
Szanowni PańStwo,
zapraszamy Państwa do udziału w Xii edycji konferencji „Rynek usług pocz-
towych w Polsce i Europie”. Konferencja jest największym wydarzeniem 
konferencyjnym dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich, dys-
trybucyjnych oraz e-commerce w Polsce. 

Honorowy patronat nad konferencją sprawują : Pan andrzej adamczyk, Minister 
infrastruktury i Budownictwa oraz Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej.

STRATEGIA RZĄDU, REGULATORA I OPERATORA NARODOWEGO  
WOBEC RYNKU POCZTOWEGO.
w wystąpieniach otwierających konferencję strategie rządu i regulatora wzglę-
dem Poczty Polskiej oraz rynku pocztowego omówią przedstawiciele Minister-
stwa infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Prezes zarządu Poczty Polskiej S.a. Przemysław Sypniewski przedstawi strate-
gię rozwoju operatora narodowego wobec wyzwań konkurencyjności i regiona-
lizacji rynku dostaw. Przedstawiciele zarządu Banku Pocztowego przedstawią 
nowe usługi bankowe i finansowe wdrażane w sieci placówek Poczty Polskiej,  
a Prezes zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Paweł Usidus zaprezentuje inno-
wacyjne technologie i usługi cyfrowe Envelo.

GŁÓWNE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU NOWOCZESNYCH USŁUG 
POCZTOWYCH I PACZKOWYCH.
Przedstawiciele czołowych europejskich operatorów pocztowych oraz wiodą-
cych firm doradczych omówią główne trendy i kierunki rozwoju nowoczesnych 
operatorów pocztowych i paczkowych. Przedstawione zostanie studium porów-
nawcze strategii i usług oferowanych przez głównych europejskich operatorów 
pocztowych.

EUROPA CENTRALNA – MIĘDZY NOWYM JEDWABNYM SZLAKIEM  
A EKSPANSJĄ AMAZONA.
w trakcie międzynarodowego panelu przedstawiciele wiodących operatorów 
pocztowych z Europy Centralnej, czołowych firm z sektora eCommerce oraz 
eksperci dyskutować będą o tym czy Polska i Europa Centralna mają szansę 
stać się głównym hubem logistycznym dla cross-border eCommerce na kierun-

ku wschód-zachód. zastanowimy się, jak dynamiczny rozwój dostaw transgra-
nicznych wpłynie na lokalne i regionalne rynki, czy jest szansą na wzmocnienie 
potencjału krajowych operatorów pocztowych czy zagrożeniem dla ich bytu, czy 
liderzy eCommerce będą współpracować z lokalnymi i regionalnymi dostawcami 
czy też będą dążyć do przejęcia kontroli nad logistyką dostaw.

DIGITALIZACJA USŁUG E-KOMUNIKACJI A ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI. 
ROLA OPERATORÓW POCZTOWYCH W BUDOWIE CYFROWEGO PAŃSTWA.
Kto powinien być partnerem rządu w budowie Cyfrowego Państwa? Sektor ban-
kowy, telekomy czy Poczta Polska? Przedstawione zostaną studia przypadków 
usług eadministracji świadczonych przez europejskich operatorów pocztowych. 
w dyskusji z udziałem przedstawicieli rządu, Poczty Polskiej, operatorów z Eu-
ropy Centralnej, przedstawicieli sektora bankowego i telekomunikacyjnego oraz 
ekspertów zastanowimy się nad optymalnym modelem.

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE NOWOCZESNEGO RYNKU POCZTOWEGO  
I PACZKOWEGO.
w części technologicznej konferencji przedstawione zostaną główne trendy  
i innowacje w biznesie pocztowym i paczkowym na świecie, m.in. zastosowanie 
e-podpisu kwalifikowanego i platform e-identyfikacji w rozwoju usług komunika-
cji cyfrowej, innowacje w zakresie wydruku masowego, automatyzacji procesów 
logistycznych (sortowanie; konfekcjonowanie), innowacyjne rozwiązania ostat-
niej mili oraz zastosowanie internetu rzeczy w logistyce dostaw.

w konferencji weźmie udział ponad 100 menadżerów z Polski i Europy repre-
zentujących blisko 50 przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskiego, mar- 
ketingu bezpośredniego, kolporterskiego, dystrybucyjnego, e-commerce,  
a także producenci i dostawcy rozwiązań dla operatorów pocztowych i ku-
rierskich, najwięksi masowi nadawcy oraz reprezentanci sektora doradcze-
go. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.  
w kuluarach odbędzie się część wystawienniczo-prezentacyjna konferencji.
 
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

OtWARty RyNEK POCZtOWy W POlsCE I EuROPIE WObEC WyZWAŃ 
CyFRyZACJI, ROZWOJu usŁug tRANsgRANICZNyCH I  budOWy 
JEdNOlItEgO RyNKu dOstAW.

10.00-10.30:	 Strategia rządu wobec rynku pocztowego 
   i poczty polSkiej S.a.
> przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

10.30-11.00:	 rynek uSług pocztowych wobec wyzwań 
   cyfryzacji, mobilności i budowy jednolitego rynku 
   doStaw w unii europejSkiej. działania na rzecz 
   konkurencji w Strategii regulacyjnej i praktyce 
   działania prezeSa uke.
> Karol KrzywicKi,  Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, 
 Urząd Komunikacji Elektronicznej

11.00-11.30:	 	poczta polSka wobec wyzwań rynku. 
> Przemysław syPniewsKi, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

11.30-12.00:	 rozwój uSług bankowych i finanSowych 
   w ofercie operatorów pocztowych. 
> przedstawiciel Banku Pocztowego S.A.

12.00-12.15:	 innowacyjne technologie i uSługi cyfrowe envelo 
   dla bizneSu i adminiStracji pańStwowej.
> Paweł UsidUs, Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 
 – Envelo

12.15-12.30:	 	przerwa na kawę

gŁÓWNE tRENdy I KIERuNKI ROZWOJu NOWOCZEsNEgO RyNKu 
POCZtOWEgO. NOWE stRAtEgIE, NOWE ŹRÓdŁA PRZyCHOdÓW,  
NOWE usŁugI W ERZE CyFRyZACJI.

12.30-12.50:	 croSS-border ecommerce – główne trendy 
   globalne a znaczenie rynku europy centralnej.
> przedstawiciel wiodącego operatora pocztowego w Europie

12.50-13.15:	 Strategie rozwoju operatorów pocztowych w erze 
   digitalizacji. nowe źródła przychodów i nowe 
   uSługi w ofercie europejSkich i światowych 
   operatorów.
> przedstawiciel renomowanej firmy doradczej

RyNEK POCZtOWy i PACZKOWy W EuROPIE CENtRAlNEJ WObEC ROZWOJu 
dOstAW tRANsgRANICZNyCH. MIędZy WsCHOdEM A ZACHOdEM.

13.15-14.00:	 	polSka i europa centralna – między nowym 
   jedwabnym Szlakiem a ekSpanSją amazona. 
   czy polSka i europa centralna Staną Się hubem 
   logiStycznym łączącym zachód ze wSchodem?
   ekonomiczne, logiStyczne i regulacyjno-prawne 
   wyzwania ery doStaw tranSgranicznych.
>  panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli operatorów pocztowych 
 i kurierskich z europy centralnej i wschodniej oraz ekspertów.

dIgItAlIZACJA usŁug KOMuNIKACJI A ROZWÓJ E-AdMINIstRACJI.  
ROlA OPERAtORÓW POCZtOWyCH W budOWIE CyFROWEgO PAŃstWA.

14.00-14.45:	 digitalizacja uSług komunikacji, rozwój 
   eadminiStracji, budowa cyfrowego pańStwa 
   – jaka powinna być rola cyfrowych operatorów  
   pocztowych?
> panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli ministerstwa cyfryzacji, 
 ministerstwa infrastruktury i Budownictwa, Poczty Polskiej s.a., operatorów 
 pocztowych z europy centralnej oraz ekspertów.

14.45-15.30:	 	lunch

WyZWANIA tECHNOlOgICZNE NOWOCZEsNEgO RyNKu POCZtOWEgO.

15.30-16.00:	 	nowe rozwiązania uSług zaufania i identyfikacji 
   proponowane przez polSką wytwórnię papierów 
   wartościowych S.a.
> łUKasz KrzyczKowsKi, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

16.00-16.30:	 automatyzacja i innowacje w zakreSie logiStyki 
   pocztowej i paczkowej.
> JaceK BUcholc, Prezes Zarządu, WRH Global Polska

16.30-17.00:	 internet rzeczy i jego wpływ na logiStykę doStaw.
> przedstawiciel globalnej firmy technologicznej

17.00-17.15:	 	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 emailem na adres: adventure@adventure.pl 

oraz dokonanie wpłaty za udział w konferencji do dnia 9 września 2016 roku.
  

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

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI „RYNEK USŁUG POCZtOWYCH W POLSCE I EUROPIE 2016” ODbYWAJĄCEJ SIĘ  
W DNIU  14  WRZEŚNIA  2016 ROKU NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl
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