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„7 dni na biznes” 
– program „Bloomberg 
Businessweek Polska” 
i Radia PiN – w każdy 
poniedziałek od 7.00 

do 10.00. Zapraszamy!
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Pieniądze ciężko 
harują w sieci
Łącznie ponad milion 
złotych pożyczył 
w serwisach social lending 
polski rekordzista . Zwrócił 
1,2 mln zł. W pięć lat 
pożyczyliśmy sobie w ten 
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pojawiła się konkurencja 
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Klienta mniej denerwować 
Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej, 
o restrukturyzacji i walce o Bank Pocztowy
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Zoom
Polscy menedżerowie atakują szczyt
Dochodzą już do najwyższych stanowisk 
w wielkich światowych korporacjach. Wnoszą 
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Trójka z Detroit znów staje się wielka
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Zaczyna się era post–PC
Tablety pojawiły się trzy 
lata temu. W tym roku 
ich sprzedaż przebije 
komputery osobiste. 
Rynek używanych 
na co dzień urządzeń 
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w zawrotnym tempie
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Taką stawkę podatkową dla rodzin 
o dochodach ponad 1 mln dol. 
rocznie chce wprowadzić pre-
zydent USA Barack Obama. 
Podwyżka dla najbogat-
szych, zwana „regułą 
Buff etta”, jest częścią 
planów zmniejsza-
nia defi cytu bu-
dżetowego.
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Edytorial

Widzi nam się

„Przepraszamy 
klientów za wszystko, 
co zaszło do tej 
pory.  Zaprzestajemy 
automatycznego 
przenoszenia 
dotychczasowych klientów 
„n” i Cyfry+ do nowej 
oferty nc+”.

 

Julien Verley, prezes platformy cyfrowej nc+ 
w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Z
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PRZYSZŁO NOWE

„Jasssne, akurat” – możemy tylko do-
mniemywać, że takie myśli pojawiły się 
w głowach ludzi słuchających wystąpienia 
Steve’a Jobsa w 2007 roku. Aczkolwiek jest 
to bardzo prawdopodobne. Któż bowiem 
w dniu premiery pierwszego iPada w 2010 
roku pokusił się o prognozę, że to płaskie 
urządzenie wkrótce zawojuje świat. Chyba 
nikt, a jeśli nawet, to szybko został wy-
śmiany. A Jobs wieszczył wówczas rychły 
koniec tradycyjnych komputerów, sposo-
bów pracy, do jakich byliśmy przyzwy-
czajeni, technologii, jakie wtedy wszyscy 
znaliśmy. Minęło pięć lat i z pełną odpo-
wiedzialnością możemy powiedzieć, że 
ta zmiana się właśnie dokonuje. Na na-
szych oczach. W sukurs przychodzą liczby. 
I kwartał tego roku w wykonaniu kompu-

terów stacjonarnych (wliczając w to lapto-
py) był najsłabszy w historii. Ich sprzedaż 
na całym świecie spadła o 14 proc., a pro-
gnozy były dwukrotnie przestrzelone. Co 
dalej? Zapraszam na 34. stronę, gdzie spe-
cjalny raport o erze post–PC. Ale przywo-
łując jedną z opinii, era kamienia łupanego 
nie skończyła się dlatego, że ich zabrakło. 
Pojawiły się po prostu nowe narzędzia. 
Teraz będzie podobnie, tylko o wiele szyb-
ciej. Wygra ten, komu uda się nadążyć za 
zmianami.

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

 

Edytorial

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl
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Sed in ante 
donec venatis 
nibh a dolor ut 

lectus mauris et 
vestibulum ac

Klienta mniej 
denerwować

Otwarcie

Oferta, którą 

otrzymaliśmy z PKO BP, 

była najmniej korzystna. 

Zarówno dla nas, 

jak i dla Skarbu 

Państwa. 
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Wyobraża Pan sobie dzień, w którym 
znikną papierowe znaczki pocztowe?
Tak, ale one nie znikną zupełnie. Zawsze 
będzie grono osób, które będą zajmowały 
się fi latelistyką. 

Kiedy więc?
Proces już trwa. Zaraz będziemy płacić 
za znaczki SMS–ami albo poprzez stronę 
internetową, więc ten papierowy staje się 
powoli wirtualny. Według niektórych 
szacunków ostatni papierowy list z pa-
pierowym znaczkiem zostanie wysłany 
w 2025 roku, choć u nas może to trwać 
dłużej ze względu na opóźnienia cywili-
zacyjne. 

A nie ze względu na opóźnienia 
w samej Poczcie?
Również. Poczta przysnęła, gdy wokół 
zachodziły zmiany, i teraz budzimy ją 
z letargu. 

Łatwo jest?
Jest bardzo duża grupa osób, które nie 
są przekonane, że zmiany w tej fi rmie są 
możliwe. 

Duża grupa w przypadku 90 tys. 
zatrudnionych to ile?
Kilka tysięcy, które są obserwatorami. 
W przeszłości do Poczty przychodziły 
osoby, które obiecywały zmiany, 
ale poza słowami nic się nie działo. 

To dlaczego Pan ich nie zwolni?
A dlaczego mam to robić? Są to ludzie, 
którzy oczekują zmiany, ale zostali znie-
chęceni do pracy przez moich poprzed-
ników. Jedyną metodą jest teraz posta-
wienie ich przed faktami dokonanymi. 
Wprowadzamy usługi cyfrowe, nowe 
oferty dla biznesu, zmieniamy podej-
ście do klienta indywidualnego, budując 
nowe, przyjazne placówki bez tradycyj-
nych okienek, za to z urządzeniami 
samoobsługowymi. Efekty już widać, 
bo zdobywamy nowych klientów i odzy-
skujemy tych, którzy kiedyś odeszli 
do konkurencji.

Co to znaczy?
W praktyce – by zdenerwowanie klienta 
stojącego w kolejce było coraz mniejsze. 
Szczególnie gdy musi odebrać list pole-
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cony. Najtrudniejsza sytuacja jest w War-
szawie, która ma po prostu za mało pla-
cówek.  

O ile?
O kilkadziesiąt. Tylko że mówimy 
o nowym typie placówek pocztowych, 
które będą mniejsze i sprawniejsze od 
tych znanych od kilkudziesięciu lat. 

Ogłoszenie wojny „paczkomatowej”?
Nie, wręcz przeciwnie. Prawdopodobnie 
nawiążemy współpracę z innymi pod-
miotami, bo paczkomaty będą nam dość 
szybko potrzebne w strefach samoobsłu-
gowych. 

A może na początek wystarczyłoby 
zmienić godziny pracy listonoszy, by 
z awizo nie przychodzili w południe, 
kiedy wszyscy są w pracy? 
O tym również rozmawiamy, o elastycz-
nym czasie pracy i zmianie sposobu wy-
nagradzania listonoszy. Tylko że to trwa. 
Każda zmiana w tym względzie wymaga 
uzgodnień z kilkudziesięcioma związkami 
zawodowymi. Z drugiej strony – wymaga 
to także zmiany mentalności pracowni-
ków Poczty. 

Klient wrogiem przecież.
Jeśli pensja nie zależy od tego, ilu klien-
tów zostanie obsłużonych i w jaki sposób, 
to warto to zmienić, by osiągnąć lepsze 
efekty. 

A kasa płynie.
Dlatego potrzebny jest nam nowy system 
wynagradzania. Prowizyjny, który będzie 
brał pod uwagę jakość i ilość. 

Im więcej Kowalskich Nowak 
na poczcie obsłuży, i im więcej 
Kowalskich wyjdzie zadowolonych, 
to tym więcej ten Nowak na poczcie 
będzie zarabiał?
Tak, mam nadzieję, że w końcu tak się 
stanie i uda nam się sfi nalizować proto-
kół dodatkowy do układu zbiorowego, 
a wtedy wynagrodzenie prowizyjne 
na Poczcie stanie się faktem. 

W jakich proporcjach?
Docelowo powinno to być minimum 
30 proc. zmienne, z tendencją rosnącą.

Są opory?
Raczej obawy przed zmianą i czymś nie-
znanym. Jeśli ludzie przez kilkadziesiąt lat 
są wynagradzani, a ich pensja nie zależy 
od efektów ich pracy, to jest to dla nich 
coś totalnie nowego. Potrzebujemy 
zaangażowanych pracowników, 

Z Jerzym Jóźkowiakiem, 
prezesem Poczty Polskiej, 
rozmawia 
Cezary Szymanek. 

Słaby rok 
Hollande’a
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