
Szanowni PańStwo,

• zapraszamy Państwa do udziału w największej konferencji poświęco-
nej rynkowi paczek w Polsce, wyzwaniom branży KEP oraz jej synergii  
z sektorem e-commerce.  
• Branża przechodzi właśnie istotne zmiany własnościowe, strukturalne  
i technologiczne. Już dziś należy do najbardziej rentownych i przyszło-
ściowych podsektorów logistyki. otwierają się przed nią nowe możliwości 
związane z handlem transgranicznym w ramach UE (Digital Single Market) 
oraz transatlantyckim (ttiP).

	 RYNEK	PACZEK	WOBEC	WYZWAŃ	CROSS-BORDER	E-COMMERCE.
• Rozwój transgranicznego e-commerce wymusza wprowadzanie no-
wych usług i konieczność świadczenia usług kurierskich ponad granica-
mi. Rodzi to wiele wyzwań logistycznych, ekonomicznych i prawnych. 
Komisja Europejska pracuje nad regulacjami dot. Jednolitego Rynku Cy-
frowego (Digital Single Market), które umożliwią rozwój e-commerce bez 
dotychczasowych ograniczeń oraz równe prawa dla wszystkich e-kon-
sumentów w UE. Jednym z fundamentów Digital Single Market ma być 
budowa zintegrowanego rynku paczek.
• o najważniejszych wyzwaniach współczesnego rynku paczek dysku-
tować będą przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty 
Polskiej, inPost, Forum Przewoźników Ekspresowych i firm kurierskich. 
• Swoje usługi i modele biznesowe odpowiadające na wyzwania rynku 
przedstawią jego liderzy: Poczta Polska i inPost.
 
	 NOWE	MODELE	DOSTAW.	SERVICE	POINT,	CLICK&COLLECT,	
	 PACZKOMATY.
• Jednym z kluczowych problemów branży kurierskiej jest wybór opty-
malnego, dogodnego dla klienta i opłacalnego dla dostawcy, modelu do-
stawy. Koszty tzw. ostatniej mili i obsługi zwrotów znacząco wpływają na 
rentowność branży. w trakcie konferencji przedstawione zostaną wdrożo-
ne modele biznesowe optymalizujące koszty ostatniej mili i umożliwiające 
klientowi odbiór przesyłki w najdogodniejszym dla niego czasie i miej-
scu. Przedstawione będą modele biznesowe: sieci service-pointów, usług  
click&collect oraz paczkomatów.
 
 
 

	 SYNERGIA	E-COMMERCE	I	USŁUG	KURIERSKICH.
• Dynamicznie rosnący segment e-commerce stanie się jednym z głów-
nych źródeł  przychodów sektora paczkowego. zaproszeni eksperci  
i praktycy rynku przedstawią strategie i modele współpracy operatorów 
pocztowych i kurierskich z  firmami z sektora e-commerce.
• nowym trendem są wzrastające oczekiwania e-konsumentów wzglę-
dem szybkości i jakości dostaw produktów i odpowiedź na nie ze strony 
liderów rynku e-commerce i firm kurierskich (platformy wysyłkowe; usłu-
ga SameDayDelivery; pre-shipment).

	 AUTOMATYZACJA,	AUTOIDENTYFIKACJA,	MONITORING	
	 I	GEOLOKALIZACJA.
• w technologicznej części konferencji przedstawione zostaną najnowsze 
rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów kurierskich, autoidentyfi-
kacji i monitoringu przesyłek oraz geolokalizacji.

	 UWARUNKOWANIA	REGULACYJNO-PRAWNE	ŚWIADCZENIA	
	 KRAJOWYCH	I	TRANSGRANICZNYCH	USŁUG	KURIERSKICH.
• w ostatniej części konferencji zaproszeni prawnicy specjalizujący się 
w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego omówią takie kwe-
stie, jak krajowe i transgraniczne  zasady świadczenia usług kurierskich, 
odpowiedzialność operatorów za ich świadczenie, ochrona interesów 
użytkowników, prawne aspekty obsługi zwrotów paczek, a także kwestie 
opodatkowania działalności kurierskiej krajowej i transgranicznej. 

W	trakcie	konferencji	wygłoszą	wystąpienia	lub	wezmą	udział	w	pane-
lach	dyskusyjnych	przedstawiciele:	Urzędu	Komunikacji	Elektronicznej,	
Poczty	Polskiej	S.A.,	InPost	S.A.,	firm	kurierskich,	Forum	Przewoźników	
Ekspresowych,	Polskiego	Stowarzyszenia	Marketingu	SMB,	Ogólnopol-
skiego	Związku	Pracodawców	Niepublicznych	Operatorów	Pocztowych,	
Instytutu	Pocztowego	oraz	przedstawiciele	 renomowanych	kancelarii	
prawnych	i	firm	doradczych.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronie: 
www.adventure.pl

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji!
Michał Putkiewicz, Prezes zarządu adventure Consulting Sp. z o.o. 
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Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure
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: 09.30-10.00:		 rejestracja uczestników i kawa powitalna

		 	 10.00:		 	otwarcie konferencji

RYNEK PACzEK w POlsCE I NA ŚwIECIE wObEC wYzwAŃ 
CROss-bORDER E-COmmERCE, OstAtNIEJ mIlI I OCzEKIwAŃ 
KlIENtÓw E-COmmERCE.
10.00-10.30:		 Rynek paczek w polsce i Unii eURopejskiej. 
   UwaRUnkowania RegUlacyjno-pRawne 
   RozwojU sektoRa kURieRskiego w kontekście 
   RozwojU handlU tRansgRanicznego.
> Karol KrzywicKi, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.30-11.00:		 wystąpienie poczty polskiej s.a.
> przedstawiciel Poczty Polskiej S.A.

11.00-11.45:		 cRoss-boRdeR, digital single MaRket, 
   ostatnia Mila – główne wyzwania i kieRUnki 
   RozwojU UsłUg kURieRskich w polsce 
   i eURopie.
> panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli: Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Ministerstwa administracji i cyfryzacji, Poczty Polskiej, inPost, 

Forum Przewoźników Ekspresowych, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu 

SMB, ogólnopolskiego związku Pracodawców Niepublicznych operatorów 

Pocztowych oraz instytutu Pocztowego.

11.45-12.15:		 główne tRendy na RynkU paczek na świecie: 
   wyzwania ostatniej Mili,  seRvice-pointy, 
   UsłUgi  click&collect,  UsłUgi szybkiej 
   dostawy , pReshipMent. 
> Michał MazUr, Partner, PwC Polska Sp. z o.o.

12.15-12.30:		 przerwa na kawę
12.30-13.00:		 cRoss-boRdeR e-coMMeRce – wyzwania 
   technologiczne, logistyczne i biznesowe.
> MarciN BoSacKi, International Sales Director, InPost S.A.

AutOmAtYzACJA I INNOwACJE w zAKREsIE lOgIstYKI PACzEK.
13.00-13.30:		 beUMeR gRoUp- Rozwiązania dla sektoRa kep 
   z UwzględnienieM e-coMMeRce. beUMeR gRoUp 
   – solUtions foR the cep indUstRy taking 
   e-coMMeRce into accoUnt.
> FraNz NiEMiEtz, Senior Sales Manager Logistics Systems, Beumer 

 Maschinenfabrik GmbH&Co. KG oraz JaroSław GorczyńSKi, 

 Dyrektor techniczny, Beumer Group Poland Sp. z o.o.

NOwE  mODElE DOstAw - ODPOwIEDŹ NA wYzwANIA OstAtNIEJ 
mIlI.
13.30-14.00:		 paczka w RUchU. Rozwój sieci 
   seRvice-pointów, jako odpowiedź na 
   wyzwania ostatniej Mili.
> zaproszony: BartoSz DoMaraDzKi, Dyrektor eCommerce, Ruch S.A.

sYNERgIA E-COmmERCE I usŁug KuRIERsKICH. OCzEKIwANIA 
KlIENtÓw E-COmmERCE wzglĘDEm DOstAw PACzEK.
14.00-14.30:		 oczekiwania e-konsUMentów wobec szybkości 
   i jakości dostaw pRodUktów. Rozwój UsłUgi 
   szybkiej dostawy (saMedaydeliveRy) na 
   świecie i w polsce.
> Piotr StENcEl, Prezes Zarządu, Sheepla.pl

14.30-15.15:		 lunch
mONItORINg I gEOlOKAlIzACJA NA RYNKu PACzEK.
15.15-15.45:		 location analytics – pRzestRzenne 
   spojRzenie na wyzwania logistyczne bRanży 
   pocztowej i kURieRskiej.
> Karol SawicKi, Dyrektor, Dział Rynku Biznesowego, Esri Polska Sp. z o.o.

uwARuNKOwANIA REgulACYJNO-PRAwNE ŚwIADCzENIA 
KRAJOwYCH I mIĘDzYNARODOwYCH usŁug KuRIERsKICH.
15.45-16.15:		 tRansgRaniczne UsłUgi kURieRskie w świetle 
   pRojektU „digital single MaRket” koMisji 
   eURopejskiej, „zielonej księgi” Ue dot. 
   zintegRowanego RynkU paczek, dyRektyw Ue 
   oRaz pRawa polskiego.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

16.15-16.45:		 zasady świadczenia UsłUg kURieRskich, 
   odpowiedzialność opeRatoRów za ich 
   świadczenie, ochRona inteResów 
   Użytkowników oRaz obsłUga zwRotów na 
   gRUncie pRawa polskiego.
> mec. raFał SzczęSNy, Wspólnik, kancelaria prawna Kobiela Szczęsny 

 Radcy Prawni Sp.P. 

16.45-17.15:		 tRansgRaniczne e-coMMeRce oRaz UsłUgi 
   kURieRskie i logistyczne a obowiązki 
   podatkowe.
> mec. aGNiESzKa PaJUrEK, Doradca Podatkowy, Kancelaria prawna SSW 

  Spaczynski Szczepaniak

17.15-17.30:		 podsumowanie i zakończenie konferencji

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 + 23 % 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 15 maja 2015.
  
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: .........................................................

FORmulARz zgŁOszENIOwY
prosimy o przesłanie emailem pod adres: adventure@adventure.pl lub faksem pod nr 22 894 40 24

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI „RYNEK PACZEK 2015” 
ODbYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 18 MAJA 2015 NAStĘPUJĄCYCH OSÓb::
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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl
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paczka w RUchU. Rozwój sieci seRvice-pointów, jako odpowiedź na 

wyzwania ostatniej Mili.
zaproszony: BartoSz DoMaraDzKi, Dyrektor Commerce, Ruch S.A.


