
Zapraszam Państwa do udziału w VI edycji konferencji „Rynek usług 
pocztowych w Polsce 2010”. 

Konferencja jest największym i najbardziej prestiżowym wydarze-
niem dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich  
i dystrybucyjnych w Polsce. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 80 
uczestników (w tym 28 Prezesów, Wiceprezesów i Członków Zarządu) 
reprezentujących 40 przedsiębiorstw.

Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Anna Streżyńska, 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruk-
tury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesi, członkowie 
Zarządów oraz przedstawiciele najważniejszych operatorów poczto-
wych, firm kurierskich, kolporterskich i dystrybucyjnych, dostawców 
technologii, a także przedstawiciele sektora e-commerce oraz maso-
wych nadawców.

Udział w konferencji jest wyjątkową okazją do dyskusji o przyszłości 
sektora usług pocztowych w Polsce, kierunkach rozwoju i nowych 
usługach świadczonych przez operatorów pocztowych, zapoznania 
się z najnowszymi technologiami dla operatorów oraz nawiązania 
cennych kontaktów biznesowych.
 

Wystąpieniom i dyskusjom na sali obrad towarzyszyć będzie część 
wystawiennicza we foyer konferencji, gdzie prezentowane będą naj-
nowsze produkty i rozwiązania dla operatorów.

 GłównE tEmAty tEGorocznEj KonfErEncji:

 Projekt nowego Prawa Pocztowego;

 Poczta Polska i konkurencja wobec wyzwań otwarcia rynku 

 pocztowego;

 Kierunki rozwoju rynku pocztowego (konwergencja usług; 

 poczta hybrydowa; nowe usługi);

 Hurtowy rynek usług pocztowych z perspektywy operatorów 

 i masowych nadawców;

 obsługa sektora e-commerce;

 nowe technologie dla operatorów pocztowych.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure 
Consulting Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. Żołny 49 A, tel: (22) 894 40 23,  
fax: (22) 894 40 24, www.adventure.pl • Adventure Consulting Sp. z o.o. wpisana jest do 
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XX Wydział Gospodar-
czy pod nr KRS 0000222426.
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Szczegółowe informacje o konferencji na Stronie  

www.adventure.pl

prOGraM:

09.30-10.00:		 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00:		 	 otwarcie konferencji
STRATEGIA RZĄDU I REGULATORA WOBEC SEKTORA USŁUG  
POCZTOWYCH. STAN PRZYGOTOWAŃ DO PEŁNEGO OTWARCIA 
RYNKU
10.10-10.30:		 Założenia do projektu ustawy prawo 
  pocZtowe i strategia rZądu wobec rynku 
  usług pocZtowych. 
> zaproszony: maciej jankowSki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

    Infrastruktury

10.30-11.15:		 bariery wejścia na rynek usług pocZtowych. 
  koniecZność ich ogranicZania.
> karol krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd 

    Komunikacji Elektronicznej 

11.15-11.45:		 pocZta polska i nowe prawo pocZtowe wobec 
  wyZwań otwarcia rynku usług pocZtowych.
> andrzej PolakowSki, Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A. oraz alina  

    kęPczyńSka, Dyrektor Biura Regulacji Prawnych, Poczta Polska S.A.

11.45-12.00:		 przerwa na kawę
NOWE TECHNOLOGIE DLA OPERATORÓW POCZTOWYCH
12.00-12.30:		 automatyZacja i nowocZesne
  roZwiąZania na rynku pocZtowym.
> wiesław różańSki, Wiceprezes Zarządu, Arcus S.A

12.30-13.00:		 wystąpienie firmy technologicznej 
KIERUNKI ROZWOJU RYNKU POCZTOWEGO I KURIERSKIEGO
 13.00-13.30:	 branża prZesyłek ekspresowych: kondycja 
  sektora w kontekście Założeń do ustawy 
  prawo pocZtowe.
> robert Sulich, Prezes Zarządu,  Forum Przewoźników Ekspresowych

13.30-14.00:		 obsługa sektora e-commerce. nowy kierunek 
  roZwoju operatorów pocZtowych. 
 > rafał BrzoSka, Prezes Zarządu, InPost Sp. z o.o.

14.00-14.30:		 jakich usług pocZtowych ocZekują masowi 
  nadawcy.
> panel z udziałem masowych nadawców

14.30-15.15:		 lunch
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE OTWARCIA RYNKU 
POCZTOWEGO W POLSCE
15.15-15.45:		 modele biZnesowe operatorów pocZtowych 
  i tendencje rynkowe na ZliberaliZowanych 
  oraZ otwieranych rynkach krajów u.e. 
> przedstawiciel renomowanej firmy doradczej

15.45-16.15:		 usługa powsZechna na krajowym rynku 
  pocZtowym. obsZar ZastrZeżony, 
  konkurencja, ceny, substytucja.
> anna Stolarczyk, Instytut Łączności

16.15-16.45:		 uwarunkowania prawne otwarcia rynku 
  pocZtowego w polsce. Założenia do projektu 
  ustawy prawo pocZtowe a dyrektywa 
  pocZtowa.
> mec. olgierd ŚwierzewSki, kancelaria Łukowicz, Świerzewski 

    i Wsp. Sp.k.

16.45-17.00:		 podsumowanie i zakończenie konferencji.

formULArz zGłoSzEniowy
prosimy o przesłanie faksem pod nr (022) 894 40 24 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KonFEREnCJI „RYnEK USŁUG PoCZtoWYCH W PoLSCE 2010” oDBYWAJĄCEJ SIĘ W DnIU 22 WRZEŚnIA 2010 nAStĘPUJĄCYCH oSÓB:
 

1.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   .......................................

     imię                              nazwisko                                      stanowisko                                 kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

2.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   .......................................

     imię                              nazwisko                                      stanowisko                                 kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

3.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   .......................................

     imię                              nazwisko                                      stanowisko                                 kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

Koszt udziału w konferencji wynosi:  1490,00 PLn + 22 % VAt/ oSoBA. obejmuje on udział w konferencji, drukowaną  dokumentację, przerwy na kawę oraz lunch. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem i dokonanie wpłaty za udział w konferencji do dnia 17 września 2010.
  
należność prosimy o przekazanie na nr konta: Adventure consulting Sp. z o.o. Volkswagen Bank Polska 22213000042001031274380001

oświadczamy, że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAt i posiada nr nIP............................... Upoważniamy firmę Adventure Consulting Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAt bez podpisu odbiorcy. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału w konferencji dostępnym na stronie www.adventure.pl, 
akceptujemy zasady udziału w konferencji i zobowiązujemy się do uregulowania płatności. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych osobowych w bazie 
adresowej Adventure Consulting Sp. z o.o. i otrzymywanie informacji o organizowanych imprezach. 

data: ..........................................................           pieczęć firmowa: .....................................................           podpis: ...........................................................
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