Poczta Polska: W ciągu roku podwoiła się liczba przesyłek w
usłudze Odbiór w Punkcie
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W 2019 roku Poczta Polska w każdym miesiącu obsługiwała ponad milion przesyłek w sieci
Odbiór w Punkcie. Trafiła tam co trzecia doręczana przez operatora paczka. Oznacza to, że
klienci państwowej spółki odebrali w tej sieci dwa razy więcej przesyłek niż rok wcześniej.
Liczba przesyłek doręczanych przez Pocztę w opcji Odbiór w Punkcie w 2019 roku podwoiła się.
Wysoką dynamikę widać było szczególnie w szczycie przedświątecznym, kiedy w dwóch pierwszych
tygodniach grudnia klienci odebrali w punktach tyle paczek, ile przez cały listopad. Spółka
odnotowuje stały trend wzrostu popularności odbioru przesyłek w sieci sklepów Żabka i stacji paliw
Orlen. Swoją silną pozycję utrzymują także placówki pocztowe.
– Sieć Odbiór w Punkcie zaczęliśmy budować w 2015 roku wspólnie z partnerami, obecnie tworzą ją
placówki pocztowe, stacje PKN Orlen, sklepy Żabka oraz kioski i saloniki prasowe Ruchu, w sumie to
już 12 tys. miejsc. Prowadzimy rozmowy z firmami sieciowymi, aby dodawać kolejne wygodne dla
klienta punkty na pocztowej mapie click&collect – mówi Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu
Poczty Polskiej.
Klienci odbierają aż 85 proc. przesyłek w dniu dostarczenia ich do punktu. Coraz częściej

korzystanie z usługi mierzone jest w sekundach, dla przykładu średni czas obsługi osoby odbierającej
paczkę w sklepie Żabka wynosi zaledwie 35 sekund. Te punkty odbioru są coraz popularniejsze
wśród klientów Poczty, decyduje o tym wielkość sieci oraz jej rozwój. W grudniu 2019 ponad 40
proc. odbiorów w punkcie zostało zrealizowanych właśnie w Żabkach.
Niemal 75 proc. punktów odbioru to placówki czynne do późnych godzin nocnych, a część działa
przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
Z raportu Poczty Polskiej pt. „Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP)
w Polsce 2014 –2023” wynika, że w 2018 roku operatorzy KEP obsłużyli ponad 476 mln paczek, czyli
o 75 proc. więcej niż w 2014 roku. Wartość rynku wyniosła 6,95 mld zł (wzrost o 60 proc. w stosunku
do 2014 roku). Prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli
dwa razy więcej niż w 2017 roku. Oznacza to wzrost o 78 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
Prognozowany średni wskaźnik rocznego wzrostu w latach 2019–2023 wyniesie 11 proc.
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