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W dniu 23 września 2015 roku w Warszawie odbyła się XI edycja konferencji „Ry-
nek usług pocztowych w Polsce 2015”.

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

wystąpienia otwierające konferencję wygłosili pan Karol Krzywicki, zastępca pre-
zesa urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz pan Marcin wójtowicz, Dyrektor De-
partamentu poczty w Ministerstwie administracji i Cyfryzacji.

w konferencji wzięło udział 122 uczestników (w tym 37 prezesów, wiceprezesów  
i Członków zarządu) reprezentujących 40 przedsiębiorstw z polski i Europy.

platynowym partnerem Konferencji była poczta polska s.a., złotym partnerem 
Konferencji był Inpost s.a., a Brązowym partnerem zebra technologies. 

Konferencja objęta była patronatem polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB.

ponad 120 uczestników reprezentujących 40 przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, 
marketingu bezpośredniego, e-commerce, poligraficznego, informatycznego, technologicznego, telekomunikacyjnego  
i doradczego uczestniczyło w tegorocznej konferencji.
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 Główne tematy konferencji:
· uwolniony rynek pocztowy w polsce wobec wyzwań cyfryzacji oraz 
 konkurencyjności; 
· Regionalny rynek pocztowy i kurierski (Europa Centralna i wschodnia) wobec 
 wyzwań rozwoju cross border e-commerce; 
· Europejski jednolity rynek dostaw - wyzwania ekonomiczne, logistyczne 
 i regulacyjno-prawne; 
· strategie rządu i regulatora wobec poczty polskiej s.a. oraz rynku usług 
 pocztowych; 
· Najważniejsze przetargi na krajowym rynku pocztowym - uwarunkowania 
 i wyzwania; 
· strategie rozwoju poczty polskiej i Inpost wobec wyzwań regionalizacji 
 i globalizacji rynku dostaw; 
· Nowe źródła przychodów i nowe usługi operatorów pocztowych i paczkowych na 
 świecie w erze cyfryzacji; 
· trendy i innowacje w zakresie rozwoju sieci pocztowych - jak zwiększyć 
 przychody i produktywność sieci; 
· Cross-border e-commerce - synergia operatorów logistycznych i firm 
 e-commerce; 
· Cyfryzacja usług pocztowych. E-usługi i poczta hybrydowa w ofercie operatorów 
 pocztowych; 
· Odpowiedź na wyzwania ostatniej mili - paczkomaty, service pointy, 
 automatyzacja, strefy samoobsługowe; 
· E-administracja w ofercie operatorów pocztowych;
· trendy mobilne i nowe technologie w rozwoju nowoczesnych usług pocztowych 
 i kurierskich; 
· Rozwój usług bankowych i finansowych w ofercie operatorów pocztowych;
· Nowe usługi, nowe modele biznesowe i innowacje na rynku paczek;
· Kierunki rozwoju konkurencyjnego rynku pocztowego w Europie i na świecie;
· trendy i nowe modele biznesowe na rynku marketingu bezpośredniego;
· Innowacje usprawniające działanie logistyki pocztowej, kurierskiej i dystrybucyjnej.

w trakcie obrad konferencji.
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Dyrektor Departamentu poczty w  Ministerstwie 
administracji i Cyfryzacji  Marcin wójtowicz w wystąpieniu 
otwierającym konferencję przedstawił strategię rządu 
wobec poczty polskiej i rynku pocztowego.

Karol Krzywicki, zastępca prezesa urzędu Komunikacji 
Elektronicznej , przedstawił  plany Komisji Europejskiej 
dotyczące transgranicznej dostawy towarów, strategię 
regulacyjną prezesa uKE oraz plany uKE w zakresie 
dostępu do sieci operatora wyznaczonego.

strategię rozwoju i plany biznesowe poczty polskiej s.a. 
przedstawił Dariusz Dolczewski, Dyrektor zarządzający 
pionem strategii i Rozwoju w poczcie polskiej s.a.

O rozwoju e-commerce i rewolucji na rynku logistyki  
i dostaw mówił tomasz swat, Dyrektor odpowiedzialny za 
rozwój usług kurierskich w Inpost s.a.

dr sebastian Janssen z Oliver wyman przedstawił analizę 
strategii rozwoju europejskich operatorów pocztowych 
w erze cyfryzacji, nowe źródła przychodów i nowe usługi.
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Otwarcia XI edycji konferencji dokonał Michał putkiewicz, 
prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.
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piotr Miszczak z zebra technologies mówił o internecie 
rzeczy i korzyściach wynikających z rozwiązań mobilnych 
na rynku pocztowym.

 O planach współpracy regionalnej w zakresie 
cross-border e-commerce mówili Dariusz Dolczewski 
(poczta polska s.a.), peter sturdik (slovenska posta) 
oraz Juozas Buitkus (lietuvos pastas).

uczestnicy w trakcie dyskusji panelowej.

Mariusz Jaworski (Dyrektor sprzedaży, Inpost s.a.) mówił 
o doświadczeniach jego firmy w usługach cross-border 
e-commerce.
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w panelu środkowoeuropejskim poświęconym rozwojowi dostaw transgranicznych w regionie wzięli udział  (od lewej): 
Michał putkiewicz –moderator (prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.), Dariusz Dolczewski (Dyrektor zarządzający 
pionem strategii i Rozwoju, poczta polska s.a.), peter sturdik (Dyrektor, slovenska posta), Juozas Buitkus (prezes zarządu, 
lp Express, lietuvos pastas), Mariusz Jaworski (Dyrektor sprzedaży, Inpost s.a.), Michał Mazur (partner, pwC) 
oraz Maciej Chłodziński (Dyrektor, KpMg).
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Juozas Buitkus (prezes zarządu lp Express) przedstawił 
plany litewskiego operatora w zakresie rozwoju 
regionalnego rynku paczek.

z pozycji eksperckich korzyści i zagrożenia dla rynków 
krajowych wynikające z rozwoju usług transgranicznych 
oceniali : Michał Mazur (partner, pwC) oraz Maciej 
Chłodziński (Dyrektor, KpMg).
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Rafał Brzoska, założyciel i właściciel Inpost, przekonywał, 
że głównym źródłem przychodów operatorów  
w niedalekiej przyszłości będzie obsługa e-commerce.

zaproszeni eksperci z zagranicy: dr sebastian Janssen 
(Oliver wyman) z Niemiec oraz adrian King (strategia 
group) z wlk. Brytanii.

w panelu „główne wyzwania nowoczesnego rynku pocztowego i paczkowego w polsce, Europie i na świecie” dyskutowali 
(od lewej) :  Michał putkiewicz (prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.), Dariusz Dolczewski (Dyrektor zarządzający 
pionem strategii i Rozwoju, poczta polska s.a.), Karol Krzywicki (zastępca prezesa urzędu Komunikacji Elektronicznej), 
Rafał Brzoska (prezes zarządu Inpost s.a.), dr sebastian Janssen (Oliver wyman), adrian King (prezes zarządu, strategia 
group), tomasz Kostyra (polskie stowarzyszenie Marketingu sMB), przemysław sypniewski (prezes Instytutu pocztowego) 
oraz dr Rafał zgorzelski (prezes Ogólnopolskiego związku pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych).  
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w dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji 
branżowych: polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB, 
Instytutu pocztowego oraz Ogólnopolskiego związku 
pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych.

adrian King (strategia group) przedstawił receptę 
na zwiększenie efektywności i produktywności sieci 
pocztowej.

Michał Mazur z pwC mówił o wpływie cross-border 
e-commerce na rynek pocztowy i paczkowy.

 Marcin sosnowski (Dyrektor wykonawczy, polskie 
stowarzyszenie Marketingu sMB) mówił 
o zasadach etycznego marketingu bezpośredniego.

uczestnicy w trakcie dyskusji. w kuluarach konferencji.
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Lista firm i instytucji uczestniczących w XI edycji konferencji:

· arvato services polska (Oddział Bertelsmann Media sp. z o.o.)
· Comarch s.a.
·	 CtRl system sp. z o.o. 
·	 Dhl Express poland sp. z o.o. 
·	 DpD polska sp. z o.o. 
· Dta sp. z o.o.
· Ernst&young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k.
·	 Esri polska sp. z o.o. 
·	 Euro-locks sp. z o.o.
· Forum przewoźników Ekspresowych
·	 gide tokarczuk grześkowiak
·	 Inpost s.a. 
·	 Instytut pocztowy 
·	 KpMg advisory 
·	 lietuvos pastas aB (litwa) 
·	 lp Express (litwa) 
·	 Ministerstwo administracji i Cyfryzacji 
·	 Metro group advertising polska sp. z o.o.
·	 NVs group sp. z o.o. 
·	 Ogólnopolski związek pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych 
·	 Oliver wyman (Niemcy)
· Orange polska 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.
·	 p 4 sp. z o.o.
·	 Ruch s.a.
·	 sick sp. z o.o.
·	 sky post and logistics sp. z o.o. 
·	 slovenska posta (słowacja)
· speedmail sp. z o.o.
·	 strategia group (wielka Brytania) 
· ups polska sp. z o.o.
·	 urząd Komunikacji Elektronicznej 
·	 wRh global polska sp. z o.o. 
·	 zebra technologies sp. z o.o.
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Kolejna edycja konferencji już we wrześniu 2016 w Warszawie.  
 
Zapraszamy !

Patronat: Organizator i Pomysłodawca:

Honorowy Patronat: 

Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej
Magdalena Gaj

Platynowy Partner:      Złoty  Partner: Brązowy Partner:   


