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IV  EDYCJA KONFERENCJI „FORUM TECHNOLOGICZNE : POCZTA XXI WIEKU 2016. 
FORUM NOWOCZESNNYCH DOSTAW”

w dniu 8 marca 2016 roku w warszawie odbyła się iV edycja konferencji „Forum 
Technologiczne: Poczta XXi wieku 2016. Forum nowoczesnych Dostaw”.

w konferencji wzięło udział 50 uczestników reprezentujących najważniejsze przed-
siębiorstwa z sektora pocztowego, kurierskiego, technologicznego i doradczego.

celem Forum było przedstawienie i omówienie głównych trendów technologicznych 
rozwoju sektora pocztowego i kurierskiego : cyfryzacji usług, mobilności, automa-
tyzacji, rozwoju stref samoobsługowych, technologicznych rozwiązań wyzwań ostat-
niej mili i obsługi sektora e-commerce.

wystąpienie otwierające konferencję wygłosił  Pan minister Kazimierz smoliński, 
sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i Budownictwa, który przedstawił 
strategię rządu względem rynku pocztowego i Poczty Polskiej s.a. minister mówił 
również o znaczeniu usługi powszechnej i świadczącego ją operatora wyznaczonego 
dla sprawnie działającej administracji publicznej.

Przedstawiciel urzędu Komunikacji elektronicznej – Dyrektor Departamentu rynku 
Pocztowego Pan Karol Krzywicki omówił wyzwania regulacyjno-prawne cyfryzacji 
usług pocztowych, problemy prawne pojawiające się w związku ze świadczeniem 
usług cross-border oraz inicjatywy unii europejskiej w zakresie budowy Jednolitego 
rynku cyfrowego w europie.

Przedstawiciel Poczty Polskiej s.a. Pan Łukasz Kulesza, Dyrektor Biura rozwoju 
usług Finansowych, przedstawił plan wdrożenia  i nowe możliwości sprzedażowo-
usługowe, jakie daje projekt „mobilny listonosz”, czyli wyposażanie listonoszy, ku-
rierów i pracowników placówek oddawczych w urządzenia mobilne (tablety; smart-
phony; signature pady).

część analityczno-doradczą konferencji otworzyło wystąpienia Pana michała mazu-
ra, Partnera w Pwc. w trakcie prezentacji przedstawiciel Pwc przedstawił najnow-
sze badania dot. trendów spadkowych na rynku usług listowych. 

michał Płotnicki z ey przedstawił innowacyjne usługi i rozwiązania wdrażane przez 
europejskich operatorów w czasach cross-border ecommerce. zanalizował rów-
nież potencjał rynku cross-border ecommerce w Polsce i europie.

w części operatorskiej konferencji Pan Dariusz stolarczyk, wiceprezes zarządu 
ruch s.a., przedstawił innowacyjne i kompleksowe usługi dla sektora ecommerce 
w zakresie dostaw, zwrotów i outsourcingu logistycznego wdrażane (lub projekto-
wane) przez jego spółkę.
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nowe trendy na rynku ecommerce i propozycje biznesowej odpowiedzi na nie przed-
stawił Dyrektor marketingu globalnego inPost s.a. Pan mateusz wróbel.

część technologiczna konferencji obejmowała 4 wystąpienia prezentujące innowa-
cyjne rozwiązania.

Przedstawiciel salesmanago, wiodącej na świecie polskiej platformy z zakresu 
marketing automation, Pan aleksander skałka przedstawił możliwości, jakie daje 
zastosowanie narzędzi marketingu automation w wielokanałowej komunikacji  
z klientem usług paczkowych i logistycznych.

w trakcie konferencji przedstawiony został pierwszy na polskim rynku lodówkomat 
wdrażany we współpracy z delikatesami alma przez firmę coolomat. Prezes spółki 
Pan marcin warzocha przedstawił funkcjonalności, korzyści dla sprzedawcy i klien-
ta oraz uwarunkowania techniczne działania urządzenia.

Pan Piotr miszczak z zebra Technologies przedstawił nowe rozwiązania i możli-
wości dla operatorów logistycznych płynące z zastosowania internetu rzeczy (ioT). 
omówił m.in. możliwości zastosowania ioT w monitorowaniu łańcucha dostaw.

na zakończenie konferencji Pan grzegorz urban z Pwc omówił globalne trendy  
w zakresie innowacyjnych usług dostaw opartych o zasady ekonomii współdzielenia 
i nowoczesne technologie, m.in. usługi ubera (uber rush; uber merchant Delivery), 
amazona (amazon Prime air) i inne.

Platynowym Partnerem Konferencji była Poczta Polska s.a. 

w konferencji uczestniczyło ponad 50 menadżerów reprezentujących najważniejszych operatorów pocztowych, kurierskich  
i logistycznych oraz dostawców technologii.
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Karol Krzywicki (Dyrektor Departamentu rynku 
Pocztowego w uKe) omówił m.in. inicjatywy unii 
europejskiej dot. budowy Jednolitego rynku cyfrowego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej s.a. Łukasz Kulesza 
omówił stan wdrożenia i funkcjonalności projektu 
„mobilny listonosz”.

michał mazur z Pwc przedstawił główne trendy na 
europejskim rynku pocztowym i kurierskim.

o  wyzwaniach nowoczesnego rynku dostaw dyskutowali 
m.in. (od lewej) : michał Putkiewicz (Prezes zarządu, 
adventure consulting sp. z o.o.), Kazimierz smoliński 
(sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury 
i Budownictwa) oraz Karol Krzywicki (Dyrektor 
Departamentu rynku Pocztowego w uKe).

Kuluary konferencji są wyjątkową okazją do spotkań 
liderów branży.

wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Kazimierz 
smoliński, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury 
i Budownictwa.
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wiceprezes zarządu ruch s.a. Dariusz stolarczyk 
przedstawił innowacyjne i kompleksowe usługi dla 
sektora ecommerce oferowane przez ruch.

mateusz wróbel, global marketing Director w inPost 
s.a., wskazał na kreowanie trendów, jako główny czynnik 
przewagi konkurencyjnej na rynku ecommerce.

Korzyści, jakie operatorom logistycznym, przynosi 
zastosowanie rozwiązań marketing automation 
przedstawił aleksander skałka z salesmanago.

marcin warzocha, Prezes zarządu coolomat sp. z o.o., 
przedstawił pierwszy w Polsce lodówkomat – coolomat.

michał Płotnicki z ey przedstawił innowacyjne usługi 
wdrażane przez europejskich i światowym operatorów  
w odpowiedzi na rosnący rynek cross-border ecommerce.

o tym, jak wykorzystać internet rzeczy w monitoringu 
łańcucha dostaw mówił Piotr miszczak z zebra 
Technologies.
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 uczestnicy w trakcie obrad.grzegorz urban z Pwc omówił globalne trendy w zakresie 
innowacyjnych usług dostaw opartych o zasady ekonomii 
współdzielenia i nowoczesne technologie.
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Lista firm i instytucji uczestniczących w IV edycji konferencji:

· Benhauer sp. z o.o.

· coolomat sp. z o.o.

· DPD Polska sp. z o.o.

· ey ernst&young

· euro-locKs sp. z o.o.

· georg utz sp. z o.o.

· inPost s.a.

· instytut Pocztowy

· KeBa ag

· ministerstwo infrastruktury i Budownictwa

· nVs group sp. z o.o.

· Poczta Polska s.a.

· Poczta Polska usługi cyfrowe sp. z o.o.

· PosTDaTa s.a.

· Pwc Polska sp. z o.o.

· ruch s.a.

· salesmanago

· urząd Komunikacji elektronicznej

· zebra Technologies sp. z o.o.
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e-mail: adventure@adventure.pl | strona: www.adventure.pl

Kolejna edycja konferencji już w marcu 2017 w Warszawie.  
 
Zapraszamy !
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