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ODDZIA YWANIE RYNKU E-COMMERCE NA RYNEK POCZTOWY 
 
 

Streszczenie 
 
 Celem artyku u jest przedstawienie mo liwo ci, jakie pojawi y si  wraz z rozwo-
jem rynku e-commerce dla rynku pocztowego. Ponadto w artykule przedstawiono 
z jednej strony sytuacj  na polskim rynku pocztowym w kontek cie zagro e , jakie 
pojawi y si  wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Natomiast z drugiej strony 
dokonano charakterystyki rozwoju rynku e-commerce.  
S owa kluczowe: rynek pocztowy, e-commerce. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Us ugi pocztowe stanowi  klasyczny sektor sieciowy, który ma kluczowe 
znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Efektywne us ugi pocztowe stanowi  
równie  narz dzie, dzi ki któremu mo na wykorzysta  rosn cy potencja   
e-commerce. W ostatnich latach rynek pocztowy ulega powa nym przeobra eniom, 
na które wp yw ma z jednej strony rozwój nowoczesnych technologii oraz sieci 
informatycznych, natomiast z drugiej zmiana wielko ci popytu na podstawowe 
us ugi pocztowe. Czynniki te wywieraj  znacz cy wp yw na obecne i przysz e 
funkcjonowanie dzia alno ci operatorów pocztowych. Nale y wskaza  na g ówne 
zmiany w otoczeniu rynkowym. Nale  do nich: 

 e-substytucja, 
 liberalizacja, 
 rozwój e-commerce. 
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Rys. 1.  G ówne zmiany w otoczeniu rynkowym 

ród o:  opracowanie w asne. 
 
E-substytucja 
 Zjawisko e-substytucji ma negatywny wp yw na dotychczasowe us ugi ofero-
wane przez operatora pocztowego. Spo ecze stwo coraz powszechniej wybiera 
komunikacj  e-mailow  zamiast tradycyjnych przesy ek listowych. Obecnie prze-
sy ki listowe do 50 g to g ównie przesy ki instytucjonalne. Szacunki wskazuj , e 
liczba przesy ek listowych b dzie systematycznie mala a. rednioroczny spadek 
warto ci rynku listowego w Polsce do roku 2018 wyniesie 4%. 
Liberalizacja rynku 
 Rok 2013 by  prze omowy dla rynku us ug pocztowych w Polsce. Rynek ten 
ewoluowa  stopniowo w kierunku rozwoju konkurencji i tworzenia jednego z klu-
czowych ogniw wewn trznego rynku Unii Europejskiej. Systematycznie ogranicza-
no obszar us ug zastrze onych dla operatora wiadcz cego us ugi powszechne, 
w konsekwencji czego wzrasta a konkurencja rynkowa. 1 stycznia 2013 roku zacz -
y obowi zywa  przepisy nowej ustawy Prawo pocztowe1. Ustawa ta znios a obszar 

zastrze ony i okre li a kluczowe zasady funkcjonowania rynku pocztowego po jego 
pe nej liberalizacji. 
E-commerce  
 Post p techniczny i technologiczny pozwalaj cy na przesy  informacji, rozwój 
rynku komunikacji elektronicznej oraz globalizacja s  dwoma zjawiskami i si ami, 
które kszta tuj  zmiany we wszystkich dziedzinach ycia w XXI wieku (Budzie-
wicz-Gu lecka 2013, s. 99). Nale y tu wskaza  na rozwój gospodarki elektronicz-
nej, która cechuje si  silnym d eniem do kreowania nowych e-produktów (Kotylak 
2013, s. 715). Efektem jest wzrost popytu na e-produkty. Prognozy dotycz ce sek-
                                                 

1  Ustawa ta wdro y a do polskiego porz dku prawnego dyrektyw  2008/6/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniaj c  dyrektyw  97/67/WE w odniesieniu 
do pe nego urzeczywistnienia rynku wewn trznego us ug pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 
52 z 27.02.2008, s. 3, z pó n. zm.) tzw. III Dyrektyw . 
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tora e-commerce dla rynku pocztowego s  bardzo korzystne. Ludzie coraz cz ciej 
wybieraj  zakupy online. Badania wskazuj  na systematyczny wzrost odsetka licz-
by osób dokonuj cych zakupów online w ród polskich u ytkowników Internetu2. Z 
roku na rok wzrasta liczba sklepów internetowych, co zaprezentowano na rys. 2. 
 

 
Rys. 2.  Liczba sklepów internetowych w Polsce w latach 2006–2012 

ród o:  (Raport eHandel Polska 2012, s. 6; Czaplewski 2013, s. 455). 

 
 Wraz ze wzrostem liczby sklepów internetowych wzrasta warto  polskiego 
rynku e-commerce. Nale y zauwa y , e polski rynek e-commerce jest jednym 
z najszybciej rozwijaj cych si  rynków internetowych w Europie, co prezentuje 
rysunek 3. Warto  tego rynku wed ug ró nych szacunków w 2014 roku si gn a 30 
mld z .  

Rys. 3.  Warto  polskiego rynku e-commerce w mld z  

ród o:  opracowanie w asne. 

                                                 
2  60 procent polskich internautów robi zakupy w sieci, za: (Raport E-commerce 2014). 
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1. Tendencje na polskim rynku pocztowym 
 
 Na polskim rynku pocztowym funkcjonuje prawie 300 operatorów poczto-
wych. Natomiast podmiotem dominuj cym w odniesieniu do wi kszo ci us ug 
pocztowych pozostaje Poczta Polska SA. (PP), która dysponuje infrastruktur  ko-
nieczn  do wiadczenia us ug pocztowych o charakterze powszechnym. Nale y 
podkre li , i  us ugi powszechne stanowi  nadal istotn  pozycj  w ród us ug 
wiadczonych przez PP. W tej grupie us ug najbardziej znacz c  pozycj  stanowi y 

przesy ki listowe. W 2013 roku operator wyznaczony3 (PP) zrealizowa  w obrocie 
krajowym i zagranicznym prawie 2 mld us ug pocztowych (us ugi powszechne, 
us ugi wchodz ce w zakres us ug powszechnych, przesy ki kurierskie oraz inne 
us ugi pocztowe), co prze o y o si  na blisko 5 mld z  przychodu. W tej liczbie 
us ug ponad 0,8 mld stanowi y us ugi powszechne, z których przychody wynios y 
prawie 3,3 mld z . Znacz c  cz , tj. 98% us ug powszechnych, stanowi y przesy -
ki listowe, ich udzia  w grupie przychodów z us ug powszechnych wyniós  ponad 
81%. Powa nym zagro eniem dla operatorów pocztowych, które mo na obserwowa  
od lat, jest spadek liczby nadawanych przesy ek listowych, co obrazuje rysunek 4. 
 

 
Rys. 4.  Liczba przesy ek listowych nadanych w latach 2000–2013 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie (www.stat.gov.pl z 10.01.2015). 

 

                                                 
3  Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony to operator pocz-

towy obowi zany do wiadczenia us ug powszechnych. Definicja wskazuje wi c na operatora, na 
którym ci y obowi zek wiadczenia us ug powszechnych. Zmiana nazwy instytucji zwi zana 
jest z aparatur  poj ciow  III dyrektywy, tj. dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniaj cej dyrektyw  97/67/WE w odniesieniu do pe nego 
urzeczywistnienia rynku wewn trznego us ug pocztowych Wspólnoty (Dz.Urz. UE L.2008.52.3). 
Zmiana ma zagwarantowa  dost pno  us ug powszechnych poprzez wyznaczenie operatora 
zobowi zanego do wiadczenia us ug powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 
w drodze decyzji Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej, na podstawie wyników konkursu. 
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 W badanym okresie wyra nie zarysowuje si  tendencja spadkowa. Od roku 
2000 nast pi  spadek nadawanych przesy ek listowych o 31%. Do g ównych przy-
czyn spadku wolumenów przesy ek listowych zaliczy  mo na: 

 substytucj  us ug pocztowych telekomunikacyjnymi, 
 digitalizacj  dokumentów w obrocie gospodarczym, 
 rozwój e-administracji.  

 Inaczej wygl da sytuacja w przypadku operatorów alternatywnych. Operato-
rzy ci dzia aj  w trzech segmentach rynku us ug pocztowych, tj. w segmencie us ug 
wchodz cych w zakres us ug powszechnych, przesy ek kurierskich oraz innych 
us ug pocztowych. Pod wzgl dem wielko ci przychodów najwi kszy udzia  stano-
wi  przesy ki kurierskie. Przychody z tego segmentu rynku wynios y blisko 86% 
wszystkich przychodów osi gni tych przez pozosta ych operatorów pocztowych, co 
prezentuje rysunek 5.  

 
Rys. 5.  Us ugi alternatywnych operatorów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicz-

nym w roku 2013 

ród o:  (Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, s. 27). 

 
 Podsumowuj c, rynek przesy ek kurierskich, przesy ek ekspresowych i paczek 
od kilku lat odnotowuje wzrost i jest to przeciwwaga dla spadaj cego rynku trady-
cyjnych przesy ek listowych, co stanowi powa ne zagro enie dla publicznych ope-
ratorów pocztowych. 
 Nale y podkre li , i  w porównaniu z krajami rozwini tymi w Polsce sprze-
da  internetowa stanowi zaledwie kilka procent, podczas gdy w takich krajach, jak 
Niemcy czy Wielka Brytania, jest to kilkana cie procent w handlu detalicznym 
ogó em. Polska obecnie jest w fazie rozwoju (oko o 4% udzia u w handlu detalicz-
nym) i b dzie ona trwa a na pewno co najmniej przez 10 lat. Tym bardziej e 
przedsi biorcy coraz cz ciej przenosz  swoj  dzia alno  do sfery wirtualnej, b d  
obok tradycyjnej dzia alno ci prowadz  te  dzia alno  w obszarze e-commerce. 
Jest to efekt wi kszego zaufania osób fizycznych oraz instytucji wobec  
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e-commerce. Nie bez znaczenia jest fakt, i  klienci poprzez e-commerce porównuj  
ceny towaru lub us ugi, na które zamierzaj  przeznaczy  swoje rodki. Natomiast 
kluczowym argumentem przemawiaj cym za wzrostem zainteresowania e-com-
merce jest skrócenie procesu zakupu. 
 Wraz z rozwojem rynku e-commerce operatorzy poszerzaj  zakres us ug 
wiadczonych dla podmiotów z tej bran y, szczególnie w zakresie przesy ek pacz-

kowych. Kluczow  kwesti , tak jak ju  wcze niej wskazano, jest szybko  dostawy. 
Przedsi biorstwa z sektora KEP oferuj  mi dzy innymi krótki czas realizacji zlece , 
elastyczne formy dostawy do osób prywatnych, mo liwo  szybkiego ledzenia 
drogi przesy ki oraz nowoczesne systemy informatyczne dla nadawców.  
 
 
2. Czynniki wp ywaj ce na wybór firmy kurierskiej 
 
 W artykule zaprezentowane zosta y wyniki bada  przeprowadzonych przy 
pomocy dynamicznych ankiet CAWI w listopadzie 2014 roku. Prób  stanowi o 250 
losowo wybranych sklepów internetowych. Ze wzgl du na charakter i ograniczon  
obj to  artyku u w dalszej cz ci podane zostan  tylko wybrane wyniki bada . 
 Celem badania by o poznanie czynników zwi zanych z wyborem formy do-
stawy zakupionych produktów 
 Na podstawie badania przeprowadzonego w ród przedsi biorstw rynku  
e-commerce okazuje si , e prawie 86% badanych wskaza o, e s  zadowoleni 
z us ug firmy kurierskiej. Tylko 8% ankietowanych odpowiedzia o, e firmy kurier-
skie nie spe niaj  ich oczekiwa . Natomiast 6% przedsi biorców nie potrafi o okre-
li  swojego poziomu zadowolenia.  

 Badaniu poddano równie  czynniki wp ywaj ce na wybór firmy kurierskiej, 
co prezentuje rysunek 6.  
 

 
Rys. 6.  Czynniki decyduj ce o wyborze dostawcy produktów na rynku e-commerce 

ród o:  opracowanie w asne. 
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 Wskazano, e kluczowym czynnikiem decyduj cym o wyborze dostawcy jest 
terminowo  dor czania przesy ek (90,59%). Kolejnymi istotnymi czynnikami 
wed ug ankietowanych s : polityka rabatowa (86,67%) oraz ceny (76,47%). Nie bez 
znaczenia jest tak e wysoki poziom obs ugi klientów, tutaj ankietowani oszacowali 
ten parametr na poziomie 68,24%. Nast pnie ankietowani zwrócili uwag  na proces 
dor czenia, czyli czas reakcji (62,35%), mo liwo  wyboru godziny – na co coraz 
cz ciej klienci zwracaj  szczególn  uwag  (54,51%) – oraz sta y system monito-
ringu przesy ki (48,63%). Istotnym czynnikiem dla ankietowanych jest mo liwo  
skorzystania z oprogramowania do przygotowania przesy ek do wysy ki (45,10%). 
Tak e wa n  (41,57%) kwesti  jest czynnik finansowy, czyli czas zwrotu kwoty 
pobrania. Podmioty e-commerce oczekuj  krótkich terminów, dzi ki którym nie 
b dzie zachwiana p ynno  finansowa. Na ostatnim miejscu ankietowani wskazali 
elastyczno  dostawców pod wzgl dem wielko ci przesy ek. Kwestia ta jest istotna, 
ale jak si  okazuje – tylko dla 38,43% badanych. 
 Ankietowani zostali tak e przebadani w kontek cie ma ego zainteresowania 
us ugami operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej SA (PP), co prezentuje 
rysunek 7.  
 

 
Rys. 7.  Czynniki decyduj ce o rezygnacji z us ug operatora Poczta Polska 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 G ównym powodem niekorzystania z us ug PP jest kwestia finansowa, czyli 
wysoka cena us ug oraz brak polityki rabatowej. Nast pnie ankietowani wskazali na 
kwestie organizacyjne zwi zane z nisk  elastyczno ci , czyli brakiem ch ci wspó -
pracy, oraz rozbudowane procedury, co w wyra ny sposób zniech ca zainteresowa-
nych. Ankietowani uznali, e us ugi PP charakteryzuj  si  nisk  jako ci  obs ugi 
klienta. Na ostatniej pozycji ankietowani wskazali na trudne do przej cia procedury 
reklamacyjne. Wskazane powy ej elementy w sposób negatywny wp ywaj  na 
wizerunek operatora pocztowego w kontek cie e-commerce. Konieczne jest podj -
cie dzia a , które pozwol  na wykorzystanie potencja u i do wiadczenia, którym PP 
dysponuje, a nie jest w pe ni wykorzystywany.  
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 Nale y podkre li , i  poczta poprzez dzia anie w obszarze e-commerce mo e 
rozwija  szereg us ug dodatkowych. Wskazuje si , e najistotniejsze zmiany zajd  
w obszarze „ostatniej mili”. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Polski rynek e-commerce ma du y potencja  wzrostu, szacowany na 25% 
rocznie, i wchodzi w kolejn  faz  ju  nieco dojrzalszego rozwoju. W ci gu ostatniej 
dekady rynek e-handlu w Polsce zwi kszy  si  dwudziestopi ciokrotnie i jest obec-
nie jednym z najszybciej rozwijaj cych si  w Europie. Wed ug prognoz do 2020 
roku jego warto  zwi kszy si  do ponad 90 mld z . Oznacza to zwi kszenie udzia-
u e-commerce w ca kowitym handlu detalicznym do 10%, wobec 4% na koniec 

2013 roku. Nale y podkre li , i  czynnikiem, który pozwoli e-przedsi biorcom 
utrzyma  przewag  konkurencyjn , b dzie wysoka jako  i umiej tno  reagowania 
na nowe trendy oraz zbudowanie ca ego a cucha warto ci – od zamówienia z o o-
nego przez klienta do odbioru przez niego towarów.  
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IMPACT OF E-COMMERCE MARKET ON THE POSTAL MARKET 
 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to present the opportunities connected with the develop-
ment of e-commerce market for postal market. On one hand the situation on the Polish 
postal market, in the context of the risks that have emerged with the development of 
new technologies was presented. On the other hand the article shows the characteristics 
of the development of e-commerce. 
Keywords: postal market, e-commerce. 
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