I KRAJOWA KONFERENCJA POCZTOWA CARS
Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie
Organizator:
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) – Laboratorium Rynku
Pocztowego
Miejsce:
Warszawa, Wydział Zarządzania UW ul. Szturmowa 1/3.
Termin:
28 września 2017 r.
Uczestnicy:
Naukowcy i doktoranci z zakresu regulacji sektorowej rynku pocztowego oraz ochrony
konkurencji, pracownicy urzędów regulacji publicznej, prawnicy i ekonomiści konsultingu
pocztowego oraz praktycy z firm pocztowych.

Temat i cel konferencji:
Tematem I Krajowej Konferencji Pocztowej CARS jest: Rynek pocztowy w zmieniającym się
świecie.
Tematami przewodnimi I KKP są:
a) konkurencja na rynku pocztowym oraz
b) usługa powszechna na rynku pocztowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej
ewolucji.
Zakres regulacji rynku pocztowego nie został jeszcze ostatecznie ukształtowany.
Związane jest to z transformacją operatorów pocztowych z tradycyjnego doręczyciela
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przesyłek listowych na podmioty spełniający różne zadania i funkcje związane m.in. z tzw. eadministracją czy e-państwem. Jednocześnie, zagadnienia regulacji i ochrony konkurencji w
sektorze usług pocztowych mają – tak w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej – ogromne
znaczenie.
W związku z tym przyjęliśmy, że jednym z pierwszych celów działania
nowopowstałego Laboratorium Rynku Pocztowego CARS WZ UW będzie coroczne
organizowanie konferencji pocztowej, która powinna stać się wiodącą platformą dyskusyjną
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk (instytucji akademickich, praktyki i
władz publicznych). Uznajemy bowiem, że konferencja naukowa jest najlepszym narzędziem
wymiany myśli, formułowania wniosków do instytucji państwowych i – w konsekwencji –
wpływania na kształt prawny rynku.

Abstrakty i referaty:
Abstrakty referatów winny być złożone do 1 maja 2017 r. Zostaną one poddane ocenie do
dnia 15 maja 2017 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do
15 sierpnia 2017 r. Do 20 września 2017 r. należy przekazać prezentację, która zostanie
wyświetlona podczas konferencji, o ile prelegent zmierza posługiwać się prezentacją.
Publikacja: Teksty referatów zostaną opublikowane w numerze „internetowego Kwartalnika
Antymonopolowego i Regulacyjnego” bezpośrednio przed konferencją. iKAR jest
czasopismem recenzowanym za którego publikacje jest 5 pkt.

Rejestracja:
CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI: Osoby zainteresowane czynnym udziałem w
konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres cars@wz.uw.edu.pl do 1 maja 2017 r.
BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJI: Osoby zainteresowane biernym udziałem w
konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres cars@wz.uw.edu.pl do 20 września
2017 r.
Dr Mateusz Chołodecki
Kierownik Laboratorium Usług Pocztowych CARS
mateusz.cholodecki@amu.edu.pl
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PROGRAM KONFERENCJI
1) Otwarcie konferencji – Prof. dr hab. Alojzy Nowak UW, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
CARS 15 min.
2) I Panel – Konkurencja na rynku pocztowym z perspektywy operatorów (i
regulatora)
Moderator – Prof. dr hab. Stanisław Piątek CARS UW
Uczestnicy – Krzywicki, Wiceprezes UKE (do potwierdzenia), Przemysław Sypniewski
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. / Prezesi spółek pocztowych UPS, DPD, DHL, InPost
Z założenia raczej wolna dyskusja moderowana przez prowadzącego – ok 30-45 min.

Przerwa kawowa 15 min.
3) II Panel – Jaki rynek pocztowy? Między regulacją a konkurencją
Moderator – Prof. dr hab. Anna Piszcz UwB
Uczestnicy – referaty wg zgłoszenia 4 do 5 wystąpień max 12 min. oraz 15 min. dyskusji
podsumowującej.
Przerwa lunchowa – 45 min.
4) III Panel – Usługa powszechna jako (nie)zbędny element rynku pocztowego
Moderator – Dr Mateusz Chołodecki UAM
Uczestnicy – referaty wg zgłoszenia 4 do 5 wystąpień max 12 min. oraz 15 min. dyskusji
podsumowującej.
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5) IV Panel – Regulator rynku pocztowego – rola i zadania
Moderator – Prof. dr hab. Bożena Popowska UAM
Uczestnicy – referaty wg zgłoszenia 4 do 5 wystąpień max 12 min. oraz 15 min. dyskusji
podsumowującej.

6) Podsumowanie konferencji
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny i Dr Mateusz Chołodecki – 10 min.
Łączny czas to ok. 6 h (przyjmując od 10.00 do 16.00-30).
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