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W dniu 18 września 2013 roku w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji 
„Rynek usług pocztowych w Polsce 2013”.

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

wystąpienie otwierające konferencję wygłosiła pani Małgorzata Olszewska, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna za sektor 
pocztowy.

w konferencji wzięło udział 130 uczestników (w tym 44 prezesów, wiceprezesów 
i Członków zarządu) reprezentujących 46 przedsiębiorstw z polski, austrii, Danii,  
Niemiec i wlk. Brytanii.

platynowym partnerem Konferencji była poczta polska s.a., złotym partnerem 
Konferencji był Bank pocztowy s.a.,  srebrnym partnerem Inpost sp. z o.o., Brązo-
wym partnerem Motorola, głównym partnerem zebra technologies, a partnerami 
Konferencji byli porsche, skoda, sygnity s.a. oraz Forposta s.a.

Konferencja objęta była patronatem polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB.

ponad 130 uczestników reprezentujących 46 przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, 
e-commerce,  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, udziały 
 w rynku, ceny 
· Nowe prawo pocztowe – ocena działania regulacji, niezbędne korekty
· trendy mobilne w rozwoju nowoczesnych usług pocztowych
· E-usługi w strategii rozwoju wiodących operatorów pocztowych
· usługi e-government w ofercie europejskich i światowych operatorów 
 pocztowych 
· poczta polska s.a. na uwolnionym rynku – rola, znaczenie i strategia rozwoju
· Rozwój rynku paczkomatowego w polsce, Europie i na świecie
· zautomatyzowane punkty pocztowo-finansowe
· poczta hybrydowa i innowacje w dziedzinie nadawania korespondencji
· Rozwój usług bankowych i finansowych w ofercie operatorów pocztowych
· uwarunkowania wejścia na rynek znaczących operatorów zagranicznych
· Kierunki rozwoju konkurencyjnego rynku pocztowego w Europie
· Innowacyjne produkty i usługi oferowane przez krajowych i zagranicznych 
 operatorów 
· E-commerce a rynek pocztowy. Nowe usługi operatorów dla sektora 
 e-commerce 
· Nowe usługi i produkty w ofercie firm kurierskich
· Rozwój rynku pocztowego marketingu bezpośredniego
· Nowe technologie i rozwiązania wspierające świadczenie usług pocztowych 
 i kurierskich.

w trakcie obrad konferencji.
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Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku 
pocztowego w uKE, dokonał oceny pierwszego roku 
liberalizacji i obowiązywania prawa pocztowego  
z perspektywy regulatora.

 łukasz gołębiowski, Dyrektor  zarządzający pionem 
sprzedaży w poczcie polskiej s.a. przedstawił nową 
strategię produktową i usługową poczty polskiej 
odpowiadającą na wyzwania otwartego rynku i nowe 
trendy biznesowe.

szymon Midera, wiceprezes zarządu Banku pocztowego 
s.a., przedstawił zintegrowaną ofertę poczty polskiej  
i Banku pocztowego dla e-klientów.

Obradom konferencji przewodniczył Michał putkiewicz, 
prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.

goście honorowi konferencji od prawej: Małgorzata 
Olszewska (podsekretarz stanu w Ministerstwie 
administracji i Cyfryzacji), Dariusz Dolczewski (Dyrektor 
Departamentu poczty w MaiC) oraz Karol Krzywicki 
(Dyrektor Departamentu Rynku pocztowego uKE).
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Minister Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie administracji i Cyfryzacji, w wystąpieniu 
otwierającym konferencję przedstawiła strategię rządu 
wobec poczty polskiej i rynku pocztowego.
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tomasz Dzideczek z Motoroli przedstawił rozwiązania 
mobilne dla sektora pocztowego i kurierskiego.

Matthew parker z zebra technologies wskazywał na 
nowe możliwości i korzyści z autoidentyfikacji przesyłek 
pocztowych i kurierskich.

stoiska prezentacyjne w kuluarach konferencji.

Janusz Jank, Dyrektor handlowy Inpost sp. z o.o., 
krytycznie ocenił postęp liberalizacji rynku  
i doświadczenia pierwszego roku obowiązywania prawa 
pocztowego.
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w panelu „liberalizacja rynku pocztowego i nowe 
prawo pocztowe – co się sprawdziło, co należy zmienić”  
dyskutowali  (od lewej): Jacek Barankiewicz (wiceprezes 
polskiego stowarzyszenia Marketingu sMB), Karol Krzywicki 
(Dyrektor Departamentu Rynku pocztowego w uKE), Dariusz 
Dolczewski (Dyrektor Departamentu poczty w Ministerstwie 
administracji i Cyfryzacji), alina Kępczyńska (Dyrektor Biura 
Regulacji prawnych w poczcie polskiej s.a.), Rafał Brzoska 
(prezes zarządu Inpost sp. z o.o.), Michał putkiewicz 
(prezes zarządu adventure Consulting sp. z o.o.), dr Rafał 
zgorzelski (prezes zarządu Ogólnopolskiego związku 
pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych), 
andrzej wasielewski (Członek zarządu Forum przewoźników 
Ekspresowych) oraz przemysław sypniewski (Doradca 
sejmowej podkomisji ds. prawa pocztowego).
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Dariusz Dolczewski z MaiC przedstawił harmonogram 
wdrażania aktów wykonawczych do nowego prawa 
pocztowego.

alina Kępczyńska z poczty polskiej s.a. pozytywnie 
oceniła pierwsze 9 miesięcy obowiązywania ustawy 
prawo pocztowe.

Rafał Brzoska, prezes zarządu Inpost sp. z o.o., 
postulował szybką nowelizacją ustawy prawo pocztowe.

andrzej wasielewski, Członek zarządu Forum 
przewoźników Ekspresowych, przedstawił stanowisko 
środowiska kurierskiego względem liberalizacji rynku.

dr Rafał zgorzelski, prezes zarządu OzNOp, kwestionował 
zgodność ustawy prawo pocztowe z dyrektywą pocztową 
uE.
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Karol Krzywicki z uKE w trakcie dyskusji panelowej.
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Doświadczenia z prac nad ustawą prawo pocztowe 
przedstawił przemysław sypniewski, doradca sejmowej 
podkomisji ds. prawa pocztowego.

lilianna Badura z sygnity s.a. przedstawiła nowoczesne 
rozwiązania poczty polskiej w zakresie komunikacji  
z klientami.

tomasz tromer z lyngsoe systems przedstawił 
najnowsze rozwiązania w zakresie automatycznej 
kontroli jakości.

andrzej Kupiec przedstawił najnowsze rozwiązania 
zpas s.a. w zakresie budowy i wspomagania stref 
samoobsługowych w urzędach pocztowych.

Na zakończenie konferencji anna stolarczyk przedstawiła 
wyniki najnowszych badań Instytutu łączności dot. 
udziałów w rynku, przychodów operatorów i cen usług 
pocztowych.
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Jacek Barankiewicz, wiceprezes zarządu polskiego 
stowarzyszenia Marketingu, zabrał głos w imieniu 
klientów operatorów pocztowych.
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Lista firm i instytucji uczestniczących w IX edycji konferencji:

· aba papier Int. sp. z o.o. · agap sp. z o.o. · asseco poland s.a.

· austrian post · Bank pocztowy s.a. · DCN Direct sp. z o.o. 

· Dhl Express (poland) sp. z o.o. · Dhl global Mail · DpD polska sp. z o.o.

· Forum przewoźników Ekspresowych · Forposta s.a. · glN gide loyrette Nouel

· gls poland sp. z o.o. · grupa allegro sp. z o.o. · Inforsys s.a. 

· Inpost sp. z o.o. · Instytut łączności · Kobiela szczęsny Radcy prawni sp.p.

· Kolportaż Rzetelny sp. z o.o. · KpMg advisory sp. z o.o.

· Kuvert polska sp. z o.o. · Ministerstwo administracji i Cyfryzacji

· lyngsoe systems a/s · Megasonic s.a. · Motorola solutions sp. z o.o.

· Narodowy Bank polski · NVs group sp. z o.o. 

· Ogólnopolski związek pracodawców Niepublicznych Operatorów pocztowych 

· poczta polska s.a. · poczta polska usługi Cyfrowe sp. z o.o.

· pocztowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych · polska grupa pocztowa s.a. 

· polskie stowarzyszenie Marketingu sMB 

· polska wytwórnia papierów wartościowych s.a. · porsche Inter auto sp. z o.o.

· postdata s.a. · pwC polska sp. z o.o. · schober Information group polska sp. z o.o. 

· skoda · stralfors sp. z o.o. · sygnity s.a. · tNt Express worldwide (poland) sp. z o.o.

· urząd Komunikacji Elektronicznej · Volkswagen sobiesław zasada

· zakład produkcji automatyki sieciowej s.a. · zebra technologies sp. z o.o.
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Kolejna edycja konferencji już we wrześniu 2014 w Warszawie.  
 
Zapraszamy !


