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Nasza strategia to bu-
dowa silnej Pocz-
ty Polskiej na rynku 
kuriersko-paczko-

wym. Ważną rolę do odegra-
nia mają także usługi finanso-
we i ubezpieczeniowe, których 
zadaniem jest stabilizacja przy-
chodów Grupy Poczty Polskiej 
w kontekście zmian na rynku 
pocztowym. Jednym z elemen-
tów takiego rozwoju są usługi 
z segmentu logistyki gotówki. 
Przewidzieliśmy w naszej stra-
tegii wzrost przychodu z obsługi 
obrotu gotówkowego oraz usług 
konwojowania wartości. Poczta 
Polska ma już właściwe kompe-
tencje, aby zdynamizować te usłu-
gi i zapewnić im wysoką sprzedaż. 
Zadania z tego zakresu realizowa-
ne będą przez naszą wyspecjali-
zowaną i zreformowaną w ostat-
nim czasie jednostkę biznesową 
Pion Poczta Polska Ochrona.

Jerzy Jóźkowiak
Prezes Poczty Polskiej
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● Znamy już częściowo strategię Poczty Pol-
skiej w zakresie usług finansowych. Jaka jest 
strategia Pionu Poczta Polska Ochrona?
Misją Pionu Poczta Polska Ochrona jest 
wspieranie naszych klientów w optymaliza-
cji szeroko rozumianych kosztów związanych 
z obsługą obrotu gotówkowego. W tym celu 
doskonalimy procesy wewnątrz Pionu Pocz-
ta Polska, rozwijamy narzędzia usprawniają-
ce współpracę z klientami, rozwijamy ofertę 
produktową i dostosowujemy usługi do po-
trzeb naszych klientów.

● Co odróżnia Pion Poczta Polska Ochrona 
od konkurencji?
Takie różnice są dwie: produkt i organizacja.
Podstawową usługą Pionu Poczta Polska 
Ochrona jest obsługa obrotu gotówkowego. 
Współpracujemy z firmami, które prowadzą 
obsługę gotówkową – zarówno z bankami i in-
stytucjami finansowymi, jak i z sieciami han-
dlowymi oraz mniejszymi podmiotami. Dla 
naszych klientów przygotowujemy rozwiąza-
nia dostosowane do ich potrzeb, umożliwiają-
ce optymalizację procesów związanych z ob-
sługą obrotu gotówkowego oraz związanych 
z nim kosztów.
Pion Poczta Polska Ochrona posiada 50 liczar-
ni, w których jest procesowana gotówka, nie-
mal 200 miejsc, w których organizowane są 

konwoje, ponad 500 pojazdów do transpor-
towania/konwojowania wartości. Tak szeroka 
sieć umożliwia realizację usług na terenie ca-
łej Polski, także w obszarach pozamiejskich. 
Poczta Polska inwestuje zarówno w urządze-
nia w liczarniach, jak i flotę pojazdów.

● Co jest mocną stroną Pionu Poczta Polska 
Ochrona?
Najmocniejszą stroną naszego Pionu są kom-
petentni, doświadczeni i zaangażowani pra-
cownicy.
Wysoka jakość naszych usług, szeroka dostęp-
ność, stosowanie nowoczesnych rozwiązań 
operacyjnych 
● Skąd zmiana dotychczasowej nazwy – Cen-
trum Usług Koncesjonowanych na Pion Poczta 
Polska Ochrona?
Wprowadzenie nazwy Pion Poczta Polska 
Ochrona jest elementem dostosowania się 
do standardów organizacyjnych PP, zgodnie 
z którymi wszystkie jednostki biznesowe funk-
cjonują jako Piony. Jednocześnie zmiana po-
zwala dostosować nazewnictwo naszych sta-
nowisk do zmienionej Ustawy o ochronie osób 
i mienia, a nazwy komórek do wymogów ryn-
kowych. Ponadto nastąpią zmiany kompe-
tencyjne w części komórek w rozumieniu po-
dejścia w pełni procesowego do zarządzania 
naszą jednostką.

Usługi świadczone 
przez Pion Poczta 
Polska Ochrona:

  Obsługa obrotu 
gotówkowego 

  Cash handling 

  Konwojowanie 
osób i mienia 

  Stacjonarna ochrona 
osób i mienia

  Monitoring obiektów 
i obszarów 

  Zabezpieczenie 
techniczne mienia

  Ośrodek szkoleniowy 
ochrony lotnictwa 
cywilnego
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Jarosław Guziałek
Dyrektor Zarządzający Pionem Poczta Polska Ochrona
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