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Sieć Poczty Polskiej S.A. w liczbach

z zakresu obrotu gotówkowego

Nowoczesna firma z wieloletnim doświadczeniem:

▪ 50 profesjonalnych liczarni gotówki – z czego 16 

współpracujących bezpośrednio z OO NBP,

▪ Ponad 4,5 tys. placówek pocztowych obsługiwanych w 

ramach obrotu gotówkowego,

▪ Kilkanaście tys. listonoszy dostarczających m.in. 

gotówkę do wielu gospodarstw domowych

NBP COG placówka pocztowa gospodarstwa domowe
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Schemat procesu Obsługa Obrotu Gotówkowego

Raportowanie zrealizowanych przepływów

Procesowanie gotówki

Przeliczanie nadmiarów Formowanie zasiłków

Obsługa zamówień w systemie IT

Śledzenie statusu automatyzacja

Prognoza planowanych przepływów

Wsparcie IT Możliwość korekty
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Nowe rozwiązania w obsłudze obrotu gotówkowego

Zarządzanie procesem obrotu gotówkowego w sieci Poczty Polskiej S.A. 

Standaryzacja 
realizowanych 

procesów

Planowanie w skali 
firmy

Zmiany regulacyjne

Optymalizacja obrotu gotówkowego w liczrniach i w 
transporcie

Planowanie ze 
wsparciem IT

Eliminacja czynności 
manualnych

Optymalizacje 
transportu

Procesowanie gotówki w placówce 
pocztowej

Uproszczone procesowanie gotówki
Recykling i odprowadzanie nadwyżek 

oraz gotówki o nieodpowiedniej jakości
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Automatyzacja w procesowaniu gotówki

Procesowanie wpłat bilonowych z jednoczesnym sortowaniem i 

formowaniem wypłat/ nadmiarów do NBP,

Procesowanie wpłat banknotowych – z wykorzystaniem 

profesjonalnych sorterów stanowiskowych,

Sortowanie banknotów  na sorterach wielokieszeniowych,

Procesowanie wpłat mieszanych na zestawach zintegrowanych
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Standaryzacja czynności w procesowaniu gotówki

Elementy procesu realizowane zgodnie z 
lokalnymi potrzebami (typu – dni i 

godziny realizacji)

Dokumentacja wg ściśle określonych 
wzorców

Przeliczanie, sortowanie znaków 
pieniężnych wg ustalonego standardu

Postępowanie przy różnicy wg 
ustalonego standardu
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Transportowanie wartości pieniężnych

▪ Elektroniczne zgłaszanie i potwierdzanie 

zapotrzebowania na transport,

▪ Optymalna siatka połączeń z wykorzystaniem 

specjalistycznych środków transportu,

▪ Przekazywanie i odbiór wartości za pośrednictwem 

urządzeń, np. wrzutnie, smart sejfy
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Usługa - Obsługa Obrotu Gotówkowego

❑ Obsługa klienta zewnętrznego w OOG wg tego 

samego modelu co obsługa własnej sieci:

▪ odbiór z/ dostarczenie do miejsca wskazanego przez klienta, 

▪ profesjonalne procesowanie gotówki,

▪ raportowanie zrealizowanych usług,

▪ pełna odpowiedzialność za proces obsługi gotówkowej po stronie 

PP S.A.

❑ Spersonalizowanie usług wg potrzeb klientów
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Poczta Polska S.A. 
działająca na rynku obrotu gotówki - podsumowanie

❑ Wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu gotówkowego

❑ Obsługa klienta zewnętrznego z taką samą dbałością jak 

własna sieć

❑ Zrozumienie potrzeb klienta – sami posiadamy rozbudowaną 

sieć punktów handlowo - usługowych

❑ Poszukiwanie nowych rozwiązań akceptując także tradycyjny 

model obsługi
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Poczta Polska S.A. 

działająca na rynku obrotu gotówki

Papierowy woreczek w którym przesłano pieniądze z Sieradza do Warszawy w 1827 

roku
* 90 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji wydawca Poczta Polska S.A. 2011
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Poczta Polska S.A. 

działająca na rynku obrotu gotówki
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dla Was zmieniamy się na lepsze
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dla Was zmieniamy się na lepsze


