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LIBERALIZACJA POLSKIEGO RYNKU US UG POCZTOWYCH 
– ZASTOSOWANE ROZWI ZANIE I JEGO NAST PSTWA 

 
 

Streszczenie 
 
 Polska zliberalizowa a swój rynek pocztowy w 2013 r. Mia o to zapewni  Poczcie 
Polskiej jak najwi cej czasu na przygotowanie si  do dzia ania w warunkach konkuren-
cji. W rzeczywisto ci spowolni o to restrukturyzowanie Poczty Polskiej. Obecnie dosto-
sowywanie Poczty Polskiej do warunków konkurencji jest trudne, bo odbywa si  przy 
spadku popytu na tradycyjne przesy ki listowe. 
S owa kluczowe: rynek pocztowy, liberalizacja. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rynki us ug pocztowych pa stw europejskich do lat 90. XX w. funkcjonowa y 
jako rynki monopolistyczne. D c do stworzenia konkurencyjnych rynków pocz-
towych, UE podj a zorganizowane dzia ania s u ce ich liberalizacji. W dzia a-
niach tych pos u ono si  m.in. wyznaczeniem terminów pe nej liberalizacji rynków 
pocztowych pa stw unijnych. Wskutek oporu cz ci pa stw terminy te przesuwano, 
a jako ostateczny przyj to rok 2013. Termin ten wyznaczono dla 11 pa stw UE, w 
tym dla Polski. 
 Celem artyku u jest próba udzielenia odpowiedzi na nast puj ce pytanie: Jak z 
obecnej perspektywy nale y oceni  przyj cie przez Polsk  strategii maksymalnego 
odwlekania terminu pe nej liberalizacji rynku us ug pocztowych? 
 Dla zrealizowania tego celu w artykule przedstawiono: 
                                                 

1  Wydzia  Zarz dzania i Ekonomiki Us ug, Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii 
Spo ecznej, Zak ad Polityki Gospodarczej.  
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– sposób przeprowadzenia liberalizacji rynków us ug pocztowych w Unii 
Europejskiej, 

– podej cie Polski do liberalizacji rynku us ug pocztowych, 
– podstawowe skutki przyj tego sposobu liberalizacji polskiego rynku us ug 

pocztowych. 
 
 
1. Sposób liberalizowania europejskich rynków us ug pocztowych 
 
 Debata na temat wspólnej europejskiej polityki dotycz cej rynku us ug pocz-
towych i telekomunikacyjnych zosta a podj ta w grudniu 1950 r. Za jej krok po-
cz tkowy uznaje si  wyst pienie dyrektora generalnego holenderskiej poczty i tele-
komunikacji, który skierowa  do pa stw Europy Zachodniej pro b  o przedstawie-
nie stanowiska na temat zasadno ci tworzenia wspólnej unii pocztowej (Frerich, 
Mueller, s. 102). 
 Tematowi temu rzeczywist  uwag  po wi cono pod koniec lat 80. XX w., a 
efektem tego by o opracowanie tzw. Zielonej Ksi gi o rozwoju wewn trznego ryn-
ku us ug pocztowych (Gruenbuch 1991). Powodem szczegó owego zaj cia si  tym 
tematem by o utrzymywanie w Europie monopoli pa stwowych w zakresie prze-
mieszczania i dor czania przesy ek listowych i coraz g o niejsze akcentowanie 
potrzeby otwarcia tego rynku na konkurencj . Uznano, e przyczyni si  to do (For-
ba 2014, s. 9): 

– wdro enia ujednoliconych standardów w obszarze rynków us ug poczto-
wych (RUP) poszczególnych pa stw europejskich, 

– poprawy jako ci i efektywno ci wiadczenia us ug pocztowych. 
 Zak adaj c wyst pienie takich efektów, Rada Europejska przygotowa a 
w 1985 r. projekt tzw. pierwszej dyrektywy pocztowej, która zosta a wydana w 
1997 r. (Dyrektywa UE 97/67/UE). Zobowi zywa a ona pa stwa cz onkowskie do 
ograniczenia istniej cego monopolu pocztowego do przesy ek, których waga nie 
przekracza a 350 g, a cena nie przekracza a 5-krotno ci op aty za list standardowy. 
Kontynuuj c strategi  stopniowego otwierania RUP opracowano i wydano: 

– tzw. drug  dyrektyw  pocztow  z 2002 r. (Dyrektywa UE 2002/39/UE), 
która ograniczy a obszar monopolu do przesy ek o wadze do 50 g, których 
cena nie przekracza a 2,5-krotno ci op aty podstawowej. Okre la a te  ter-
min pe nego otwarcia RUP na konkurencj . Jednak ze wzgl du na silny 
opór wielu pa stw unijnych termin ten uznano jako fakultatywny, a nie ob-
ligatoryjny; 

– tzw. trzeci  dyrektyw  pocztow  z 2008 r., która okre li a nowy termin 
pe nego otwarcia RUP na konkurencj , wskazuj c: 
- rok 2011 jako ogólny termin zniesienia monopolu pocztowego w kra-

jach UE, 
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- rok 2013 jako termin ostatecznej likwidacji monopolu pocztowego w 
wybranych 11 pa stwach UE, które zdecydowanie akcentowa y po-
trzeb  dodatkowego wyd u enia terminu pe nego otwarcia swych 
RUP. 

 
 
2. Podej cie Polski do liberalizacji RUP 
 
 Prawo do wyd u enia terminu zlikwidowania monopolu pocztowego zosta o 
przyznane 11 krajom unijnym, w tym Polsce2. Polska, wyst puj c o mo liwie mak-
symalne wyd u enie terminu zniesienia monopolu pocztowego (tj. do 2013 r.), 
podnosi a dwie kwestie: 

– dotychczas dzia aj cy operator pocztowy potrzebuje wi cej czasu, by nale-
ycie przygotowa  swe struktury i swych pracowników do funkcjonowania 

na rynku konkurencyjnym; 
– operator ten potrzebuje te  wi cej czasu na udoskonalenie posiadanego 

wyposa enia infrastrukturalnego i stosowanych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, co pozwoli mu stawi  czo a oczekiwanej konkurencji ze 
strony: 
- silnych operatorów pocztowych z wysoko rozwini tych pa stw UE, 
- prywatnych firm dobrze obeznanych z zasadami rynku konkurencyj-

nego, które b d  zainteresowane g ównie wchodzeniem w najbardziej 
dochodowe segmenty RUP. 

 Zaakceptowanie przez organy UE przesuni cie terminu pe nego otwarcia pol-
skiego RUP na rok 2013 oznacza o stworzenie Poczcie Polskiej dogodniejszych 
warunków do nale ytego przygotowania si  do konkurencji na RUP. W a ciwe 
wykorzystanie tej szansy wymaga o szybkiego przeprowadzenia przez Poczt  Pol-
sk  restrukturyzacji tej firmy. Niezb dno  podj cia szybkich dzia a  restruktury-
zacyjnych wynika a przede wszystkim z: 

– funkcjonowania w strukturach koncentruj cych si  na obs udze tradycyj-
nych segmentów RUP (listy, paczki), 

– niedostatecznego zainteresowania dynamicznie rozwijaj cymi si  segmen-
tami RUP (dostarczanie nieadresowanych przesy ek tzw. marketingu bez-
po redniego, obs uga przesy ek kurierskich, oferowanie obs ugi korespon-
dencji elektronicznej), 

– braku zainteresowania nowymi obszarami dzia alno ci podejmowanymi 
przez operatorów pocztowych pa stw wysoko rozwini tych (logistyczna 
obs uga przewozu du ych adunków, pe na obs uga logistyczna klientów). 

                                                 
2  Ust pstwo to, poza Polsk , przyznano nast puj cym krajom: Cypr, Czechy, W gry, o-

twa, Litwa, Luksemburg, Malta, S owacja. 
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 Potrzeba restrukturyzacji wynika a te  z dotychczasowego niezadowalaj cego 
tempa wdra ania: 

– nowoczesnego systemu logistycznego opartego na w z ach zapewniaj -
cych mo liwie maksymalny stopie  mechanizacji i automatyzacji przyj-
mowania, segregowania i nadawania przesy ek, 

– nowoczesnego systemu informacyjno-komunikacyjnego warunkuj cego 
sprawne realizowanie procesów wewn trznych operatorów pocztowych 
i procesów obs ugi klienta. 

 Ma o dynamiczne podej cie polskiego pa stwowego operatora pocztowego do 
doskonale  restrukturyzacyjnych mia o swoje ród o przede wszystkim w ograni-
czonych mo liwo ciach finansowych tego operatora oraz w oddzia ywaniu czynni-
ków natury politycznej3. Nale y jednak przyj , e uzyskanie przez Polsk  zgody 
na odsuni cie terminu likwidacji monopolu pocztowego do 2013 r. stworzy o do-
datkowy uspokajaj cy sygna  ograniczaj cy zainteresowanie szybk  restrukturyza-
cj  pa stwowego operatora pocztowego. 
 Po rednim dowodem wskazuj cym na powi zanie tempa przekszta ce  we-
wn trznych operatorów pocztowych z terminem otwarcia krajowych rynków na 
konkurencj  s  nast puj ce fakty: 

– w pa stwach, które szybko zliberalizowa y swe rynki pocztowe, dotych-
czasowi monopoli ci szybko zacz li oferowa  zró nicowany asortyment 
us ug; 

– w pa stwach, w których liberalizacja rynków pocztowych zosta a maksy-
malnie opó niona, byli monopolistyczni operatorzy pocztowi d ugo wiad-
czyli ma o zró nicowan  ofert  us ugow . 

 Ilustracj  tego stanu rzeczy s  dane dotycz ce roku 2008 przedstawiaj ce: 
– ofert  produktow  by ych monopolistycznych operatorów wybranych pa stw, 

które wcze nie (przed rokiem 2008) zliberalizowa y swój RUP, 
– ofert  produktow  by ych monopolistycznych operatorów wybranych pa stw, 

które wywalczy y przesuni cie liberalizacji RUP do roku 2013. 
 Informacje na ten temat przedstawia rysunek 1. 

                                                 
3  Oddzia ywanie tych czynników przejawia o si  zw aszcza w stosunkowo cz stych 

zmianach osób zarz dzaj cych Poczt  Polsk , w nast pstwie których dochodzi o do znacz cych 
zmian w realizowanej strategii rozwoju tego operatora. 
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Rys. 1.  Struktura obrotów by ych monopolistycznych operatorów pocztowych z wybranych 

pa stw europejskich, które zliberalizowa y swój rynek pocztowy przed 2008 r., i pa stw, 
które liberalizacj  t  przesun y do roku 2013 (dane dla roku 2008) 

ród o:  IPC Global Postal Industry Report 2009. 

 
 Przedstawione dane wskazuj , e szybkie liberalizowanie RUP by o czynni-
kiem dopinguj cym operatorów pocztowych do podejmowania dzia a  pozwalaj -
cych im na funkcjonowanie i rozwój w nowym otoczeniu rynkowym. Kraje, które 
opó ni y liberalizowanie RUP, wp yn y na spowolnienie przedsi wzi  restruktu-
ryzacyjnych podejmowanych przez ich by ych monopolistycznych operatorów 
pocztowych. 
 Negatywne skutki tego stanu rzeczy s  znacz ce, bior c pod uwag  fakt, e 
zapó nienia restrukturyzacyjne Poczty Polskiej zbieg y si  w czasie z: 

– stopniowym spadkiem popytu na przesy ki listowe, b d ce podstaw  dzia-
alno ci biznesowej Poczty Polskiej (trend spowodowany rozwojem sub-

stytucyjnych us ug elektronicznych, zw aszcza takich jak e-mail, sms), 
– szybkimi innowacyjnymi przekszta ceniami operatorów pocztowych  

z pa stw wysoko rozwini tych, które nie zwleka y z liberalizowaniem 
swych RUP. W ich nast pstwie operatorzy ci szybko stali si  (The postal 
service role, s. 5 i nast.): 
- specjalistami transportowymi, dzia aj cymi na poziomie mi dzynaro-

dowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dysponuj cymi od-
powiednimi umiej tno ciami i kontaktami biznesowymi, 
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- specjalistami spedycyjnymi, rozwijaj cymi nowoczesne systemy in-
formacyjno-komunikacyjne i strategie logistyczne, 

– przekszta ceniem si  wielu tradycyjnych operatorów pocztowych w firmy 
wiadcz ce zró nicowan , nowoczesn , wysokiej jako ci ofert  produkto-

w , dysponuj ce mo liwo ci  jej dostosowywania do indywidualnych 
wymaga  us ugobiorców (Die Zukunft is Gelb, s. 18). 

 Nowe trendy obserwowane w obszarze RUP, w powi zaniu z szybko przybli aj -
cym si  terminem otwarcia polskiego rynku pocztowego, nie pozostawi y Poczcie Pol-
skiej mo liwo ci dalszego odk adania zdecydowanych dzia a  restrukturyzacyjnych. 
 
 
3.  Podstawowe skutki przyj tego sposobu liberalizacji polskiego rynku us ug 

pocztowych 
 
 Ma a aktywno  restrukturyzacyjna Poczty Polskiej, w tym tak e po roku 2008, 
kiedy jednoznacznie wskazano terminy pe nej liberalizacji RUP i przyj to konkretny 
termin otwarcia polskiego rynku pocztowego na konkurencj , prze o y a si  na: 

– szybki wzrost liczby operatorów prywatnych (tzw. operatorów alternatyw-
nych) podejmuj cych dzia alno  w otwartych ju  segmentach rynku pocz-
towego (rysunek 2), 

– znacz cy spadek udzia u Poczty Polskiej w segmencie rynku paczkowego 
(tabela 1). 

 

 
Rys. 2.  Liczba operatorów alternatywnych zarejestrowanych i dzia aj cych na polskim 

RUP w latach 2006–2013 
ród o:  „Dziennik Gazeta Prawna” 4.08.2014. 
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Tabela 1 
Liczba paczek nadanych w Polsce i liczba paczek obs u onych przez Poczt  Polsk   

w latach 2008–2012 (w mln) 
 

Rok 
Liczba paczek 

2008 2009 2010 2011 2012 

paczki ogó em 52,4 53,6 56,9 61,6 64,7 
paczki obs u one przez PP 25,5 23,0 19,8 19,2 18,8 
udzia  % PP w ogólnej liczbie nadanych  
paczek 

48,6% 42,9% 34,8% 31,2% 29,1% 

ród o:  „Dziennik Gazeta Prawna” 2.05.2014. 
 
 Przedstawione dane dowodz  s abn cej pozycji Poczty Polskiej w segmencie 
paczkowym i zachowywania swej przewagi jedynie w segmencie przesy ek listo-
wych. Bior c pod uwag : 

– obserwowany trend spadku popytu na tradycyjne przesy ki listowe oraz 
– wzgl dnie niewielki udzia  Poczty Polskiej w wiadczeniu tradycyjnych 

us ug finansowych oraz us ug bankowo-ubezpieczeniowych, 
niepodj cie szybkich kroków zaradczych grozi oby stopniowym dalszym os abia-
niem pozycji rynkowej Poczty Polskiej. 
 Jako krok w dobrym kierunku nale y oceni  opracowany przez Poczt  Polsk  
plan zmiany struktury jej przychodów do roku 2017 (rysunek 3). 
 

 
Rys. 3.  Planowana struktura przychodów Poczty Polskiej w roku 2017 na tle wyników  

z roku 2011 (w %) 
ród o:  Poczta Polska. Prezentowane za: „Dziennik Gazeta Prawna” 15.10.2013. 
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 Zrealizowanie za o onego planu b dzie wi za o si  z konieczno ci  dostoso-
wania posiadanej infrastruktury, stosowanych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych oraz posiadanych zasobów pracy ywej do nowej planowanej struktury 
oferty us ugowej. Istotne jest przy tym mo liwie szybkie dokonanie tych prze-
kszta ce , które pozwoli: 

– doskonali  obs ug  tradycyjnych us ug komunikacyjnych (np. listów, prze-
sy ek reklamowych), 

– doskonali  wiadczone us ugi logistyczne (np. obs uga paczek, przesy ek 
ekspresowych), 

– doskonali  sie  urz dów i agencji pocztowych, 
– wdra a  i rozwija  nowoczesne us ugi elektroniczne i hybrydowe (np. 

dzia alno  e-commerce, listy hybrydowe). 
 Mimo z o ono ci tego zadania operator pocztowy nie mo e zaniecha  trudu 
wdra ania strategii pozwalaj cej na zdywersyfikowanie pól dzia alno ci i us ug 
oferowanych w ramach tych pól (Die Zukunft is Gelb, s. 6; Accenture 2010). Kieru-
nek ten, chocia  pó no, zosta  przez Poczt  Polsk  podj ty. Firma ta skoncentrowa-
a sw  uwag  na wzmocnieniu swej pozycji w: 

– segmencie us ug paczkowych: 
- wprowadzaj c programy wysy kowe dla ma ych przedsi biorstw dzia-

aj cych w obszarze e-commerce (e-sprzedawca dzi ki specjalnej 
aplikacji mo e nadawa  paczki za po rednictwem Internetu), 

- tworz c sie  placówek okre lonych mianem „przyjazne e-commerce”, 
w których nadanie przesy ki do godziny 18.00 gwarantuje jej dor cze-
nie adresatowi nast pnego dnia, 

– segmencie listów: 
- oferuj c na platformie ENVELO zakup tzw. neoznaczków na przesy -

ki polecone (us uga adresowana zw aszcza dla klientów biznesowych 
masowo wysy aj cych korespondencj  rejestrowan ), 

- planuj c zaoferowanie wysy ania listów poleconych wprost z kompu-
tera (list wys any z komputera nadawcy, wydrukowany i zakoperto-
wany przez Poczt  Polsk  i przez tego operatora dostarczony adresa-
towi). 

 Podj cie tych dzia a  pozytywnie wiadczy o Poczcie Polskiej. Jednak sto-
sunkowo pó ne ich wdra anie jest odbierane jako reaktywne zachowanie na zmiany 
wprowadzane przez konkurentów. Istotnym mankamentem tego stanu rzeczy jest 
konieczno  nastawienia si  Poczty Polskiej na odbieranie klientów operatorom 
alternatywnym, których pozyskali oni dzi ki wcze niejszemu wej ciu w obszar e-
commerce. 
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Podsumowanie 
 
 Przyj cie strategii jak najpó niejszego pe nego liberalizowania polskiego RUP 
formalnie zapewni o Poczcie Polskiej wi cej czasu na przygotowanie si  do dzia a-
nia w warunkach rynku konkurencyjnego. Podstawowym negatywnym skutkiem 
przyj cia tego rozwi zania by o os abienie d no ci Poczty Polskiej do przeprowa-
dzania szybkiej restrukturyzacji firmy. Jego nast pstwem by o skumulowanie: 

– konieczno ci doskonalenia wiadczonych tradycyjnych us ug komunika-
cyjnych (listy, przesy ki reklamowe) i us ug logistycznych (paczki, prze-
sy ki kurierskie), 

– niezb dno ci wdra ania i rozwijania nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz us ug elektronicznych i hybrydowych ofero-
wanych na bazie Internetu (np. e-commerce, listy hybrydowe). 

 Funkcjonuj c pod siln  presj  czasu i zmieniaj cych si  wymaga  rynkowych 
Poczta Polska podj a niezb dny trud wdra ania strategii ukierunkowanej na zdy-
wersyfikowanie pól prowadzonej dzia alno ci biznesowej i oferowanych us ug, w 
tym wchodzenie na nowe rynki i w oferowanie nowych us ug opartych na wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 Pó ne podj cie tej strategii pozbawi o Poczt  Polsk  korzy ci zwi zanych z 
posiadaniem pozycji pioniera oferuj cego nowoczesne us ugi. Zmusza j  to obecnie 
do silnego skupienia si  na odbieraniu klientów konkurencyjnym operatorom alter-
natywnym, którzy wcze niej wdro yli nowoczesne technologie informacyjno- 
-komunikacyjne i podj li wiadczenie us ug opartych na Internecie, w tym dzia al-
no  w obszarze e-commerce. 
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POLISH POSTAL MARKET LIBERALIZATION 
– APPLIED SOLUTIONS AND CONSEQUENCES 

 
 

Summary 
 
 Poland liberalized its postal market in 2013. It should ensure the Polish Post as 
much time to prepare for functioning in a competitive environment. In fact, it slowed 
down the restructuring of the Polish Post. Currently, adapting the Polish Post to compet-
itive conditions is difficult because it is done during a decline in demand for traditional 
letter services. 
Keywords: postal market, liberalization. 
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