
Szanowni PańStwo,
 
1 stycznia 2013 r. uwolniony zostanie rynek usług pocztowych 
w Polsce. w parlamencie kończą się prace nad ostatecznym 
kształtem nowego Prawa Pocztowego, które ma wejść w życie 
z początkiem nowego roku.

w przededniu otwarcia rynku zapraszamy Państwa do udziału 
w konferencji poświęconej szczegółowemu omówieniu nowych 
regulacji zawartych w nowej ustawie Prawo Pocztowe.

im wcześniej zapoznają się Państwo z nowymi regulacjami, 
tym więcej czasu pozostanie na przygotowanie Państwa firm do 
działania w nowych warunkach rynkowych.

Szczegółowe rozwiązania nowego Prawa Pocztowego 
przedstawią Państwu prawnicy z renomowanych polskich  
i międzynarodowych kancelarii prawniczych i firm doradztwa 
podatkowego specjalizujących się w zagadnieniach rynku 
pocztowego i kurierskiego.

Do dyskusji panelowej o nowych rozwiązaniach prawnych 
zaprosiliśmy przedstawicieli regulatora, Poczty Polskiej, 
operatorów alternatywnych, Forum Przewoźników 
Ekspresowych oraz Stowarzyszenia Marketingu 
Bezpośredniego.

Jako organizator największej w Polsce konferencji pocztowej 
„Rynek usług pocztowych w Polsce” (tegoroczna Viii edycja 
zgromadziła ponad 110 uczestników z 50 firm) gwarantujemy 
najwyższą jakość merytoryczną i organizacyjną konferencji.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

 nowE UPRawniEnia i PozYCJa PREzESa UKE na RYnKU 

 PoCztowYM

 nowE zaSaDY RozPoCzYnania i PRowaDzEnia 

 DziaŁaLnoŚCi PoCztowEJ

 oDPowiEDziaLnoŚĆ oPERatoRÓw za ŚwiaDCzonE 

 USŁUGi

 DoStĘP Do inFRaStRUKtURY PoCztowEJ innYCH 

 oPERatoRÓw

 DoStĘP Do KLiEnta KońCowEGo

 oPERatoR wYznaCzonY i waRUnKi ŚwiaDCzEnia 

 USŁUG PowSzECHnYCH

 Vat a USŁUGi PoCztowE i USŁUGi PowSzECHnE

 PRzEKazY PoCztowE i URzĘDowE PotwiERDzEniE 

 naDania LiStU

 KoSzt nEtto i FinanSowaniE USŁUGi PowSzECHnEJ

 taJEMniCa PoCztowa i oCHRona DanYCH oSoBowYCH.
 
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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NOWE PRAWO POCZTOWE

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, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.

Regulamin udziału w KOnFeRenCJi:

 

1. warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na numer faksu:(22) 894 40 24 lub adres email: 

 adventure@adventure.pl oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 23 listopada 2012.

2. w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów 

 zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 23 listopada 2012 roku. 

 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 

4. nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. w przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej poszczególne prelekcje.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.
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: 09.45-10.00:		 rejestracja uczestników i kawa powitalna

	 	 10.00:		 	otwarcie konferencji
PREzES UKE NA UwOLNIONYm RYNKU POCzTOwYm.  
ROLA I zNACzENIE.
 10.00-10.45:	 	Wzmocnienie pozycji i noWe upraWnienia 
   prezesa uKe Względem uczestniKóW rynKu 
   pocztoWego W noWym praWie pocztoWym. 
> mec. Artur SAlbert, radca prawny, kancelaria prawna Wierzbowski
 Eversheds Sp.k.
• Działalność reglamentacyjna Prezesa uKe • rola Prezesa uKe w sporach 
międzyoperatorskich i sporach operator-użytkownik • uprawnienia Prezesa 
uKe względem operatora wyznaczonego i finansowania usług powszechnych 
• uprawnienia kontrolne i nadzorcze Prezesa uKe względem operatorów 
pocztowych.
NOwE zASADY ROzPOCzYNANIA I PROwADzENIA DzIAŁALNOŚCI 
POCzTOwEJ.
10.45-11.15:		 uWarunKoWania praWne rozpoczynania
   działalności pocztoWej i oboWiązKi 
   operatoróW Względem instytucji 
   publicznych W noWym praWie pocztoWym.
> mec. GrzeGorz bAnASiuK oraz dr Piotr brzezińSKi, kancelaria 
prawna GLN Gide Loyrette Nouel
• uwarunkowania prawne wpisu i wykreślenia operatora z rejestru operato-
rów pocztowych • Podwykonawcy a obowiązek wpisu do rejestru operatorów 
pocztowych • obowiązki sprawozdawcze i inne operatorów względem Preze-
sa uKe • obowiązki operatorów na rzecz obronności, bezpieczeństwa pań-
stwa oraz porządku publicznego;
11.15-12.00:		 noWe zasady śWiadczenia usług pocztoWych.
   odpoWiedzialność operatoróW za śWiadczone 
   usługi. 
> mec. GrzeGorz bAnASiuK oraz dr Piotr brzezińSKi, kancelaria 
prawna GLN Gide Loyrette Nouel
• umowa o świadczenie usług pocztowych – kiedy i jak jest zawierana, kiedy 
można odmówić zawarcia umowy, regulamin świadczenia usług pocztowych 
• zmiany w zasadach nadawania, przemieszczania i odbierania przesyłek 
pocztowych • Definicja masowego nadawcy • Przekazy pocztowe • urzędowe 
potwierdzenie nadania listów – kontrowersje • odpowiedzialność operatorów 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej • Spory z klien-
tami (postępowanie reklamacyjne, mediacyjne i cywilne).
12.00-12.15:		 przerwa na kawę
DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCzTOwEJ ORAz KLIENTA 
KOŃCOwEGO.
12.15-13.00:		 uWarunKoWania praWne dostępu do 
   infrastruKtury pocztoWej operatora 
   Wyznaczonego oraz zniesienie barier 
   W dostępie do Klienta KońcoWego.
> dr ArwiD MeDniS, Partner, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds 
 Sp.k.

• Dostęp do skrzynek pocztowych, skrzynek oddawczych, systemów kodów 
pocztowych i baz informacji o zmianie adresów • umowa o dostęp – treść, 
sposób zawarcia, warunki dostępu do infrastruktury • Decyzja Prezesa uKe 
w sprawie dostepu.
13.00-13.45:		 noWe praWo pocztoWe – Korzyści i zagrożenia
   dla rozWoju Wolnego rynKu pocztoWego.
> panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli operatorów pocztowych 
 i kurierskich.
13.45-14.30:		 lunch
OPERATOR wYzNACzONY I ŚwIADCzENIE USŁUG 
POwSzECHNYCH.
14.30-15.15:		 ustanoWienie operatora Wyznaczonego 
   i zasady śWiadczenia usług poWszechnych.
> mec. bożenA MArciniAK, MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp. oraz mec. 
 JAninA FornAliK, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 
• Procedura ustanowienia operatora wyznaczonego • obowiązki i upraw-
nienia operatora wyznaczonego • warunki wykonywania usług powszech-
nych • zasady ustalania opłat za usługi powszechne • VAt a świadczenie 
powszechnych usług pocztowych.
mETODA KALKULACJI KOSzTU NETTO I FINANSOwANIE USŁUG 
POwSzECHNYCH.
15.15-16.00:		 Koszt netto i finansoWanie usługi 
   poWszechnej. rozWiązania W noWym praWie 
   pocztoWym
> mec. olGierD SwierzewSKi, Partner, kancelaria prawna Łukowicz 
 Swierzewski i Wspólnicy

• Definicja kosztu netto i metoda kalkulacji kosztu netto • zasady wyceny 

korzyści pośrednich, z praw specjalnych i wyłącznych dla operatora wy-

znaczonego • Finansowanie kosztu netto • Dopłata operatorów – kto jest 

zobowiązany, kto i jak ustala wysokość dopłaty • obowiązki i uprawnienia 

operatora wyznaczonego w związku ze stratą na usługach powszechnych.
TAJEmNICA POCzTOwA I OCHRONA DANYCH OSOBOwYCH  
w DzIAŁALNOŚCI POCzTOwEJ.
16.00-16.45:		 tajemnica pocztoWa i ochrona danych 
   osoboWych W działalności pocztoWej 
   i KuriersKiej.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

• co to jest tajemnica pocztowa i kto jest zobowiązny do jej przestrzegania •  

naruszenie tajemnicy pocztowej i jej konsekwencje • ochrona danych osobo-

wych i tajemnicy korespondencji na gruncie innych aktów prawnych
16.45-17.00:		 podsumowanie i zakończenie konferencji

1.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

2.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

3.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

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  

23 listopada 2012.
  

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 faksem pod nr (22) 894 40 24 lub emailem adventure@adventure.pl  

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI „NOWE PRAWO POCZtOWE” ODbYWAJĄCEJ SIĘ 
W DNIU  28  LIStOPADA  2012 roku NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:

NOWE PRAWO POCZTOWE

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl
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