizycznie 

otrzymanych przesyłek z przesyłkami umieszczonymi 

w elektronicznym zbiorze oraz prowadzenie tej ewidencji 

w wygodnej formie na własne potrzeby. Przekazane zbiory 

są dostępne w aplikacji Elektroniczny Nadawca;

eINFO: powiadomienie to dodatkowa funkcjonalność 

dla klientów korzystających z usługi Polecony do skrzynki, 

która polega na wysłaniu do adresata smsa albo e-maila 

powiadamiającego o tym, że przesyłka została 

dostarczona do jego skrzynki;

eINFO: odbiór (Elektroniczne potwierdzenie odbioru – 

EPO) w obrocie krajowym to wygodna alternatywa dla 

papierowej wersji potwierdzenia odbioru. Funkcjonuje 

ono w oparciu o najnowsze rozwiązania teleinforma-

tyczne, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących 

standardów informatycznych oraz wymagań prawnych. 

Usługa dostępna jest dla klienta biznesowego. Elektro-

niczne Potwierdzenie Odbioru pozwala na udokumento-

wanie doręczenia przesyłki nadanej w ramach tej usługi 

również dla postępowań sądowych. To wszystko powo-

duje, iż grupa klientów biznesowych, zainteresowanych 

tą usługą, stale się powiększa i coraz więcej branż sięga 

po to innowacyjne rozwiązanie. W 2014 roku do grona 

nabywców EPO dołączyły m.in. jednostki administracji 

samorządowej i instytucje finansowe;

eINFO: doręczenie to usługa polegająca na poinformo-

waniu nadawcy, za pośrednictwem sms albo poczty 

elektronicznej, o dacie doręczenia albo zwrotu przesyłki, 

którą nadał, zgodnie z jego dyspozycją. eINFO: doręczenie 

realizowane jest przy przesyłkach poleconych i przezna-

czone jest dla klienta indywidualnego. W 2014 roku 

zostało nadanych ponad 4 mln przesyłek poleconych 

z eINFO: doręczenie.
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ono w oparciu o najnowsze rozwiązania teleinforma-

tyczne, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących 

standardów informatycznych oraz wymagań prawnych. 

Usługa dostępna jest dla klienta biznesowego. Elektro-

niczne Potwierdzenie Odbioru pozwala na udokumento-

wanie doręczenia przesyłki nadanej w ramach tej usługi 

również dla postępowań sądowych. To wszystko powo-

duje, iż grupa klientów biznesowych, zainteresowanych 

tą usługą, stale się powiększa i coraz więcej branż sięga 

po to innowacyjne rozwiązanie. W 2014 roku do grona 

nabywców EPO dołączyły m.in. jednostki administracji 

samorządowej i instytucje finansowe;

eINFO: doręczenie to usługa polegająca na poinformo-

waniu nadawcy, za pośrednictwem sms albo poczty 

elektronicznej, o dacie doręczenia albo zwrotu przesyłki, 

którą nadał, zgodnie z jego dyspozycją. eINFO: doręczenie 

realizowane jest przy przesyłkach poleconych i przezna-

czone jest dla klienta indywidualnego. W 2014 roku 

zostało nadanych ponad 4 mln przesyłek poleconych 

z eINFO: doręczenie.
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Platforma Envelo

Aby zapewnić stałą konkurencyjność swojej oferty i utrzy-

mywać na rynku pozycję silnej marki, Poczta Polska S.A. 

z udziałem podmiotów z Grupy Poczty Polskiej rozwija 

i wykorzystuje rozwiązania z obszaru nowych technologii. 

Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Envelo, 

która jest odpowiedzią na elektronizację komunikacji oraz 

projektowane zmiany ustawodawstwa europejskiego. 

Na platformie tej, oprócz cyfrowych usług dodanych do 

oferty tradycyjnej, rozwijana jest oferta usług komunikacji 

cyfrowej i hybrydowej.

W momencie debiutu platformy Envelo w 2013 roku 

w ofercie znajdowały się trzy podstawowe e-produkty: 

neoznaczek, neokartka i neolist. W 2014 roku wdrożono 

kolejne e-usługi, skierowane do klienta biznesowego. 

W kwietniu została uruchomiona neofaktura, a w czerwcu 

neofaktura masowa. Ta nowoczesna e-usługa umożliwia 

wysyłanie przez internet wszystkich faktur, bez względu 

na planowaną formę doręczenia: elektroniczną czy 

papierową. Adresaci neofaktur elektronicznych – klienci 

małych, średnich i największych firm – mogą je odbierać, 

przeglądać i archiwizować w skrzynce neorachunki. 

Z usługi korzysta m.in. spółka PGE Obrót SA – największy 

dostawca prądu w Polsce, który wysłał ponad 6 milionów 

elektronicznych dokumentów w 2014 roku.

W 2014 roku platforma Envelo wprowadziła także kolejne 

funkcjonalności dla dotychczas oferowanych produktów. 

Dzięki neokartce można wysyłać spersonalizowane kartki 

pocztowe, wykorzystując do ich tworzenia nowe opcje 

edycji grafiki. Neolist można drukować zarówno w kolorze, 

jak i w opcji czarno-białej. Neoznaczki na przesyłki pole-

cone wraz z usługami dodatkowymi wspierają wysyłkę 

korespondencji rejestrowanej. Udostępniono również 

neoznaczki na listy zagraniczne i neoznaczki personalizo-

wane, umożliwiające indywidualizację przekazu także 

w unikatowej formie tradycyjnego znaczka pocztowego. 

W lipcu 2014 roku została uruchomiona aplikacja mobilna, 

która umożliwia wysłanie neokartki, także spersonalizowa-

nej, zamówienie kuriera Pocztex, śledzenie przesyłki, wy-

szukanie placówki, skrzynki na listy czy kodu pocztowego.

Od grudnia 2014 roku dostępna jest w niej również 

skrzynka neorachunki. Rozwój marki Envelo to wprowa-

dzanie kolejnych produktów i doskonalenie oferty. 

Nowością jest uruchomienie skrzynki Envelo, dostępnej 

dla zalogowanych użytkowników. Można z niej wysyłać 

neolisty zwykłe i polecone, a także odbierać neofaktury. 

Prowadzenie konta jest darmowe. Jego użytkownicy 

posiadają gwarancję bezpieczeństwa danych. Użytkow-

nicy, którzy dodatkowo uwierzytelnią swoją tożsamość 

w placówce Poczty Polskiej, zyskają dostęp do nowej 

usługi – neolistu elektronicznego. Dzięki temu będą 

mogli prowadzić bezpieczną korespondencję internetową, 

czyli bez spamu i wirusów, z potwierdzeniem tożsamości 

nadawcy i odbiorcy oraz czasu nadania i odczytania 

wiadomości.

Envelo pracuje również nad nowoczesnym systemem 

digitalizacji korespondencji tradycyjnej. Każdy użytkownik, 

który podpisze umowę z Pocztą Polską, będzie mógł 

otrzymywać na skrzynkę Envelo skany korespondencji 

przychodzącej. Po obejrzeniu on-line skanu koperty – od 

jego decyzji będzie zależeć, czy Poczta Polska S.A. zniszczy 

przesyłkę, czy otworzy i prześle skan zawartości albo też 

dośle przesyłkę pod wskazany adres bez otwierania.

Rok 2014 to sukces platformy Envelo. Jej użytkownicy 

nabyli 1 mln sztuk neoznaczków, a z platformy wysłano 

90 tysięcy neokartek, pozyskano także 100 wystawców 

neofaktur. Na platformie Envelo zarejestrowało się blisko 

30 tysięcy użytkowników, a aplikację mobilną zainstalo-

wało ponad 40 tysięcy posiadaczy smartfonów i tabletów. 

Potencjał nowoczesnych rozwiązań cyfrowych związanych 

z zarządzaniem korespondencją potwierdził wygrany 

przetarg na obsługę PGE Obrót SA i wysyłka ponad 

6 milionów elektronicznych dokumentów.

Rozwój i innowacyjność usług Envelo zostały dostrzeżone 

przez rynek. W kwietniu marka otrzymała tytuł: 

„Rynkowego Lidera Innowacji 2014”. Platforma Envelo 

została także finalistą konkursu Lider Informatyki 2014.

Obszar usług KEP 
i logistyki 

Obszar usług KEP

Strategia Poczty Polskiej S.A. określa usługi paczkowe, 

kurierskie i logistyczne jako jeden z filarów rozwoju spółki. 

W roku 2014 Poczta Polska S.A. osiągnęła ponad dwu-

krotnie wyższy wzrost wolumenów niż wzrost rynku. 

W segmencie klienta biznesowego (B2C i B2B), który 

stanowi ponad 90% rynku, Poczta Polska S.A. rozwijała 

się kilkukrotnie szybciej niż rynek, odnotowując wzrost 

wolumenów na poziomie 33%, podczas gdy rynek 
20)wzrósł o ok. 7%.  Jest to tym większy sukces, że na 

polskim rynku kurierskim działają najwięksi globalni 

gracze, a rynek ten jest jednym z najbardziej 

konkurencyjnych obszarów gospodarki.

Wzrost sprzedaży w usługach kurierskich, które obecnie 

stanowią ok. 50% całkowitych wolumenów KEP 

Poczty Polskiej S.A. w latach 2013-2014 wykazuje 

trend stałej, intensywnej dodatniej dynamiki.

Poczta Polska S.A. w grudniu 2014 roku przewiozła niemal 

6 mln paczek. Przychody ze sprzedaży w tym okresie 

były większe o blisko 20% od przychodów ze sprzedaży 

w grudniu 2013 roku. Tak pozytywne wyniki to efekt m.in. 

całkowitej przebudowy oferty produktowej, zarówno 

dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Pocztex

W grupie usług kurierskich wprowadzono do oferty serwis 

Pocztex Kurier 48. Jest to usługa dedykowana wyłącznie 

klientom biznesowym, świadczona w relacji door-to-door, 

z gwarantowanym terminem doręczenia D+2. Usługa 

została bardzo dobrze przyjęta przez rynek i stanowiła 

w 2014 roku ponad 80% wolumenów usług kurierskich 

w segmencie klienta biznesowego.

Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48

Paczka EKSTRA24 – gwarancja doręczenia paczki następ-

nego dnia. Przewidziana jest możliwość wyboru przez 

nadawcę zarówno dnia, jak i godziny dostawy. PACZKA24 – 

jedna z najwygodniejszych i najszybszych paczek z szere-

giem praktycznych usług dodatkowych do dowolnej konfi-

guracji i gwarantowanym 1- lub 2-dniowym terminem 

doręczenia. PACZKA48 – wygodne rozwiązanie, które bę-

dzie u odbiorcy po dwóch dniach. Już w wariancie podsta-

wowym jest jedną z najbardziej ekonomicznych przesyłek.

Paczka UKRAINA PLUS

W czerwcu 2014 roku wprowadzono do oferty nową 

usługę w ruchu międzynarodowym – Paczka UKRAINA 

PLUS. Usługa ta umożliwia klientom wysłanie atrakcyjnej 

cenowo przesyłki o masie do 30 kg, adresowanej na 

terytorium Ukrainy. Atutem usługi jest skuteczne 

i terminowe doręczenie, wraz z możliwością bieżącego 

śledzenia statusu.

Dzięki zmianom w ofercie i ekspansji w obszarze e-commerce, 

spółka osiągnęła w 2014 roku wzrost w stosunku do roku poprzedniego:

wolumenu usług 
KEP o ponad 

16%
wolumenu przesyłek 
kurierskich o blisko

50%
sprzedaży usługi 

„Przesyłka Paletowa" o  

81%

20)  źródło: szacunki własne, PwC
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Platforma Envelo

Aby zapewnić stałą konkurencyjność swojej oferty i utrzy-

mywać na rynku pozycję silnej marki, Poczta Polska S.A. 

z udziałem podmiotów z Grupy Poczty Polskiej rozwija 

i wykorzystuje rozwiązania z obszaru nowych technologii. 

Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Envelo, 

która jest odpowiedzią na elektronizację komunikacji oraz 

projektowane zmiany ustawodawstwa europejskiego. 

Na platformie tej, oprócz cyfrowych usług dodanych do 

oferty tradycyjnej, rozwijana jest oferta usług komunikacji 

cyfrowej i hybrydowej.

W momencie debiutu platformy Envelo w 2013 roku 

w ofercie znajdowały się trzy podstawowe e-produkty: 

neoznaczek, neokartka i neolist. W 2014 roku wdrożono 

kolejne e-usługi, skierowane do klienta biznesowego. 

W kwietniu została uruchomiona neofaktura, a w czerwcu 

neofaktura masowa. Ta nowoczesna e-usługa umożliwia 

wysyłanie przez internet wszystkich faktur, bez względu 

na planowaną formę doręczenia: elektroniczną czy 

papierową. Adresaci neofaktur elektronicznych – klienci 

małych, średnich i największych firm – mogą je odbierać, 

przeglądać i archiwizować w skrzynce neorachunki. 

Z usługi korzysta m.in. spółka PGE Obrót SA – największy 

dostawca prądu w Polsce, który wysłał ponad 6 milionów 

elektronicznych dokumentów w 2014 roku.

W 2014 roku platforma Envelo wprowadziła także kolejne 

funkcjonalności dla dotychczas oferowanych produktów. 

Dzięki neokartce można wysyłać spersonalizowane kartki 

pocztowe, wykorzystując do ich tworzenia nowe opcje 

edycji grafiki. Neolist można drukować zarówno w kolorze, 

jak i w opcji czarno-białej. Neoznaczki na przesyłki pole-

cone wraz z usługami dodatkowymi wspierają wysyłkę 

korespondencji rejestrowanej. Udostępniono również 

neoznaczki na listy zagraniczne i neoznaczki personalizo-

wane, umożliwiające indywidualizację przekazu także 

w unikatowej formie tradycyjnego znaczka pocztowego. 

W lipcu 2014 roku została uruchomiona aplikacja mobilna, 

która umożliwia wysłanie neokartki, także spersonalizowa-

nej, zamówienie kuriera Pocztex, śledzenie przesyłki, wy-

szukanie placówki, skrzynki na listy czy kodu pocztowego.

Od grudnia 2014 roku dostępna jest w niej również 

skrzynka neorachunki. Rozwój marki Envelo to wprowa-

dzanie kolejnych produktów i doskonalenie oferty. 

Nowością jest uruchomienie skrzynki Envelo, dostępnej 

dla zalogowanych użytkowników. Można z niej wysyłać 

neolisty zwykłe i polecone, a także odbierać neofaktury. 

Prowadzenie konta jest darmowe. Jego użytkownicy 

posiadają gwarancję bezpieczeństwa danych. Użytkow-

nicy, którzy dodatkowo uwierzytelnią swoją tożsamość 

w placówce Poczty Polskiej, zyskają dostęp do nowej 

usługi – neolistu elektronicznego. Dzięki temu będą 

mogli prowadzić bezpieczną korespondencję internetową, 

czyli bez spamu i wirusów, z potwierdzeniem tożsamości 

nadawcy i odbiorcy oraz czasu nadania i odczytania 

wiadomości.

Envelo pracuje również nad nowoczesnym systemem 

digitalizacji korespondencji tradycyjnej. Każdy użytkownik, 

który podpisze umowę z Pocztą Polską, będzie mógł 

otrzymywać na skrzynkę Envelo skany korespondencji 

przychodzącej. Po obejrzeniu on-line skanu koperty – od 

jego decyzji będzie zależeć, czy Poczta Polska S.A. zniszczy 

przesyłkę, czy otworzy i prześle skan zawartości albo też 

dośle przesyłkę pod wskazany adres bez otwierania.

Rok 2014 to sukces platformy Envelo. Jej użytkownicy 

nabyli 1 mln sztuk neoznaczków, a z platformy wysłano 

90 tysięcy neokartek, pozyskano także 100 wystawców 

neofaktur. Na platformie Envelo zarejestrowało się blisko 

30 tysięcy użytkowników, a aplikację mobilną zainstalo-

wało ponad 40 tysięcy posiadaczy smartfonów i tabletów. 

Potencjał nowoczesnych rozwiązań cyfrowych związanych 

z zarządzaniem korespondencją potwierdził wygrany 

przetarg na obsługę PGE Obrót SA i wysyłka ponad 

6 milionów elektronicznych dokumentów.

Rozwój i innowacyjność usług Envelo zostały dostrzeżone 

przez rynek. W kwietniu marka otrzymała tytuł: 

„Rynkowego Lidera Innowacji 2014”. Platforma Envelo 

została także finalistą konkursu Lider Informatyki 2014.

Obszar usług KEP 
i logistyki 

Obszar usług KEP

Strategia Poczty Polskiej S.A. określa usługi paczkowe, 

kurierskie i logistyczne jako jeden z filarów rozwoju spółki. 

W roku 2014 Poczta Polska S.A. osiągnęła ponad dwu-

krotnie wyższy wzrost wolumenów niż wzrost rynku. 

W segmencie klienta biznesowego (B2C i B2B), który 

stanowi ponad 90% rynku, Poczta Polska S.A. rozwijała 

się kilkukrotnie szybciej niż rynek, odnotowując wzrost 

wolumenów na poziomie 33%, podczas gdy rynek 
20)wzrósł o ok. 7%.  Jest to tym większy sukces, że na 

polskim rynku kurierskim działają najwięksi globalni 

gracze, a rynek ten jest jednym z najbardziej 

konkurencyjnych obszarów gospodarki.

Wzrost sprzedaży w usługach kurierskich, które obecnie 

stanowią ok. 50% całkowitych wolumenów KEP 

Poczty Polskiej S.A. w latach 2013-2014 wykazuje 

trend stałej, intensywnej dodatniej dynamiki.

Poczta Polska S.A. w grudniu 2014 roku przewiozła niemal 

6 mln paczek. Przychody ze sprzedaży w tym okresie 

były większe o blisko 20% od przychodów ze sprzedaży 

w grudniu 2013 roku. Tak pozytywne wyniki to efekt m.in. 

całkowitej przebudowy oferty produktowej, zarówno 

dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Pocztex

W grupie usług kurierskich wprowadzono do oferty serwis 

Pocztex Kurier 48. Jest to usługa dedykowana wyłącznie 

klientom biznesowym, świadczona w relacji door-to-door, 

z gwarantowanym terminem doręczenia D+2. Usługa 

została bardzo dobrze przyjęta przez rynek i stanowiła 

w 2014 roku ponad 80% wolumenów usług kurierskich 

w segmencie klienta biznesowego.

Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48

Paczka EKSTRA24 – gwarancja doręczenia paczki następ-

nego dnia. Przewidziana jest możliwość wyboru przez 

nadawcę zarówno dnia, jak i godziny dostawy. PACZKA24 – 

jedna z najwygodniejszych i najszybszych paczek z szere-

giem praktycznych usług dodatkowych do dowolnej konfi-

guracji i gwarantowanym 1- lub 2-dniowym terminem 

doręczenia. PACZKA48 – wygodne rozwiązanie, które bę-

dzie u odbiorcy po dwóch dniach. Już w wariancie podsta-

wowym jest jedną z najbardziej ekonomicznych przesyłek.

Paczka UKRAINA PLUS

W czerwcu 2014 roku wprowadzono do oferty nową 

usługę w ruchu międzynarodowym – Paczka UKRAINA 

PLUS. Usługa ta umożliwia klientom wysłanie atrakcyjnej 

cenowo przesyłki o masie do 30 kg, adresowanej na 

terytorium Ukrainy. Atutem usługi jest skuteczne 

i terminowe doręczenie, wraz z możliwością bieżącego 

śledzenia statusu.

Dzięki zmianom w ofercie i ekspansji w obszarze e-commerce, 

spółka osiągnęła w 2014 roku wzrost w stosunku do roku poprzedniego:

wolumenu usług 
KEP o ponad 

16%
wolumenu przesyłek 
kurierskich o blisko

50%
sprzedaży usługi 

„Przesyłka Paletowa" o  

81%

20)  źródło: szacunki własne, PwC
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Pakiet produktów i usług dedykowanych e-commerce

Poczta Polska S.A. w 2014 roku kontynuowała ekspansję 

w kierunku dynamicznie rosnącego rynku e-commerce, 

poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług speł-

niających wysokie oczekiwania zarówno eSprzedających, 

jak i eKupujących: eSprzedajacym zapewniono komplek-

sową ofertę i proste rozwiązania, zaś eKupującym – 

wygodę, bezpieczeństwo i dostępność odbioru oraz 

zwrotu towaru. W tym celu w 2014 roku:

• uruchomiono serwis ecommerce.poczta-polska.pl, 

oferujący obsługę dla branży eHandlu, gdzie w jednym 

miejscu eKlienci mogą zapoznać się ze skierowaną 

do nich ofertą Grupy Poczty Polskiej w zakresie usług 

paczkowo-kurierskich, logistycznych, bankowo-

-ubezpieczeniowych i cyfrowych;

• rozwijano systemy informatyczne wspierające usługi 

KEP, w tym: Elektronicznego Nadawcę – nowoczesne 

i interaktywne narzędzie usprawniające proces 

nadawania przesyłek oraz system śledzenia przesyłek. 

Dodatkowo rozbudowano aplikację mobilną, która 

umożliwia wygodne zamówienie kuriera

• zmodyfikowano usługę pakietów przedpłaconych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki której klient, 

po opłaceniu z góry wybranej liczby przesyłek, na każdą 

z nich otrzymuje rabat. Oferta ta jest dostępna poprzez 

stronę internetową oraz infolinię Poczty Polskiej S.A.

• wdrożono aplikację internetową ezwroty.poczta-

polska.pl, umożliwiającą eSprzedawcom zachowanie 

całkowitej kontroli nad zwracanymi zamówieniami. 

EKupującym zapewniono szybki i wygodny zwrot 

w kilku prostych krokach przez internetowy formularz 

oraz nadanie przesyłki w dowolnym miejscu u Kuriera 

Poczty Polskiej S.A. albo wizytę w jednej z dogodnie 

zlokalizowanych placówek pocztowych

• zmodyfikowano usługę Paczka EKSTRA24, dedykowaną 

klientom, którzy preferują odbiór przesyłek w godzi-

nach popołudniowych. Od listopada w 39 miastach 

przesyłki doręczane są również po godzinie 16.00.

;

;

;

Istotnym czynnikiem wspierającym sukces oferty logistyki 

drobnicowej spółki w 2014 roku był rozwój nowoczesnych 

narzędzi informatycznych. Klienci Poczty Polskiej S.A. 

mogli w pełni skorzystać z nowoczesnego systemu zarzą-

dzania TMS (Transport Management System), zintegrowa-

nego z dotychczasowym systemem operacyjnym odbiorcy. 

System umożliwia zbieranie zamówień i pomaga w spraw-

nym zarządzaniu przepływem przesyłek krajowych oraz 

produktów dodatkowych. Efektem jest wzrost jakości 

świadczonych usług, a także znaczna optymalizacja kosz-

tów. Korzystając z aplikacji Elektroniczny Nadawca, klient 

ma możliwość integracji swojego systemu z systemami 

Poczty Polskiej S.A. oraz samodzielnego generowania 

dokumentów przewozowych. 

Udostępniony serwis internetowy E-klient, oprócz bie-

żącej komunikacji z systemem operacyjnym czy wydruku 

dokumentacji, pozwala klientowi na zarządzanie infor-

macją o przesyłkach, umożliwiając obsługę zleceń kores-

pondujących. Poczta Polska S.A. została doceniona za 

rozwój usługi „Przesyłka Paletowa” i za poszerzanie swojej 

oferty logistycznej. Kapituła konkursowa programu 

badawczego „Operator Logistyczny roku 2014” przyznała 

Poczcie Polskiej S.A. wyróżnienie specjalne w kategorii 

„Dynamiczne wejście na rynek krajowych przewozów 

drobnicowych”.

Wyniki sprzedaży dla usługi KEP oraz przesyłki paletowej 

w latach 2012-2014

W 2014 roku Poczta Polska S.A. w obszarze KEP rozwijała 

również ofertę międzynarodową, wprowadzając zasady 

wymiany poczty międzynarodowej i procedury rozliczeń 

wynikających z nowych aktów Światowego Związku 

Pocztowego. Wykorzystując sieć placówek spółka obsłu-

guje zwroty paczek w segmencie e-commerce – m.in. do 

Niemiec, dla sieci Tesco w Wielkiej Brytanii oraz rozpo-

częła świadczenie usługi łatwego zwrotu paczek, dedyko-

wanej głównie klientom e-commerce: Easy Return 

Solution.

Usługi w obszarze logistyki

W 2014 roku Poczta Polska S.A. realizowała strategię 

rozwoju usług logistycznych. Efektywne wykorzystanie 

posiadanej sieci logistycznej oraz nowoczesnej floty 

pojazdów umożliwiło wzrost wolumenów oraz wartości 

sprzedaży usługi „Przesyłka Paletowa”. Przychody 

ze sprzedaży i wolumeny Przesyłki Paletowej od 3 lat 

corocznie podwajają swoją wartość. W 2014 roku wzrost 

sprzedaży Przesyłki Paletowej wyniósł 81%.

Dzięki intensyfikacji sprzedaży usług bankowo-ubezpie-

czeniowych oraz ograniczeniu negatywnego wpływu 

e-substytucji na tradycyjne usługi finansowe, w 2014 roku 

spółka skutecznie zahamowała spadek przychodów 

z obszaru usług finansowych. 

Sukcesywny wzrost „ubankowienia” polskiego społe-

czeństwa wpływa bezpośrednio na obszar tradycyjnych 

usług finansowych, powodując spadki wolumenów 

przekazów pocztowych i wpłat na rachunki bankowe. 

Poczta Polska S.A., dążąc do zniwelowania wpływu tego 

trendu, wprowadziła dodatkowe funkcjonalności elektro-

niczne dla tych usług (możliwość realizacji przekazów 

oraz opłat za abonament RTV przez internet). 

Dzięki wdrożeniu nowej kategorii wpłat na rachunek 

bankowy (wpłata priorytet), mimo spadku łącznego 

wolumenu tych usług, możliwe było istotne ograniczenie 

spadku przychodów z usług tradycyjnych. 

Kluczowym z perspektywy strategii spółki jest rozwój 

usług ubezpieczeniowych i bankowych, realizowanych 

w sieci placówek Poczty Polskiej S.A. W 2014 roku wzrost 

przychodów z tych obszarów pozwolił na wyrównanie 

spadku przychodów z obszarów tradycyjnych usług 

finansowych.

Obszar usług finansowych 
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Pakiet produktów i usług dedykowanych e-commerce

Poczta Polska S.A. w 2014 roku kontynuowała ekspansję 

w kierunku dynamicznie rosnącego rynku e-commerce, 

poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług speł-

niających wysokie oczekiwania zarówno eSprzedających, 

jak i eKupujących: eSprzedajacym zapewniono komplek-

sową ofertę i proste rozwiązania, zaś eKupującym – 

wygodę, bezpieczeństwo i dostępność odbioru oraz 

zwrotu towaru. W tym celu w 2014 roku:

• uruchomiono serwis ecommerce.poczta-polska.pl, 

oferujący obsługę dla branży eHandlu, gdzie w jednym 

miejscu eKlienci mogą zapoznać się ze skierowaną 

do nich ofertą Grupy Poczty Polskiej w zakresie usług 

paczkowo-kurierskich, logistycznych, bankowo-

-ubezpieczeniowych i cyfrowych;

• rozwijano systemy informatyczne wspierające usługi 

KEP, w tym: Elektronicznego Nadawcę – nowoczesne 

i interaktywne narzędzie usprawniające proces 

nadawania przesyłek oraz system śledzenia przesyłek. 

Dodatkowo rozbudowano aplikację mobilną, która 

umożliwia wygodne zamówienie kuriera

• zmodyfikowano usługę pakietów przedpłaconych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki której klient, 

po opłaceniu z góry wybranej liczby przesyłek, na każdą 

z nich otrzymuje rabat. Oferta ta jest dostępna poprzez 

stronę internetową oraz infolinię Poczty Polskiej S.A.

• wdrożono aplikację internetową ezwroty.poczta-

polska.pl, umożliwiającą eSprzedawcom zachowanie 

całkowitej kontroli nad zwracanymi zamówieniami. 

EKupującym zapewniono szybki i wygodny zwrot 

w kilku prostych krokach przez internetowy formularz 

oraz nadanie przesyłki w dowolnym miejscu u Kuriera 

Poczty Polskiej S.A. albo wizytę w jednej z dogodnie 

zlokalizowanych placówek pocztowych

• zmodyfikowano usługę Paczka EKSTRA24, dedykowaną 

klientom, którzy preferują odbiór przesyłek w godzi-

nach popołudniowych. Od listopada w 39 miastach 

przesyłki doręczane są również po godzinie 16.00.

;

;

;

Istotnym czynnikiem wspierającym sukces oferty logistyki 

drobnicowej spółki w 2014 roku był rozwój nowoczesnych 
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świadczonych usług, a także znaczna optymalizacja kosz-

tów. Korzystając z aplikacji Elektroniczny Nadawca, klient 

ma możliwość integracji swojego systemu z systemami 

Poczty Polskiej S.A. oraz samodzielnego generowania 

dokumentów przewozowych. 

Udostępniony serwis internetowy E-klient, oprócz bie-

żącej komunikacji z systemem operacyjnym czy wydruku 

dokumentacji, pozwala klientowi na zarządzanie infor-

macją o przesyłkach, umożliwiając obsługę zleceń kores-

pondujących. Poczta Polska S.A. została doceniona za 

rozwój usługi „Przesyłka Paletowa” i za poszerzanie swojej 

oferty logistycznej. Kapituła konkursowa programu 

badawczego „Operator Logistyczny roku 2014” przyznała 

Poczcie Polskiej S.A. wyróżnienie specjalne w kategorii 

„Dynamiczne wejście na rynek krajowych przewozów 

drobnicowych”.

Wyniki sprzedaży dla usługi KEP oraz przesyłki paletowej 

w latach 2012-2014

W 2014 roku Poczta Polska S.A. w obszarze KEP rozwijała 

również ofertę międzynarodową, wprowadzając zasady 

wymiany poczty międzynarodowej i procedury rozliczeń 

wynikających z nowych aktów Światowego Związku 

Pocztowego. Wykorzystując sieć placówek spółka obsłu-

guje zwroty paczek w segmencie e-commerce – m.in. do 

Niemiec, dla sieci Tesco w Wielkiej Brytanii oraz rozpo-

częła świadczenie usługi łatwego zwrotu paczek, dedyko-

wanej głównie klientom e-commerce: Easy Return 

Solution.

Usługi w obszarze logistyki

W 2014 roku Poczta Polska S.A. realizowała strategię 

rozwoju usług logistycznych. Efektywne wykorzystanie 

posiadanej sieci logistycznej oraz nowoczesnej floty 

pojazdów umożliwiło wzrost wolumenów oraz wartości 

sprzedaży usługi „Przesyłka Paletowa”. Przychody 

ze sprzedaży i wolumeny Przesyłki Paletowej od 3 lat 

corocznie podwajają swoją wartość. W 2014 roku wzrost 

sprzedaży Przesyłki Paletowej wyniósł 81%.

Dzięki intensyfikacji sprzedaży usług bankowo-ubezpie-

czeniowych oraz ograniczeniu negatywnego wpływu 

e-substytucji na tradycyjne usługi finansowe, w 2014 roku 

spółka skutecznie zahamowała spadek przychodów 

z obszaru usług finansowych. 

Sukcesywny wzrost „ubankowienia” polskiego społe-

czeństwa wpływa bezpośrednio na obszar tradycyjnych 

usług finansowych, powodując spadki wolumenów 

przekazów pocztowych i wpłat na rachunki bankowe. 

Poczta Polska S.A., dążąc do zniwelowania wpływu tego 

trendu, wprowadziła dodatkowe funkcjonalności elektro-

niczne dla tych usług (możliwość realizacji przekazów 

oraz opłat za abonament RTV przez internet). 

Dzięki wdrożeniu nowej kategorii wpłat na rachunek 

bankowy (wpłata priorytet), mimo spadku łącznego 

wolumenu tych usług, możliwe było istotne ograniczenie 

spadku przychodów z usług tradycyjnych. 

Kluczowym z perspektywy strategii spółki jest rozwój 

usług ubezpieczeniowych i bankowych, realizowanych 

w sieci placówek Poczty Polskiej S.A. W 2014 roku wzrost 

przychodów z tych obszarów pozwolił na wyrównanie 

spadku przychodów z obszarów tradycyjnych usług 

finansowych.
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Usługi ubezpieczeniowe

2014 rok był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju 

w zakresie sprzedaży usług ubezpieczeniowych w sieci 

Poczty Polskiej S.A. Dzięki coraz większemu wachlarzowi 

produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia 

komunikacyjne – OC, Autocasco, Assistance oraz NNW, 

ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenie mieszkania lub 

domu, które Poczta Polska S.A. oferuje swoim klientom – 

coraz wyraźniejsza staje się ekspansja Grupy Poczty 

Polskiej na rynku ubezpieczeniowym i rozwój sieci sprze-

daży. Na koniec 2014 roku klienci Poczty Polskiej S.A. 

mogli nabyć produkty ubezpieczeniowe w ponad 500 

dedykowanych punktach obsługi klienta (Pocztowe 

Strefy Finansowe), w pozostałej sieci placówek własnych 

pocztowych oraz u ponad 8 000 licencjonowanych 

agentów ubezpieczeniowych. 

Poczta Polska S.A. w 2014 roku rozpoczęła sprzedaż 

ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 

w które wyposażeni zostali m.in. listonosze. Dzięki temu, 

proces sprzedaży uległ uproszczeniu. Jednocześnie 

Poczta Polska S.A. rozpoczęła działania mające na celu 

wzrost kompetencji pracowników sprzedażowych. 

W efekcie w obszarze ubezpieczeń sprzedaż w sieci 

PSF w 2014 roku wzrosła o 79% w porównaniu 

do 2013 roku.

Usługi bankowe

Poczta Polska S.A., w efekcie strategicznej współpracy 

z Bankiem Pocztowym S.A., konsekwentnie prowadzi 

działania zwiększające przychody w obszarze sprzedaży 

produktów bankowych. W stosunku do 2013 roku 

w 2014 roku Poczta Polska S.A. zwiększyła swoje przy-

chody z usług bankowych o blisko 35%. Oferta spółki 

w zakresie produktów bankowych obejmowała 

w 2014 roku następujące grupy produktów:

• rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (Pocztowe 

Konto ZawszeDarmowe, Standard i Nestor),

• rachunki oszczędnościowe (Pocztowe Konto 

Oszczędnościowe, Nowe Konto Oszczędnościowe),

• lokaty terminowe,

• kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy 

dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym Ryzyku 

Kredytowym (ZOR), kredyt gotówkowy dedykowany 

nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych 

klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne 

w rachunku bieżącym).

Poczta Polska S.A., wraz z Bankiem Pocztowym S.A., 

konsekwentnie zwiększa liczbę klientów korzystających 

z oferty produktów bankowych. Łączna liczba klientów 

na koniec 2014 roku wyniosła 1 447 tys. osób. Potwierdza 

to skuteczność prowadzonej polityki w zakresie zmian 

dokonywanych w ofercie produktowej. W 2014 roku 

w sieci Poczty Polskiej S.A. dynamicznie rozwijała się 

również akcja sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. 

W obszarze kredytowym Bank Pocztowy wprowadził 

m.in. atrakcyjną ofertę konsolidacyjną oraz kredyt z Ratą 

Zawsze Najniższą – umożliwiający klientowi, na podstawie 

dostarczonego formularza informacyjnego z banku 

konkurencyjnego, uzyskanie niższych parametrów 

cenowych kredytu. 

Wykorzystując synergię podmiotów w Grupie Poczty 

Polskiej, możliwe było zaoferowanie posiadaczom 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych programów 

lojalnościowych, dających klientom korzyści wynikające 

z aktywnego korzystania z produktów i usług Grupy.

Przykładami tego typu programów są:

• Program Pakiet Pocztowy – w ramach którego klienci 

uzyskują zwrot 10% wydatków poniesionych 

na wybrane usługi pocztowe Poczty Polskiej S.A. 

(głównie paczki i listy); 

• Pocztowy Program Ubezpieczeniowy – w ramach 

którego klienci uzyskują zwrot 10% kwoty składek 

ubezpieczeniowych opłaconych z rachunku oszczęd-

nościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym S.A. 

w ramach polis zawartych z Pocztowym Towarzy-

stwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w koasekuracji 

z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń 

Ergo Hestia S.A.

• Pay by link Envelo – w ramach którego klienci uzyskują 

zwrot 10% wydatków poniesionych na zakup 

produktów Envelo za pośrednictwem funkcjonalności 

pay by link z rachunku w Banku Pocztowym S.A.

Na koniec 2014 roku klienci mogli nabyć produkty banko-

we w ponad 500 dedykowanych punktach obsługi klienta 

(Pocztowe Strefy Finansowe) oraz w pozostałej sieci pla-

cówek pocztowych. Dostępna i udoskonalona sieć 

sprzedaży, wraz z prostymi i powszechnymi produktami 

bankowymi, stanowić będzie podstawę dla stabilnego 

wzrostu sprzedaży usług bankowych w najbliższych latach.

;

Tradycyjne usługi finansowe 

W 2014 roku Poczta Polska S.A. minimalizowała spadki 

przychodów w obszarze tradycyjnych usług finansowych, 

dokonując modyfikacji świadczonych usług, dzięki czemu 

udało się istotnie ograniczyć spadek przychodów w tym 

segmencie. W 2014 roku:

• uruchomiono platformę płatności internetowych, która 

daje możliwość dokonania opłaty on-line za 

abonament RTV; 

• uruchomiono przekaz pocztowy i ekspres pieniężny; 

• rozszerzono usługę gotówkowych transferów 

zagranicznych, dzięki nawiązaniu współpracy 

z międzynarodową siecią RIA;

• dynamicznie rozwijano sieć kantorów w placówkach 

pocztowych, oferując wymianę walut w ponad 

800 z nich. 

Sprzedaż tradycyjnych usług finansowych na koniec 

2014 roku odbywała się we wszystkich placówkach 

pocztowych.

Dzięki zmianom w ofercie i rozwojowi Samoobsługowych 

Stref Handlu, przychody spółki z działalności handlowej 

wzrosły o ponad 21% w stosunku do 2013 roku. 

Sprzedaż walorów filatelistycznych przez internet wzrosła 

o ponad 60%.

Działalność handlowa

W 2014 roku przychody Poczty Polskiej S.A. z działalności 

handlowej, prowadzonej w placówkach pocztowych 

i sklepie internetowym, wzrosły o ponad 21% w stosunku 

do 2013 roku, w tym zanotowano ponad 30% wzrost 

przychodów ze sprzedaży prasy egzemplarzowej. 

Ten dobry wynik Poczta Polska S.A. osiągnęła pomimo 

spadków na rynku prasy.

Dobre wyniki sprzedażowe są m.in. efektem nowego 

sposobu ekspozycji gazet i czasopism w placówkach, 

aktywnego zarządzania sprzedażą oraz wykorzystania 

efektu skali poprzez zawarcie umowy z jednym dostawcą 

na teren całego kraju. Prasa sprzedawana przez spółkę 

trafia do 280 działających Samoobsługowych Stref Handlu 

oraz prawie 2 tysięcy nowych miejsc ekspozycji towarów 

w placówkach. 

W 2014 roku Poczta rozszerzyła gamę tytułów prasowych. 

Niektóre placówki, szczególnie usytuowane w pobliżu 

granicy polsko-niemieckiej, oferują czasopisma zagranicz-

ne. Zapewniając klientom wygodny dostęp do atrakcyjnie 

wyeksponowanej oferty handlowej oraz skracając czas 

obsługi w placówce, Poczta Polska S.A. otworzyła 140 

Samoobsługowych Stref Handlu w kolejnych placówkach 

pocztowych. Łącznie w 280 strefach sprzedawana jest 

w ten sposób nie tylko prasa, ale także artykuły biurowe, 

koperty i kartki okolicznościowe, wydawnictwa, artykuły 

dla dzieci oraz zestawy do pakowania. 

Efektem prowadzonych prac nad rozwojem oferowanego 

asortymentu było wprowadzenie do sprzedaży zupełnie 

nowych gam produktów, wśród których największym 

uznaniem klientów cieszyły się wydawnictwa, a zwłaszcza 

bestsellery książkowe. Dzięki posiadanej sieci sprzedaży 

Poczta Polska S.A. stała się w tym zakresie konkurencją 

dla podmiotów o ugruntowanej na tym rynku pozycji.

Filatelistyka

Filatelistyka jest ważnym elementem działalności 

Poczty Polskiej S.A., łącząc w sobie aspekty misji związane 

z popularyzacją kultury oraz dokumentowaniem najważ-

niejszych dla polskiego społeczeństwa wydarzeń i rocznic 

oraz funkcje komercyjne, dzięki którym działalność 

emisyjna jest źródłem dodatkowych przychodów spółki. 

Coraz większą popularnością cieszy się e-sklep filatelis-

tyczny, gdzie sprzedaż walorów wzrosła o 50%, z czego 

ponad 10% stanowiły zamówienia od klientów zagranicz-

nych. Z każdym miesiącem przybywa kilkaset kont nowych 

klientów.

Podstawą działalności filatelistycznej były emisje znacz-

ków okolicznościowych i towarzyszących im form filateli-

stycznych. Plan emisji znaczków pocztowych w 2014 roku 

objął 37 tematów przedstawionych na 102 znaczkach 

pocztowych, w tym: 86 znaczków samodzielnych, 

12 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką. 

Równolegle do sprzedaży detalicznej Poczta Polska S.A. 

umożliwia swoim klientom zakup wszystkich walorów 

wydanych w danym roku kalendarzowym, oferując 

usługę abonamentu filatelistycznego. Usługa dostępna 

jest w placówkach oraz internetowym sklepie 

filatelistycznym. 

Obszar handlu i filatelistyki 
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Usługi ubezpieczeniowe

2014 rok był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju 

w zakresie sprzedaży usług ubezpieczeniowych w sieci 

Poczty Polskiej S.A. Dzięki coraz większemu wachlarzowi 

produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia 

komunikacyjne – OC, Autocasco, Assistance oraz NNW, 

ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenie mieszkania lub 

domu, które Poczta Polska S.A. oferuje swoim klientom – 

coraz wyraźniejsza staje się ekspansja Grupy Poczty 

Polskiej na rynku ubezpieczeniowym i rozwój sieci sprze-

daży. Na koniec 2014 roku klienci Poczty Polskiej S.A. 

mogli nabyć produkty ubezpieczeniowe w ponad 500 

dedykowanych punktach obsługi klienta (Pocztowe 

Strefy Finansowe), w pozostałej sieci placówek własnych 

pocztowych oraz u ponad 8 000 licencjonowanych 

agentów ubezpieczeniowych. 

Poczta Polska S.A. w 2014 roku rozpoczęła sprzedaż 

ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 

w które wyposażeni zostali m.in. listonosze. Dzięki temu, 

proces sprzedaży uległ uproszczeniu. Jednocześnie 

Poczta Polska S.A. rozpoczęła działania mające na celu 

wzrost kompetencji pracowników sprzedażowych. 

W efekcie w obszarze ubezpieczeń sprzedaż w sieci 

PSF w 2014 roku wzrosła o 79% w porównaniu 

do 2013 roku.

Usługi bankowe

Poczta Polska S.A., w efekcie strategicznej współpracy 

z Bankiem Pocztowym S.A., konsekwentnie prowadzi 

działania zwiększające przychody w obszarze sprzedaży 

produktów bankowych. W stosunku do 2013 roku 

w 2014 roku Poczta Polska S.A. zwiększyła swoje przy-

chody z usług bankowych o blisko 35%. Oferta spółki 

w zakresie produktów bankowych obejmowała 

w 2014 roku następujące grupy produktów:

• rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (Pocztowe 

Konto ZawszeDarmowe, Standard i Nestor),

• rachunki oszczędnościowe (Pocztowe Konto 

Oszczędnościowe, Nowe Konto Oszczędnościowe),

• lokaty terminowe,

• kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy 

dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym Ryzyku 

Kredytowym (ZOR), kredyt gotówkowy dedykowany 

nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych 

klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne 

w rachunku bieżącym).

Poczta Polska S.A., wraz z Bankiem Pocztowym S.A., 

konsekwentnie zwiększa liczbę klientów korzystających 

z oferty produktów bankowych. Łączna liczba klientów 

na koniec 2014 roku wyniosła 1 447 tys. osób. Potwierdza 

to skuteczność prowadzonej polityki w zakresie zmian 

dokonywanych w ofercie produktowej. W 2014 roku 

w sieci Poczty Polskiej S.A. dynamicznie rozwijała się 

również akcja sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. 

W obszarze kredytowym Bank Pocztowy wprowadził 

m.in. atrakcyjną ofertę konsolidacyjną oraz kredyt z Ratą 

Zawsze Najniższą – umożliwiający klientowi, na podstawie 

dostarczonego formularza informacyjnego z banku 

konkurencyjnego, uzyskanie niższych parametrów 

cenowych kredytu. 

Wykorzystując synergię podmiotów w Grupie Poczty 

Polskiej, możliwe było zaoferowanie posiadaczom 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych programów 

lojalnościowych, dających klientom korzyści wynikające 

z aktywnego korzystania z produktów i usług Grupy.

Przykładami tego typu programów są:

• Program Pakiet Pocztowy – w ramach którego klienci 

uzyskują zwrot 10% wydatków poniesionych 

na wybrane usługi pocztowe Poczty Polskiej S.A. 

(głównie paczki i listy); 

• Pocztowy Program Ubezpieczeniowy – w ramach 

którego klienci uzyskują zwrot 10% kwoty składek 

ubezpieczeniowych opłaconych z rachunku oszczęd-

nościowo-rozliczeniowego w Banku Pocztowym S.A. 

w ramach polis zawartych z Pocztowym Towarzy-

stwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w koasekuracji 

z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń 

Ergo Hestia S.A.

• Pay by link Envelo – w ramach którego klienci uzyskują 

zwrot 10% wydatków poniesionych na zakup 

produktów Envelo za pośrednictwem funkcjonalności 

pay by link z rachunku w Banku Pocztowym S.A.

Na koniec 2014 roku klienci mogli nabyć produkty banko-

we w ponad 500 dedykowanych punktach obsługi klienta 

(Pocztowe Strefy Finansowe) oraz w pozostałej sieci pla-

cówek pocztowych. Dostępna i udoskonalona sieć 

sprzedaży, wraz z prostymi i powszechnymi produktami 

bankowymi, stanowić będzie podstawę dla stabilnego 

wzrostu sprzedaży usług bankowych w najbliższych latach.

;

Tradycyjne usługi finansowe 

W 2014 roku Poczta Polska S.A. minimalizowała spadki 

przychodów w obszarze tradycyjnych usług finansowych, 

dokonując modyfikacji świadczonych usług, dzięki czemu 

udało się istotnie ograniczyć spadek przychodów w tym 

segmencie. W 2014 roku:

• uruchomiono platformę płatności internetowych, która 

daje możliwość dokonania opłaty on-line za 

abonament RTV; 

• uruchomiono przekaz pocztowy i ekspres pieniężny; 

• rozszerzono usługę gotówkowych transferów 

zagranicznych, dzięki nawiązaniu współpracy 

z międzynarodową siecią RIA;

• dynamicznie rozwijano sieć kantorów w placówkach 

pocztowych, oferując wymianę walut w ponad 

800 z nich. 

Sprzedaż tradycyjnych usług finansowych na koniec 

2014 roku odbywała się we wszystkich placówkach 

pocztowych.

Dzięki zmianom w ofercie i rozwojowi Samoobsługowych 

Stref Handlu, przychody spółki z działalności handlowej 

wzrosły o ponad 21% w stosunku do 2013 roku. 

Sprzedaż walorów filatelistycznych przez internet wzrosła 

o ponad 60%.

Działalność handlowa

W 2014 roku przychody Poczty Polskiej S.A. z działalności 

handlowej, prowadzonej w placówkach pocztowych 

i sklepie internetowym, wzrosły o ponad 21% w stosunku 

do 2013 roku, w tym zanotowano ponad 30% wzrost 

przychodów ze sprzedaży prasy egzemplarzowej. 

Ten dobry wynik Poczta Polska S.A. osiągnęła pomimo 

spadków na rynku prasy.

Dobre wyniki sprzedażowe są m.in. efektem nowego 

sposobu ekspozycji gazet i czasopism w placówkach, 

aktywnego zarządzania sprzedażą oraz wykorzystania 

efektu skali poprzez zawarcie umowy z jednym dostawcą 

na teren całego kraju. Prasa sprzedawana przez spółkę 

trafia do 280 działających Samoobsługowych Stref Handlu 

oraz prawie 2 tysięcy nowych miejsc ekspozycji towarów 

w placówkach. 

W 2014 roku Poczta rozszerzyła gamę tytułów prasowych. 

Niektóre placówki, szczególnie usytuowane w pobliżu 

granicy polsko-niemieckiej, oferują czasopisma zagranicz-

ne. Zapewniając klientom wygodny dostęp do atrakcyjnie 

wyeksponowanej oferty handlowej oraz skracając czas 

obsługi w placówce, Poczta Polska S.A. otworzyła 140 

Samoobsługowych Stref Handlu w kolejnych placówkach 

pocztowych. Łącznie w 280 strefach sprzedawana jest 

w ten sposób nie tylko prasa, ale także artykuły biurowe, 

koperty i kartki okolicznościowe, wydawnictwa, artykuły 

dla dzieci oraz zestawy do pakowania. 

Efektem prowadzonych prac nad rozwojem oferowanego 

asortymentu było wprowadzenie do sprzedaży zupełnie 

nowych gam produktów, wśród których największym 

uznaniem klientów cieszyły się wydawnictwa, a zwłaszcza 

bestsellery książkowe. Dzięki posiadanej sieci sprzedaży 

Poczta Polska S.A. stała się w tym zakresie konkurencją 

dla podmiotów o ugruntowanej na tym rynku pozycji.

Filatelistyka

Filatelistyka jest ważnym elementem działalności 

Poczty Polskiej S.A., łącząc w sobie aspekty misji związane 

z popularyzacją kultury oraz dokumentowaniem najważ-

niejszych dla polskiego społeczeństwa wydarzeń i rocznic 

oraz funkcje komercyjne, dzięki którym działalność 

emisyjna jest źródłem dodatkowych przychodów spółki. 

Coraz większą popularnością cieszy się e-sklep filatelis-

tyczny, gdzie sprzedaż walorów wzrosła o 50%, z czego 

ponad 10% stanowiły zamówienia od klientów zagranicz-

nych. Z każdym miesiącem przybywa kilkaset kont nowych 

klientów.

Podstawą działalności filatelistycznej były emisje znacz-

ków okolicznościowych i towarzyszących im form filateli-

stycznych. Plan emisji znaczków pocztowych w 2014 roku 

objął 37 tematów przedstawionych na 102 znaczkach 

pocztowych, w tym: 86 znaczków samodzielnych, 

12 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką. 

Równolegle do sprzedaży detalicznej Poczta Polska S.A. 

umożliwia swoim klientom zakup wszystkich walorów 

wydanych w danym roku kalendarzowym, oferując 

usługę abonamentu filatelistycznego. Usługa dostępna 

jest w placówkach oraz internetowym sklepie 

filatelistycznym. 

Obszar handlu i filatelistyki 
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Zamawiając ją można skompletować zbiór znaczków pocz-

towych czystych i stemplowanych, kartek pocztowych 

z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, kopert 

pierwszego dnia obiegu FDC i datowników okoliczno-

ściowych.

W 2014 roku Poczta Polska S.A. oferowała wprowadzoną 

rok wcześniej usługę MójZNACZEK, która daje możliwość 

stworzenia indywidualnego znaku opłaty pocztowej oraz 

oryginalnego sposobu na reklamę własnej marki, a także 

oferowanych produktów i usług. MójZNACZEK cieszy się 

zainteresowaniem klientów, czego efektem jest wzrost 

przychodów oraz dalszy rozwój usługi. 

Wśród usług filatelistycznych 2014 roku nadal popularna 

jest usługa nadruku znaczka personalizowanego 

z przywieszką, będącego jednocześnie znakiem opłaty 

pocztowej. W ten sposób nadrukowany znaczek 

personalizowany jest atrakcyjnym rozwiązaniem 

umożliwiającym wyróżnienie korespondencji firmowej 

czy zaproszeń okolicznościowych.

Wśród wielu ciekawych emisji filatelistycznych 

w 2014 roku na pierwszy plan wysuwają się:

dwie wspólne emisje polsko-watykańskie z okazji kano-

nizacji dwóch wielkich papieży – wydarzenie niemające 

do tej pory precedensu. Perełką filatelistyczną  ze wzglę-

du na trzy formy wydawnicze (dwie w technice offsetu 

oraz staloryt), a także na fakt zastosowania 

mikrodruku  jest „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II”. 

Każdy ze znaczków przedstawia podobiznę Jana Pawła II. 

Aureola wokół głowy papieża jest utworzona z napisów 

wykonanych mikrodrukiem w siedmiu liniach – najsłyn-

niejszych zawołań papieskich, pochodzących z jego nauk 

i przemówień;

emisja „Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw świata w piłce 

siatkowej mężczyzn Polska 2014”, która ukazała się 

w niespełna 4 tygodnie od meczu finałowego w katowic-

kim Spodku oraz od zdobycia przez polską drużynę tytułu 

siatkarskich mistrzów świata;

emisja „70. rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego” upamiętniająca Powstanie i tysiące 

bezimiennych młodych ludzi, którzy stali się symbolem 

męstwa i determinacji w walce o niepodległość.

–

–

Kluczowi 
klienci 
i kontrakty 

W 2014 roku spółka podpisała łącznie 33 909 umów 

z klientami instytucjonalnymi i biznesowymi.

Poczta Polska S.A. obsługuje kluczowe podmioty z sektora 

komercyjnego, takie jak: firmy telekomunikacyjne, 

banki czy firmy energetyczne oraz jednostki 

administracji publicznej. 

Ważnym argumentem decydującym w 2014 roku o pod-

jęciu współpracy z Pocztą Polską była dla kontrahentów 

jej wiarygodność, dostępna i rozległa sieć placówek, 

profesjonalni pracownicy, sieć logistyczna oraz elastyczna 

oferta z konkurencyjnymi cenami. Dodatkowym atutem, 

poza oferowaniem tradycyjnych usług pocztowych i finan-

sowych, była możliwość udostępnienia nowoczesnych 

usług świadczonych w ramach Grupy Poczty Polskiej.

W dobie e-substytucji i malejących wolumenów przesyłek 

tradycyjnych, wejście firmy w nowe obszary biznesowe 

było w 2014 roku niezbędnym krokiem do dalszego 

rozwoju. Przykładem takich usług jest wprowadzona 

w grudniu 2014 roku usługa polegająca na realizacji 

odczytów wskazań gazomierzy, liczników wody 

i elektryczności. 

Potwierdzeniem pozytywnego odbioru nowej oferty 

są m.in. wygrane przetargi na świadczenie usług odczytu 

gazomierzy dla Polskiej Spółki Gazownictwa.
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Utrzymanie wysokich wskaźników satysfakcji klientów 

i wskaźników terminowości przebiegu przesyłek. 

Jednym z podstawowych celów strategicznych 

Poczty Polskiej S.A. jest wzrost poziomu satysfakcji 

klientów spółki. W ramach systematycznych badań rynku 

i klientów, spółka pozyskuje opinie klientów w zakresie 

jakości świadczonych usług. 

Na ocenę poziomu jakości oferty Poczty Polskiej S.A. 

wpływa z jednej strony wypełnienie ustawowych wymo-

gów dotyczących terminowości usług powszechnych, 

tajemnicy korespondencji i bezpieczeństwa obrotu 

pocztowego oraz dostępności sieci pocztowej, a z drugiej 

strony – dotrzymywanie standardów zgodnie z oczeki-

waniami klienta oraz zawartymi umowami. Dla klientów 

indywidualnych szczególne znaczenie ma ocena jakości 

obsługi w placówkach pocztowych.

Poczta Polska S.A. systematycznie monitoruje jakość 

usług pod kątem terminowego doręczania przesyłek. 

W 2014 roku zakończono realizację projektu umaszyno-

wienia WER, którego celem było zwiększenie efektywności 

procesu sortowania listów. 

Do systemu logistycznego Poczty Polskiej S.A. włączono 

dodatkowo 8 najnowocześniejszych maszyn sortujących. 

Tak poważna zmiana w newralgicznym systemie 

Poczty Polskiej S.A. wiązała się z ryzykiem powstania 

przejściowych zakłóceń w prawidłowym przebiegu 

przesyłek. Sprawnie przeprowadzone wdrożenie nowych 

maszyn pozwoliło jednak uniknąć istotnych zaburzeń 

w procesie logistycznym i umożliwiło zminimalizowanie 

wpływu zmian technologicznych na poziom wskaźników 

terminowości przebiegu przesyłek. 

Poprawa jakości 
świadczonych usług 

Rozwój sieci 
sprzedaży 

Śledzenie przebiegu przesyłek rejestrowanych odbywa 

się nie tylko w kraju, ale również w obrocie zagranicznym, 

w oparciu o globalne systemy informatyczne. Wskaźniki 

jakościowe Poczty Polskiej S.A. dotyczące czasu doręcze-

nia oraz transmisji danych dla międzynarodowych paczek 

i przesyłek listowych PRIME, wchodzących do Polski do 

doręczenia, wynoszą ponad 95%. W przypadku przesyłek 

kurierskich EMS wskaźnik terminowości obsługi zapytań 

wyniósł 99,4%, dzięki czemu Poczta Polska S.A. otrzymała 

nominację do międzynarodowej nagrody „Biuro Obsługi 

Klienta EMS roku 2014”.

Status doręczenia wszystkich paczek i przesyłek kurier-

skich oraz listów rejestrowanych klienci mogą sprawdzać 

również samodzielnie poprzez stronę 

www.poczta-polska.pl, 

a także zgłaszać uwagi i pytania przez infolinię. 

W 2014 roku rozszerzono funkcjonalność tego systemu 

poprzez udostępnienie możliwości śledzenia przesyłek 

poleconych i przesyłek listowych z zadeklarowaną war-

tością, wysyłanych za granicę i otrzymywanych z zagranicy.

W 2014 roku Poczta Polska S.A. wprowadziła nową, 

wygodną formę składania reklamacji w formie 

elektronicznej za pośrednictwem strony 

www.ereklamacje.poczta-polska.pl. 

Uruchomiony został również system obsługi klientów 

korzystających z usług międzynarodowych, umożliwiający 

m.in. realizację pytań i reklamacji całkowicie on-line 

w systemie Global Customer Service System.

W 2014 roku doskonalono w placówkach pocztowych 

Procedurę Szybkiego Reagowania, której celem jest 

poprawa jakości obsługi klientów, w tym skrócenie czasu 

obsługi. Wyniki badania zadowolenia klientów z czasu 

obsługi w placówkach pocztowych pokazują, że wskaźnik 

zadowolenia klientów wzrósł z 82% w 2013 roku do 89% 
21)w 2014 roku.  

Wyniki badania satysfakcji klientów wskazują, 

że w 2014 roku sukcesywnie wzrastał również procentowy 

wskaźnik zadowolenia klientów z czasu oczekiwania 

w placówkach Poczty Polskiej S.A. – w IV kwartale 
22)2014 roku osiągnął wartość ponad 88%.  

Skróceniu uległ statystyczny średni czas oczekiwania na 

obsługę w placówkach z poziomu 3,2 minuty w 2012 roku 
23)do 2,1 minuty w 2014 roku.  Zmiana ta była możliwa 

m.in. dzięki uzupełnieniu sieci placówek w miastach 

i zmianie organizacji ich pracy, wprowadzeniu i upo-

wszechnieniu szeregu ułatwień dla klientów. 

Uruchomienie Samoobsługowych Stref Handlu i urządzeń 

samoobsługowych, a także Elektronicznego Nadawcy 

(możliwość wprowadzenia on-line przez klienta danych 

przesyłek do wysyłki) oraz usług na platformie Envelo 

(przede wszystkim dzięki usłudze neoznaczek) spotkało 

się z pozytywnym odbiorem klientów.

Rozwój sieci placówek

Sieć placówek pocztowych pozostaje jednym z głównych 

aktywów Poczty Polskiej S.A. i istotnie wpływa na pozycję 

konkurencyjną spółki na rynku usług pocztowych. 

Poczta Polska S.A. prowadzi swoją działalność 

w ponad 7 500 placówkach (stan na 31 grudnia 

2014 roku). 

W 2014 roku Poczta Polska S.A. kontynuowała wdrażanie 

zmian w sieci placówek, wykorzystując potencjał rynku, 

w tym rynków lokalnych, co przełożyło się na poprawę 

dostępności usług pocztowych i jakości obsługi klientów, 

przy jednoczesnej poprawie rentowności sieci placówek. 

Sukcesywny spadek zapotrzebowania na tradycyjne usługi 

listowe i finansowe wymagał ciągłego monitorowania 

poziomu rentowności i dostosowywania funkcjonalności 

placówek oraz ich lokalizacji do zapotrzebowania klientów 

oraz poprawy jakości obsługi. W zależności od lokalnych 

potrzeb sieć Poczty Polskiej S.A. była również uzupełniana 

o nowe, dodatkowe punkty obsługi klienta.

21)  źródło: Raport zbiorczy z przeprowadzonych w wybranych placówkach 
pocztowych badań ankietowych wśród klientów Poczty Polskiej S.A. 
w latach 2013-2014

22) źródło: Raport zbiorczy z przeprowadzonych w wybranych placówkach 
pocztowych badań ankietowych wśród klientów Poczty Polskiej S.A. 
w latach 2013-2014

23) źródło: Badanie poziomu obsługi klienta metodą Tajemniczego Klienta, 
Poczta Polska S.A.
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Celem wprowadzenia nowego modelu sieci jest ofero-

wanie zintegrowanej oferty produktowej Grupy Poczty 

Polskiej oraz zmiana placówek pocztowych na nowo-

czesne punkty sprzedaży, z nową wizualizacją, wyposa-

żeniem i wystrojem. Proces transformacji placówek jest 

połączony z procesem tworzenia nowych placówek oraz 

zmianami dotychczasowych lokalizacji, w miejsca najba-

rdziej dogodne dla klientów, takie jak centra handlowe, 

nowe osiedla mieszkaniowe. Po zmianach placówki stają 

się bardziej przyjaznym miejscem, w którym klienci mogą 

łatwo skorzystać z szerokiego zakresu usług.

W ramach sieci, w nowym modelu,  

funkcjonowały 204 placówki pocztowe. Sieć 

Poczty Polskiej jest dziś największą siecią pocztową 

wykorzystującą wspólny system sprzedażowy i jest w pełni 

przystosowana do nadawania i odbioru przesyłek oraz 

oferowania zintegrowanej oferty Grupy Poczty Polskiej, 

co jest unikalną kompetencją na rynku. 

7 500 placówek.

Dbając o zapewnienie właściwego standardu obsługi 

klienta, który jest celem determinującym powodzenie 

realizacji strategicznych celów spółki, Poczta Polska S.A., 

poza kontynuacją procesu rewitalizacji placówek, rozpo-

częła proces biznesowego formatowania placówek 

pocztowych i ujednolicania w nich standardów obsługi 

klienta.

Unifikacja standardów obsługi była jednym z działań pro-

wadzonych w ramach modyfikacji przestrzeni usługowo-

-handlowej w placówkach pocztowych. W 2014 roku 

zainicjowany został proces modelowania sieci placówek, 

którego istotą jest wdrożenie nowych formatów, 

optymalnie adresujących potrzeby i oczekiwania klientów, 

zarówno pod względem oferty produktowej, jak i jakości 

świadczenia usług. 

na koniec 2014 roku,

Na koniec

2014 roku Poczta posiadała ponad 

Kluczowym dla Poczty jest uzyskanie przewagi rynkowej 

poprzez zapewnienie dostępności usług pocztowych 

maksymalnie zróżnicowanym grupom konsumenckim. 

Do końca 2014 roku w tym modelu sformatowanych 

zostało 300 placówek pocztowych.

Poczta Polska S.A., remontując i unowocześniając sieć 

placówek, nie tylko podnosi jakość obsługi, ale także przy-

stosowuje je do potrzeb klientów – również osób niepeł-

nosprawnych. Cała sieć placówek Poczty Polskiej S.A. 

spełnia wymagania ustawowe dotyczące dostosowania 

do obsługi osób niepełnosprawnych w zakresie podstawo-

wym. Jednakże spółka stale podwyższa standard obsługi 

klientów niepełnosprawnych. 

Działania te doceniła Fundacja Integracja – jedna z naj-

większych organizacji w Polsce, zajmujących się funkcjo-

nowaniem osób z niepełnosprawnością. Na podstawie 

przeprowadzonych audytów architektonicznych – eksperci 

Integracji przyznali certyfikaty dostosowania placówek 

do potrzeb osób niepełnosprawnych „bez barier” 

kolejnym 23 placówkom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów 

w 2014 roku w sieci Poczty Polskiej:

• systematycznie rosła liczba zautomatyzowanych, 

całodobowych stref samoobsługowych. Na koniec 

roku klienci w całym kraju mieli do dyspozycji 39 stref 

samoobsługowych, czynnych całą dobę. Stale 

rozszerzany jest też zakres usług i funkcjonalności 

dostępnych w tych strefach,

• wzrastała liczba samoobsługowych stref handlu. 

W 2014 roku przybyło w placówkach pocztowych 

kolejnych 140 takich stref. Obecnie działa 

280 samoobsługowych stref handlu,

• wzrastała liczba punktów dedykowanych sprzedaży 

produktów ubezpieczeniowych i bankowych. 

Obecnie funkcjonuje już blisko 800 takich punktów,

• przeszkolono ponad 3 000 pracowników w zakresie 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uprawnienia 

do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych posiada 

już ponad 8 000 pracowników,

• uruchomiono kolejne 424 kantory wymiany walut. 

Do dyspozycji klientów jest teraz 811 kantorów.

Udostępnienie sieci dla usług administracji

Poczta Polska S.A., dywersyfikując działalność biznesową, 

otwiera sieć swoich placówek również dla usług admini-

stracji państwowej, będąc jej naturalnym partnerem 

w świadczeniu usług dla ludności. W 2014 roku spółka, 

aktywnie angażując się w rolę pośrednika pomiędzy 

obywatelem, światem cyfrowym i administracją 

państwową, rozpoczęła pilotaż kilku projektów:

ZUSomaty

to wielofunkcyjne, samoobsługowe urządzenia informa-

cyjne, będące jedną z części Platformy Usług Elektronicz-

nych ZUS, zostały zainstalowane w wybranych placówkach 

pocztowych w Gdańsku, Lublinie, Opolu, Rzeszowie 

i Warszawie. Poprzez ZUSomaty w placówkach poczto-

wych klienci mogą m.in.: złożyć w formie papierowej 

dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowa-

nych przez ZUS, w tym dokumenty ubezpieczeniowe 

i otrzymać potwierdzenie ich złożenia; skorzystać z serwi-

sów internetowych ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem 

dostępu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 

i jej funkcjonalności;

potwierdzanie profilu zaufanego

profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia 

obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, 

CEIDG oraz ZUS). Dzięki niemu obywatel może załatwić 

sprawy administracyjne drogą elektroniczną, logując się 

na stronie www.epuap.gov.pl. Aby z tej drogi korzystać, 

trzeba potwierdzić profil zaufany, co obywatele mogą 

zrobić w wybranych do pilotażu placówkach 

Poczty Polskiej S.A.;

dowody osobiste w placówce pocztowej

w ramach pilotażowej współpracy z administracją 

samorządową w Lublinie umożliwiono mieszkańcom 

składanie w placówce pocztowej wniosków o wydanie 

dowodów osobistych. Projekty te będą kontynuowane 

w 2015 roku.
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do obsługi osób niepełnosprawnych w zakresie podstawo-

wym. Jednakże spółka stale podwyższa standard obsługi 

klientów niepełnosprawnych. 

Działania te doceniła Fundacja Integracja – jedna z naj-

większych organizacji w Polsce, zajmujących się funkcjo-

nowaniem osób z niepełnosprawnością. Na podstawie 

przeprowadzonych audytów architektonicznych – eksperci 

Integracji przyznali certyfikaty dostosowania placówek 

do potrzeb osób niepełnosprawnych „bez barier” 

kolejnym 23 placówkom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów 

w 2014 roku w sieci Poczty Polskiej:

• systematycznie rosła liczba zautomatyzowanych, 

całodobowych stref samoobsługowych. Na koniec 

roku klienci w całym kraju mieli do dyspozycji 39 stref 

samoobsługowych, czynnych całą dobę. Stale 

rozszerzany jest też zakres usług i funkcjonalności 

dostępnych w tych strefach,

• wzrastała liczba samoobsługowych stref handlu. 

W 2014 roku przybyło w placówkach pocztowych 

kolejnych 140 takich stref. Obecnie działa 

280 samoobsługowych stref handlu,

• wzrastała liczba punktów dedykowanych sprzedaży 

produktów ubezpieczeniowych i bankowych. 

Obecnie funkcjonuje już blisko 800 takich punktów,

• przeszkolono ponad 3 000 pracowników w zakresie 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uprawnienia 

do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych posiada 

już ponad 8 000 pracowników,

• uruchomiono kolejne 424 kantory wymiany walut. 

Do dyspozycji klientów jest teraz 811 kantorów.

Udostępnienie sieci dla usług administracji

Poczta Polska S.A., dywersyfikując działalność biznesową, 

otwiera sieć swoich placówek również dla usług admini-

stracji państwowej, będąc jej naturalnym partnerem 

w świadczeniu usług dla ludności. W 2014 roku spółka, 

aktywnie angażując się w rolę pośrednika pomiędzy 

obywatelem, światem cyfrowym i administracją 

państwową, rozpoczęła pilotaż kilku projektów:

ZUSomaty

to wielofunkcyjne, samoobsługowe urządzenia informa-

cyjne, będące jedną z części Platformy Usług Elektronicz-

nych ZUS, zostały zainstalowane w wybranych placówkach 

pocztowych w Gdańsku, Lublinie, Opolu, Rzeszowie 

i Warszawie. Poprzez ZUSomaty w placówkach poczto-

wych klienci mogą m.in.: złożyć w formie papierowej 

dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowa-

nych przez ZUS, w tym dokumenty ubezpieczeniowe 

i otrzymać potwierdzenie ich złożenia; skorzystać z serwi-

sów internetowych ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem 

dostępu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 

i jej funkcjonalności;

potwierdzanie profilu zaufanego

profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia 

obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, 

CEIDG oraz ZUS). Dzięki niemu obywatel może załatwić 

sprawy administracyjne drogą elektroniczną, logując się 

na stronie www.epuap.gov.pl. Aby z tej drogi korzystać, 

trzeba potwierdzić profil zaufany, co obywatele mogą 

zrobić w wybranych do pilotażu placówkach 

Poczty Polskiej S.A.;

dowody osobiste w placówce pocztowej

w ramach pilotażowej współpracy z administracją 

samorządową w Lublinie umożliwiono mieszkańcom 

składanie w placówce pocztowej wniosków o wydanie 

dowodów osobistych. Projekty te będą kontynuowane 

w 2015 roku.
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W dobie e-substytucji, która objęła większość 

obszarów życia i komunikacji międzyludzkiej, 

przywykliśmy do szybkich form cyfrowych. 

A jednak otrzymanie lub nadanie paczki

wciąż jest niezastąpione.
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E-commerce

Cyfryzacja przekłada się na zmiany zachowań 

konsumenckich i dynamicznie rosnącą skłonność klientów 

do dokonywania zakupów on-line – 64% Polaków doko-
29)nało w 2014 roku zakupów w sieci . Obszar e-commerce 

odpowiada dziś za 2,8% wartości handlu detalicznego 
30)w Polsce . Obserwowany stały wzrost polskiego rynku 

e-commerce utrzyma się do 2020 roku na poziomie 

średniorocznym 15%. Szacuje się, że w 2020 roku wartość 

rynku e-commerce w Polsce może osiągnąć wartość 
31)55-90 mld zł . Przewidywana do 2020 roku stabilna 

sytuacja ekonomiczna Polski i stały rozwój gospodarczy, 

a w szczególności rozwój obszaru e-commerce, decydują 

o prognozie stałego wzrostu rynku KEP (średnioroczny 

wzrost na poziomie +6%, szacowana wartość rynku 
32)w 2020 roku 6,6 mld zł ) oraz logistyki drobnicowej 

(średnioroczny wzrost na poziomie +9%, szacowana 
33) wartość rynku w 2020 roku 9,5 mld zł ). 

Globalizacja

Coraz silniejsze powiązanie polskiego rynku ze światową 

gospodarką, a w szczególności rynkami Unii Europejskiej, 

będą pozytywnie oddziaływać na polską gospodarkę 

i wymianę międzynarodową towarów i usług. W 2014 r. 

eksport towarów z Polski wzrósł o 5,2%, osiągając

wartość 163,1 mld EUR, natomiast import wyniósł 
34)165,6 mld EUR i był o 5,5% wyższy niż w roku 2013 . 

W perspektywie kolejnych lat przewidywane jest 
35)przynajmniej utrzymanie tego tempa wzrostu . 

Wzrost e-handlu transgranicznego i umiędzynarodowienie 

rynku wpływają na rosnącą potrzebę szybkiego dostępu 

do dóbr wytwarzanych także w innych krajach, co będzie 

pozytywnie wpływać na dalszy wzrost przesyłek 

międzynarodowych (do 20% rocznie). Miarą wzrostu 

znaczenia tego obszaru jest rosnąca popularność zakupów 

on-line w sklepach za granicą – w tym roku już 13% 
36)Polaków dokonało takiego zakupu . Globalizacja wpływać 

będzie również na dalszy wzrost konkurencyjności 

w poszczególnych segmentach rynku oraz szybki transfer 

nowych technologii i adaptacji innowacji, niwelujących 

przewagę konkurencyjną opartą o unikatowość rozwiązań 

technologicznych.

Zachowania konsumenckie

W coraz silniejszym stopniu o wyborach konsumenckich 

decydować będą wygoda i łatwość dostępu do usług 

i produktów. Przełoży się to na wzrost znaczenia dla 

klientów możliwości zapewnienia przez uczestników rynku 

wielokanałowej komunikacji z klientami i dostępu do 

usług – zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU I CELE 
POCZTY POLSKIEJ DO ROKU 2020 

Kluczowe trendy  
w najbliższych  
 

rynkowe
latach

24)  

25)  

26)  

27)  opracowanie własne na podstawie danych z UPU
28)  opracowanie własne na podstawie danych IAB/PwC

źródło: dane na podstawie raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku” GUS

źródło: dane na podstawie raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku” GUS

źródło: Achieving High Performance in the Postal Industry. Accenture Research and Insights 2014

Rosnąć będą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

szybkości i terminowości usług dostarczanych przez 

usługodawców, konsumentów będzie cechować jednak 

mniejsza lojalność wobec poszczególnych marek. W coraz 

większym stopniu klienci będą chcieli uczestniczyć w two-

rzeniu produktów i oczekiwać będą spersonalizowanej 

komunikacji i usług. Coraz ważniejsze dla wyborów konsu-

menckich będzie działanie usługodawców w oparciu 

o przejrzysty system wartości, a elementem, na który coraz 

częściej będą zwracać uwagę klienci, będą działania CSR.

 

Trendy w obszarze usług finansowych

W efekcie e-substytucji rynek tradycyjnych usług 

finansowych w perspektywie do 2020 roku będzie 

systematycznie maleć. Coraz powszechniejsze staną się 

przelewy internetowe, a w szczególności przelewy 

wykonywane za pomocą urządzeń mobilnych, przez co 

zmniejszy się skłonność społeczeństwa do opłacania 

rachunków w formie tradycyjnej. Ze względu na coraz 

większe „ubankowienie” społeczeństwa znacząco spadać 

będzie również wolumen przekazów emerytalno-

-rentowych nadawanych przez ZUS. Jednocześnie rynek 

usług bankowych i ubezpieczeniowych, w perspektywie 

do 2020 roku, będzie się stabilnie rozwijał. Średnioroczny 

wzrost wartości rynku usług bankowych w tym okresie 
37)wyniesie 5%, natomiast w obszarze ubezpieczeń 4% . 

W obu obszarach utrzymywać się będą trendy związane 

z konsolidacją branży. Do 2020 roku nadal silnie rozwijać 

się będą zdalne kanały sprzedaży i obsługi klienta. 

Jednocześnie potencjał rynkowy segmentu 

nieubankowionej części Polaków będzie decydował 

o możliwościach dynamicznego rozwoju podmiotów 

obecnych w obszarach słabiej zurbanizowanych.

29)  

30)  

31)  

32)  opracowanie własne na podstawie danych z badania PWC dla Poczty Polskiej S.A.
33)  opracowanie własne na podstawie danych rynkowych
34)  źródło: Ministerstwo Gospodarki, Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2014 roku
35)  źródło: Ministerstwo Gospodarki, Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2014 roku
36)  źródło: E-commerce w Polsce 2015, Gemius
37)  opracowanie własne na podstawie danych KNF, NBP, Eurostat oraz informacji branżowych;      
      http://pl.tradingeconomics.com

IAB Polska digitalSCOPE, Q4’2014; kupujący „w ciągu ostatnich 6 miesięcy”

IAB Polska digitalSCOPE, Q4’2014

na podstawie badania Handel internetowy w Polsce 2014 oraz prognozy firmy BCG

Przyszłość Poczty Polskiej determinuje wpływ 

dynamicznych zmian otoczenia biznesowego spółki 

i jej umiejętność reakcji na zmieniające się zwyczaje 

zakupowe i postawy klientów. Strategia Poczty Polskiej 

jest odpowiedzią na kluczowe trendy z obszaru 

technologii, regulacji prawnych, ekonomii oraz obszaru 

społeczno-kulturowego.

Cyfryzacja

Jednym z trendów o najsilniejszym wpływie na rynek 

pocztowy i przyszłość Poczty Polskiej jest szeroko 

rozumiana cyfryzacja społeczeństwa. W 2014 roku 74% 

Polaków miało dostęp do internetu , 25% dysponowało 

smartfonem , ponad połowa dokonała zakupów przez 

internet. W najbliższych latach należy oczekiwać dalszego 

upowszechnienia korzystania z cyfrowych narzędzi 

komunikacji, większej dostępności do szerokopasmowego 

internetu i jeszcze głębszego przenikania nowych 

technologii do wszystkich aspektów zachowań 

konsumenckich. Jednocześnie istotna część polskiego 

społeczeństwa pozostaje przywiązana do tradycyjnych 

form komunikacji, a proces adaptacji do nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych będzie przebiegał stopniowo, 

wymagając wsparcia edukacyjnego i organizacyjnego, np. 

poprzez udostępnianie fizycznej sieci punktów dostępu do 

internetu i usług on-line w asyście wykwalifikowanych 

konsultantów.

24)

25) 

E-substytucja

Cyfryzacja determinuje zjawisko e-substytucji, przekła-

dające się na ograniczenie wolumenów tradycyjnych 

usług listowych (listów w formie papierowej) i usług 

finansowych (przekazów gotówkowych i wpłat na 

rachunki bankowe). Globalnym efektem e-substytucji 

był spadek wolumenów listów u wiodących operatorów 
26)pocztowych na poziomie średniorocznym -5% . Obecnie 

w Polsce obserwujemy nasilenie tego zjawiska do 

poziomu 10% rocznie i zakładamy utrzymanie tego tempa 

do 2020 roku, co oznacza spadek wartości rynku 

tradycyjnej korespondencji do poziomu ok. 1,8 mld zł.

 

Zjawisko e-substytucji w mniejszym stopniu oddziałuje 

na obszar komunikacji reklamowej. Rynek przesyłek 

reklamowych, dzięki coraz silniejszemu powiązaniu 

tradycyjnych narzędzi direct mail z komunikacją 

elektroniczną, będzie rósł średniorocznie 2,5% aby 

w 2020 roku osiągnąć wartość prawie 400 mln zł . 

Natomiast rynek reklamy internetowej, w perspektywie 

do 2020 roku, cechować będzie dynamiczny rozwój. 

Średnioroczny wzrost wartości rynku reklamy 

internetowej, szacowany na lata 2013-2020 wyniesie 

10%, aby w 2020 roku osiągnąć wartość 4,7 mld zł .

To, co stanowi duże zagrożenie dla rynku tradycyjnych 

usług listowych, jest szansą dla rozwoju e-usług. 

Digitalizacja, skłonność społeczeństwa do załatwiania 

wielu spraw przez Internet, postępująca informatyzacja 

społeczeństwa oraz przede wszystkim coraz większe 

znaczenie wielokanałowej komunikacji – to główne 

czynniki wpływające na wzrost popularności e-usług. 

Ważnym katalizatorem rozwoju tego obszaru jest polityka 

Unii Europejskiej i państwa polskiego związana 

z upowszechnieniem usług e-government i komunikacji 

elektronicznej w relacjach państwo-obywatel. 

Zróżnicowanie polskiego społeczeństwa m.in. pod 

względem dostępności do usług publicznych i poziomu 

świadomości cyfrowej, decyduje o potencjale

Poczty Polskiej do wykorzystania – wzorem innych krajów 

Unii Europejskiej – do realizacji misji przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. Do roli tej 

predystynuje Pocztę Polską powierzona jej do 2025 roku 

funkcja operatora wyznaczonego do realizacji usług 

powszechnych. 

27)

28)

E-usługi
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W efekcie e-substytucji rynek tradycyjnych usług 

finansowych w perspektywie do 2020 roku będzie 

systematycznie maleć. Coraz powszechniejsze staną się 

przelewy internetowe, a w szczególności przelewy 

wykonywane za pomocą urządzeń mobilnych, przez co 

zmniejszy się skłonność społeczeństwa do opłacania 
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będzie również wolumen przekazów emerytalno-

-rentowych nadawanych przez ZUS. Jednocześnie rynek 

usług bankowych i ubezpieczeniowych, w perspektywie 

do 2020 roku, będzie się stabilnie rozwijał. Średnioroczny 
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29)  

30)  

31)  

32)  opracowanie własne na podstawie danych z badania PWC dla Poczty Polskiej S.A.
33)  opracowanie własne na podstawie danych rynkowych
34)  źródło: Ministerstwo Gospodarki, Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2014 roku
35)  źródło: Ministerstwo Gospodarki, Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2014 roku
36)  źródło: E-commerce w Polsce 2015, Gemius
37)  opracowanie własne na podstawie danych KNF, NBP, Eurostat oraz informacji branżowych;      
      http://pl.tradingeconomics.com

IAB Polska digitalSCOPE, Q4’2014; kupujący „w ciągu ostatnich 6 miesięcy”

IAB Polska digitalSCOPE, Q4’2014

na podstawie badania Handel internetowy w Polsce 2014 oraz prognozy firmy BCG
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24)

25) 

E-substytucja
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Ważnym katalizatorem rozwoju tego obszaru jest polityka 

Unii Europejskiej i państwa polskiego związana 
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Zróżnicowanie polskiego społeczeństwa m.in. pod 

względem dostępności do usług publicznych i poziomu 
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27)

28)

E-usługi
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Perspektywy rozwoju 
i cele Poczty Polskiej S.A. 
na 2015 rok

Cele strategiczne wyznaczone do 2017 roku to sukce-

sywny wzrost rentowności Grupy Poczty Polskiej oraz 

wzrost poziomu satysfakcji klientów. Perspektywa klienta 

jest nie tylko źródłem zmian strategicznych spółki, ale też 

rzeczywistym punktem odniesienia dla oceny sukcesu jej 

transformacji. To kolejny rok po całkowitej liberalizacji 

rynku pocztowego w Polsce. Polska była pierwszym 

krajem w Europie, który zorganizował konkurs Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej na wyłonienie operatora na 

najbliższe 10 lat.  Decyzja ta jest istotna z punktu widzenia 

przyszłości Poczty Polskiej S.A., głównie na rynku 

korespondencji tradycyjnej. Poczta zdobyła w konkursie 

210 na 220 możliwych punktów.

W perspektywie rozwoju biznesu, Poczta Polska S.A. 

w 2015 roku podejmować będzie działania mające na celu 

rozwój kluczowych obszarów biznesowych. Najważniej-

szym obszarem wzrostu dla całej Grupy Poczty Polskiej 

i samej spółki jest obszar usług KEP. Priorytetowe dzia-

łania spółki obejmować będą budowę łańcucha wartości 

dla e-commerce oraz dostosowywanie oferty przesyłek 

paczkowo-kurierskich do ciągłych zmian zachodzących 

na rynku. W obszarze usług listowych Pocztę Polską S.A. 

czeka duże wyzwanie w związku z przetargiem na obsługę 

przesyłek dla sądów i prokuratur. 

Jednym z głównych celów Poczty Polskiej S.A. jest rozwój 

usług bankowo-ubezpieczeniowych, dlatego mając rozbu-

dowaną sieć sprzedaży usług finansowych, w 2015 roku 

spółka realizować będzie działania mające na celu podnie-

sienie efektywności sprzedaży. Ponadto uzupełniona 

będzie oferta produktowa w ramach usług bankowo-

-ubezpieczeniowych – zostaną wdrożone do sprzedaży 

ubezpieczenia na życie Pocztowego Towarzystwa Ubez-

pieczeń na Życie, co bezpośrednio wpłynie w dłuższym 

okresie na wzrost wartości Grupy Poczty Polskiej.

Poczta Polska S.A. w 2015 roku będzie rozwijać działal-

ność handlową w swojej sieci placówek, poprzez rozwój 

samoobsługowych stref handlu oraz dostosowywanie 

gamy produktów do potrzeb klientów. Efektem planowa-

nego wzrostu przychodów z działalności handlowej 

będzie pozytywny wpływ na poprawę rentowności sieci 

placówek. 

Rok 2015 będzie kolejnym rokiem, w którym spółka 

będzie intensywnie modernizować swoją sieć placówek. 

Planuje się, że pod koniec 2015 roku klienci 

Poczty Polskiej S.A. będą mieli do dyspozycji około 

330 placówek w nowym modelu sieci.  

Czynniki wzrostu 
Grupy Poczty Polskiej 

WIELOKANAŁOWA 
DOSTĘPNOŚĆ 

najlepsza dostępność 
fizyczna, mobilna 

i internetowa 
dla klienta 

indywidualnego

UNIKALNA 
WIEDZA 

O KLIENCIE 
znamy potrzeby 

i wyzwania naszych 
klientów

PROFILOWANA 
OFERTA 

DLA KLIENTÓW 
prosta i powszechna 

dla klientów 
indywidualnych, 

dedykowana 
dla biznesowych

ROZWÓJ 
PRODUKTÓW 
I KANAŁÓW 

DYSTRYBUCJI 
zawsze 

z perspektywy 
potrzeb klientów 

WYSOKA 
EFEKTYWNOŚĆ 
I SPRAWNOŚĆ 
ORGANIZACJI 

procesy i organizacja 
optymalne z punktu 

widzenia 
świadczenia usług 

klientom 

KLIENT W CENTRUM 
DZIAŁAŃ 

zawsze działamy 
z perspektywy 

klienta 

Strategia Poczty Polskiej S.A., przyjęta przez Zarząd 

w grudniu 2014 roku, jest odpowiedzią na zmieniające 

się otoczenie biznesowe spółki, a przede wszystkim na 

istotne zwiększenie poziomu e-substytucji w obszarze 

tradycyjnych usług listowych. 

Przyszłość Poczty Polskiej S.A. związana jest przede 

wszystkim z obszarem paczkowo-kurierskim, dla którego 

niezbędnym uzupełnieniem pozostaną usługi logistyczne. 

Wizja Grupy Poczty Polskiej zakłada obsługę całego 

łańcucha wartości klientów e-commerce. 

Nieuchronne spadki przychodów z tradycyjnych usług 

listowych i finansowych Grupa Poczty Polskiej będzie 

kompensować również rozwojem usług bankowo-ubez-

pieczeniowych, usług elektronicznych, reklamowych, 

działalnością handlową i usługami sieciowymi. 

Czynnikami decydującymi o stabilnym rozwoju Grupy 

i samej spółki są zaufanie do marki i możliwość 

wielokanałowego dostępu do klienta indywidualnego, 

co czyni Pocztę unikatowym medium łączącym klientów 

biznesowych czy administrację publiczną z klientami 

indywidualnymi.

... ...
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Inwestycje 
w rozwój 
w 2014 roku 

Nakłady inwestycyjne
w 2014 roku 

Najważniejsze inwestycje 
rzeczowe realizowane 
w 2014 roku

Plany inwestycyjne 
na najbliższe lata 

W 2014 roku Poczta Polska S.A. wykonała założony 

budżet inwestycyjny, koncentrując się na zadaniach 

wynikających ze strategicznych priorytetów spółki, 

związanych z obszarami logistyki, informatyzacji i sieci 

placówek. Rozpoczęta w 2012 roku zmiana procedur 

inwestycyjnych umożliwiła dalszą poprawę efektywności 

całego procesu inwestycyjnego. 

Nakłady na inwestycje rzeczowe oraz wartości niemate-

rialne i prawne w 2014 roku zamknęły się kwotą 

230,6 mln zł , wg następującej struktury:38)

w zakresie logistyki (pocztowego systemu logistycznego 

i transportu):

• zakupiono i oddano do eksploatacji 8 maszyn do 

sortowania przesyłek listowych w 5 lokalizacjach: 

w Węzłach Ekspedycyjno-Rozdzielczych (WER) 

w Warszawie – 3 maszyny, w Zabrzu – 2 maszyny 

i po 1 maszynie we Wrocławiu, Pruszczu Gdańskim 

i Lisim Ogonie,

• w ramach leasingu pozyskano 320 uniwersalnych 

pojazdów samochodowych (ciężarowych) o dopusz-

czalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 85 specjalistycz-

nych pojazdów do przewozu wartości (bankowozów) 

oraz 54 uniwersalne pojazdy samochodowe (cięża-

rowe) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 tony – w efekcie na koniec 2014 roku 2/3 

pojazdów, którymi dysponowała Poczta Polska S.A., 

było nowszych niż czteroletnie, co istotnie wpłynęło 

na obniżenie kosztów transportu; ponadto ponad 

70% pojazdów spełnia europejskie normy emisji 

spalin, co najmniej EURO5, co ogranicza negatywne 

skutki dla środowiska naturalnego i wpisuje się 

w działania spółki, ukierunkowane na społeczną 

odpowiedzialność biznesu;

w zakresie inwestycji informatycznych:

• wprowadzono „Plan Informatyzacji Spółki Poczta 

Polska S.A. na lata 2014-2018”, będący odzwiercie-

dleniem działań operacyjnych wynikających z przyjętej 

strategii spółki oraz strategii informatyzacji spółki. 

Efektem realizacji tych działań w obszarze IT na koniec 

2014 roku była:

- modyfikacja kluczowych systemów biznesowych, 

m.in. Poczty 2000 wraz z modułami, FinPost, ZST,

- wdrożenie platformy do zarządzania procesami 

w IT, systemu do samoobsługowego tankowania 

paliwa na stacjach paliw POL, systemu monitoro-

wania zdarzeń w warstwie sieciowej – IPS, sys-

temu zarządzania transportem miniTMS oraz 

systemu przetwarzania i wymiany plików, wraz 

z integracją z systemami wydruków masowych,

- zakup sprzętu informatycznego dla jednostek 

organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. tj. kompu-

terów stacjonarnych, notebooków, urządzeń 

aktywnych do sieci LAN, skanerów radiowych 

dla systemu ZST;

Priorytetami inwestycyjnymi spółki na kolejne lata są:

logistyka:

• realizacja procesów inwestycyjnych dla nowych sor-

towni oraz modernizacje i adaptacje obiektów WER,

• pozyskanie kolejnych samochodów ciężarowych 

do i powyżej 3,5 t oraz bankowozów;

informatyzacja:

• kontynuacja działań zmierzających do efektywnego 

wspierania celów biznesowych Poczty Polskiej S.A. 

i realizacji strategii spółki w obszarze IT, w głównej 

mierze poprzez:

- rozwój i modyfikację kluczowych systemów 

biznesowych tj. systemu okienkowego, systemu 

ZST oraz systemów wspierających świadczenie 

usług finansowych,

- pracę nad budową Systemu Elektronicznego 

Obiegu Dokumentów;

sieć sprzedaży (sieć pocztowa i zabezpieczenia 

techniczne obiektów):

dostosowanie kolejnych placówek pocztowych 

do nowego modelu sieci, z których część będzie

posiadała 24h strefy samoobsługowe,

wdrażanie w kolejnych placówkach Pocztowych 

Stref Finansowych, umożliwiających świadczenie 

usług bankowych i ubezpieczeniowych.

•

•

w zakresie sieci sprzedaży (sieć pocztowa 

i zabezpieczenia techniczne obiektów):

• uruchomiono 152 placówki pocztowe, zrewitalizowane 

zgodnie z nowym modelem sieci,

• wdrożono 244 Pocztowe Strefy Finansowe 

w placówkach pocztowych,

• uruchomiono strefy 24h w 30 urzędach pocztowych,

• zaadaptowano i zmodernizowano 75 placówek 

pocztowych oraz zmodernizowano instalację grzewczą 

w 34 obiektach.

38)  wartość uwzględnia również raty opłat licencyjnych do poniesienia w latach 2015-2016

logistyka 
(pocztowy system logistyczny i transportowy)

informatyzacja

sieć sprzedaży 
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Inwestycje 
w rozwój 
w 2014 roku 

Nakłady inwestycyjne
w 2014 roku 

Najważniejsze inwestycje 
rzeczowe realizowane 
w 2014 roku

Plany inwestycyjne 
na najbliższe lata 
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•

•
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• uruchomiono strefy 24h w 30 urzędach pocztowych,

• zaadaptowano i zmodernizowano 75 placówek 

pocztowych oraz zmodernizowano instalację grzewczą 

w 34 obiektach.

38)  wartość uwzględnia również raty opłat licencyjnych do poniesienia w latach 2015-2016
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ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

Organizacja 
Poczty Polskiej S.A.  

Stan i struktura 
zatrudnienia  

Poczta Polska S.A. jest spółką o charakterze sieciowym, 

posiadającą jedną z największych w kraju sieć punktów 

obsługi klienta, są to: urzędy pocztowe, filie urzędów 

pocztowych, agencje pocztowe (klient indywidualny 

i masowy) i punkty pocztowe (klient masowy).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka 

posiadała ponad 7 500 placówek pocztowych (placówki 

własne i agencje pocztowe), z czego 3 995 placówek 

zlokalizowanych w mieście i 3 532 placówek 

na obszarach wiejskich. 

Liczba placówek pocztowych 

Poczta Polska S.A. w 2014 roku wykonała wszystkie 

wskaźniki dostępności usług powszechnych, określone 

w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania 

usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, 

w tym spełniła wymóg funkcjonowania w każdej gminie 

co najmniej jednej stałej placówki pocztowej.
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W grudniu 2013 roku przyjęta została do realizacji Polityka 

zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji na lata 

2014-2018. Dokument ten określa między innymi 

optymalizację zatrudnienia w poszczególnych latach, 

jego poziom niezbędny do realizacji zadań spółki oraz 

zachowania stabilnej sytuacji na zliberalizowanym rynku 

usług pocztowych. 

Poziom zatrudnienia w spółce jest sukcesywnie dostoso-

wywany do sytuacji rynkowej, podyktowanej potrzebami 

klientów i trendami społecznymi, tj. znaczącym spadkiem 

tradycyjnych usług pocztowych. W 2014 roku realizowane 

były założenia przyjętej Polityki w zakresie rozwoju strate-

gicznych kompetencji pracowników, poprawy efektyw-

ności wykorzystania zasobów ludzkich oraz restruktury-

zacji zatrudnienia.

Zatrudnienie i realizacja Programu 

Dobrowolnych Odejść

W ramach kontynuacji prowadzonego od 2012 roku 

procesu restrukturyzacji spółki, dokonano dalszej 

optymalizacji procesów realizowanych w poszczególnych 

obszarach działalności, co pozwoliło na zmniejszenie 

zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych.

Przeciętne (średnioroczne) zatrudnienie w 2014 roku 

wyniosło 79 471,1 etatu, co oznacza spadek w stosunku 

do roku 2013 o 3 996,7 etatu, tj. o 4,79%. Najwyższy 

spadek zatrudnienia wystąpił w grupie zawodowej 

„zarządzanie” o 6,82% oraz w grupie „back-office 

funkcjonalny” o 6,17%. 

W celu zniwelowania negatywnych skutków społecznych 

działań restrukturyzacyjnych, Zarząd Poczty Polskiej S.A. 

w 2014 roku konsekwentnie prowadził politykę 

personalną w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść. 

Uruchomienie kolejnych tur Programu pozwoliło na 

realizację założonej na 2014 rok polityki personalnej 

w zakresie optymalizacji zatrudnienia. Z Programu 

Dobrowolnych Odejść skorzystało w 2014 roku 

4 436 osób (4 247,34 etatów).

Szkolenia i projekty 
rozwojowe

W 2014 roku realizowano programy rozwojowe, wynika-

jące z przyjętych kierunków strategicznych spółki, 

wspierające kluczowe obszary kompetencyjne, jak: 

orientacja biznesowa, aktywizacja procesu sprzedaży, 

obsługa klienta i jakość świadczenia usług.

Rozwój pracowników w roku 2014 realizowany był 

w różnych formach:

• w szkoleniach w formule e-learningowej uczestniczyło 

ponad 11 tys. osób, co stanowi 12,5% ogólnej liczby 

przeszkolonych,

• w szkoleniach bezpośrednich:

- w systemie szkoleń wewnętrznych – trenerzy 

wewnętrzni przeprowadzili szkolenia dla ponad 

50 tys. osób, co stanowi 54% ogólnej liczby 

przeszkolonych;

- w systemie szkoleń zewnętrznych – firmy 

szkoleniowe zrealizowały szkolenia dla ponad 

30 tys. osób, co stanowi 33% ogólnej liczby 

przeszkolonych.
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Głównymi obszarami rozwoju zawodowego, wspieranymi 

przez spółkę i skierowanymi do kluczowych grup pracow-

ników, były kompetencje z zakresu zarządzania i kompe-

tencje sprzedażowe. W ramach tego wsparcia:

• kierownicy komórek eksploatacyjnych uczestniczyli 

w dwóch szkoleniach: Zarządzanie Zespołem 

(3,8 tys. osób) oraz Organizacja pracy własnej 

i pracy zespołu (2,8 tys. osób);

• pracownicy służby sprzedaży w obszarze klienta 

detalicznego w placówkach pocztowych uczestniczyli 

w szkoleniach dotyczących Aktywnej Sprzedaży 

(4,4 tys. osób), Profesjonalnej Obsługi Klienta 

(4 tys. osób), Aktywizacji Sprzedaży usług KEP 

(8 tys. osób), w warsztatach z zakresu produktów 

ubezpieczeniowych i finansowych (6,8 tys. osób);

• pracownicy pionów handlowych uczestniczyli 

w szkoleniach wspierających sprzedaż (1,7 tys. osób).

Dodatkowo w szkoleniach e-learningowych z zakresu 

produktów pocztowych, bankowych i ubezpieczeniowych 

wzięło udział ponad 11 tys. osób. 

W celu poprawy efektywności i jakości szkoleń prowa-

dzonych przez trenerów wewnętrznych kontynuowano 

szkolenia rozwijające praktyczne umiejętności trenerskie, 

w których uczestniczyło ponad 250 osób.

Zrealizowano także szkolenia mające na celu poprawę 

efektywności prowadzonych w spółce projektów (głównie 

szkolenia z zakresu metodologii zarządzania projektami), 

wspierające wdrażanie programu Lean Sigma oraz 

szkolenia według metodologii 5-S. W szkoleniach tych 

wzięło udział łącznie 800 osób.

W roku 2014 zainicjowano cykl warsztatów wspierających 

współpracę w zespole i efektywną komunikację, w oparciu 

o model EXTENDED DISC, wykorzystywany do tej pory 

w rekrutacji. W warsztatach tych uczestniczyło

 1,5 tys. pracowników, w tym 800 pracowników PIT, 

dla których warsztaty te były częścią procesu wsparcia 

transformacji funkcji IT w organizacji. W 2014 roku 

wprowadzono także programy adaptacji zawodowej 

dla kluczowych grup zawodowych spółki.

Dialog pracodawcy
ze stroną społeczną 

Na koniec 2014 roku w spółce działały 73 zakładowe 

organizacje związkowe, w tym dwie posiadające status 

organizacji reprezentatywnych (Związek Zawodowy 

Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej).

Związki Zawodowe odgrywają istotną rolę w dialogu 

społecznym w spółce i przez to również w kształtowaniu 

społecznych uwarunkowań stosunków pracy.

Zarząd spółki przywiązuje dużą wagę do dialogu i budo-

wania wzajemnych relacji z partnerami społecznymi, 

dlatego jest organizatorem regularnych spotkań ze stroną 

społeczną, na których omawiane są aktualne i ważne dla 

pracodawcy i pracowników sprawy. Intensywny dialog 

prowadzony był zarówno na szczeblu Zarządu spółki,

jak też w strukturach terenowych – w Regionach Sieci 

i Pionie Operacji Logistycznych – podczas cyklicznych, 

comiesięcznych spotkań. Spotkania te znacząco zmniej-

szyły liczbę i zakres obszarów spornych oraz przyczyniły 

się do rozwiązania problemów. Było to szczególnie istotne 

w kontekście znacznego pluralizmu związkowego 

w spółce.

Tematem ustaleń i dyskusji z Partnerami Społecznymi 

w 2014 roku były m.in. kierunki strategiczne, zmiany 

organizacyjne, sytuacja ekonomiczno-finansowa, fundusz 

wynagrodzeń, planowane inwestycje oraz projekty zmian 

do zakładowych aktów normatywnych (Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu premiowania). 

W roku 2014 odbyły się 52 spotkania z udziałem 

przedstawicieli centrali spółki oraz jej regionów.

Kształtowanie właściwych stosunków społecznych zależy 

od transparentnej i bieżącej komunikacji pracodawcy 

z pracownikami spółki, dokonywanej m.in. za pośred-

nictwem intranetu, forum czy czatów. Stanowiła ona 

w 2014 roku istotny element budowania trwałych 

i przejrzystych relacji oraz atmosfery zaufania, przyczy-

niającej się jednocześnie do wzrostu korzyści biznesowych 

spółki w zakresie efektywności i innowacyjności 

jej kapitału ludzkiego.

Nowe zasady wynagradzania i premiowania

Polityka Personalna Poczty Polskiej S.A. zakłada uporząd-

kowanie zagadnień związanych z wynagrodzeniami i moty-

wowaniem pracowników, tj. wprowadzenie efektywnego 

systemu wynagrodzeń, wspierającego wdrażanie strategii 

i wpływającego na poprawę rentowności spółki. W związ-

ku z powyższym, w 2012 roku rozpoczęto działania mające 

na celu wypracowanie „produktu” składającego się 

z trzech podstawowych elementów: nowoczesnego 

systemu wynagradzania, systemu premiowania i systemu 

motywacji pozafinansowej. 

W wyniku prowadzonych rokowań z przedstawicielami 

zakładowych organizacji związkowych, strony w dniu 

19 grudnia 2014 roku wstępnie wypracowały kluczowe 

ustalenia w zakresie wynagradzania i premiowania 

pracowników. Podczas kolejnych intensywnych spotkań 

prowadzonych w styczniu i lutym 2015 roku dokonano 

uzgodnienia treści: Zakładowego Układu Zbiorowego, 

Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego oraz 

Regulaminu premiowania. W dniu 18 marca 2015 roku 

podpisano nowy ZUZP i regulamin premiowania. Inspekcja 

pracy zarejestrowała nowy Układ na początku lipca 

2015 roku. W trakcie całego okresu negocjacji łącznie 

odbyło się 13 sesji negocjacyjnych, z czego większość 

miała charakter kilkudniowych obrad. Wraz z prowadzo-

nymi rokowaniami przeprowadzana była kampania 

informacyjna dla pracowników za pośrednictwem 

intranetu, magazynu Poczta Polska, forum oraz czatów.
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Głównymi obszarami rozwoju zawodowego, wspieranymi 
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(4,4 tys. osób), Profesjonalnej Obsługi Klienta 

(4 tys. osób), Aktywizacji Sprzedaży usług KEP 
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Odpowiadamy za kompleksową obsługę paczek 

pocztowych. Ta praca dostarcza nam mnóstwa 

satysfakcji, bo pośredniczymy między ludźmi 

w ich codziennych, ważnych sprawach. D
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DZIAŁALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ 
NA RZECZ OTOCZENIA 

Realizacja strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu  

CSR 2014 – szczegółowy opis projektów dedykowanych pracownikom, 
klientom, społeczeństwu i środowisku:

Edukacja ekonomiczna 

W intranecie publikowano artykuły o tematyce ekono-

micznej, które dotyczyły m.in. interpretacji wyników 

finansowych firmy oraz racjonalnego zarządzania 

domowym budżetem. Przeprowadzono również cykl 

spotkań regionalnych „Skąd się biorą pieniądze 

w Poczcie Polskiej?”, które dotyczyły rynku usług 

pocztowych oraz wyników finansowych firmy. 

Podczas regularnych spotkań pracownicy dowiedzieli 

się, z jakich usług Poczta czerpie aktualnie największą 

część swoich przychodów oraz jak praca każdego 

z pracowników wpływa na wyniki finansowe i zysk spółki. 

W spotkaniach uczestniczyła m.in. kadra kierownicza 

zarządzająca placówkami pocztowymi oraz przedsta-

wiciele pracowników.

Promocja wolontariatu

Bazując na szerokim zainteresowaniu wolontariatem 

wśród pracowników, spółka stworzyła siatkę regionalnych 

koordynatorów wolontariatu. 15 koordynatorów wspiera 

spółkę w informowaniu i inicjowaniu aktywności prospo-

łecznych pracowników na terenie całej Polski. Dotychczas 

koordynatorzy regionalni przeprowadzili 10 zbiórek, zorga-

nizowali piknik charytatywny i akcję promującą krwio-

dawstwo. W promocję wolontariatu zaangażowali się też 

menedżerowie Poczty Polskiej, którzy wyremontowali 

placówkę pocztową i wzięli udział w zbiórce świątecznych 

prezentów dla dzieci z Domu Dziecka nr 4 w Warszawie.

W intranecie i magazynie „Poczta Polska” publikowano 

artykuły informacyjne na temat wolontariatu pracowni-

czego. Na początku roku przeprowadzono badanie zain-

teresowania wolontariatem wśród pracowników. Wzięło 

w niej udział 1 012 pracowników, z czego ponad 800 osób 

zadeklarowało chęć zaangażowania się w wolontariat 

pracowniczy. 

„Innowacyjna Poczta”

To konkurs dla pracowników, w ramach którego mogą oni 

zgłaszać swoje inicjatywy usprawniające i upraszczające 

codzienną pracę. Najlepsze pomysły są nagradzane 

i realizowane. Konkurs prowadzony jest od 2011 roku, 

a od 2014 roku w formie edycji tematycznych. 

W ubiegłym roku zorganizowano sześć edycji konkursu, 

których tematem były m.in. inicjatywy wspierające 

realizację programu „Wyzwania Wzrostu 

Poczty Polskiej S.A. 2014”.

Raport Roczny 201460 61

PRACOWNICY PRACOWNICY 

Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (PBG)

To społeczność miłośników biegania i aktywnego trybu 

życia. W 2013 roku w intranecie została uruchomiona 

strefa dedykowana PGB, czyli przestrzeń wymiany infor-

macji dotyczących biegania. W 2014 roku została ona 

znacząco przebudowana oraz wzbogacona o nowe funk-

cjonalności. Obecnie na stronie znajdują się m.in. przydat-

ne wskazówki i porady, kalendarz maratonów i imprez 

biegowych oraz inne informacje, którymi dzielą się biega-

cze. Platforma ma charakter interaktywny – wszystkie 

osoby, które chcą opowiedzieć o swoich doświadczeniach 

z bieganiem, ciekawych trasach biegowych, podzielić się 

wskazówkami czy zdjęciami z maratonów, mogą wysyłać 

je na dedykowaną skrzynkę mailową. Do Strefy PGB 

należy obecnie 255 pracowników. Od 2014 roku 

Poczta Polska S.A. finansuje również opłaty startowe 

biegaczy w zamian za reprezentację firmy w czasie imprez 

biegowych. Od 3 lat w spółce organizowany jest 

Bieg o Puchar Prezesa, który z roku na rok cieszy 

się coraz większą popularnością.

PRACOWNICY 

PRACOWNICY 

Od 2013 roku projekty CSR realizowane są w spółce 

zgodnie ze „Strategią CSR na lata 2014-2017”. 

Strategia CSR wyznaczyła dwa priorytety działań na 

2014 rok: wolontariat pracowniczy oraz edukację ekono-

miczną. Oprócz realizacji powyższych priorytetów spółka 

kontynuowała działania rozpoczęte w poprzednich latach 

i inicjowała przedsięwzięcia skupione wokół czterech 

obszarów: pracowników, klientów, społeczeństwa 

i środowiska naturalnego.

W 2014 roku Poczta Polska S.A. po raz pierwszy zorga-

nizowała ogólnopolską akcję edukacyjną, skierowaną 

m.in. do osób zatrudnionych w jednostkach generujących 

przychody, której tematyką były zagadnienia finansowe, 

uwypuklające relacje między wynikiem finansowym firmy 

a warunkami wynagradzania. Działania edukacyjne zostały 

przeprowadzone w taki sposób, by współgrały nie tylko ze 

strategią CSR, ale również ze strategią biznesową firmy. 

Ich celem było budowanie świadomości ekonomicznej 

wśród pracowników. Zdobyli oni wiedzę przydatną 

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wiedza 

ta pomoże im lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość 

i w sposób przemyślany podejmować decyzje finansowe.

Karty Multisport

Spółka, w celu propagowania zdrowego stylu życia, 

rozpowszechniła wśród swoich pracowników karty 

Multisport, zapewniające swobodny dostęp do obiektów 

sportowych. Opłaty za karty dofinansowywane 

są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Aktualnie korzysta z nich ponad 9 tysięcy pracowników.

PRACOWNICY 



DZIAŁALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ 
NA RZECZ OTOCZENIA 

Realizacja strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu  

CSR 2014 – szczegółowy opis projektów dedykowanych pracownikom, 
klientom, społeczeństwu i środowisku:

Edukacja ekonomiczna 

W intranecie publikowano artykuły o tematyce ekono-

micznej, które dotyczyły m.in. interpretacji wyników 

finansowych firmy oraz racjonalnego zarządzania 

domowym budżetem. Przeprowadzono również cykl 

spotkań regionalnych „Skąd się biorą pieniądze 

w Poczcie Polskiej?”, które dotyczyły rynku usług 

pocztowych oraz wyników finansowych firmy. 

Podczas regularnych spotkań pracownicy dowiedzieli 

się, z jakich usług Poczta czerpie aktualnie największą 

część swoich przychodów oraz jak praca każdego 

z pracowników wpływa na wyniki finansowe i zysk spółki. 

W spotkaniach uczestniczyła m.in. kadra kierownicza 

zarządzająca placówkami pocztowymi oraz przedsta-

wiciele pracowników.

Promocja wolontariatu

Bazując na szerokim zainteresowaniu wolontariatem 

wśród pracowników, spółka stworzyła siatkę regionalnych 

koordynatorów wolontariatu. 15 koordynatorów wspiera 

spółkę w informowaniu i inicjowaniu aktywności prospo-

łecznych pracowników na terenie całej Polski. Dotychczas 

koordynatorzy regionalni przeprowadzili 10 zbiórek, zorga-

nizowali piknik charytatywny i akcję promującą krwio-

dawstwo. W promocję wolontariatu zaangażowali się też 

menedżerowie Poczty Polskiej, którzy wyremontowali 

placówkę pocztową i wzięli udział w zbiórce świątecznych 

prezentów dla dzieci z Domu Dziecka nr 4 w Warszawie.

W intranecie i magazynie „Poczta Polska” publikowano 

artykuły informacyjne na temat wolontariatu pracowni-

czego. Na początku roku przeprowadzono badanie zain-

teresowania wolontariatem wśród pracowników. Wzięło 

w niej udział 1 012 pracowników, z czego ponad 800 osób 

zadeklarowało chęć zaangażowania się w wolontariat 

pracowniczy. 

„Innowacyjna Poczta”

To konkurs dla pracowników, w ramach którego mogą oni 

zgłaszać swoje inicjatywy usprawniające i upraszczające 

codzienną pracę. Najlepsze pomysły są nagradzane 

i realizowane. Konkurs prowadzony jest od 2011 roku, 

a od 2014 roku w formie edycji tematycznych. 

W ubiegłym roku zorganizowano sześć edycji konkursu, 

których tematem były m.in. inicjatywy wspierające 

realizację programu „Wyzwania Wzrostu 

Poczty Polskiej S.A. 2014”.

Raport Roczny 201460 61

PRACOWNICY PRACOWNICY 

Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (PBG)

To społeczność miłośników biegania i aktywnego trybu 

życia. W 2013 roku w intranecie została uruchomiona 

strefa dedykowana PGB, czyli przestrzeń wymiany infor-

macji dotyczących biegania. W 2014 roku została ona 

znacząco przebudowana oraz wzbogacona o nowe funk-

cjonalności. Obecnie na stronie znajdują się m.in. przydat-

ne wskazówki i porady, kalendarz maratonów i imprez 

biegowych oraz inne informacje, którymi dzielą się biega-

cze. Platforma ma charakter interaktywny – wszystkie 

osoby, które chcą opowiedzieć o swoich doświadczeniach 

z bieganiem, ciekawych trasach biegowych, podzielić się 

wskazówkami czy zdjęciami z maratonów, mogą wysyłać 

je na dedykowaną skrzynkę mailową. Do Strefy PGB 

należy obecnie 255 pracowników. Od 2014 roku 

Poczta Polska S.A. finansuje również opłaty startowe 

biegaczy w zamian za reprezentację firmy w czasie imprez 

biegowych. Od 3 lat w spółce organizowany jest 

Bieg o Puchar Prezesa, który z roku na rok cieszy 

się coraz większą popularnością.

PRACOWNICY 

PRACOWNICY 

Od 2013 roku projekty CSR realizowane są w spółce 

zgodnie ze „Strategią CSR na lata 2014-2017”. 

Strategia CSR wyznaczyła dwa priorytety działań na 

2014 rok: wolontariat pracowniczy oraz edukację ekono-

miczną. Oprócz realizacji powyższych priorytetów spółka 

kontynuowała działania rozpoczęte w poprzednich latach 

i inicjowała przedsięwzięcia skupione wokół czterech 

obszarów: pracowników, klientów, społeczeństwa 

i środowiska naturalnego.

W 2014 roku Poczta Polska S.A. po raz pierwszy zorga-

nizowała ogólnopolską akcję edukacyjną, skierowaną 

m.in. do osób zatrudnionych w jednostkach generujących 

przychody, której tematyką były zagadnienia finansowe, 

uwypuklające relacje między wynikiem finansowym firmy 

a warunkami wynagradzania. Działania edukacyjne zostały 

przeprowadzone w taki sposób, by współgrały nie tylko ze 

strategią CSR, ale również ze strategią biznesową firmy. 

Ich celem było budowanie świadomości ekonomicznej 

wśród pracowników. Zdobyli oni wiedzę przydatną 

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wiedza 

ta pomoże im lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość 

i w sposób przemyślany podejmować decyzje finansowe.

Karty Multisport

Spółka, w celu propagowania zdrowego stylu życia, 

rozpowszechniła wśród swoich pracowników karty 

Multisport, zapewniające swobodny dostęp do obiektów 

sportowych. Opłaty za karty dofinansowywane 

są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Aktualnie korzysta z nich ponad 9 tysięcy pracowników.

PRACOWNICY 



Raport Roczny 201462 63

Akcja „Mamy Niepodległą!”

Poczta po raz drugi wspólnie z Muzeum im. Józefa 

Piłsudskiego zorganizowała akcję promującą wysyłanie 

życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Nasi klienci w dniach 4-11 listopada wysłali bezpłatnie 

do swoich bliskich 170 000 kartek zaprojektowanych 

przez polskich artystów.

Strefa Krwiodawców to Społeczność 

Honorowych Dawców Krwi

W 2014 roku w intranecie została uruchomiona Strefa 

Krwiodawców, w ramach której każdy z pocztowych 

Dawców Krwi może założyć swoje konto, a następnie 

zaznaczyć, kiedy i ile krwi oddał. Wszyscy użytkownicy 

biorą udział w Rankingu Krwiodawców. Mogą zapisywać 

się w kalendarzu na wydarzenia związane z krwiodaw-

stwem, w tym zbiórki krwi organizowane przez 

Pocztę Polską. Na stronie pojawiają się również aktualne 

informacje i ciekawostki na temat krwiodawstwa oraz 

adresy regionalnych punktów poboru krwi. Strefa Krwio-

dawców stanowi również platformę do kontaktów. Praco-

wnicy lub ich bliscy, chcąc zgłosić zapotrzebowanie na 

krew lub zorganizować akcję z tym związaną, mogą wysłać 

informacje na specjalny adres email. Obecnie w Strefie 

Krwiodawców zalogowanych jest 257 pracowników, 

którzy oddali łącznie prawie 2 500 litrów krwi.

Dystrybucja „Bajek z morałem”

Promując zaangażowanie i aktywność swoich pracow-

ników, Poczta została dystrybutorem serii książek dla 

dzieci, napisanych przez Roberta Kuśtę – pracownika 

Poczty Polskiej S.A. 

Firma wsparła sprzedaż bajek kampanią promocyjną 

poprzez publikacje w intranecie, na stronie www oraz 

podczas 30 spotkań z dziećmi w regionach. W okresie 

od listopada 2014 do stycznia 2015 sprzedano 

15 842 egzemplarze Bajek z morałem  „ ” w placówkach 

Poczty Polskiej S.A.

Bezpieczny Staż w Poczcie Polskiej S.A.

Wspólnie z Fundacją Robinson Crusoe uruchomiliśmy 

program, którego celem było zaangażowanie pracow-

ników placówek pocztowych w niesienie bezinteresownej 

pomocy młodzieży z domów dziecka i pieczy zastępczej. 

Pracownicy pełnili funkcję mentorów dla młodych 

stażystów. 

Stażyści to osoby, które na bazie złych doświadczeń 

z przeszłości, często mają problemy z zaaklimatyzowaniem 

się w nowym środowisku, czy wzięciem na siebie odpo-

wiedzialności. Dlatego mentorzy wspierali ich nie tylko 

zawodowo, ale i emocjonalnie. W 2014 roku odbyło 

się 20 staży na terenie całej Polski.

Serwis „Zdaniem Klienta”

to nowy serwis w Contact Center Poczty Polskiej S.A., 

gdzie klienci telefonicznie lub drogą mailową mogą 

zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi i pomysły dotyczące 

oferty produktowej i działalności spółki. To swoista 

platforma dialogu, która jest źródłem wiedzy dla klientów 

oraz informacji zwrotnej dla organizacji.

Certyfikacja placówek pocztowych 

to kontynuacja projektu dotyczącego potwierdzania 

dostępności placówek dla osób niepełnosprawnych. 

W 2014 roku certyfikaty uzyskały kolejne 23 placówki 

(w 2013 roku – 4 placówki). 

Poczta Polska S.A., prowadząc rebranding placówek, 

remontuje je zgodnie ze wskazówkami Fundacji 

Integracja, tak aby jak najlepiej spełniały standardy miejsc 

przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Wybrane 

placówki otrzymują certyfikat „Obiekt bez barier”.

KLIENCIPRACOWNICY 
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SPOŁECZEŃSTWOPRACOWNICY 
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Grasz o Staż

Celem ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż” jest 

umożliwienie spotkania pracodawców z wyróżniającymi 

się na rynku studentami i absolwentami. Studenci 

zdobywają często pierwsze poważne doświadczenia 

zawodowe – pracodawcy zyskują bardzo dobrych 

stażystów i pracowników. 

Poczta Polska S.A. dotychczas trzykrotnie była partnerem 

konkursu. W 2014 roku na 2-3 miesięczne staże przyjęła 

23 stażystów – najwięcej spośród wszystkich firm.

Wizyta Św. Mikołaja z Laponii

Poczta Polska S.A. zorganizowała dwa spotkania Świętego 

Mikołaja z podopiecznymi domu dziecka i dziećmi pracow-

ników spółki: w placówce pocztowej i w jednej z pocz-

towych sortowni. Dodatkową atrakcją była możliwość 

stworzenia projektu kartki pocztowej i wysłania jej. 

Goście mogli zaobserwować, jaką drogę pokonuje kartka 

pocztowa w sortowni. W spotkaniach uczestniczyło 

180 dzieci.

Akcja edukacyjna „Usamodzielnij się”

Poczta była partnerem kampanii mającej na celu pomoc 

młodym ludziom w samodzielnym pokierowaniu swoją 

karierą. Projekt edukacyjny obejmował 100 warsztatów – 

80 dla młodzieży i 20 dla rodziców. Podczas spotkań 

profesjonalni trenerzy pokazywali młodym ludziom 

możliwości rozwijania kariery i kontynuowania edukacji 

po maturze. 

Na potrzeby kampanii Poczta Polska S.A. przygotowała 

również film szkoleniowy, w którym jej eksperci mówią 

o możliwościach prowadzenia własnego biznesu nawet 

w młodym wieku.

Sprzęt komputerowy dla szkół

Poczta Polska S.A. przekazała 50 zestawów kompute-

rowych dla dzieci z dwóch szkół podstawowych 

w woj. łódzkim. Pracownicy pocztowego Contact Center, 

w ramach wolontariatu, pomagali przy instalacji kompu-

terów w szkolnych pracowniach. Nieodpłatnie będą 

świadczyć także usługi service desk.

„Papierojady”

to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2013 roku, 

którego celem jest propagowanie wśród pracowników 

zachowań proekologicznych, poprzez rozmieszczenie 

w obiektach spółki plastikowych kontenerów na niepo-

trzebne wydruki, notatki, zużyte papierowe koperty i inne 

materiały wykonane z papieru, które zostają poddane 

recyklingowi. „Papierojady” zostały wyposażone 

w zabezpieczenia przed dostępem do ich zawartości, 

gwarantujące bezpieczeństwo informacji. W okresie 

od listopada 2013 do grudnia 2014 roku zebrano w ten 

sposób 14 ton papieru do recyklingu. W roku 2014 zostało 

zakupionych ok. 150 nowych „Papierojadów”. 

Pracownicy, którzy nie mają dostępu do pojemników, 

mogą skorzystać ze strefy niszczenia dokumentów on-line. 

Umożliwia ona zamówienie drogą elektroniczną wywozu 

dokumentów przeznaczonych do zniszczenia i recyklingu. 

W sumie w okresie od listopada 2013 do grudnia 

2014 roku poddano 144,5 tony papieru.utylizacji 

Zostań Olimpijczykiem 

to akcja edukacyjna wspierana przez Pocztę Polską. 

Jej celem jest promowanie idei olimpijskich wśród 

młodzieży. Ambasadorami akcji są polscy olimpijczycy: 

Paweł Zygmunt – czterokrotny olimpijczyk, medalista 

mistrzostw świata i Europy w łyżwiarstwie szybkim, 

Leszek Blanik – dwukrotny medalista olimpijski 

w gimnastyce sportowej oraz Katarzyna Zygmunt – 

pierwsza kobieta, która została polskim sędzią hokejowym 

klasy międzynarodowej. W ramach akcji Ambasadorzy 

przeprowadzą 100 prelekcji na temat ruchu olimpijskiego 

w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. 

W 2014 roku odbyło się 30 takich prelekcji. Uczniowie 

ze szkół objętych akcją będą mogli wziąć udział 

w konkursie – główną nagrodą jest wyjazd na Igrzyska 

Olimpijskie do Rio de Janeiro.

Dzień Czerwonego Noska

Poczta Polska S.A. wzięła udział w imprezie dla dzieci, 

promującej leczenie śmiechem, organizowanej przez 

Fundację Dr Clown. Pracownicy w ramach wolontariatu 

obsługiwali stoisko Poczty Polskiej, na którym zorganizo-

wali zabawy dla dzieci, m.in. wyścig rowerowy listonosza, 

stoisko małego filatelisty, pisanie kartek do dzieci 

w szpitalu. Fundacja Dr Clown działa w Polsce od 

1999 roku. 

Jej patronem jest amerykański lekarz Hunter Cambell 

Adams, który zainicjował terapię śmiechem. Wolon-

tariusze Fundacji, wśród których jest wielu pracowników 

Poczty Polskiej, odwiedzają szpitale, domy dziecka, 

organizują imprezy charytatywne dla dzieci, remontują 

świetlice.

Pomoc dla Ukrainy

Poczta Polska S.A. włączyła się w pomoc charytatywną 

dla Ukrainy, umożliwiając klientom wysyłanie na teren 

tego państwa bezpłatnych paczek z żywnością i odzieżą. 

W ramach akcji przesłano ponad 25 tys. paczek z pomocą 

humanitarną.

Włączenie się Poczty Polskiej do akcji pomocy 

wschodnim sąsiadom było wyrazem solidarności 

narodowego operatora pocztowego i jednocześnie 

jednej z największych firm logistycznych w tej części 

Europy z mieszkańcami Ukrainy.

Za akcję „Paczka dla Ukrainy" Poczta została wyróżniona 

nagrodą specjalną Caritas Polska.
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Edukacja ekologiczna

W intranecie opublikowano cykl 10 artykułów poświęco-

nych ekologii. W styczniu ukazał się dodatek do magazynu 

„Poczta Polska”, promujący zachowania proekologiczne 

wśród pracowników spółki. Wśród tematów poruszonych 

w magazynie znalazły się: ekologia w biurze, dobre 

praktyki ekologiczne w innych firmach, ekologia 

w Poczcie Polskiej S.A., test ekologiczny, ekologiczny 

rebranding oraz oszczędzanie prądu, wody i recykling. 

Dodatkowo pracownicy otrzymali 1 800 naklejek 

zachęcających do zachowań proekologicznych w biurze. 

W ramach budowania postaw proekologicznych 

zorganizowano również Tydzień Oszczędzania Prądu – 

inicjatywę skierowaną do wszystkich pracowników 

Poczty Polskiej, prowadzoną również w ramach programu 

„Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej S.A. 2014”. 

Przez tydzień publikowano cykl artykułów edukacyjnych 

zachęcających pracowników do oszczędzania energii.

Zbiórka nakrętek

to ogólnopolska akcja zbierania plastikowych nakrętek 

przez pracowników Poczty Polskiej S.A. Celem 

prowadzonej zbiórki jest pomoc podopiecznym Fundacji 

Pocztowy Dar. Do końca 2014 roku zebrano ok. 6 ton 

nakrętek, które sprzedano za ponad 4 tys. zł  pieniądze 

zostały przekazane na rehabilitację jednego z byłych 

pracowników Poczty Polskiej S.A. 

Projekt jest kontynuowany. Pieniądze pozyskane ze 

sprzedaży nakrętek zostaną przekazane kolejnym 

podopiecznym Fundacji Pocztowy Dar.

–

Godzina Ziemi w warszawskiej sortowni

Poczta Polska S.A. włączyła się do akcji „Godzina dla 

Ziemi”. W jej ramach prowadzono warsztaty ekologiczne: 

„Jak uczynić WER bardziej ekologicznym?”. 

Uczestnicy opracowywali zbiór ekozasad, które powinny 

stać się wzorem dla wszystkich sortowni w kraju. W akcji 

uczestniczyło 120 pracowników.

ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO

Działania charytatywne i wspieranie 
inicjatyw prospołecznych 
 

Jednym z elementów strategii CSR Poczty Polskiej S.A. 

jest działalność utworzonej przez spółkę Fundacji 

„Pocztowy Dar”, która posiada status organizacji pożytku 

publicznego. Misją Fundacji 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 poprzez organizowanie 

i współfinansowanie programów stypendialnych, 

promujących uzdolnione dzieci i młodzież,

2) ochrona życia i zdrowia poprzez 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 prowadzona jest przez pracowników spółki 

na zasadach wolontariatu pracowniczego. 

Przedsięwzięcia organizowane lub dofinansowywane 

przez Fundację w roku 2014:

• Program stypendialny „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 81 stypendiów o łącznej wartości 

283 500 złotych, w ramach IV edycji programu 

stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”;

• Ochrona życia i zdrowia – w 2014 roku przeznaczono 

117 619 złotych na:

- indywidualną pomoc rzeczową lub w formie 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup leków 

i sprzętu rehabilitacyjnego – łącznie na kwotę 

52 380 złotych,

- na dofinansowanie rehabilitacji domowej – łącznie 

na kwotę 13 860 złotych,

- dofinansowanie kosztów turnusów rehabilita-

cyjnych – łącznie na kwotę 20 879 złotych,

- programy i kampanie społeczne – w ramach wspiera-

nia programów, kampanii społecznych i kampanii 

edukacyjnych, realizowanych przy współpracy z innymi 

organizacjami pozarządowymi, Fundacja przekazała 

pomoc o wartości 30 500 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie:

- XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- projektu Fundacji Kawalerów Maltańskich – 

zakup respiratorów dla Szpitala im. Bł. Gerarda 

w Barczewie,

- organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną, zorganizowanego przez 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie,

- projektu „Świat w zasięgu ręki” będącego cyklem 

socjoterapeutycznych obozów dla dzieci, organizo-

wanych przez Pracownię Alternatywnego 

Wychowania z Łodzi,

- wyjazdu podopiecznych Stowarzyszenia Muminki 

na coroczny obóz rehabilitacyjny.

Fundacja wraz z Pocztą Polską S.A. zorganizowała 

w 2014 roku konkurs na projekt kartki okolicznościowej 

z okazji Światowego Dnia Życzliwości. Konkurs skierowany 

był do dzieci niepełnosprawnych – uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjów. Fundacja ufundowała nagrody dla 

zwycięzców o łącznej wartości 6 600 zł brutto.

Program stypendialny „Przekaz ku przyszłości” 
wraz z należnym podatkiem 
(4 edycje – 305 stypendystów)  964 792,17 zł

Cele zdrowotne – turnusy rehabilitacyjne, 
zakup leków i sprzętu 244 736,91 zł

Pomoc dla pracowników i ich rodzin 
(ofiar katastrof i klęsk żywiołowych) 27 661,60 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i placówkami oświatowymi 129 839,50 zł

Konkurs dla dzieci na projekt neokartki 
(wypłata nagród) 6 600 zł

Łączna wartość darowizn przekazanych 
dla beneficjentów 1 373 630,18 zł

Wydatki Fundacji zrealizowane na rzecz 
beneficjentów w latach 2011 – 2014
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WYNIKI FINANSOWE 
POCZTY POLSKIEJ W 2014 ROKU

Dominujący udział w przychodach spółki, a tym samym 

największy wpływ na jej wynik finansowy, mają usługi 

pocztowe. Zmiana preferencji klientów w kierunku 

korespondencji elektronicznej, przy jednocześnie coraz 

większej skłonności do dokonywania zakupów on-line, 

wpłynęła na podjęcie szeregu działań dostosowujących 

profil działalności spółki do aktualnych trendów 

rynkowych.

Celem właściwego wykorzystania dynamicznie rosnącego 

rynku e-commerce oraz zwiększenia udziałów spółki 

w segmencie usług dla branży e-commerce, uruchomiono 

program Eksp@nsja. W 2014 roku zrealizowany został 

pierwszy etap programu – przygotowano specjalny serwis 

skierowany do podmiotów działających na rynku 

e-commerce, wygodną platformę eZwrotów oraz pakiet 

dodatkowych usług finansowo-ubezpieczeniowych. 

Intensyfikacja działań w segmencie KEP przyniosła efekty 

w postaci wzrostu przychodów i wolumenów z tego 

segmentu.

W minionym roku największym wyzwaniem dla 

Poczty Polskiej S.A. było zniwelowanie strat powstałych 

w efekcie przegranego przetargu na obsługę korespon-

dencji sądów i prokuratur oraz gwałtownego spadku liczby 

przesyłek listowych. Przed Pocztą Polską S.A. stanęło 

trudne zadanie – znalezienie dodatkowych przychodów 

i zmniejszenie kosztów działalności. W odpowiedzi na 

sytuację, w której znalazła się spółka, powstał program 

„Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej S.A. 2014”. 

Główne czynniki 
kształtujące wynik 
finansowy spółki

Główne cele programu zostały zrealizowane, a dzięki uru-

chomieniu programu Poczta Polska S.A. pokazała, że jest 

w stanie skutecznie zarządzać ryzykiem i dynamicznie 

reagować na niekorzystne okoliczności rynkowe.

Podążając za potrzebami klientów, spółka rozwijała zakres 

usług elektronicznych realizowanych poprzez powstałą 

w 2013 roku platformę Envelo. Za jej pośrednictwem 

zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, mają dostęp 

do takich usług jak neokartka, neolist, neoznaczek, 

neofaktura oraz neorachunki. W przypadku usług 

przyjmowanych za pośrednictwem platformy Envelo 

Poczta Polska S.A. zapewnia fizyczną realizację znacznej 

części procesów (m.in. doręczanie korespondencji, 

zakładanie kont klientom), co przekłada się na realne 

przychody i zyski ze współpracy ze spółką zależną będącą 

operatorem platformy.

Szybka reakcja na zmiany trendów rynkowych oraz 

na rosnące oczekiwania klientów spowodowała, 

że Poczta Polska S.A. pozostała wiarygodnym partnerem 

biznesowym, który oferuje atrakcyjne rynkowo i jako-

ściowo usługi. Świadczy o tym fakt, że w 2014 roku spółka 

wygrała około 90% postępowań przetargowych, w których 

brała udział równocześnie pozyskując kilku kluczowych 

klientów, którzy do tej pory korzystali z usług alternatyw-

nych operatorów.

Poczta Polska S.A. w 2014 roku kontynuowała wysiłek 

przeprowadzania zmian, które miały na celu dostosowanie 

oferty usług oraz wewnętrznych procesów do aktualnej 

sytuacji biznesowej i oczekiwań klientów. Prowadzony 

w spółce proces restrukturyzacji wymagał zwiększenia 

aktywności w obszarach rozwojowych o największym 

potencjale wzrostu (usługi KEP, usługi bankowo-ubezpie-

czeniowe i e-usługi) oraz utrzymania wysokiej dyscypliny 

kosztowej. Poczta Polska S.A. prowadziła wiele projektów 

optymalizujących procesy wewnętrzne oraz pozwala-

jących na znaczne zmniejszenie kosztów działalności, 

przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów związanych 

z rozwojem nowych usług.

Powyższe działania pozwoliły na ograniczenie skali 

restrukturyzacji zatrudnienia, będącej konsekwencją 

niekorzystnej sytuacji rynkowej. Ponadto, Zarząd spółki, 

działając w myśl zasad biznesu społecznie odpowiedzial-

nego, w celu ograniczenia społecznych kosztów prowadzo-

nych zmian, konsekwentnie prowadził politykę personalną 

w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść – minimali-

zujący skutki społeczne optymalizacji zatrudnienia.

Zapewnienie możliwości realizacji założeń rozwojowych 

przyjętych przez spółkę wymaga również stałego procesu 

inwestowania. Miniony rok upłynął pod znakiem dużych 

inwestycji w sieć logistyczną oraz infrastrukturę 

informatyczną.

Pomimo trudnych warunków otoczenia zewnętrznego, 

realizacja w 2014 roku pakietu działań rozwojowych 

i optymalizacyjnych, wynikających ze strategii 

Poczty Polskiej S.A., pozwoliła na osiągnięcie wyższych 

niż w 2013 roku wyników finansowych oraz na utrzymanie 

stabilnego poziomu rentowności i płynności finansowej 

spółki.

Rok 2014 był dla spółki okresem dużych wyzwań, które 

w znacznej mierze były efektem splotu negatywnych 

czynników zewnętrznych. Rynek tradycyjnych przesyłek 

listowych od kilku lat ulega sukcesywnemu ograniczaniu. 

Z uwagi na postępującą elektronizację korespondencji 

oraz rosnące znaczenie usług cyfrowych (e-substytucja) 

tendencja ta będzie się nasilać. Istotne znaczenie ma 

również silna presja cenowa w segmencie przesyłek 

listowych, która obserwowana jest od chwili uwolnienia 

rynku pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

Dodatkowo w 2013 roku miało miejsce niekorzystne dla 

Poczty Polskiej S.A. rozstrzygnięcie przetargu na 

świadczenie w latach 2014–2015 usług pocztowych dla 

jednostek organizacyjnych sądownictwa i prokuratury. 

Zdarzenie to spowodowało istotną utratę przychodów 

w 2014 roku. Poczta Polska S.A. stanęła przed szeregiem 

wyzwań, które miały dostosować jej działalność do 

aktualnej sytuacji rynkowej. 

Koniecznym było podjęcie intensywnej walki o utrzymanie 

pozycji lidera na rynku usług pocztowych. Szereg szybkich, 

trafnych, a jednocześnie bardzo trudnych decyzji, zaan-

gażowanie oraz wysiłek organizacji włożony w tę walkę, 

przyniosły zamierzony efekt. Poczta Polska S.A. udowod-

niła, że pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej i ostrej 

walki konkurencyjnej, potrafi utrzymać wiodącą pozycję 

na rynku.

Czynniki i nietypowe zdarzenia 
mające znaczący wpływ 
na wynik finansowy spółki   
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Jednostkowy rachunek 
zysków i strat Poczty Polskiej

Wyniki Poczty Polskiej S.A. za 2014 rok, w tym „wynik 

biznesowy” (wynik finansowy brutto po wyeliminowaniu 

wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż 

nieruchomości i inwestycji w nieruchomości) ukształto-

wały się na poziomie wyższym niż w 2013 roku. Wynik 

brutto osiągnął poziom o 20,5 mln zł (31,2%), a wynik 

biznesowy o 15,7 mln zł (27,6%) powyżej wartości roku 

poprzedniego. Podobnie ukształtował się wynik netto 

oraz wynik pozostający do dyspozycji spółki – odpowied-

nio o 48,2% oraz 47,7% powyżej wartości z 2013 roku.

Na osiągnięcie wyniku netto spółki, o 17,8 mln zł 

wyższego niż w 2013 roku, miały wpływ następujące 

czynniki:

• wygenerowanie wyższego o 20,7 mln zł wyniku 

na sprzedaży, pomimo niekorzystnych dla spółki 

warunków rynkowych,

• zwiększenie wyniku na operacjach finansowych 

o 3,3 mln zł,

• zmniejszenie wyniku z pozostałej działalności 

operacyjnej o 3,4 mln zł.

Wzrost wyniku na sprzedaży o blisko 190% powyżej 

wartości wypracowanej w 2013 roku to efekt wysokiej 

dyscypliny kosztowej przy zwiększeniu przychodów, 

głównie z:

• usług rynku KEP, dzięki wprowadzeniu dla usługi 

Pocztex nowej oferty produktowo-cenowej w segmen-

cie klienta biznesowego oraz całkowitej przebudowie 

oferty dla umownych usług paczkowych. Zmianę oferty 

produktowej ukierunkowano na utrzymanie dotych-

czasowych trendów w sprzedaży KEP oraz na znaczny 

wzrost sprzedaży, szczególnie w segmencie klienta 

biznesowego B2C oraz B2B. Podjęcie rywalizacji 

z konkurencją przyniosło spółce stabilną pozycję wśród 

liderów polskiego rynku usług kurierskich. Po trwającej 

do przełomu lat 2011/2012 tendencji spadkowej usług 

w tym segmencie, spółka odnotowuje silne odwró-

cenie negatywnych trendów,

• usług komisowych oraz ze sprzedaży towarów han-

dlowych jako efekt stałego wzbogacania asortymentu 

oferty handlowej,

• „Przesyłki Paletowej”, w efekcie zintensyfikowania 

działań sprzedażowych, poszerzenia oferty, m.in. 

wprowadzenia usługi dodatkowej oraz kampanii 

reklamowej promującej usługę,

• usług reklamowych – w wyniku powrotu nadawców 

do reklamy przesyłanej w formie tradycyjnej, 

ocenianej jako bardziej skuteczna,

• usług w obszarze bankowo-ubezpieczeniowym – 

poprzez sukcesywny rozwój usług oraz podejmowane 

działania sprzedażowe.

Ponadto należy podkreślić, że w wyniku wdrożenia 

w listopadzie 2013 roku nowej usługi „wpłata priorytet”, 

intensyfikacji kampanii informacyjnych oraz wprowa-

dzenia ułatwień dla abonentów RTV, po raz pierwszy 

od wielu lat Poczta Polska S.A. osiągnęła również wzrost 

przychodów z tradycyjnych usług finansowych.

podatek
dochodowy

wynik na 
sprzedaży

wynik na 
pozostałej

działalności
operacyjnej

wynik na 
działalności
finansowej
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Poczty Polskiej S.A. (w mln zł)
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wynik netto
2013

wynik netto
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mln PLN

zmiana  2013-20142013

Przychody ogółem 5 945,3 -280,3 -4,7%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 819,7 -278,3 -4,8%

Przychody ze sprzedaży produktów

plus marża na sprzedaży towarów i materiałów 5 736,5 -225,1 -3,9%

Pozostałe przychody operacyjne 75,6 -2,8 -3,7%

Przychody finansowe 50,1 0,8 1,6%

Przychody biznesowe 5 936,5 -285,1 -4,8%

Koszty ogółem 5 879,6 300,8 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 5 808,6 -298,9 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

bez wartości zakupu sprzedanych towarów i materiałów 5 725,4 -245,8 -4,3%

Pozostałe koszty operacyjne 58,6 0,65 1,1%

Koszty finansowe 12,4 -2,5 -20,1%

Koszty biznesowe 5 879,6 -300,8 -5,1%

Wynik brutto 65,7 20,5 31,2%

Wynik na sprzedaży 11,1 20,7 186,4%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 17,0 -3,4 -20,3%

Wynik na operacjach finansowych 37,7 3,3 8,7%

Wynik biznesowy 56,8 15,7 27,6%

Wynik netto 37,0 17,8 48,2%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 28,2 13,5 47,7%
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Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa 

Poczty Polskiej S.A. wyniosła 4 667,7 mln zł i była 

o 191,0 mln zł niższa niż na koniec 2013 roku.

Wybrane informacje bilansowe 

Aktywa

Widoczny jest wzrost wartości aktywów trwałych. 

Na koniec 2014 roku osiągnęły one poziom 2 315,5 mln zł 

i wzrosły w ciągu roku o 101,0 mln zł. W strukturze akty-

wów spółki stanowią one 49,6% wobec 45,6% na koniec 

2013 roku. Zwiększeniu uległy głównie długoterminowe 

aktywa finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz 

rzeczowe aktywa trwałe, przy jednoczesnym spadku 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku 

o 292,0 mln zł zmniejszyła się wartość aktywów obro-

towych, przede wszystkim środków pieniężnych i innych 

aktywów pieniężnych. Jest to efekt ponoszonych nakła-

dów inwestycyjnych, ukierunkowanych na rozwój spółki 

pomimo zmniejszenia wielkości środków z działalności 

operacyjnej.

Sytuacja majątkowa 
i źródła pokrycia majątku  

Pasywa

W trakcie 2014 roku zaszły następujące zmiany 

w strukturze pasywów bilansu Poczty Polskiej S.A.:

• wzrósł kapitał własny o 41,7 mln zł, do poziomu 

1 321,2 mln zł, co stanowi 28,3% sumy bilansowej 

(na koniec 2013 roku udział ten wynosił 26,3%); wzrost 

nastąpił głównie w wyniku zwiększenia kapitału 

zapasowego zyskiem netto wypracowanym 

w 2013 roku oraz zyskiem z lat ubiegłych,

• spadła wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

o 232,7 mln zł, do poziomu 3 346,5 mln zł, co stanowi 

71,7% sumy bilansowej (na koniec 2013 roku 73,7%).

W tej grupie pasywów, zmianie uległy głównie:

- rezerwy na zobowiązania – zmniejszenie 

o 172,6 mln zł, głównie na skutek wykorzystania

rezerwy na restrukturyzację oraz zmniejszenia

stanu rezerw na świadczenia emerytalne 

i podobne,

- zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe –

zmniejszenie o 60,1 mln zł, głównie z tytułu 

operacji obcych i wpłat na rachunki bankowe 

oraz z tytułu dostaw i usług.

 

Zarządzanie zasobami 
finansowymi i płynność finansowa 

Aktywa trwałe 2 214,5 101,0 4,6% 45,6%

Aktywa obrotowe 2 644,2 -292,0 -11,0% 54,4%

Kapitał własny 1 279,5 41,7 3,3% 26,3%

Kapitał obcy 3 579,2 -232,7 -6,5% 73,7%

Suma bilansowa 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

2 315,5 49,6%

2 352,2 50,4% 

1 321,2 28,3% 

3 346,5 71,7% 

4 667,7 100,0% 
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Zarządzanie zasobami finansowymi

Zarządzanie zasobami finansowymi 

w Poczcie Polskiej S.A. odbywa się w ramach rachunku 

skonsolidowanego, prowadzonego przez 

Bank Pocztowy S.A. oraz rachunków pomocniczych, 

prowadzonych w innych bankach. 

Celem prowadzonej działalności na rynku pieniężnym 

jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z lokat, przy 

jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dostępności 

środków i bezpieczeństwa zaangażowanego kapitału, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

wewnętrznymi.

Pomimo obniżenia w 2014 roku przez Radę Polityki 

Pieniężnej stopy referencyjnej z poziomu 2,50% 

(na początku roku) do poziomu 2,00% (w październiku),

dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami pieniężnymi 

na poziomie centralnym spółki uzyskano rentowność 

lokat rzędu 2,50% p.a., tj. o 2 pkt. bazowe powyżej stopy 

WIBOR O/N. 

Dla porównania, w 2014 roku stawka POLONIA (stopa 

benchmarku na rynku pieniężnym), wyrażona jako średnia 

ważona stawka operacji przeprowadzonych w terminie 

O/N, kształtowała się na poziomie 2,32%.

Dodatkowym zabezpieczeniem płynności finansowej 

spółki w 2014 roku (zdolności do terminowego 

regulowania bieżących zobowiązań) była linia kredytu 

rewolwingowego z limitem: 150 mln zł oraz dwie 

dodatkowe linie w postaci kredytu śróddziennego 

(tzw. intraday).
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Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa 

Poczty Polskiej S.A. wyniosła 4 667,7 mln zł i była 

o 191,0 mln zł niższa niż na koniec 2013 roku.

Wybrane informacje bilansowe 

Aktywa

Widoczny jest wzrost wartości aktywów trwałych. 

Na koniec 2014 roku osiągnęły one poziom 2 315,5 mln zł 

i wzrosły w ciągu roku o 101,0 mln zł. W strukturze akty-

wów spółki stanowią one 49,6% wobec 45,6% na koniec 

2013 roku. Zwiększeniu uległy głównie długoterminowe 

aktywa finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz 

rzeczowe aktywa trwałe, przy jednoczesnym spadku 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku 

o 292,0 mln zł zmniejszyła się wartość aktywów obro-

towych, przede wszystkim środków pieniężnych i innych 

aktywów pieniężnych. Jest to efekt ponoszonych nakła-

dów inwestycyjnych, ukierunkowanych na rozwój spółki 

pomimo zmniejszenia wielkości środków z działalności 

operacyjnej.

Sytuacja majątkowa 
i źródła pokrycia majątku  
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• wzrósł kapitał własny o 41,7 mln zł, do poziomu 
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w 2013 roku oraz zyskiem z lat ubiegłych,

• spadła wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

o 232,7 mln zł, do poziomu 3 346,5 mln zł, co stanowi 

71,7% sumy bilansowej (na koniec 2013 roku 73,7%).

W tej grupie pasywów, zmianie uległy głównie:

- rezerwy na zobowiązania – zmniejszenie 

o 172,6 mln zł, głównie na skutek wykorzystania

rezerwy na restrukturyzację oraz zmniejszenia

stanu rezerw na świadczenia emerytalne 

i podobne,

- zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe –

zmniejszenie o 60,1 mln zł, głównie z tytułu 

operacji obcych i wpłat na rachunki bankowe 

oraz z tytułu dostaw i usług.

 

Zarządzanie zasobami 
finansowymi i płynność finansowa 

Aktywa trwałe 2 214,5 101,0 4,6% 45,6%

Aktywa obrotowe 2 644,2 -292,0 -11,0% 54,4%

Kapitał własny 1 279,5 41,7 3,3% 26,3%

Kapitał obcy 3 579,2 -232,7 -6,5% 73,7%

Suma bilansowa 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

2 315,5 49,6%

2 352,2 50,4% 

1 321,2 28,3% 

3 346,5 71,7% 

4 667,7 100,0% 
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Zarządzanie zasobami finansowymi

Zarządzanie zasobami finansowymi 

w Poczcie Polskiej S.A. odbywa się w ramach rachunku 

skonsolidowanego, prowadzonego przez 

Bank Pocztowy S.A. oraz rachunków pomocniczych, 

prowadzonych w innych bankach. 

Celem prowadzonej działalności na rynku pieniężnym 

jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z lokat, przy 

jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dostępności 

środków i bezpieczeństwa zaangażowanego kapitału, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

wewnętrznymi.

Pomimo obniżenia w 2014 roku przez Radę Polityki 

Pieniężnej stopy referencyjnej z poziomu 2,50% 

(na początku roku) do poziomu 2,00% (w październiku),

dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami pieniężnymi 

na poziomie centralnym spółki uzyskano rentowność 

lokat rzędu 2,50% p.a., tj. o 2 pkt. bazowe powyżej stopy 

WIBOR O/N. 

Dla porównania, w 2014 roku stawka POLONIA (stopa 

benchmarku na rynku pieniężnym), wyrażona jako średnia 

ważona stawka operacji przeprowadzonych w terminie 

O/N, kształtowała się na poziomie 2,32%.

Dodatkowym zabezpieczeniem płynności finansowej 

spółki w 2014 roku (zdolności do terminowego 

regulowania bieżących zobowiązań) była linia kredytu 

rewolwingowego z limitem: 150 mln zł oraz dwie 

dodatkowe linie w postaci kredytu śróddziennego 

(tzw. intraday).
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W 2014 roku Poczta Polska S.A. wypracowała wyższy 

poziom wyników finansowych niż w roku poprzednim. 

Odnosi się to zarówno do wyniku ze sprzedaży, wyniku 

na operacjach finansowych, a w konsekwencji także do 

wyniku brutto oraz netto. W efekcie poprawie uległy 

wskaźniki rentowności sprzedaży i obrotu. 

Na wyższym poziomie ukształtował się również wskaźnik 

ROA, co świadczy o wzroście skuteczności wykorzystania 

posiadanego majątku. Poprawa wskaźnika ROE to efekt 

rosnącej efektywności wykorzystywania kapitału własnego 

przez spółkę.

Podstawowe wskaźniki 
ekonomiczne 

Wyzwania wzrostu 
Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku  

Wybrane wskaźniki rentowności 

Zmiany w poziomie i strukturze aktywów nieznacznie 

wpłynęły na poziom wskaźników produktywności 

majątku. Majątek obrotowy wygenerował więcej 

przychodów ze sprzedaży, o czym świadczy wzrost 

wskaźnika produktywności majątku obrotowego.

Obniżenie wskaźnika produktywności majątku trwałego 

to efekt obniżenia przychodów ze sprzedaży, przy 

jednoczesnym zwiększeniu wartości majątku trwałego. 

Wartość wskaźnika obrotu majątku całkowitego 

ukształtowała się na poziomie zbliżonym do roku 

poprzedniego.

Program „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej S.A. 2014” 

został uruchomiony na początku 2014 roku, a jego celem 

było uzupełnienie luki w wyniku finansowym, która po-

wstała w efekcie niekorzystnego dla Poczty Polskiej S.A. 

rozstrzygnięcia przetargu na usługi pocztowe, organizowa-

nego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

W ramach Programu uruchomiono 59 inicjatyw koszto-

wych i przychodowych, których wyznaczone cele finan-

sowe, dzięki zaangażowaniu całej organizacji, zostały 

zrealizowane. Łączne planowane roczne efekty finansowe 

Programu miały przynieść spółce 260 mln zł, ostatecznie 

osiągnęły kwotę 320 mln zł, przekraczając zamierzony cel 

finansowy Programu o 60 mln zł.

zmiana 2013-20142013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

II Korekta wyniku netto  -114,3  -54,5 -47,7%

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77,3 -36,6 -47,4%

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 57,0 44,5  78,2%

II Wydatki 146,5  106,4 72,6%

III Przepłwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89,5 -61,9  -69,1%

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy

II Wydatki 60,5 3,1 5,2%

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,5 -3,1 -5,2%

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)  -227,3 -101,6  -44,7%

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -227,3 -101,6 -44,7%

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 081,5 -227,3 -10,9%

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 854,1 -328,9 -17,7%

54,8 

-168,8

-114,0 

101,5 

252,9 

-151,4

63,6 

-63,6

-328,9

 -328,9 

1 854,2 

1 525,2 

Wybrane wskaźniki rentowności 2014 2013

Wskaźnik rentowności obrotu brutto;
wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,52%  1,11%

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto;
wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,56% 1,13%

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto;
wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,99% 0,64%

ROA – wskaźnik rentowności majątku;
wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 1,15% 0,75%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego;
wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 4,21% 3,01%

2014

Podstawowe wartości rachunku 
przepływów pieniężnych
mln PLN

Zewnętrzne źródła finansowania

W 2014 roku jedynym wykorzystywanym źródłem 

zewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych 

był leasing wynikający z wykonywania umów zawartych 

w latach poprzednich. Kwota spłaconych rat kapitałowych 

zobowiązań leasingowych wyniosła łącznie 57,0 mln zł, 

przy kosztach odsetkowych na poziomie 6,6 mln zł.

Płynność finansowa

W całym 2014 roku Poczta Polska S.A. posiadała 

w pełni zabezpieczoną płynność finansową. 

Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku 

dotyczyła również zarządzania zasobami majątkowymi.

 

Spółka poniosła wydatki na nabycie wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów 

trwałych oraz aktywów finansowych, w wysokości 

252,9 mln zł, co w głównej mierze spowodowało 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych ogółem 

na koniec 2014 roku.

Poręczenia i gwarancje

W 2014 roku Poczta Polska S.A. nie udzielała poręczeń 

i nie wystawiała gwarancji finansowych.
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wych i przychodowych, których wyznaczone cele finan-

sowe, dzięki zaangażowaniu całej organizacji, zostały 

zrealizowane. Łączne planowane roczne efekty finansowe 

Programu miały przynieść spółce 260 mln zł, ostatecznie 

osiągnęły kwotę 320 mln zł, przekraczając zamierzony cel 

finansowy Programu o 60 mln zł.

zmiana 2013-20142013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

II Korekta wyniku netto  -114,3  -54,5 -47,7%

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77,3 -36,6 -47,4%

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 57,0 44,5  78,2%

II Wydatki 146,5  106,4 72,6%

III Przepłwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89,5 -61,9  -69,1%

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy

II Wydatki 60,5 3,1 5,2%

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,5 -3,1 -5,2%

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)  -227,3 -101,6  -44,7%

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -227,3 -101,6 -44,7%

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 081,5 -227,3 -10,9%

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 854,1 -328,9 -17,7%

54,8 

-168,8

-114,0 

101,5 

252,9 

-151,4

63,6 

-63,6

-328,9

 -328,9 

1 854,2 

1 525,2 

Wybrane wskaźniki rentowności 2014 2013

Wskaźnik rentowności obrotu brutto;
wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,52%  1,11%

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto;
wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,56% 1,13%

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto;
wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,99% 0,64%

ROA – wskaźnik rentowności majątku;
wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 1,15% 0,75%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego;
wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 4,21% 3,01%

2014

Podstawowe wartości rachunku 
przepływów pieniężnych
mln PLN

Zewnętrzne źródła finansowania

W 2014 roku jedynym wykorzystywanym źródłem 

zewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych 

był leasing wynikający z wykonywania umów zawartych 

w latach poprzednich. Kwota spłaconych rat kapitałowych 

zobowiązań leasingowych wyniosła łącznie 57,0 mln zł, 

przy kosztach odsetkowych na poziomie 6,6 mln zł.

Płynność finansowa

W całym 2014 roku Poczta Polska S.A. posiadała 

w pełni zabezpieczoną płynność finansową. 

Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku 

dotyczyła również zarządzania zasobami majątkowymi.

 

Spółka poniosła wydatki na nabycie wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów 

trwałych oraz aktywów finansowych, w wysokości 

252,9 mln zł, co w głównej mierze spowodowało 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych ogółem 

na koniec 2014 roku.

Poręczenia i gwarancje

W 2014 roku Poczta Polska S.A. nie udzielała poręczeń 

i nie wystawiała gwarancji finansowych.
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W ramach inicjatyw przychodowych Poczta Polska S.A:

• wprowadziła do swojej oferty nowe produkty i usługi; 

dotyczyło to zarówno usług listowych, paczkowych, 

sprzedaży towarów i filatelistyki, jak i obrotu 

zagranicznego,

prowadziła działania mające na celu maksymalizowa-

nie dochodów z usług znajdujących się już w ofercie, 

m.in. poprzez przeszkolenie pracowników placówek 

w zakresie up- i cross-sellingu, wewnętrzną promocję 

usług oraz konkursy dla pracowników. Dyscyplina 

i wysiłek jednostek biznesowych zaangażowanych 

w realizację inicjatyw przychodowych, mimo trudnego 

i coraz bardziej konkurencyjnego rynku, zaowocowały 

98% realizacją podjętych inicjatyw.

•

W ramach inicjatyw kosztowych Poczta Polska S.A:

• zintensyfikowała proces reorganizacji sieci placówek 

agencyjnych oraz usprawniła procesy wykorzystania 

pojazdów przez listonoszy i służby wsparcia – 

w Pionie Sprzedaży;

• wprowadziła systemowe rozwiązania, wdrażając 

m.in. standardy zużycia i limitów oraz zasadę współ-

odpowiedzialności użytkowników i zarządzających 

poszczególnymi pozycjami kosztowymi – w Pionie 

Infrastruktury;

• zoptymalizowała i wystandaryzowała procesy – 

w Pionie Operacji Logistycznych;

• scentralizowała procesy IT, dotyczące w szczególności 

zakupów systemów i utrzymania sprzętu oraz 

zoptymalizowała procesy zarządzania liniami 

telefonicznymi – w Pionie Informatyki  

Telekomunikacji;

• wdrożyła rozwiązania mające na celu zarówno 

zoptymalizowanie zatrudnienia (w tym zwłaszcza 

w obszarze administracji), jak i bardziej racjonalne 

wykorzystanie wakatów oraz środków powiązanych 

z kosztami wynagrodzeń (rekompensata z ZUS).

Oszczędności wynikające z realizacji inicjatyw kosztowych 

przekroczyły planowany wynik i osiągnęły 135% planu. 

Dzięki tym działaniom, wynik finansowy programu był 

wyższy o 60 mln zł (+23%). Zrealizowane inicjatywy 

kosztowe oraz ich działania optymalizacyjne będą 

przynosić spółce pozytywne efekty finansowe także 

w kolejnych latach jej funkcjonowania.

Program Wyzwania Wzrostu, poza wymiernymi efektami 

finansowymi, stał się impulsem do intensyfikacji zaan-

gażowania oraz ukazania pracownikom ich roli w realizacji 

zarówno inicjatyw programu, jak i ich realnego wpływu 

na wynik finansowy całej spółki.

Zakończona sukcesem realizacja programu Wyzwania 

Wzrostu pokazała, że pracownicy Poczty Polskiej S.A. 

potrafią zmobilizować wszelkie siły, by udowodnić swoje 

zaangażowanie i odpowiedzialność za realizację celów 

biznesowych oraz osiągnąć postawione przed nimi bardzo 

ambitne zadania.

zmiana 2014-2013

zmiana 2014-2013

mln PLN

mln PLN

struktura

struktura

AKTYWA

PASYWA

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

Aktywa trwałe 2 214,5 101,0 4,6% 45,6%

Wartości niematerialne i prawne 96,7 30,4 31,4% 2,0%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 636,5 20,8 1,3% 33,7%

Należności długoterminowe 3,1 0,3 10,6% 0,1%

Inwestycje długoterminowe 263,2 69,5 26,4% 5,4%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214,9 -20,0 -9,3% 4,4%

Aktywa obrotowe 2 644,2 -292,0 -11,0% 54,4%

Zapasy 31,2 7,5 24,0% 0,6%

Należności krótkoterminowe 618,3 1,4 0,2% 12,7%

Inwestycje krótkoterminowe 1 854,2 -327,0 -17,6% 38,2%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140,5 26,1 18,5% 2,9%

AKTYWA RAZEM 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

2 315,6 49,6%

127,1 2,7%

1 657,4 35,5%

3,4 0,1%

332,7 7,1%

194,9 4,2%

2 352,2 50,4%

38,7 0,8%

619,7 13,3%

1 527,2 32,7%

166,5 3,6%

4 667,7 100,0%

Kapitał/ Fundusz własny 1 279,5 41,7 3,3% 26,3%

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

Kapitał zapasowy 402,7 102,6 25,5% 8,3%

Zysk (strata) z lat ubiegłych 74,4 -74,4 -100,0% 1,5%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 37,0 17,8 48,2% 0,8%

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -8,7 -4,4 -50,1% -0,2%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 579,3 -232,7 -6,5% 73,7%

Rezerwy na zobowiązania 743,6 -172,6 -23,2% 15,3%

Zobowiązania długoterminowe 85,4 -10,3 -12,1% 1,8%

Zobowiązania krótkoterminowe 2 183,2 -77,7 -3,6% 44,9%

Rozliczenia międzyokresowe 567,0 28,0 4,9% 11,7%

PASYWA RAZEM 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

1 321,2 28,3%

774,1 16,6%

505,3 10,8%

0,0 0,0%

54,8 1,2%

-13,1 -0,3%

3 346,6 71,7%

571,0 12,2%

75,1 1,6%

2 105,5 45,1%

595,0 12,7%

4 667,7 100,0%

Skonsolidowane wyniki finansowe 
Grupy Poczty Polskiej 
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W ramach inicjatyw przychodowych Poczta Polska S.A:

• wprowadziła do swojej oferty nowe produkty i usługi; 

dotyczyło to zarówno usług listowych, paczkowych, 

sprzedaży towarów i filatelistyki, jak i obrotu 

zagranicznego,

prowadziła działania mające na celu maksymalizowa-

nie dochodów z usług znajdujących się już w ofercie, 

m.in. poprzez przeszkolenie pracowników placówek 

w zakresie up- i cross-sellingu, wewnętrzną promocję 

usług oraz konkursy dla pracowników. Dyscyplina 

i wysiłek jednostek biznesowych zaangażowanych 

w realizację inicjatyw przychodowych, mimo trudnego 

i coraz bardziej konkurencyjnego rynku, zaowocowały 

98% realizacją podjętych inicjatyw.

•

W ramach inicjatyw kosztowych Poczta Polska S.A:

• zintensyfikowała proces reorganizacji sieci placówek 

agencyjnych oraz usprawniła procesy wykorzystania 

pojazdów przez listonoszy i służby wsparcia – 

w Pionie Sprzedaży;

• wprowadziła systemowe rozwiązania, wdrażając 

m.in. standardy zużycia i limitów oraz zasadę współ-

odpowiedzialności użytkowników i zarządzających 

poszczególnymi pozycjami kosztowymi – w Pionie 

Infrastruktury;

• zoptymalizowała i wystandaryzowała procesy – 

w Pionie Operacji Logistycznych;

• scentralizowała procesy IT, dotyczące w szczególności 

zakupów systemów i utrzymania sprzętu oraz 

zoptymalizowała procesy zarządzania liniami 

telefonicznymi – w Pionie Informatyki  

Telekomunikacji;

• wdrożyła rozwiązania mające na celu zarówno 

zoptymalizowanie zatrudnienia (w tym zwłaszcza 

w obszarze administracji), jak i bardziej racjonalne 

wykorzystanie wakatów oraz środków powiązanych 

z kosztami wynagrodzeń (rekompensata z ZUS).

Oszczędności wynikające z realizacji inicjatyw kosztowych 

przekroczyły planowany wynik i osiągnęły 135% planu. 

Dzięki tym działaniom, wynik finansowy programu był 

wyższy o 60 mln zł (+23%). Zrealizowane inicjatywy 

kosztowe oraz ich działania optymalizacyjne będą 

przynosić spółce pozytywne efekty finansowe także 

w kolejnych latach jej funkcjonowania.

Program Wyzwania Wzrostu, poza wymiernymi efektami 

finansowymi, stał się impulsem do intensyfikacji zaan-

gażowania oraz ukazania pracownikom ich roli w realizacji 

zarówno inicjatyw programu, jak i ich realnego wpływu 

na wynik finansowy całej spółki.

Zakończona sukcesem realizacja programu Wyzwania 

Wzrostu pokazała, że pracownicy Poczty Polskiej S.A. 

potrafią zmobilizować wszelkie siły, by udowodnić swoje 

zaangażowanie i odpowiedzialność za realizację celów 

biznesowych oraz osiągnąć postawione przed nimi bardzo 

ambitne zadania.

zmiana 2014-2013

zmiana 2014-2013

mln PLN

mln PLN

struktura

struktura

AKTYWA

PASYWA

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

Aktywa trwałe 2 214,5 101,0 4,6% 45,6%

Wartości niematerialne i prawne 96,7 30,4 31,4% 2,0%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 636,5 20,8 1,3% 33,7%

Należności długoterminowe 3,1 0,3 10,6% 0,1%

Inwestycje długoterminowe 263,2 69,5 26,4% 5,4%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214,9 -20,0 -9,3% 4,4%

Aktywa obrotowe 2 644,2 -292,0 -11,0% 54,4%

Zapasy 31,2 7,5 24,0% 0,6%

Należności krótkoterminowe 618,3 1,4 0,2% 12,7%

Inwestycje krótkoterminowe 1 854,2 -327,0 -17,6% 38,2%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140,5 26,1 18,5% 2,9%

AKTYWA RAZEM 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

2 315,6 49,6%

127,1 2,7%

1 657,4 35,5%

3,4 0,1%

332,7 7,1%

194,9 4,2%

2 352,2 50,4%

38,7 0,8%

619,7 13,3%

1 527,2 32,7%

166,5 3,6%

4 667,7 100,0%

Kapitał/ Fundusz własny 1 279,5 41,7 3,3% 26,3%

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

Kapitał zapasowy 402,7 102,6 25,5% 8,3%

Zysk (strata) z lat ubiegłych 74,4 -74,4 -100,0% 1,5%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 37,0 17,8 48,2% 0,8%

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -8,7 -4,4 -50,1% -0,2%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 579,3 -232,7 -6,5% 73,7%

Rezerwy na zobowiązania 743,6 -172,6 -23,2% 15,3%

Zobowiązania długoterminowe 85,4 -10,3 -12,1% 1,8%

Zobowiązania krótkoterminowe 2 183,2 -77,7 -3,6% 44,9%

Rozliczenia międzyokresowe 567,0 28,0 4,9% 11,7%

PASYWA RAZEM 4 858,7 -191,0 -3,9% 100,0%

1 321,2 28,3%

774,1 16,6%

505,3 10,8%

0,0 0,0%

54,8 1,2%

-13,1 -0,3%

3 346,6 71,7%

571,0 12,2%

75,1 1,6%

2 105,5 45,1%

595,0 12,7%

4 667,7 100,0%

Skonsolidowane wyniki finansowe 
Grupy Poczty Polskiej 
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zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK WYNIKÓW

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

20132014

Przychody 5 945,3 -280,3 -4,7%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 819,7 -278,3 -4,8%

Przychody ze sprzedaży usług plus marża na sprzedaży towarów i materiałów 5 736,5 -225,1 -3,9%

Pozostałe przychody operacyjne 75,6 -2,8 -3,7%

Przychody finansowe 50,1 0,8 1,6%

Koszty 5 879,6 -300,8 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 5 808,6 -298,9 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej bez wartości zakupu

sprzedanych towarów i materiałów 5 725,4 -245,8 -4,3%

Pozostałe koszty operacyjne 58,6 0,6 1,1%

Koszty finansowe 12,4 -2,5 -20,1%

Wynik brutto 65,7 20,5 31,2%

Wynik na sprzedaży 11,1 20,7 186,4%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 17,0 -3,4 -20,3%

Wynik na operacjach finansowych 37,7 3,3 8,7%

Wynik netto 37,0 17,8 48,2%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 28,2 13,5 47,7%

5 665,1

5 541,4

5 511,3

72,8

50,9

5 578,8

5 509,6

5 479,6

59,3

9,9

86,2

31,8

13,5

40,9

54,8

41,7

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 5 441,2

- w tym jednostkom powiązanym 54,3

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 358,0

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 83,2

C Zysk brutto ze sprzedaży 378,5

D Koszty działalności handlowej 28,2

E Koszty ogólnozakładowe 339,2

5 130,7

57,2

5 100,6

30,1

410,7

18,7

360,3

zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

II Korekta wyniku netto -114,3 -54,5 -47,7%

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77,3 -36,6 -47,4%

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 57,0 44,6 78,2%

II Wydatki 146,5 106,4 72,6%

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89,5 -61,8 -69,1%

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy

II Wydatki 60,5 3,1 5,2%

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,5 -3,1 -5,2%

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) -227,3 -101,6 -44,7%

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -227,3 -101,6 -44,7%

F Środki pieniężne na początek okresu 2 081,5 -227,3 -10,9%

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 854,2 -328,9 -17,7%

54,8

-168,8

-114,0

101,5

252,9

-151,4

63,6

-63,6

-328,9

-328,9

1 854,2

1 525,2

20132014

20132014

Wskaźnik rentowności obrotu brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,11%

ROA – wskaźnik rentowności majątku;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 0,75%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 3,01%

1,52%

1,15%

4,21%

Rentowność sprzedaży brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,13%

Rentowność sprzedaży netto;

wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,64%

1,56%

0,99%

WYBRANE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY
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zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK WYNIKÓW

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

20132014

Przychody 5 945,3 -280,3 -4,7%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 819,7 -278,3 -4,8%

Przychody ze sprzedaży usług plus marża na sprzedaży towarów i materiałów 5 736,5 -225,1 -3,9%

Pozostałe przychody operacyjne 75,6 -2,8 -3,7%

Przychody finansowe 50,1 0,8 1,6%

Koszty 5 879,6 -300,8 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 5 808,6 -298,9 -5,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej bez wartości zakupu

sprzedanych towarów i materiałów 5 725,4 -245,8 -4,3%

Pozostałe koszty operacyjne 58,6 0,6 1,1%

Koszty finansowe 12,4 -2,5 -20,1%

Wynik brutto 65,7 20,5 31,2%

Wynik na sprzedaży 11,1 20,7 186,4%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 17,0 -3,4 -20,3%

Wynik na operacjach finansowych 37,7 3,3 8,7%

Wynik netto 37,0 17,8 48,2%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 28,2 13,5 47,7%

5 665,1

5 541,4

5 511,3

72,8

50,9

5 578,8

5 509,6

5 479,6

59,3

9,9

86,2

31,8

13,5

40,9

54,8

41,7

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 5 441,2

- w tym jednostkom powiązanym 54,3

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 358,0

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 83,2

C Zysk brutto ze sprzedaży 378,5

D Koszty działalności handlowej 28,2

E Koszty ogólnozakładowe 339,2

5 130,7

57,2

5 100,6

30,1

410,7

18,7

360,3

zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

II Korekta wyniku netto -114,3 -54,5 -47,7%

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77,3 -36,6 -47,4%

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 57,0 44,6 78,2%

II Wydatki 146,5 106,4 72,6%

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89,5 -61,8 -69,1%

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy

II Wydatki 60,5 3,1 5,2%

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,5 -3,1 -5,2%

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) -227,3 -101,6 -44,7%

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -227,3 -101,6 -44,7%

F Środki pieniężne na początek okresu 2 081,5 -227,3 -10,9%

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 854,2 -328,9 -17,7%

54,8

-168,8

-114,0

101,5

252,9

-151,4

63,6

-63,6

-328,9

-328,9

1 854,2

1 525,2

20132014

20132014

Wskaźnik rentowności obrotu brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,11%

ROA – wskaźnik rentowności majątku;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 0,75%

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 3,01%

1,52%

1,15%

4,21%

Rentowność sprzedaży brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,13%

Rentowność sprzedaży netto;

wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,64%

1,56%

0,99%

WYBRANE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY
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20132014

20132014

20132014

Wskaźnik obrotu majątku trwałego;

przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 2,63

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego;

przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 2,20

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego;

przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 1,20

2,39

2,36

1,19

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia);

aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,21

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia);

(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 1,20

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia);

inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,85

1,12

1,10

0,73

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa ogółem 0,26

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa trwałe 0,58

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym;

(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,95

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym;

(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 1,04

0,28

0,57

0,85

1,15

WSKAŹNIKI PRODUKTYWNOŚCI AKTYWÓW

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA AKTYWÓW

zmiana 2014-2013mln PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 5 945,3 -280,3 -4,7%

Koszty 5 879,6 -300,8 -5,1%

1Wynik biznesowy 56,8 15,7 27,6%

Wynik finansowy brutto 65,7 20,5 31,2%

Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 28,2 13,5 47,7%

EBITDA 221,2 30,0 13,6%

5 665,1

5 578,8

72,5

86,2

54,8

41,7

251,2

1 wynik biznesowy  wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości w Poczcie Polskiej S.A.–

zmiana 2014-2013mln PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 6 509,4 -189,7 -2,9

Koszty 6 422,3 -238,4 -3,7

2Wynik biznesowy 84,7 43,6 51,5

Wynik finansowy brutto 93,5 48,5 51,9

Wynik finansowy netto 44,0 33,4 75,9

Zysk pozostający do dyspozycji / Strata do pokrycia 35,3 29,0 82,2

6 319,7

6 183,9

128,3

142,0

77,4

64,3

2 wynik biznesowy  wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości – w Poczcie Polskiej S.A.

zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK WYNIKÓW

GRUPA

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 6 509,4 -189,7 -2,9%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 317,0 -258,2 -4,1%

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 174,0 -190,4 -3,1%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143,0 -67,8 -47,4%

Pozostałe przychody operacyjne 85,8 -4,5 -5,2%

Przychody finansowe 106,5 73,0 68,5%

Koszty 6 422,3 -238,4 -3,7%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 6 229,4 -307,5 -4,9%

Pozostałe koszty operacyjne 61,9 3,9 6,3%

Koszty finansowe 131,1 65,1 49,7%

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności 6,5 -0,3 -4,6%

Wynik brutto 93,5 48,5 51,9%

Wynik na sprzedaży 87,7 49,2 56,1%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 24,0 -8,5 -35,4%

Wynik na operacjach finansowych -24,6 7,9 32,1%

Wynik netto 44,0 33,4 75,9%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 35,3 29,0 82,2%

6 319,7

6 058,8

5 983,6

75,2

81,3

179,5

6 183,9

5 921,9

65,8

196,2

6,2

142,0

136,9

15,5

-16,7

77,4

64,3
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20132014

20132014

20132014

Wskaźnik obrotu majątku trwałego;

przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 2,63

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego;

przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 2,20

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego;

przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 1,20

2,39

2,36

1,19

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia);

aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,21

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia);

(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 1,20

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia);

inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,85

1,12

1,10

0,73

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa ogółem 0,26

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa trwałe 0,58

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym;

(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,95

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym;

(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 1,04

0,28

0,57

0,85

1,15

WSKAŹNIKI PRODUKTYWNOŚCI AKTYWÓW

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA AKTYWÓW

zmiana 2014-2013mln PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 5 945,3 -280,3 -4,7%

Koszty 5 879,6 -300,8 -5,1%

1Wynik biznesowy 56,8 15,7 27,6%

Wynik finansowy brutto 65,7 20,5 31,2%

Wynik finansowy netto 37,0 17,8 48,2%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 28,2 13,5 47,7%

EBITDA 221,2 30,0 13,6%

5 665,1

5 578,8

72,5

86,2

54,8

41,7

251,2

1 wynik biznesowy  wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości w Poczcie Polskiej S.A.–

zmiana 2014-2013mln PLN

WYBRANE DANE FINANSOWE

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 6 509,4 -189,7 -2,9

Koszty 6 422,3 -238,4 -3,7

2Wynik biznesowy 84,7 43,6 51,5

Wynik finansowy brutto 93,5 48,5 51,9

Wynik finansowy netto 44,0 33,4 75,9

Zysk pozostający do dyspozycji / Strata do pokrycia 35,3 29,0 82,2

6 319,7

6 183,9

128,3

142,0

77,4

64,3

2 wynik biznesowy  wynik brutto po wyeliminowaniu wyniku na sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości – w Poczcie Polskiej S.A.

zmiana 2014-2013mln PLN

RACHUNEK WYNIKÓW

GRUPA

31 XII 2013 mln zł %31 XII 2014

Przychody 6 509,4 -189,7 -2,9%

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 317,0 -258,2 -4,1%

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 174,0 -190,4 -3,1%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143,0 -67,8 -47,4%

Pozostałe przychody operacyjne 85,8 -4,5 -5,2%

Przychody finansowe 106,5 73,0 68,5%

Koszty 6 422,3 -238,4 -3,7%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 6 229,4 -307,5 -4,9%

Pozostałe koszty operacyjne 61,9 3,9 6,3%

Koszty finansowe 131,1 65,1 49,7%

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności 6,5 -0,3 -4,6%

Wynik brutto 93,5 48,5 51,9%

Wynik na sprzedaży 87,7 49,2 56,1%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 24,0 -8,5 -35,4%

Wynik na operacjach finansowych -24,6 7,9 32,1%

Wynik netto 44,0 33,4 75,9%

Zysk pozostający do dyspozycji spółki / Strata do pokrycia 35,3 29,0 82,2%

6 319,7

6 058,8

5 983,6

75,2

81,3

179,5

6 183,9

5 921,9

65,8

196,2

6,2

142,0

136,9

15,5

-16,7

77,4

64,3
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zmiana 2014-2013

zmiana 2014-2013

mln PLN

mln PLN

struktura

struktura

AKTYWA

PASYWA

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

Aktywa trwałe 7 296,5 254,9 3,5% 65,4%

Wartości niematerialne i prawne 135,2 46,1 34,1% 1,2%

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2,4

Rzeczowe aktywa trwałe 1 684,4 23,7 1,4% 15,1%

Należności długoterminowe 3,5 0,8 22,9% 0,03%

Inwestycje długoterminowe 5 219,2 193,9 3,7% 46,8%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 254,2 -12,0 -4,7% 2,3%

Aktywa obrotowe 3 853,9 50,6 1,3% 34,6%

Zapasy 31,9 8,1 25,4% 0,3%

Należności krótkoterminowe 561,4 -3,1 -0,6% 5,0%

Inwestycje krótkoterminowe 3 107,6 23,5 0,8% 27,9%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153,0 22,1 14,4% 1,4%

AKTYWA RAZEM 11 150,4 305,5 2,7% 100,0%

7 551,4 65,9%

181,3 1,6%

2,4 0,02%

1 708,1 14,9%

4,3 0,04%

5 413,1 47,3%

242,2 2,1%

3 904,5 34,1%

40,0 0,3%

558,3 4,9%

3 131,1 27,3%

175,1 1,5%

11 455,9 100,0%

Kapitał / Fundusz własny 1 439,5 67,5 4,7% 12,9%

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

Kapitał zapasowy 399,1 103,6 26,0% 3,6%

Kapitał z aktualizacji wyceny -1,0 3,2 320,0% -0,01%

Pozostałe kapitały rezerwowe 166,4 14,0 8,4% 1,5%

Zysk (strata) z lat ubiegłych 65,6 -82,3 -125,5% 0,6%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 44,0 33,4 75,9% 0,4%

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -8,7 -4,4 -50,6% -0,1%

Kapitały mniejszości 101,9 13,1 12,9% 0,9%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 609,0 224,9 2,3% 86,2%

Rezerwy na zobowiązania 771,6 -161,8 -21,0% 6,9%

Zobowiązania długoterminowe 646,6 261,6 40,5% 5,8%

Zobowiązania krótkoterminowe 7 547,4 150,2 2,0% 67,7%

Rozliczenia międzyokresowe 643,4 -25,1 -3,9% 5,8%

PASYWA RAZEM 11 150,4 305,5 2,7% 100,0%

1 507,0 13,2%

774,1 6,8%

502,7 4,4%

2,2 0,02%

180,4 1,6%

-16,7 -0,1%

77,4 0,7%

-13,1 -0,1%

115,0 1,0%

9 833,9 85,8%

609,8 5,3%

908,2 7,9%

7 697,6 67,2%

618,3 5,4%

11 455,9 100,0%

20132014

20132014

20132014

20132014

Rentowność obrotu brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,44%

ROA – rentowność majątku;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 0,40%

ROE – rentowność kapitału własnego;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 3,17%

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego;

przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,57

2,25%

0,68%

5,25%

0,53

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa ogółem 0,13

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa trwałe 0,20

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym;

(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,39

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym;

(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 2,13

0,13

0,20

0,40

2,13

Rentowność sprzedaży brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,48%

Rentowność sprzedaży netto;

wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,70%

2,34%

1,28%

Wskaźnik obrotu majątku trwałego;

przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 0,87

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego;

przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 1,64

0,80

1,55

WYBRANE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA AKTYWÓW

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY

WSKAŹNIKI PRODUKTYWNOŚCI AKTYWÓW

20132014

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia);

aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,51

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia);

(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 0,51

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia);

inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,41

0,51

0,50

0,41

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
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zmiana 2014-2013

zmiana 2014-2013

mln PLN

mln PLN

struktura

struktura

AKTYWA

PASYWA

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

31 XII 2013 mln zł % 201331 XII 2014 2014

Aktywa trwałe 7 296,5 254,9 3,5% 65,4%

Wartości niematerialne i prawne 135,2 46,1 34,1% 1,2%

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2,4

Rzeczowe aktywa trwałe 1 684,4 23,7 1,4% 15,1%

Należności długoterminowe 3,5 0,8 22,9% 0,03%

Inwestycje długoterminowe 5 219,2 193,9 3,7% 46,8%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 254,2 -12,0 -4,7% 2,3%

Aktywa obrotowe 3 853,9 50,6 1,3% 34,6%

Zapasy 31,9 8,1 25,4% 0,3%

Należności krótkoterminowe 561,4 -3,1 -0,6% 5,0%

Inwestycje krótkoterminowe 3 107,6 23,5 0,8% 27,9%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153,0 22,1 14,4% 1,4%

AKTYWA RAZEM 11 150,4 305,5 2,7% 100,0%

7 551,4 65,9%

181,3 1,6%

2,4 0,02%

1 708,1 14,9%

4,3 0,04%

5 413,1 47,3%

242,2 2,1%

3 904,5 34,1%

40,0 0,3%

558,3 4,9%

3 131,1 27,3%

175,1 1,5%

11 455,9 100,0%

Kapitał / Fundusz własny 1 439,5 67,5 4,7% 12,9%

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

Kapitał zapasowy 399,1 103,6 26,0% 3,6%

Kapitał z aktualizacji wyceny -1,0 3,2 320,0% -0,01%

Pozostałe kapitały rezerwowe 166,4 14,0 8,4% 1,5%

Zysk (strata) z lat ubiegłych 65,6 -82,3 -125,5% 0,6%

Zysk (strata) netto roku obrotowego 44,0 33,4 75,9% 0,4%

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -8,7 -4,4 -50,6% -0,1%

Kapitały mniejszości 101,9 13,1 12,9% 0,9%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 609,0 224,9 2,3% 86,2%

Rezerwy na zobowiązania 771,6 -161,8 -21,0% 6,9%

Zobowiązania długoterminowe 646,6 261,6 40,5% 5,8%

Zobowiązania krótkoterminowe 7 547,4 150,2 2,0% 67,7%

Rozliczenia międzyokresowe 643,4 -25,1 -3,9% 5,8%

PASYWA RAZEM 11 150,4 305,5 2,7% 100,0%

1 507,0 13,2%

774,1 6,8%

502,7 4,4%

2,2 0,02%

180,4 1,6%

-16,7 -0,1%

77,4 0,7%

-13,1 -0,1%

115,0 1,0%

9 833,9 85,8%

609,8 5,3%

908,2 7,9%

7 697,6 67,2%

618,3 5,4%

11 455,9 100,0%

20132014

20132014

20132014

20132014

Rentowność obrotu brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ogółem 1,44%

ROA – rentowność majątku;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów ogółem 0,40%

ROE – rentowność kapitału własnego;

wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitału własnego 3,17%

Wskaźnik obrotu majątku całkowitego;

przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,57

2,25%

0,68%

5,25%

0,53

Wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa ogółem 0,13

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym;

kapitał własny / aktywa trwałe 0,20

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym;

(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 0,39

Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkookresowym;

(zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) / aktywa obrotowe 2,13

0,13

0,20

0,40

2,13

Rentowność sprzedaży brutto;

wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży 1,48%

Rentowność sprzedaży netto;

wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 0,70%

2,34%

1,28%

Wskaźnik obrotu majątku trwałego;

przychody ze sprzedaży / aktywa trwałe 0,87

Wskaźnik obrotu majątku obrotowego;

przychody ze sprzedaży / aktywa obrotowe 1,64

0,80

1,55

WYBRANE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA AKTYWÓW

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY

WSKAŹNIKI PRODUKTYWNOŚCI AKTYWÓW

20132014

Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia);

aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,51

Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia);

(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 0,51

Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia);

inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,41

0,51

0,50

0,41

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
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www.poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

http://www.poczta-polska.pl

	Raport Roczny 2014 Paczki motorem wzrostu
	Spis treści
	List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	List Prezesa Zarządu
	Skład Rady Nadzorczej
	Wprowadzenie
	Krótka charakterystyka Poczty Polskiej S.A.
	Struktura Grupy Poczty Polskiej
	Misja, wizja i wartości firmy
	Podsumowanie roku 2014
	Kalendarium najważniejszych wydarzeń
	Nagrody i wyróżnienia
	Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowaniaPoczty Polskiej w 2014 roku
	Podstawowe trendy ekonomiczne
	Sytuacja w sektorze pocztowym
	Otoczenie regulacyjne
	Działalność biznesowa Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku
	Realizacja strategii spółki
	Obszar komunikacji – usługi listowe i reklamowe
	Obszar usług KEP i logistyki
	Obszar usług finansowych
	Obszar handlu i filatelistyki
	Kluczowi klienci i kontrakty
	Poprawa jakości świadczonych usług
	Rozwój sieci sprzedaży
	Perspektywy rozwoju i cele Poczty Polskiejdo roku 2020
	Kluczowe trendy rynkowe w najbliższych latach
	Perspektywy rozwoju i cele Poczty Polskiej S.A.na 2015 rok
	Inwestycje w rozwój w 2014 roku
	Najważniejsze inwestycje rzeczowe realizowane w 2014 roku
	Plany inwestycyjne na najbliższe lata
	Rozwój organizacji
	Organizacja Poczty Polskiej S.A.
	Stan i struktura zatrudnienia
	Szkolenia i projekty rozwojowe
	Dialog pracodawcy ze stroną społeczną
	Działalność Poczty Polskiej na rzecz otoczenia 
	Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
	Działania charytatywne i wspieranie inicjatywprospołecznych
	Wyniki finansowe Poczty Polskiej w 2014 roku
	Główne czynniki kształtujące wynik finansowy spółki
	Czynniki i nietypowe zdarzenia mające znaczący wpływ na wynik finansowy spółki
	Sytuacja majątkowa i źródła pokrycia majątku
	Zarządzanie zasobami finansowymi i płynność finansowa
	Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
	Wyzwania wzrostu Poczty Polskiej S.A. w 2014 roku
	Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Poczty Polskiej
	Opinia niezależnego biegłego rewidenta



