
 • Przestawienie rodzajów nowoczesnych strategii zakupowych, przy 
uwzględnieniu otoczenia międzynarodowego.

 • Poznanie metod zbierania i weryfikacji danych dotyczących rynku produktów i 
ich dostawców oraz budowania odpowiednich strategii zakupowych.

 •Przedstawienie zasad budowania procedur zakupowych, mających na celu 
sformalizowanie i przyspieszanie procesu podejmowania decyzji zakupowych 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Audyt w procesach zakupowych.
Specjalistyczny warsztat dla działu zakupów

Warszawa, 

Jerzy Żylak
Jest praktykiem z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w: sprzedaży, zakupach, logistyce, 
marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Ponad 10 lat dzieli się też 
swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji.                                                         
 
Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia 
indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, analizy video z praktycznych zadań, opartych na jego 
doświadczeniach i potrzebach uczestników.  Cechują się one elastycznością programową i dużą 
swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo 
dobrych rezultatów szkoleniowych, co ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach poszkoleniowych.

Pierwsze szkolenia w 2004 roku dla kadry kierowniczej dystrybutorów polskiego 
przedstawicielstwa francuskiej firmy Facom w zakresie: biznesowych strategii rozwojowych oraz 
rekrutacji i efektywnej komunikacj z podwładnymi. Zostały one przyjęte bardzo dobrze, co 
zaowocowało cyklem szkoleń w roku 2005 dla przedstawicieli handlowych obejmujących: 
przygotowanie wizyt akwizycyjnych, analizę potrzeb klienta oraz techniki prezentacji i negocjacji 
sprzedażowych. W roku 2006 uczestniczył jako doradca w procesach rekrutacyjnych personelu 
handlowego dla tych firm. 

Szerzej szkoleniom poświęcił się w roku 2009, zaś od roku 2010 prowadzenie szkoleń, consultingu 
czy coachingu  jest jego podstawową aktywnością zawodową. 

Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego nie uczy tricków czy manipulacji, tylko rozwija 
na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników.
 

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Audyt procesów zakupowych 

We współczesnym świecie, rosnący nieustannie poziom konkurencji w każdej dziedzinie działalności 
gospodarczej, prowadzi do presji na obniżanie kosztów produkcji i cen sprzedaży towarów i usług.  
Związany jest z tym procesem  często spadek wyników finansowych przedsiębiorstw. Jedną z metod ich 
poprawy jest stała optymalizacja procesów zakupowych, stąd też systematycznie wzrasta dla firm 
znaczenie ich działów zakupów  czy zaopatrzenia. 

Kurs obejmuje

2 dni (2x8 godzin szkoleniowych) 
                

Cele kursu: 
      
• Przestawienie rodzajów nowoczesnych strategii zakupowych.
• Poznanie metod konstrukcji i lokalizacji działu zakupów lub zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej   
 przedsiębiorstwa.
• Poznanie metod zbierania i weryfikacji danych dotyczących rynku produktów i ich dostawców.
• Określenie i kwantyfikowania ryzyka różnego rodzaju, związanego z wyborem dostawców oraz zapewnieniem  
 niezakłóconego przebiegu procesów zakupowych.
• Przedstawienie najnowocześniejszych metod organizowania procesu zakupowego.
• Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami prowadzenia audytu dostawców z punktu widzenia zapewnienia  
 właściwych relacji z nimi, celem umożliwienia maksymalnego poziomu realizacji celów.
• Przedstawienie zasad budowania procedur zakupowych, mających na celu sformalizowanie i przyspieszanie  
 procesu podejmowania decyzji zakupowych .
• Przedstawienie nowoczesnych metod analiz danych zakupowych.
• Zwrócenie uwagi uczestników na aspekty kontraktowe współpracy z dostawcami, gwarantujące   
 bezproblemowe i ciągłe dostawy, przy zabezpieczeniu kar konwencjonalnych w sytuacji niespełnienia  
 warunków współpracy.

METODYKA: 

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, w które mini-wykłady prowadzącego, obejmujące określone 
zagadnienia zakupowe, są wsparte konkretnymi przykładami czy doświadczeniami z tego praktyki zawodowej.
Uczestnicy zależnie od ich potrzeb, pod kontrolą trenera, przeprowadzą symulacje rozwiązania określonych 
problemów czy zagadnienia z ich bieżącej praktyki zakupowej.  
Istotną metodą pracy jest wymiana doświadczeń uczestników przy rozwiązywaniu występujących w ich praktyce 
managerskiej problemów, jak również podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.  



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Audyt strategii zakupowych: 
• Rodzaje strategii zakupowych.
• Stosowanie strategii zakupowych dla wybranych asortymentów.
• Stopień delegacji celów strategicznych firmy na dział zakupów

2. Audyt organizacji zakupów: 
• Umiejscowienie Działu Zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
• Organizacja działu, zakres zadań i odpowiedzialności
• Wewnętrzny i zewnętrzny system informacji zakupowej

3. Audyt procesów zakupowych 
• Przebieg głównych procesów zakupowych (od zapytania do rozliczenia transakcji)
• Stopień pokrycia ww. procesów mechanizmami kontrolnymi
• Identyfikacja raportów jakich kupcy używają do pracy
• Identyfikacja raportów jakie tworzy dział zakupów dla innych komórek firmy i na zewnątrz
• Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny wybranych kategorii zakupowych

4. Audyt procedur, regulaminów i instrukcji zakupowych
• Procedury przetargowe
• Procedury wyboru i audytowania dostawców
• Procedury reklamacyjne
• Wewnętrzne regulacje i wzory (szablony) dokumentów stosowanych w procedurach .

5. Audyt narzędzi analitycznych
• Analiza portfolio dostawców oraz bieżących cen  
• Analiza ilościowa oraz jakościowa stosowanego drzewa kategorii zakupowych
• Analiza ilościowa realizowanych zakupów 
• Zakres wsparcia procesów zakupowych systemami i narzędziami IT

6. Warunki kontraktowe, ze szczególnym uwzględnieniem  ryzyka prawnego w procesie zakupów 
• Zawarcie i zmiana umowy
• Optymalna struktura umowy
• Prawo kontraktowe
• Wygaśnięcie zobowiązania  a przedawnienie roszczenia 
• Cesja wierzytelności

7. Narzędzia i metody
• Analiza danych dotyczących zakupu produktów i usług
• Szukanie przykładów transakcji generujących wysokie ryzyko biznesowe
• Kwestionariusze i ankiety skierowane do kadry kierowniczej spółki lub do szeregowych pracowników
• Przegląd dokumentów, kontraktów, ważnych certyfikatów, zasad polityki wewnętrznej dostawcy



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENERZY

Jerzy Żylak
Jest praktykiem z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w: sprzedaży, zakupach, logistyce, 
marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Ponad 10 lat dzieli się też 
swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji.                                                         
 
Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia 
indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, analizy video z praktycznych zadań, opartych na jego 
doświadczeniach i potrzebach uczestników.  Cechują się one elastycznością programową i dużą 
swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo 
dobrych rezultatów szkoleniowych, co ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach poszkoleniowych.

Pierwsze szkolenia w 2004 roku dla kadry kierowniczej dystrybutorów polskiego 
przedstawicielstwa francuskiej firmy Facom w zakresie: biznesowych strategii rozwojowych oraz 
rekrutacji i efektywnej komunikacj z podwładnymi. Zostały one przyjęte bardzo dobrze, co 
zaowocowało cyklem szkoleń w roku 2005 dla przedstawicieli handlowych obejmujących: 
przygotowanie wizyt akwizycyjnych, analizę potrzeb klienta oraz techniki prezentacji i negocjacji 
sprzedażowych. W roku 2006 uczestniczył jako doradca w procesach rekrutacyjnych personelu 
handlowego dla tych firm. 

Szerzej szkoleniom poświęcił się w roku 2009, zaś od roku 2010 prowadzenie szkoleń, consultingu 
czy coachingu  jest jego podstawową aktywnością zawodową. 

Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego nie uczy tricków czy manipulacji, tylko rozwija 
na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników.
 


