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Poczty jako 
platformy współdzielenia?
dr Konrad Michalski
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nadeszły czasy sharingu

Termin „sharing” robi karierę, a tzw. „ekonomia 
współdzielenia” łamie stereotypy działania opar-
te na wydających się nie do obalenia paradygma-
tach. Odnosi się to też do własności, będącej 
podstawową wartością kapitalizmu. Ekonomii 
współdzielenia w logistyce poświęca się dedy-
kowane publikacje. Jedną z aktualnych wypowie-
dzi jest opublikowany wywiad, jakiego niedawno 
udzielił czasopismu „Logistyka” (4/2019) prof.  
Hans-Christian Pfohl, który podkreślał kluczową 
rolę rozwoju technologicznego i podmiotów po-
średniczących dla rozwoju sharingu. Także i polscy 
naukowcy piszą o współdzieleniu w logistyce, acz-
kolwiek temat ten podejmowany jest głównie jako 
element mobilności czy logistyki miasta. Z per-
spektywy biznesowej, zagadnienie współdzielenia 
w logistyce nie jest szczegółowo opisane w litera-
turze przedmiotu, a dotychczasowe publikacje do-
tyczą głównie tzw. „ostatniej mili”. Tymczasem już 
w 2017 r. prof. Arkadiusz Kawa zauważył z oka-
zji XIV Forum Polskich Menedżerów Logistyki, że: 

„przyszłość ekonomii współdzielenia w transporcie 
i logistyce jest bardzo obiecująca. Sektor ma mocne 
podstawy osadzone na filozofii dzielenia się zasoba-
mi”. Warto zastanowić się, jaki wpływ tzw. „eko-
nomia współdzielenia” może mieć na działalność 
operatorów pocztowych.

Poczta w biznesie nowej generacji

Jeżeli poczty narodowe chcą działać jak operatorzy 
logistyczni, muszą myśleć też jak oni, gdyż wszy-
scy realizują te same, logistyczne potrzeby klienta, 
związane z udostępnieniem produktu w pożąda-
nym czasie i miejscu, zgodnie z ustalonymi para-
metrami jakościowymi. Można stwierdzić, że to 
klasyka założeń logistyki i że nic nie zmieniło się 
w tym względzie, nawet jeżeli przyjmiemy, że lo-
gistyka wchodzi na coraz wyższe, wirtualne pozio-
my działania, wymagające zmian w świadomości 
organizacji i jej adaptacji do otoczenia. Współcze-
sne myślenie o biznesie i wspierającej go logistyce 
musi wychodzić z różnic w działaniu w tradycyj-
nym modelu biznesu, a tym samym opartym na 
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ekonomii współdzielenia. Trendy te podsumował 
DHL, a więc część Deutsche Post, w swoim rapor-
cie z 2017 r. pt. „Sharing economy logistics”.

Przejście na działanie zgodne z ideą sharingu wy-
maga „przestawienia zwrotnicy” już na poziomie 
postrzegania swojej organizacji, która wchodząc 
na poziom sieciowego uczestnictwa staje się tym 
samym „tylko” elementem większej całości. To już 
jest trudne do akceptacji dla menedżerów, aczkol-

wiek potencjalne 
korzyści z wejścia 
na wyższy poziom 
są wyraźne. Pocz-
ty narodowe mają 
najbardziej rozbu-
dowane sieci usłu-
gowe i operacyjne 
spośród wszystkich 
podmiotów logi-
stycznych w każ-
dym kraju. Dodat-
kowo, sieci te są 
rozbudowywane 
poprzez włącza-
nie do nich innych 
podmiotów. Przy-
kładem jest Poczta 
Polska, oferująca 
już ponad 12 tys. 
punktów odbioru, 

dzięki kilku partnerskim sieciom. Ale poprawianie, 
dzięki rozbudowie punktów odbioru, szerzej PUDO, 
parametrów doręczeń i dostępności na tzw. 
ostatniej mili, to absolutny must have, gdyż tego 
oczekuje dzisiejszy klient, spędzający dużo czasu 
w wirtualnej rzeczywistości i zamawiający w niej 
różnorodne dobra, generujące przesyłki. Ale ocze-
kiwania współczesnego konsumenta idą zdecydo-
wanie dalej, niż tylko w odniesieniu do udogodnień 
w nadawaniu i doręczaniu.

Klient może oczekiwać więcej od swojej poczty

Klientów poczty możemy podzielić na trzy grupy: 
indywidualnych, instytucjonalnych i biznesowych. 
Relacje z każdą z tych grup, dzięki coraz szybszym 
i sprawniejszym możliwościom komunikacyjnym, 
zapewnianym przez platformy współdzielenia, 
mogą być tym samym bliższe. Ale klient może 
też oczekiwać, aby luka czasowo-przestrzenna 
pomiędzy nim a pocztą była wypełniana w bar-
dziej kompleksowy, szybszy i niezawodny sposób. 
Można przyjąć, że poczty narodowe są szczególnie 

dedykowane do tego, aby być w jak najbliższej re-
lacji ze swoim klientem – taka jest specyfika pod-
miotu użyteczności publicznej. Poczty mają także 
możliwości, aby takie relacje budować – to rozległa 
sieć usługowa, jakiej nie ma żaden inny podmiot na 
rynku logistycznym. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że to stwierdzenie nie jest odkrywcze, gdyż 
to samo można by napisać 20 lat temu. Ale wte-
dy to był inny świat, internet dopiero raczkował. 
Być może nielicznym futurystom śniła się dzisiej-
sza rzeczywistość, pełna digitalizacji, wirtualności 
transakcji, integracji, nie tylko ludzi między sobą 
(Internet of Things - IoT). Poczty narodowe, jeżeli 
chcą być aktywnymi uczestnikami tego tak rozu-
mianego „nowego” świata, muszą wziąć wszystkie 
te przemiany pod uwagę i być może same stać się 
platformami współdzielenia. Niemożliwe?

Obszary współdzielenia kreowanego przez 
poczty

Czego może oczekiwać klient indywidualny od 
swojej poczty? Jeżeli przyjmiemy, że poczty naro-
dowe są ważną częścią gospodarki i w większości 
spółkami państwowymi, za pomocą których dany 
rząd prowadzi też swoją politykę, to Kowalski czy 
Müller będą oczekiwać pośrednictwa w realiza-
cji swoich codziennych, urzędowych spraw. Takie 
możliwości mają np. Czesi, których poczta narodo-
wa realizuję strategię e-administracji. Česká Pošta 
świadczy usługi w ramach współpracy z organami 
państwowymi, „przybliżając” administrację pu-
bliczną obywatelom i przedsiębiorstwom oraz 
dając im możliwość oszczędzenia czasu i energii 
poświęcanych na wizyty w różnych urzędach.

Wprowadzone już kilkanaście lat temu przez pocz-
ty usługi e-administracji były pierwszymi na tak 
dużą skalę, w którym można dopatrywać się zna-
mion wyraźnego pośrednictwa pomiędzy dwiema 
stronami transakcji: administracją a obywatelem. 
Od wprowadzenia przez Pocztę Czeską, a także 
inne poczty tych usług minęło już sporo czasu, 
a rozwój technologiczny przyspieszył wykładniczo. 
A gdyby tak jakaś poczta, mająca przecież ogromną 
rozpoznawalność i nie mniejsze zaufanie społecz-
ne, postanowiła robić to, co inne podmioty oferu-
jące dzielenie się, wymianę czy odsprzedawanie 
różnych dóbr materialnych lub usług za pomocą 
dedykowanych platform? Oczywiście wymagałoby 
to odpowiedniej strategii i planu działania, tak aby 
nie zamienić dedykowanej domeny internetowej 
poczty w sklep wielobranżowy. Niejako „przy oka-
zji”, poczta mogłaby „wystawić” swoje zasoby (np. 
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transportowe) i kompetencje (chociażby w zakre-
sie usług IT), które są sezonowo mniej obciążone 
- i na nich zarabiać.

Jeżeli chodzi o klienta instytucjonalnego, czyli 
przede wszystkim organy administracji publicznej, 
to one też mogłyby skorzystać z oferty współdzie-
lenia poczty, np. w zakresie organizacji regular-
nych, czy doraźnych przewozów towarów i ludzi. 
W przypadku Polski dużo się mówi o wykluczeniu 
społecznym, polegającym na tym, że całe gmi-
ny nie mają regularnego transportu publicznego. 
Dlaczego nie wykorzystać zasobów transporto-
wych państwowych przedsiębiorstw do realizacji 
tego typu zadań transportowych? Bardzo rzadko 
zasób transportowy w logistyce pracuje w 100%. 
Włączenie się operatorów pocztowych w realiza-
cję zadań o charakterze publicznym wpisuje się 
w strategię zrównoważonego rozwoju i koncepcję 
logistyki miasta, podjętych już w badaniach i prak-
tyce obszarów aglomeracyjnych. Byłby to wyraz 
modelu zarządzania usługami komunalnymi opar-
tymi na współdzieleniu (rys. 1).

Odnośnie do klienta biznesowego, rozumianego 
jako podmiot gospodarujący, potencjał zarobko-
wego tworzenia platform współdzielenia w opar-
ciu o zasoby poczty wydaje się największy. Niektó-
rzy operatorzy, jak np. francuska La Poste, upatrują 
w tym szans na własny rozwój. Wyrazem tego jest 
inicjatywa pod nazwą French IoT. Koncepcja reali-
zowana jest pod auspicjami La Poste i stanowi in-
nowacyjny program dla dużych i mniejszych firm, 
zwłaszcza startupów, mającym na celu przyspie-
szenie rozwoju współdzielonych usług. Istotnym 

elementem projektu mają być cyfrowe platformy 
pocztowe, opracowane przez La Poste, m.in. w za-
kresie bezpiecznego hostowania i udostępniania 
danych, projektowania i dostarczania nowych 
usług, weryfikacji tożsamości, odbierania, archiwi-
zowania oraz udostępniania dokumentów w cy-
frowym sejfie. Do tej pory z oferty francuskiego 
akceleratora skorzystało ponad 200 podmiotów.

W kontekście klienta biznesowego i instytucjo-
nalnego poczty należy zauważyć ideę Krajowego 
Operatora Logistycznego. Pomysł ten pomieściłby 
w sobie i Pocztę Polską, i inne spółki Skarbu Pań-
stwa prowadzące działalność logistyczną, z PKP 
Cargo na czele. Zagadnienie to było przedmiotem 
zorganizowanej w grudniu 2019 r. w Sopocie kon-
ferencji „Modelowanie procesów i systemów lo-
gistycznych”. Krajowy Operator Logistyczny rozu-
miany jest jako platforma pośrednicząca pomiędzy 
użytkownikiem, zlecającym zadania logistyczne 
a jego dostawcą, zgodnie z komercyjnym mode-
lem współdzielenia (rys. 2).

Branża logistyczna w warunkach współdzielenia

PwC zauważa w swoim raporcie „PwC CEE 
Transport & Logistics Trend Book 2019”, że roz-
wiązania w obszarach współdzielenia wcale nie 
wymagają zaawansowanych rozwiązań techno-
logicznych. Jako przykład podaje prosty proces 
dostaw (w tym wypadku posiłków), realizowa-
nych w Bombaju, w oparciu o system specjalnych 
kodów i wykorzystanie rowerów oraz kolei. Tak 
realizowane procesy nie są niedostępne dla ope-
ratorów pocztowych, gdyż na co dzień wykonują 
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Rys. 1. Model zarządzania usługami komunalnymi opartymi na współdzieleniu



23

TEMAT NUMERU LOGISTYKA 2/2020

oni setki innych, bardziej skomplikowanych. Ale 
prowadzenie działalności w jakimkolwiek mode-
lu współdzielenia wymaga poważnych zmian na 
poziomie funkcjonowania całej organizacji. Jak 
podaje DHL w przytaczanym już raporcie z 2017 
r., współdzielenie (w porównaniu z tradycyjnym 
modelem działania, opartym na własności za-
sobów i powiązaniach transakcyjnych) wymaga, 
poza naturalną orientacją sieciową, elastycznej 
struktury zasobów, zaawansowania technolo-
gicznego, skupienia się na potrzebach klienta 
oraz większego udziału pracowników w formule 
„on-demand”, czyli zgodnie z potrzebami. I to są 
warunki brzegowe, aby usługi logistyczne mogły 
być skutecznie, sprawnie i efektywnie oferowane.

DHL uważa, że firmy z branży logistycznej z pew-
nością przyłączą się jeszcze szerzej do koncep-
cji współdzielenia. Kurierzy, dysponując wolnym 
miejscem w aucie, mogą przyjmować dodatkowe 
zlecenia, wiedząc, że cel dostarczenia przesyłki po-
krywa się z zaplanowaną przez nich trasą. Z kolei 
firmy magazynowe, posiadając informacje o wol-
nym miejscu na półkach, mogą zaoferować krót-
ko- lub długoterminową ofertę ich wynajmu. Inny 
model przewiduje, że to operatorzy logistyczni 
dostarczą platformy technologiczne (np. w formie 
aplikacji mobilnej), które umożliwią łączenie do-
stawców z osobami mającymi potrzebę przewozu. 
Gwałtowny rozwój technologiczny w branży logi-
stycznej, zwłaszcza IoT, spowoduje prawdopodob-
nie ogromne optymalizacje łańcuchów dostaw, 

a być może i ich rekonfiguracje. Nietrudno sobie 
wyobrazić, jak sztuczna inteligencja przekazuje 
informację o każdej wolnej powierzchni paletowej 
w magazynie czy wolnym miejscu w pojeździe.

Większość procesów logistycznych realizowanych 
przez poczty ma charakter masowy i powtarzal-
ny, a więc zasoby poczty nigdy nie będą obciążone 
równomiernie i w maksymalnym stopniu. Jednak 
aby te zasoby udostępnić innym podmiotom, or-
ganizacja świadcząca usługi sharingu musi być 
elastyczna, zwinna i maksymalnie odporna na 
zjawiska zewnętrzne. I to wydaje się największym 
wyzwaniem dla poczt, które są jednymi z najwięk-
szych przedsiębiorstw w każdym kraju. 

Podsumowanie

Pandemia COVID-19 okazała się w większości 
silniejsza od wielu, sprawdzonych już procesów 
oraz łańcuchów dostaw, także tych z udzia-
łem poczt. Przykładem jest inicjatywa Nowego 
Jedwabnego Szlaku. Być może obecny kryzys 
przyczyni się do  stworzenia nowych koncepcji 
zarządzania. Idea sharing economy rozwinęła się 
po kryzysie z 2008 r. i początkowo odbierana była 
jako niemerkantylna, ale dzisiaj traktowana jest 
jako okazja do zarobku, gdyż wpisuje się wyraźnie 
we współczesną gospodarkę, opartą na techno-
logiach wspierających rynki towarów i usług. Czy 
poczty wykorzystają nowe możliwości? 
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Rys. 2. Współdzielenie zasobów w formule B2B


