
123
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/pl/epu/

DOI: 10.18276/epu.2016.123-04 | strony: 39-47

ROMAN CZAPLEWSKI
1

CH
W WARUNKACH ROZWOJU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Streszczenie

a-
ofesjonalne-

a-

e-commerce.
.

Wprowadzenie

W dobie rozwoju komunikacji elektronicznej podstawowe segmenty rynku 

g-

listowe.

–

1
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–
spadku popytu na trady
z rozwojem komunikacji elektronicznej.

z-
nej na podstawowe segment

– segment komunikacyjny, e-

prasy;
– a-

ch gabarytach;
–

o-

segment komunikacyjny. Powodem tego jest przede wszystkim obserwowana sta-
y-

w latach 2000–2015 w mld sztuk prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. j-
skich RUP w latach 2000–2015 (w mld sztuk)

Boston Consulting Group. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt allen was,
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znego prowadzi 
do spadku

w roku 2008 prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. Struktura obrotów wybranych europejskich operatorów pocztowych w roku 2008 
(w %)

IPC Global Postal Report 2009. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt…,
op. cit., s. 2, oraz „Poczta Polska”.

niem komunikacji elektronicznej 
w procesach informacyjno-komunikacyjnych realizowanych przez podmioty fi-
zyczne oraz w procesach produkcyjnych i informacyjno-komunikacyjnych realizo-
wanych przez podmioty prawne.

tawowe segmenty RUP

g-
e-

ga segment komunikacyjny i segment logistyczny RUP.
W segmencie komunikacyjnym rozwój komunikacji elektronicznej prowadzi 

do stopniowego substytuowania przez te komunikacje klasycznych adresowanych 
o-
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cego spadku 

a-

50-procentowego spadku obecnie nadawanych tradycyjnych adresowanych przesy-
-procentowy spadek 

(Bericht, 18.02.2014, s. 137)
trw procentowego spadku liczby nadawanych trady-

o-
(Focus on the future 2012, s. 27).

segment RUP, segment logistyczny, prowadzi do innego kierunku zmian. Segment 

wzrost. Wzrost -commerce, nowoczesnej formy 

-
rozwoju (Czaplewski 2010, s. 491–499).

Rozwój e- do-
o-
e-

sowe i paczki (segment KEP), sp
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Rys. 3. tuk)

„Puls Biznesu” 13.10.2015.

Rys. 4. 
sztuk)

„Poczta Polska” nr 7/8, 16.08.2015.
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procentowy z-
– 17,2%, w roku 2013 –

16,7%, a w roku 2014 – u
Poczty Polskiej w krajowym rynku KEP.

znej 
na

przychodów operatorów pocztowych. Informacje na temat prognozowanej zmiany 
struktury przychodów Poczty Polskiej w latach 2014 i 2020 prezentuje rysunek 5.

Rys. 5. Struktura przychodów Poczty Polskiej w roku 2014 oraz prognoza tej struktury 
w roku 2020 (w %)

„Poczta Polska”. Prezentowane za: „Puls Biznesu” 24.03.2015.
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uwarunkowania pra e-
(Drab-Kurowska 2007, s. 5).

3.
komunikacji elektronicznej

w medium przekazu informa-
cji,
interakcje oraz tworzenie i biznesowych (Budziewicz-
2013, s. 105). i-

popytu na tradycyjne adresowane 

– e-
o-

sowania tego 
;

– strategi

celu udoskonalenie tej oferty i t drog y-

procesu przemieszczania 

zanie trady-

wszystkich miejsc zamieszkania podmiotów fizycznych. Zarazem strategia ta, ukie-
a-

dycyjn r-
o-

i-
stowych.

y-
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– jak najszybszym tworzeniem i wprowadzaniem portali i kompleksowych 
-listy dla 

klientów biznesowych, jak te dla klientów indywidualnych;
– wprowadzaniem przez operatorów pocztowych obok e-listów – poczto-

wych skrytek elektronicznych2.

(Dieke i in. 2014, s. 5):
– w prowadzonych kampaniach reklamowych zarówno listów tradycyjnych,

-mailowych;
– r-

com drobnych dóbr rzeczowych (towarów o niewielkich gabarytach) zaku-
pionych z wykorzystaniem e-commerce.

Podsumowanie

i-
stowe. W tej sytuacji operatorzy pocztowi zainteresowani utrzymaniem silnej pozy-
cji na rynku u-

-
-

z-
r-

-commerce.
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POSTAL SERVICES MARKET 
UNDER THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Summary

The development of electronic communication strongly influences, among others, 
the market for postal services, including in particular a decline in demand for traditional 
letters. In these conditions the vital interest of the postal operators is to take a profes-
sional provision of electronic letters and, at the same time, a strong engagement in fast 
growing segment of logistics, including in particular the support of the growing streams 
of individual and courier parcels related with the development of e-commerce.
Keywords: Market for postal services, electronic delivery.
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