
Szanowni PańStwo,
zapraszamy Państwa do udziału w X edycji konferencji „Rynek usług 
pocztowych w Polsce”. Konferencja jest największym wydarzeniem kon-
ferencyjnym dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich  
i dystrybucyjnych w Polsce. 

Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej Pani Magdalena Gaj.  

wystąpienie otwierające konferencję wygłosi Pani Małgorzata olszewska, 
wiceminister administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna za sektor pocztowy.

wystąpienia nt. strategii rozwoju wygłoszą przedstawiciele zarządów ope-
ratora narodowego Poczty Polskiej S.a. oraz głównego operatora alterna-
tywnego inPost Sp. z o.o. 

w dyskusji poświęconej wyzwaniom liberalizacji, cyfryzacji i automatyza-
cji rynku usług pocztowych wezmą udział przedstawiciele rządu, regula-
tora, ustawodawcy, głównych operatorów pocztowych i kurierskich oraz 
organizacji branżowych.

w części technologicznej konferencji przedstawione zostaną główne tren-
dy i innowacje w biznesie pocztowym na świecie.

w konferencji weźmie udział ponad 120 menadżerów z Polski i Europy 
reprezentujących 50 przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskie-
go, marketingu bezpośredniego, kolporterskiego, dystrybucyjnego, han-
dlu elektronicznego, a także przedstawiciele producentów i dostawców 
rozwiązań dla operatorów pocztowych i kurierskich, największych ma-
sowych nadawców oraz reprezentanci sektora doradczego i branżowych 
instytucji badawczych. 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski. 
w kuluarach odbędzie się część wystawienniczo-prezentacyjna konferencji.

 GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
 otwarty rynek usług pocztowych w Polsce − pierwsze doświadczenia 

 z lat 2013 i 2014;
 nowe Prawo Pocztowe w praktyce. ocena działania regulacji, spory, 

 korekty; 
 Polityka rządu i regulatora wobec rynku pocztowego i Poczty Polskiej 

 S.a.; 
 Strategie produktowe i usługowe głównych operatorów wobec 

 wyzwań cyfryzacji i automatyzacji;
 trendy mobilne i nowe technologie w rozwoju nowoczesnych usług 

 pocztowych i kurierskich; 
 Cyfryzacja usług pocztowych. E-usługi i poczta hybrydowa w ofercie 

 operatorów pocztowych; 
 automatyzacja i samoobsługowość procesów pocztowych : 

 paczkomaty, awizomaty, rozwój stref samoobsługowych;
 innowacje i rozwiązania it usprawniające działanie operatorów 

 pocztowych i kurierskich; 
 Strategie rozwoju operatorów pocztowych i kurierskich w erze 

 digitalizacji; 
 Platformy usług kurierskich i innowacyjne rozwiązania dla sektora 

 e-commerce;
 Big Data oraz gwarancje bezpieczeństwa i prywatności przesyłek 

 w erze poczty cyfrowej;
 Cyfryzacja usług pocztowych i jej wpływ na zakres świadczenia usługi 

 powszechnej.

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
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, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.
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: 09.30-10.00:		 rejestracja uczestników i kawa powitalna

	 	 10.00:		 	otwarcie konferencji

uWOlNIONy RyNEK POCZtOWy W POlsCE WObEC WyZWAŃ 
CyFRyZACJI I NOWOCZEsNOŚCI. 
10.00-10.30:		 Strategia rządu wobec rynku pocztowego 
   i poczty polSkiej S.a. rynek pocztowy wobec 
   wyzwań cyfryzacji i nowoczeSności
> Małgorzata olszewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

 Administracji i Cyfryzacji

10.30-11.00:		 rynek uSług pocztowych w drugim roku 
   pełnej liberalizacji. działania na 
   rzecz konkurencji na rynku pocztowym 
   w Strategii regulacyjnej i praktyce działania 
   prezeSa uke.
> karol krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, 

 Urząd Komunikacji Elektronicznej

11.00-11.30:		 wyStąpienie poczty polSkiej S.a. 
> przedstawiciel Poczty Polskiej S.A.

11.30-12.00:		 rola it w budowie przewagi konkurencyjnej 
   dla firmy uSługowej  
> Jacek zacharewicz, Prezes Zarządu, Alfa-Projekt Sp. z o.o.

12.00-12.15:		 przerwa na kawę

12.15-12.45:		 wyStąpienie inpoSt Sp. z o.o.
> sebastian anioł, Dyrektor Zarządzający, InPost Sp. z o.o.

CyFRyZACJA, MObIlNOŚĆ, sAMOObsŁugOWOŚĆ – tRENdy 
ROZWOJu RyNKu usŁug POCZtOWyCH W EuROPIE I NA ŚWIECIE.
12.45-13.15:		  wyStąpienie honeywell Scanning& mobility.
> Jeff taylor, Sales Director Transport&Logistics EMEAI, 

 Honeywell Scanning&Mobility

13.15-13.45:		 tranSforming the poStal ServiceS in new 
   Style of it.
> Paolo cattolico, EMEA Strategic Account Marketing, HP 
13.45-14.30:		 liberalizacja, cyfryzacja, automatyzacja 
   – wyzwania bizneSowe 
   i regulacyjno-prawne. czy operatorzy 
   pocztowo-kurierScy i regulacje 
   prawne nadążają za dynamicznie 
   zmieniającym Się technologicznie rynkiem 
   i oczekiwaniami konSumentów?

> dyskusja panelowa z udziałem: Dariusza Dolczewskiego (Dyrektora 

Departamentu Poczty w Ministerstwie administracji i cyfryzacji), karola 

krzywickiego (Dyrektor Departamentu rynku Pocztowego w uke), 

przedstawiciela Poczty Polskiej s.a., rafała brzoski (Prezesa zarządu 

inPost sp. z o.o.), dr rafała zgorzelskiego (Prezesa zarządu 

ogólnopolskiego związku Pracodawców niepublicznych operatorów 

Pocztowych), Jacka barankiewicza (wiceprezesa zarządu Polskiego 

stowarzyszenia Marketingu sMb), przedstawiciela forum Przewoźników 

ekspresowych oraz sébastiena houzé (sekretarza generalnego feDMa)

14.30-15.15:		 lunch

stRAtEgIE ROZWOJu OPERAtORÓW POCZtOWyCH I KuRIERsKICH 
W EuROPIE I NA ŚWIECIE W ERZE dIgItAlIZACJI. bIg dAtA 
I OCHRONA PRyWAtNOŚCI KOREsPONdENCJI CyFROWEJ. 
syNERgIA usŁug KuRIERsKICH I E-COMMERCE. 
15.15-15.45:		 Strategie rozwoju operatorów pocztowych 
   w erze digitalizacji. wpływ digitalizacji na 
   przychody, zatrudnienie i zakreS świadczenia 
   uSług powSzechnych przez operatorów 
   pocztowych w europie.
> Patrick De bas, Senior Consultant, Ecorys Nederland BV

15.45-16.15:		 big data : potential and governance 
   – conSumer truSt : Setting the right balance 
   between acceSS and privacy.
> sébastien houzé, Sekretarz Generalny FEDMA – Federation of 

European Direct and Interactive Marketing

16.15-16.45:		 Synergia rynku kurierSkiego i Sektora 
   e-commerce. platformy uSług kurierSkich 
   i nowe uSługi, jako odpowiedź na roSnące 
   oczekiwania e-klientów.
> przedstawiciel renomowanej firmy doradczej

RyNEK usŁug POCZtOWyCH W POlsCE Ad 2014. KONKuRENCJA, 
CENy, PRZyCHOdy.
16.45-17.15:		 poczta polSka i operatorzy alternatywni 
   2014. Struktura rynku, ceny, przychody, 
   uSługi.
> anna stolarczyk oraz Marek sylwestrzak, Instytut Łączności

17.15-17.30:		 podsumowanie i zakończenie konferencji
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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 12 września 2014.
  

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 USŁUG POCZtOWYCH W POLSCE 2014” 
ODbYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 17 WRZEŚNIA 2014 NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:
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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl


