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W dniu 17 września 2014 roku w Warszawie odbyła się jubileuszowa X edycja 
konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014”.

honorowy patronat nad konferencją sprawowała  pani Magdalena gaj, prezes urzę-
du Komunikacji Elektronicznej.

wystąpienia otwierające konferencję wygłosili pan Karol Krzywicki, wiceprezes 
urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz pan Jan Jakubczyk z Departamentu poczty 
w Ministerstwie administracji i Cyfryzacji.

 w konferencji wzięło udział 136 uczestników (w tym 40 prezesów, wiceprezesów 
i Członków zarządu) reprezentujących 52 przedsiębiorstwa z polski, Belgii, Danii, 
Francji, holandii, Irlandii, Niemiec i wlk. Brytanii.

platynowym partnerem Konferencji była poczta polska s.a., złotym partnerem 
Konferencji była alfa projekt  sp. z o.o.,  srebrnym partnerem Inpost sp. z o.o., Brą-
zowym partnerem honeywell, głównym partnerem hewlett-packard/Intel, a part-
nerami Konferencji byli aBC Direct Contact sp. z o.o., Direct link worldwide gmbh. 
Konferencja objęta była patronatem polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB.

ponad 130 uczestników reprezentujących 52 przedsiębiorstwa z sektora pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, 
marketingu bezpośredniego, poligraficznego, informatycznego, technologicznego, telekomunikacyjnego i doradczego 
uczestniczyło w tegorocznej konferencji.
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 Główne tematy tegorocznej 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. 
·	poczta polska na uwolnionym rynku – strategia wobec wyzwań liberalizacji, 
 cyfryzacji i automatyzacji  
·	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 usprawniające działanie logistyki pocztowej, kurierskiej 
 i dystrybucyjnej
·	 Innowacje i rozwiązania It usprawniające działanie operatorów pocztowych 
 i kurierskich 
·	Rozwój rynku paczkomatowego w polsce, Europie i na świecie 
·	platformy usług kurierskich i innowacyjne rozwiązania dla sektora e-commerce 
· Big Data oraz gwarancje bezpieczeństwa i prywatności przesyłek w erze poczty
 cyfrowej 
·	usługi powszechne w erze poczt cyfrowych – wpływ digitalizacji na zakres, cenę
 i możliwości świadczenia usO 
·	strategie rozwoju operatorów pocztowych i kurierskich w erze digitalizacji 
·	Kierunki rozwoju konkurencyjnego rynku pocztowego w Europie i na świecie 
·	trendy i nowe modele biznesowe na rynku marketingu bezpośredniego 

w trakcie obrad konferencji.
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przedstawiciel  Ministerstwa administracji i Cyfryzacji  
Jan Jakubczyk w wystąpieniu otwierającym konferencję 
przedstawił strategię rządu wobec poczty polskiej i rynku 
pocztowego.

Karol Krzywicki, wiceprezes urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zapowiedział rozpoczęcie konsultacji  
i ogłoszenie konkursu na operatora wyznaczonego jeszcze 
w 2014 roku. wezwał również operatorów do rozmów  
w sprawie wzajemnego dostępu do infrastruktury 
pocztowej.

grzegorz Świdwiński, prezes zarządu poczta polska 
usługi Cyfrowe sp. z o.o. przedstawił możliwości, jakie 
daje klientom biznesowym i indywidualnym współpraca  
z elektroniczną platformą wysyłkową envelo.pl

Jacek zacharewicz, prezes zarządu alfa projekt sp. z o.o., 
przedstawił rolę It w budowie przewagi konkurencyjnej 
firmy na rynku pocztowo-kurierskim.

Janusz Jank, Dyrektor ds. strategicznych relacji 
biznesowych w Inpost sp. z o.o., przedstawił ocenę 
procesu liberalizacji rynku oraz najnowsze usługi  
i produkty Inpost.
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Otwarcia jubileuszowej X edycji konferencji dokonał Michał 
putkiewicz, prezes zarządu adventure Consulting sp.  
z o.o.
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Dyskusja w trakcie konferencji. pytanie zadaje sławomir 
Żurawski, Dyrektor Biura Rozwoju usług KEp w poczcie 
polskiej s.a.

Kuluary konferencji to okazja do nieformalnych rozmów 
uczestników rynku z regulatorem. wiceprezes uKE 
Karol Krzywicki w trakcie rozmowy z przedstawicielami 
operatorów.

Jeff taylor, sales Director transportation&logistics 
EMEaI w honeywell, przedstawił rozwiązania 
odpowiadające potrzebom klientów w erze mobilności  
i cyfryzacji.

paolo Cattolico z hewlett-packard  omówił rolę It  
w rozwoju nowoczesnych usług pocztowych.
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w panelu „liberalizacja, cyfryzacja, automatyzacja- wyzwania biznesowe i regulacyjno-prawne rynku pocztowego” 
dyskutowali (od prawej): Michał putkiewicz (prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.), Karol Krzywicki (wiceprezes 
urzędu Komunikacji Elektronicznej), sebastien houze (sekretarz generalny FEDMa – Federation of European Direct and 
Interactive Marketing), Jacek Barankiewicz (wiceprezes zarządu polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB), łukasz 
gołębiowski (Dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w poczcie polskiej s.a.), sebastian anioł (Dyrektor zarządzający 
Inpost sp. zo.o.), dr Rafał zgorzelski (prezes Ogólnopolskiego związku pracodawców Niepublicznych Operatorów 
pocztowych) oraz przemysław sypniewski (prezes warszawskiego Instytutu pocztowego). 
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łukasz gołębiowski, Dyrektor zarządzający pionem 
sprzedaży w poczcie polskiej s.a.  wskazał główne 
kierunki rozwoju operatora w najbliższych latach: 
e-commerce, e-usługi, paczki oraz ekspansję poza kraj.

sebastian anioł, Dyrektor zarządzający Inpost sp. z o.o., 
powiedział, że wygrana w przetargu na przesyłki sądowe 
wzmocniła operatora, a rozbudowa sieci umożliwia mu 
świadczenie usług w całym kraju.

Rafał zgorzelski (prezes OzNOp) apelował o współpracę 
operatorów w zakresie wzajemnego udostępniania 
infrastruktury pocztowej.

 sebastien houze (sekretarz generalny FEDMa) 
zastanawiał się, jak pogodzić wielkie możliwości 
marketingowe Big Data z ochroną prywatności 
konsumenta.
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Jacek Barankiewicz (wiceprezes polskiego 
stowarzyszenia Marketingu sMB) reprezentował interesy 
klientów operatorów pocztowych.

anna Moller Boivie z Copenhagen Economics mówiła 
o wpływie cyfryzacji na znaczenie i zakres świadczenia 
usługi powszechnej przez operatorów w Europie.



- 7 -

sebastien houze (sekretarz generalny FEDMa) 
reprezentował największą europejską organizację 
marketingu bezpośredniego.

znaczenie nowej ustawy o prawach konsumenta dla rynku 
pocztowego i użytkowników usług pocztowych omówił 
mec. grzegorz Choromański z polskiego stowarzyszenia 
Marketingu sMB.

anna stolarczyk z Instytutu łączności przedstawiła 
najnowsze dane dot. wielkości i udziałów w rynku, 
przychodów operatorów i cen usług pocztowych.

stoisko prezentacyjne hp/Intel

stoisko prezentacyjne firmy alfa projekt stoisko prezentacyjne honeywell
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Lista firm i instytucji uczestniczących w X edycji konferencji:

·  aBC Direct Contact sp. z o.o.
·  agap sp. z o.o. 
·  alfa-projekt sp. z o.o. 
·  Copenhagen Economics 
·  Direct link worldwide gmbh (part of postNord)
·  Dhl Express (poland) sp. z o.o.
·  DpD polska sp. z o.o.
·  Escher group 
·  FEDMa - Federation of European Direct and Interactive Marketing 
·  FedEx Express polska sp. z o.o. 
·  Ferag polska sp. z o.o. 
·  Forposta s.a. 
·  Forum przewoźników Ekspresowych 
·  gls poland sp. z o.o.
·  Inforsys s.a. 
·  Inpost sp. z o.o. 
·  Instytut łączności
·  Intel
·  K-EX sp. z o.o.
·  Kobiela szczęsny Radcy prawni sp.p.
·  KpMg 
·  Kuvert polska sp. z o.o. 
·  hewlett-packard 
·  honeywell scanning&Mobility 
·  Media Central polska sp. z o.o.
·  Ministerstwo administracji i Cyfryzacji 
·  Motorola solutions
·  Narodowy Bank polski
·  NVs group sp. z o.o. sp.k.
·  Ogólnopolski związek pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych 
· pKO Bp s.a.
·  poczta polska s.a. 
·  poczta polska usługi Cyfrowe sp. z o.o. 
·  polska grupa pocztowa s.a. 
·  polska wytwórnia papierów wartościowych s.a.
·  polskie stowarzyszenie Marketingu sMB 
·  pOstData s.a. 
·  postMaster sp. z o.o. 
·  pwC polska sp. z o.o. 
·  Ruch s.a.
·  siódemka s.a. 
·  sky post and logistic sp. z o.o. 
·  sKK - systemy Kodów Kreskowych s.a. 
·  sygnity s.a.
·  tokarczuk Jędrzejczyk i wspólnicy Kancelaria prawna glN
·	 tNt Express worldwide (poland) sp. z o.o.
·  trilogiq poland sp. z o.o.
·  ups polska sp. z o.o.
·  urząd Komunikacji Elektronicznej 
·  warszawski Instytut pocztowy
·  zebra technologies
·  zpas s.a. zakład produkcji automatyki sieciowej
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Kolejna edycja konferencji już we wrześniu 2015 w Warszawie.  
 
Zapraszamy !
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