
Jak negocjować z silniejszym dostawcą?

Outsourcing zakupów czy zakupy wewnątrz �rmy? 

Zgłoś swój udział już dziś! 

  530 755 339   ewa.rokicka@bmspolska.pl

EFEKTYWNY PROCES ZAKUPOWY 
V edycja
platforma wymiany doświadczeń dla Top Managementu

Gwiazdozbiór, komety i lider kosmita

Hotel Bristol,
Warszawa, 19-20 Września

Spotkanie biznesowe

Karolina Słodownik, Head of Direct Sourcing - Żywiec Zdrój
Karolina Słodownik zdobyła praktyczne doświadczenie w zakupach materiałów i usług  oraz negocjacji na poziomie lokalnym i regionalnym 
w różnych globalnych organizacjach. Sprawdzona w branży FMCG, chemii gospodarczej i napojów, zarówno w zakupach surowców, 
opakowań jak i usług i inwestycji. Doświadczona w opracowywaniu i zarządzaniu programami dla dostawców, budowaniu strategii                                       
i relacjach wielokulturowych. Bardzo energiczna w  podejściu do rozwiązywania problemów, ciesząc się z pracy zespołowej i autonomii. 
Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

Krzysztof Sobolewski, Dyrektor Zakupów - Radpol SA
Dyrektor działu zakupów z ponad 10-letnim doświadczeniem w firmach z różnych branż, m.in: pertochemicznej, przemysłu ciężkiego, 
materiałów budowlanych czy konsultingu. Kierował zespołem zakupowym oraz był lider projektów optymalizujących koszty w 
międzynarodowych firmach. Wiedzę zdobywał w każdym obszarze zakupowym: Capex, indirect, zakupy produkcyjne oraz gospodarka 
magazynowa, a także w projektach outsourcing’owych i offshor’owych. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc z ogromną 
przyjemnością podejmuje się nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień, a ponieważ „nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być 
lepiej, ciągle szuka optymalizacji i usprawnienia procesów".

Marta Szymańska, Procurement Director - Danfoss
Od 17 lat pracuje w firmie Danfoss, gdzie odpowiadała za różne obszary zakupów. Opracowała koncepcję outsourcingu dostawców z grupy 
C, a obecnie odpowiada za jej wdrażanie we wszystkich fabrykach Danfossa. Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice 
Warszawskiej, Menadżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz European Instiute of Purchasing.

Joanna Pawlicka, Purchasing Manager - AC SA
Magister nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od 11 lat zawodowo zajmuje się zakupami direct oraz indirect w firmach 
handlowych (FMCG) i produkcyjnych (agd, automotive). Obecnie Menedżer działu zakupów spółki notowanej na GPW - AC S.A. Autorka 
wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Redaktor publikacji naukowych z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Uczestniczka wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Od kilku lat także trener 
wewnętrzny z zakresu umiejętności miękkich (motywowanie, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, itp.).

Marcin Zborowski, Procurement Engineering Business Partner - Philips Lighting Electronics Piła
Pracę w Philips Lighting rozpoczął w 2003 r. jako specjalista ds. zakupów. W latach 2008-2012 jako Global Strategic Buyer odpowiadał za 
zarządzanie jedną z grup asortymentowych materiałów bezpośrednio produkcyjnych dla fabryk Philips Lighting produkujących 
konwencjonalne źródła światła. W latach 2012-2015 pracował w Philips Innovation Services w Pile, gdzie od 2013 r. kierował Działem 
Realizacji Projektów. Od roku 2015 kieruje działem Procurement Engineering oraz jest członkiem zespołu zarządzającego fabryką Philips 
Lighting Electronics w Pile.

Michał Fomaidis, Group coordinator - BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Posiada doświadczenie w obszarze sprzedaży, logistyki oraz zakupów, zdobyte w takich firmach jak Kaufland, Agmar Telecom, Philips,
BSH Home Appliances Group . Jako manager koncentruje się na pomaganiu pracownikom w wykorzystywaniu ich potencjału oraz w
rozwoju ich najsilniejszych stron. W życiu kieruje się metodologią pracy Stevena Coveya oraz filozofią Lean Manufacturing. Od 2014
roku odpowiada za integrację procesów zakupowych materiałów produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych pomiędzy BSH Polska                                        
a Zelmer Pro (po włączeniu firmy do grupy BSH w 2013 r.). Okres ostatnich kilkunastu miesięcy to także intensywna praca nad dalszą
optymalizacją procesów zakupowych oraz ich dopasowaniem do nowej struktury koncernu.

Ewa Kuś-Poczta, Manager of Purchasing Department - USP Zdrowie
Posiada 10-cio letnie doświadczenie w zarządzaniu zakupami w firmie farmaceutycznej. Odpowiada za politykę zakupową i optymalizację 
kosztów zakupów. Obecnie zarządza zakupami bezpośrednio i pośrednio produkcyjnymi, zakupami inwestycyjnymi oraz projektami 
oszczędnościowymi, gdzie wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje związane z budowaniem strategii współpracy z dostawcami, 
budowaniem relacji ze środowiskiem biznesowym, dostawcami oraz realizuje projekty związane z centralizacją zakupów. 
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WTOREK | 19 września

“Miałem ogromną przyjemność brać udział w listopadowej konferencji organizowanej przez Firmę BMS, 
dotyczącej optymalizacji kosztów zakupów.  Spotkanie przerosło moje oczekiwania   a głównymi czynnikami 
decydującymi o sukcesie tego przedsięwzięcia były m.in.:
– relatywnie niewielka ilość uczestników co pozwoliło stworzyć kameralną atmosferę i sprzyjało otwartej 
dyskusji
– udział praktyków z różnych branż, co stworzyło możliwość dzielenia się doświadczeniami z różnych 
obszarów
– bardzo przejrzysty harmonogram warsztatów
– mało teorii a dużo ciekawych rozmów”

Marcin Chmielecki, ZELMER PRO

Referencje
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POZNAJMY SIĘ - Sesja Networkingowa 

Gwiazdozbiór, komety i lider kosmita: jak 
efektywnie zbudować zespół zakupowy skuteczny 
biznesowo?
•Co zrobić, gdy zespół nie działa jak jedna drużyna, a 
wymagają tego założenia biznesowe? 
•Jak zjednoczyć we wspólnej sprawie grupę 
indywidualistów? 
•Jak zbudować zaangażowanie i pokonać syndrom 
znudzonej pary?
•Czy warto dostrzegać wartość w różnorodności?
•Jak być skutecznym liderem zmian z autorytetem?
Joanna Pawlicka, Manager ds. Zakupów - AC SA

Przerwa na kawę

Kariera w zakupach co pomaga, a co nas ogranicza? 
•Jak zarządzić rozwojem swoim i zespołu? 
•Jakie doświadczenia są niezbędnne, a jakie 
atrakcyjne?
•Gdzie jest świat poza zakupami? 
•Jaki jest dobry balans pomiędzy umiejętnościami 
funkcyjnymi a zarządczymi?
Karolina Słodownik, Head of Direct Sourcing - 
Żywiec Zdrój

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

Optymalizacja wydatków telefonii komórkowej 
(projekt był nominowany do nagrody Lider 
Zakupów 2016, w konkursie organizowanym 
przez PSML i Optibuy)

•Czynniki porównawcze - cena za minutę vs. no limit
•Rozwiązania obniżające opłaty miesięczne
•Negocjacje na wąskim rynku dostawców
•Administracja - ważny element obniżający koszty
•Dodatkowe źródła zysku
Krzysztof Sobolewski, Dyrektor Zakupów - 
Radpol SA

Przerwa na kawę

Wewnętrzne zarządzanie projektami, ludźmi w 
ramach Działu Zakupów
•Czym jest projekt, a czym jest projekt zakupowy.
•Od strategii do projektu…
•Rodzaje projektów zakupowych (cel, zakres, czas)
•Interesariusze projektów zakupowych
•Zespół Projektowy. Rola Kupca w projektach 
zakupowych. Lider, członek zespołu?
•Wsparcie projektów zakupowych oraz ich 
priorytetyzacja.
•Etapy wdrażania projektu zakupowego w 
branżyFMCG – case study
Ewa Kuś-Poczta, Manager ds Zakupów - USP 
Zdrowie

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 

Wieczorna wspólna integracja 

13:30

14:30

14:45

12:30

9:30

19:00

15:45



ŚRODA | 20 września

“W listopadzie miałam okazje uczestniczyć w konferencji organizowanej przez BMS dotyczącej optymalizacji kosztów zakupów. 
Musze przyznać ze wydarzenie to przerosło moje oczekiwania. Co na to wpłynęło?

-Kameralna atmosfera, dzięki której komunikacja między Uczestnikami była bardzo efektywna, co także wpłynęło na wymianę 
doświadczeń

-Zróżnicowane tematy wystąpień, dzięki czemu można poszerzyć wiedzę poza swój obszar pracy i zdobyć wiele cennych 
informacji. Świetna logistyka spotkania. Polecam wszystkim!” 

Monika Sabat, AmRest

Outsourcing zakupów czy zakupy wewnątrz firmy? 
Porównanie i kosztowa analiza.
•Analiza struktury zakupów na podstawie firmy 
Danfoss
•Warunki podjęcia decyzji o outsourcingu
•Porównanie kosztowe
•Wnioski po 2 latach od wdrożenia częściowego 
outsourcingu w dziale zakupów w Danfoss A/S
Marta Szymańska, Procurement Director – Danfoss 

Przerwa na kawę

Przyszłość działu zakupów. Co po centralizacji 
zakupów i category managemencie?
•Historia funkcji zakupów – przyczyny zmian i 
ewolucji
•Wyzwania stojące przed funkcją zakupów 
•2020 i dalej: trendy wyznaczające kierunek dalszej 
ewolucji funkcji zakupów
Marcin Zborowski, Procurement Engineering 
Business Partner – Philips Lighting Electronics Piła

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Metody generowania oszczędności w zakupach
•Specyfikacja techniczna to podstawa
•Prowadzenie projektu oszczędnościowego
•Implementacja rozwiązania
Michał Fomaidis, Group coordinator - BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Planowane zakończenie spotkania, wręcznie 
certyfikatów oraz wymiana wizytówek 

12:45

11:45

Rejestracja, pranna kawa 9:00

13:45
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