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Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki
kszta tuj ce wspó czesny rynek us ug pocztowych

 
 
Kody JEL: L43, L87 
S owa kluczowe: rynek us ug pocztowych, liberalizacja, cyfryzacja, pozycja operatorów alterna-
tywnych 
Streszczenie. Liberalizacja Rynku Us ug Pocztowych umo liwi a otwarcie rynku przesy ek li-
stowych i wprowadzenie konkurencji na tym rynku. Pozycja rynkowa konkurentów (tzw. operato-
rów alternatywnych) zacz a s abn  wskutek spadku liczby nadawanych przesy ek listowych. 
Zmusza to operatorów alternatywnych do podejmowania dzia alno ci na rynku paczek i przesy ek 
ekspresowych. Dynamiczny rozwój w tym obszarze utrudnia natomiast silna konkurencja.  
 
 
Wprowadzenie

 Rynki us ug pocztowych podlegaj  istotnym przekszta ceniom. Wa nym powo-
dem tych przekszta ce  by a liberalizacja rynków us ug pocztowych, otwieraj ca seg-
ment przesy ek listowych na konkurencj . Wchodz cy w ten segment operatorzy alter-
natywni zacz li wywiera  coraz wi kszy nacisk na operatorów zasiedzia ych, tj. do-
tychczasowych monopolistów. Wspó cze nie istotne przekszta cenia w obszarze ryn-
ków us ug pocztowych wi  si  z cyfryzacj  i rozwojem internetu. Rozwijaj ce si  
dzi ki temu innowacyjne us ugi informacyjno-komunikacyjne w coraz wi kszej mierze 
substytuuj  tradycyjne us ugi pocztowe. 
 Celem artyku u jest próba rozpoznania czy obserwowane wspó cze nie zmiany  
w popycie na us ugi pocztowe nie wp ywaj  na os abienie pozycji pocztowych operato-
rów alternatywnych w stosunku do pozycji operatorów zasiedzia ych? 
 Dla przybli enia tej kwestii wykorzystano: 

 analiz  literatury naukowej poruszaj cej tematyk  rynku us ug pocztowych, 
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 obserwacj  zachowa  rynkowych g ównych operatorów polskiego rynku us ug 
pocztowych, tj. Poczty Polskiej (operatora zasiedzia ego ) oraz Inpostu (opera-
tora alternatywnego). 

 
 
1. Liberalizacja rynku us ug pocztowych

 Liberalizacja rynków us ug pocztowych mia a swoje ród o w ogólnej tendencji 
rozszerzania obszarów swobodnego dzia ania jednostek gospodarczych i ograniczania 
aktywnego anga owania si  pa stwa w dzia alno  gospodarcz . Rynek us ug poczto-
wych (RUP) sta  si  jednym z g ównych obszarów, na którym skoncentrowa y si  dzia-
ania liberalizacyjne. Wi za o si  to z obowi zywaniem na tym rynku nast puj cych 

rozwi za  (Czaplewski, 2000, s. 45–46): 
 faworyzowania pa stwowych jednostek gospodarczych, 
 faworyzowania interesu producentów us ug pocztowych. 

 Powodowa o to nast puj ce negatywne skutki gospodarcze: 
 niezadowalaj c  dynamik  rozwoju strony poda owej RUP, 
 ograniczon  mo liwo  dostosowywania si  do wymogów strony popytowej 

tego rynku. 
 Stosunkowo szczelne zamkni cie konkurencji dost pu do najistotniejszego seg-
mentu RUP, czyli rynku przesy u informacji powodowa o, e ewentualne straty prowa-
dz cych t  dzia alno  jednostek pa stwowych by y traktowane nie tyle jako sygna  do 
doskonalenia dzia alno ci, ile przede wszystkim do wprowadzania dogodnych zmian  
w prowadzonej wobec tych jednostek polityce gospodarczej. Nie tworzy o to bod ców 
do lepszego dostosowywania si  do popytu rynkowego i zmian w nim zachodz cych. 
Os abia o to równie  zainteresowanie racjonalnym gospodarowaniem. Potrzeb  liberali-
zacji RUP argumentowano nie tylko czynnikami natury ekonomicznej. Podkre lano 
równie  konieczno  uwzgl dnienia czynników natury organizacyjnej, w tym zw aszcza 
rozwoju strukturalnego RUP oraz czynników natury technologicznej, umo liwiaj cych 
liberalizowanie RUP nie tylko w sposób kompleksowy, ale tak e segmentowy. 
 W nast pstwie dokonanych procesów liberalizacji na RUP, obok operatorów za-
siedzia ych (by ych monopolistów) pojawili si  operatorzy alternatywni, wiadcz cy 
us ugi pocztowe, w tym obs uguj cy przemieszczanie i dor czanie przesy ek listowych  
i reklamowych. Niema a liczba wchodz cych na RUP operatorów alternatywnych i ich 
rosn ce kompetencje powodowa y, e operatorzy zasiedziali zacz li znajdowa  si  pod 
rosn cym naciskiem konkurencji.  
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2. Cyfryzacja jako wspó czesny czynnik przekszta ce RUP

 Kolejnym wa nym czynnikiem powa nie wp ywaj cym na przekszta canie RUP 
jest post puj ca cyfryzacja i rosn ca rola internetu w funkcjonowaniu rynków czno-
ciowych1. Podobnie jak na rynku telekomunikacyjnym, pojawiaj  si  nowe produkty 

(Budziewicz-Gu lecka, 2009). Cyfryzacja i internet prowadz  do powstania nowych pól 
dzia alno ci gospodarczej i spo ecznej, które staraj  si  wykorzysta  m.in. operatorzy 
pocztowi. W wyniku tych zabiegów mo na mówi  o dwóch g ównych obszarach dzia-
alno ci wspó czesnych operatorów pocztowych. Z jednej strony nadal wiadcz  trady-

cyjne us ugi, tj.: 
 przemieszczanie i dor czanie listów, przesy ek reklamowych i dor czanie prasy, 
 przemieszczanie i dor czanie paczek oraz przesy ek kurierskich, 
 dzia alno  detaliczna prowadzona w punktach pocztowych, obejmuj c  m.in.: 

wiadczenie us ug finansowcy i prowadzenie drobnego handlu np. sprzeda  
znaczków, papeterii. 

 Z drugiej strony rozszerzaj  sw  tradycyjna dzia alno  o: 
 us ugi hybrydowe, np. listy przesy ane drog  elektroniczn  mi dzy placówka-

mi pocztowymi, drukowane i pakowane w tradycyjne koperty i w takiej postaci 
dor czane odbiorcy, 

 us ugi zwi zane z obs ug  dzia alno ci opartych na internecie2, np. podejmowa-
nie si  dor cze  przesy ek zamówionych drog  elektroniczn  (e-commerce), jak 
te  rozwijanie tzw. e-dor cze  (jako nowoczesnej formy zast puj cej tradycyjne 
przesy ki polecone dostarczane za potwierdzeniem odbioru). 

 Zainteresowanie operatorów pocztowych podejmowaniem wiadczenia przesy ek 
hybrydowych oraz wprowadzaniem tzw. e-dor cze  wynika przede wszystkim z tego, 
e rynek tradycyjnych przesy ek listowych jest ma o perspektywiczny. St d zakotwi-

czenie si  operatorów alternatywnych w tym segmencie rynku nie by o atwe. W pierw-
szym okresie dzia ania operatorów alternatywnych ich udzia  w rynku przesy ek listo-
wych rós , ale wzrosty by y niewielkie. Prezentuj  to dane dotycz ce procentowego 
udzia u operatorów alternatywnych w Niemczech, Holandii i Szwecji w latach 1999–
2008 (rys. 1). 
 W okresie pó niejszym udzia  operatorów alternatywnych w rynku listów nie 
wykazywa  wyra nych wzrostów. Nie sprzyja o to poprawianiu sytuacji rynkowej ope-
ratorów alternatywnych, zw aszcza, e w latach 2007–2012 liczba nadawanych trady-
cyjnych przesy ek listowych zacz a spada . Informacje na ten temat dotycz ce wybra-
nych pa stw zaprezentowano na rysunku 2. 
 

                                                 
1  Wi cej na temat rynku telekomunikacyjnego, jego regulacji oraz rozwoju cyfryzacji  

w tym obszarze zob. (Czaplewski, 2015, s. 76–77). 
2  Szerzej na temat rozwoju e-commerce  zob. (Drab-Kurowska, 2013). 
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Rysunek 1. Udzia y w rynku listów operatorów alternatywnych w Niemczech, Holandii i Szwecji 
w latach 1999–2008 (% liczby nadawanych przesy ek listowych) 

ród o: Bundesnetzagentur (2008); Ecorys (2008); PTS (2008); OPTA (2008), za: Ch. Jaag 
(2010), s. 3. 

 

 
Rysunek 2. Spadek liczby przesy ek listowych w wybranych krajach w wybranych krajach  
w latach 2007–2012 (% liczby nadawanych przesy ek listowych) 

ród o: Statista (2014), za: Die Revolution…, s. 2.  
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 Na rynku przesy ek paczkowych i ekspresowych, w przeciwie stwie do rynku 
przesy ek listowych, monopol nie obowi zywa . Umocowanie si  w tym segmencie 
rynku pocztowych operatorów, zw aszcza alternatywnych jest dlatego trudniejsze. Mi-
mo to, wszyscy operatorzy pocztowi wykazuj  rosn ce zainteresowanie tym segmentem 
rynku. Wi e si  to z rosn c  liczb  nadawanych paczek i przesy ek ekspresowych.  
W roku 2011 na europejskim rynku paczek i przesy ek ekspresowych nadano 6,5 mld 
przesy ek (Main Developments…, 2010–2013). Interesuj co przedstawiaj  si  te  liczby 
paczek nadawanych w roku, liczonych na mieszka ca. Przyk adowo, w 2012 roku wiel-
ko ci te wynosi y: w Niemczech – 33 paczki; w Wielkiej Brytanii – 27,7; w Danii – 
17,3; we Francji – 12,0; w Hiszpanii – 6,3; we W oszech – 4,0; w Polsce – 3,4 (Monito-
ring Brief, 2014). Wielko ci te wykazuj  wzrost3, co przypisuje si  zw aszcza rosn cej 
roli e-commerce (KEP Studie, 2014). Powoduje to skupienie uwagi operatorów pocz-
towych na dzia alno ci e-commerce. 
 Rosn ce znaczenie e-commerce w dzia alno ci operatorów pocztowych wynika 
zarówno z dynamiki jego rozwoju, jak i z potencja u rzeczowego operatorów poczto-
wych i wykszta conych umiej tno ci w przemieszczaniu i dor czaniu paczek. Nale y 
jednak zauwa y , e potencja em takim i tego typu umiej tno ciami dysponuj  przede 
wszystkim tzw. zasiedziali operatorzy pocztowi, którzy na RUP funkcjonuj  od dawna. 
Przewaga operatorów zasiedzia ych, zwi zana z wcze niej stworzonym potencja em 
produkcyjnym i d ugoletnim funkcjonowaniem w obszarze RUP powoduje, e mimo 
otwarcia rynku przesy ek listowych na konkurencj  oraz zawsze konkurencyjnego ryn-
ku paczek i przesy ek ekspresowych, operatorzy zasiedziali utrzymuj  w obu tych seg-
mentach rynku stosunkowo mocna pozycj . Informacje na temat udzia u procentowego 
znacz cych europejskich operatorów zasiedzia ych, mierzonego obrotami w obszarze 
rynku listów oraz rynku paczek i przesy ek ekspresowych przedstawiono na rysunku 3. 
 

                                                 
3  Przyk adowo w Niemczech liczba paczek nadawanych w ci gu roku mierzona na miesz-

ka ca w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wzros a o 4,1% (Monitoring Brief, 2014, s. 19). 
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Obja nienia: 1 – poczta holenderska – 4,3 mld euro, 2 – poczta francuska – 22,0 mld euro,  
3 – poczta niemiecka – 56,0 mld euro, 4 – poczta austriacka – 2,4 mld euro,  
5 – poczta brytyjska – 11,0 mld euro. 

Rysunek 3. Udzia y procentowe wybranych znacz cych operatorów zasiedzia ych w rynku listów 
oraz rynku paczek i przesy ek ekspresowych  

ród o: Monitoring Brief (2014), s. 21. 

 
 Dysponowanie przez zasiedzia ych operatorów pocztowych wzgl dnie nowocze-
snymi i rozbudowanymi systemami dystrybucyjnymi pozwala im dostosowywa  si  do 
rosn cych oczekiwa  klientów, dotycz cych szybko ci dostaw przesy ek. Dysponowa-
nie przez tych operatorów du  liczb  dobrze zlokalizowanych placówek sprzyja nato-
miast spe nianiu wa nego dla klientów wymogu dost pno ci. Maj c takie atuty operato-
rzy zasiedziali s  naturalnymi partnerami dla firm prowadz cych dzia alno   
e-commerce i poszukuj cych dostawców sprzedawanych przez nich dóbr. 
 Tak zwani alternatywni operatorzy pocztowi, chc c dorówna  operatorom zasie-
dzia ym, zmuszeni s  za  do ponoszenia znacznych nak adów na tworzenie w asnych 
sieci dystrybucyjnych, wzgl dnie musz  korzysta  z potencja u przewozowego i dor -
czeniowego innych firm. Wy ania si  wi c pytanie, czy stworzona i umacniana dzi ki 
liberalizacji pozycja operatorów alternatywnych na RUP nie ulega os abieniu w sytuacji 
spadaj cego popytu na tradycyjne us ugi pocztowe i konieczno ci podejmowania dzia-
alno ci w nowych obszarach powstaj cych dzi ki rozwojowi cyfryzacji i internetu, co 

wi e si  z potrzeb  ponoszenia dodatkowych kosztownych inwestycji? 
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3. Oddzia ywanie cyfryzacji i internetu na osi gni te efekty
liberalizacji rynku us ug pocztowych

 Rozwój ró nych form dzia alno ci opartych na internecie, w tym zw aszcza  
e-commerce4, w powi zaniu ze spadkiem popytu na tradycyjne us ugi pocztowe powo-
duje, e operatorzy pocztowi inwestuj  coraz znaczniejsze kwoty w zbudowanie silnej 
pozycji w rozwijaj cym si  nowym segmencie rynku. Skala tych inwestycji zale na jest 
od rodków, a tymi dysponuj  zw aszcza tzw. zasiedziali operatorzy pocztowi. Wskazu-
je na to m.in. sytuacja na polskim RUP. 
 G ówny operator tego rynku – Poczta Polska stworzy a ca odobowe centrum mo-
nitoringu, koordynuj ce prace logistyki pocztowej w celu zapewnienia terminowego 
dotarcia do celu wszystkich przesy ek. Poczta Polska zwi kszy a te  liczb  punktów 
odbioru przesy ek, podpisuj c umowy z sieciami sklepów abka i Freshmarket oraz  
z punktami Ruchu i stacjami Orlenu, dzi ki czemu mo liwy jest w tych punktach odbiór 
przesy ek kurierskich wys anych za po rednictwem Poczty Polskiej. Przyj ta linia dzia-
ania jest odpowiedzi  tego operatora na coraz cz stsze korzystanie przez klientów  

z rozwi zania Click & Collect, pozwalaj cego kupuj cym w internecie decydowa   
o miejscu odbioru kupionego towaru. 
 Dynamicznie rozwijaj cy si  e-commerce wymaga nie tylko atrakcyjnego zorga-
nizowania etapu dor czania, ale tak e bezpiecznego i atwego realizowania p atno ci. 
Mi dzy innymi dlatego Poczta Polska wyposa y a wszystkich kurierów w terminale 
p atnicze umo liwiaj ce p atno ci kart  i tzw. Blikiem. We wrze niu 2017 roku powo a-
a cyfrow  mark  Banku Pocztowego – Envelo Bank. Proponuje on m.in. tzw. Envelo-

bonus, pozwalaj cy na zwrot cz ci pieni dzy kupuj cym przez internet, którzy jako 
form  dostawy wybieraj  kuriera Pocztexu (Kuraszkiewicz, 2017). Innym przyk adem 
po o enia przez Poczt  Polsk  nacisku na rozwijanie dzia alno ci cyfrowej jest powo a-
nie Poczty Polskiej Us ug Cyfrowych – PPUC Envelo. Dzi ki platformie Envelo.pl 
mo na m.in. (www.envelo.pl): 

 kupi  drog  elektroniczn  znaczek pocztowy z w asn  grafik , 
 wys a  list lub kartk  otrzymuj c skan w asnej przesy ki (tzw. Neolist, Neo-

kartka), 
 za o y  konto Envelo. 

 Na podkre lenie zas uguje te  podpisanie porozumienia w sierpniu 2016 roku 
przez Envelo i poczt  Polsk  z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infra-
struktury i Budownictwa wskazuj cego na konieczno  dokonania integracji platformy 
cyfrowej Envelo z systemami pa stwa i wypracowania zasad wiadczenia us ug  

                                                 
4  Wi cej na temat rozwoju e-commerce zob. (Skorupska, 2017; Czaplewski, 2016, s. 23–

31). 
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e-dor czania5. Nale y ponadto zaakcentowa  planowan  przez Poczt  Polsk  inwesty-
cj  w przemodelowanie swej sieci logistyczne, zak adaj ce wybudowanie hubu logi-
stycznego w pobli u maj cego powsta  w Polsce Centralnego Parku Komunikacyjnego 
(Poczta postawi…, 2017). 
 G ówny alternatywny operator pocztowy w Polsce – Inpost, skupia si  na dwóch 
obszarach dzia alno ci: 

 dostarczaniu przesy ek listowych, 
 budowaniu sieci tzw. paczkomatów, s u cych przede wszystkim do odbioru 

przesy ek z towarami, które klienci nabyli korzystaj c z e-commerce. 
 W pierwszym obszarze dzia alno ci, po etapie terytorialnego poszerzania i obj cia 
ni  terytorium ca ej Polski, Inpost przeszed  do etapu restrukturyzacji ukierunkowanej 
na ograniczenie si  do obs ugi du ych miast i wypowiadanie nierentownych umów na 
obs ug  przesy ek listowych (Trudne chwile…, 2016). Podj te dzia ania restrukturyza-
cyjne powi zane s  z utrat  na rzecz Poczty Polskiej realizowanego przez dwa lata 
kontraktu na dostarczanie korespondencji s dów i prokuratury oraz z ogólnym kurcze-
niem si  rynkowego segmentu tradycyjnych przesy ek listowych. 
 Wyniki uzyskiwane w obszarze paczkomatów te  nie s  zbyt korzystne, co prze-
k ada si  na niezadowalaj ce kszta towanie si  warto ci akcji Integera.pl, w a ciciela 
sieci paczkomatów i alternatywnego operatora pocztowego. W konsekwencji podj ta  
w 2012 roku przez Integera.pl akcja rozbudowy sieci paczkomatów na rynku polskim 
oraz sieci EasyPack, rozwijanej w krajach europejskich, nie przebiega zgodnie z pla-
nem6. 
 Przedstawione informacje dotycz ce polskiego RUP jedynie potwierdzaj  ogólny 
trend wyst puj cy w innych pa stw UE. Trend ten wskazuje, e nowi konkurencji (ope-
ratorzy alternatywni) w ograniczonym stopniu wywieraj  nacisk na operatorów zasie-
dzia ych. Wynika to zw aszcza z tego, e operatorzy alternatywni z regu y: 

 maj  swoje punkty tylko w okre lonych obszarach, 
 dor czaj c przesy ki kooperuj  z ró nymi partnerami (czasami z operatorami 

zasiedzia ymi), 
 obs uguj  wzgl dnie ma  cz  ogólnego woluminu przesy ek7. 

 Sytuacj  t  nale y powi za  z konieczno ci  funkcjonowania operatorów alterna-
tywnych w trudnych uwarunkowaniach rynkowych wynikaj cych z: 

 malej cego popytu na tradycyjne przesy ki listowe, 

                                                 
5  Szacuje si , e w Polsce wprowadzenie e-dor cze  w miejsce tradycyjnych przesy ek po-

leconych z potwierdzeniem odbioru pozwoli w skali rocznej zaoszcz dzi  oko o 104 mln z  
(Envelo lider…, 2017). 

6  W 2012 r. zapowiadano zbudowanie 12–16 tys. urz dze  na rynkach europejskich,  
a w 2016 r. by o ich niespe na 5 tys. (Paczkomatowa ekspansja…, 2016). 

7  W Niemczech wszyscy operatorzy alternatywni obs uguj  zaledwie 5–10% wszystkich 
przesy ek listowych (Holzki, Jedicke, 2017, s. 2–3).  
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 konieczno ci podj cia nowych inwestycji w przypadku zainteresowania wej-
ciem w wiadczenie innowacyjnych us ug informacyjno-komunikacyjnych. 

 Stworzenie nowoczesnego systemu dor czania przesy ek, obejmuj cego obszar 
ca ego kraju jest bardzo kosztowne i mia oby ekonomiczny sens przede wszystkim  
w sytuacji dynamicznego rozwoju zarówno segmentu przesy ek paczkowych, jak i seg-
mentu przesy ek listowych. Istniej ce uwarunkowania rynkowe zmuszaj  operatorów 
alternatywnych do du ej ostro no ci. Sytuacja taka nie sprzyja utrwalaniu i umacnianiu 
konkurencji na RUP, prowadz c raczej do ponownego umacniania na nim pozycji ope-
ratorów zasiedzia ych, czyli by ych monopolistów. 
 
 
Podsumowanie

 W nast pstwie procesów liberalizacji RUP na rynku tym pojawili si  konkuren-
cyjni operatorzy alternatywni, którzy zacz li wywiera  rosn cy nacisk na operatorów 
zasiedzia ych (dotychczasowych monopolistów). Rozwój cyfryzacji i internetu, prowa-
dz c do spadku popytu na klasyczne us ugi pocztowe, w tym zw aszcza na przesy ki 
listowe, zmusi  operatorów pocztowych do skierowania uwagi na nowe rodzaje dzia al-
no ci, zw aszcza realizowane z wykorzystaniem internetu. W podejmowaniu dzia alno-
ci w tym obszarze przewag  zaczynaj  uzyskiwa  operatorzy zasiedziali, dysponuj cy 

bardziej rozbudowan  infrastruktur  sieciow , zapewniaj c  bliski kontakt z klientami 
oraz u atwiaj c  oferowanie zaawansowanych technicznie rozwi za  i produktów lepiej 
dostosowanych do potrzeb klienta. Prowadzi to do wzmacniania na RUP pozycji by ych 
monopolistów i os abiania osi gni tego efektu liberalizacji tego rynku. 
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LIBERALIZATION AND DIGITIZATION AS FACTORS SHAPING  
THE CONTEMPORARY MARKET OF POSTAL SERVICES 

 
 
Keywords: postal services market, liberalization, digitalization, position of alternative operators 
Summary. The liberalization of the Postal Services Market has enabled the opening of the postal 
items market and the introduction of competition on this market. The market position of competi-
tors (the so-called alternative operators) began to weaken as a result of the drop in the number of 
mail items sent. This forces alternative operators to undertake activities on the parcel and express 
parcel market. Dynamic competition in this area, however, is hindered by strong competition. 
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