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Konferencja

Artur Wąsik, Wicedyrektor IT - mBank
Z mBankiem jestem związany od ponad 15 lat, od zawsze w IT. Swoją przygodę rozpocząłem jako programista systemu centralnego banku, później analityk i PM 
projektów. Od 2010 roku pełnię funkcje menedżerskie, gdzie kieruję zespołami odpowiedzialnymi za rozwój systemów bankowości korporacyjnej. Od 3 lat odpowiadam                     
z ramienia IT za proces Portfolio Management i Portfolio Planning w obszarze bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.  Od zawsze zajmuję się budową partnerstwa 
pomiędzy światem IT, dostawcami zewnętrznymi a światem „biznesu” w zakresie rozwoju oprogramowania. Od 3 lat budowa relacji w oparciu o Agile. Oprócz mniejszych 
i większych projektów w ostatnim czasie wdraża i nadzoruje transformację technologiczną oraz cyfryzację procesów biznesowych w Pionie bankowości Korporacyjnej,                   
w szczególności wdrożenie systemów klasy ECM i BPM. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku absolwent studiów MBA. Prywatnie 
szczęśliwy tata dwójki dzieciaków, pasjonujący się motoryzacją i światem nowych technologii.

Paulina Marusczyk, Dyrektor Działu Prawnego - Groupe PSA
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 studiowała w Niemczech na Uniwersytecie w Konstancji. Przez 8 lat pracowała                              
w Kancelarii Hunton & Williams w Warszawie, gdzie zdobywała doświadczenie, zapewniając wsparcie dla wielu międzynarodowych firm, które rozpoczęły działalność                       
w Polsce. W 1998 roku dołączyła do General Motors i zajmowała się rozwijaniem działalności GM w Polsce, w tym obsługą prawną fabryki w Gliwicach. Odpowiadała                           
i koordynowała obsługę prawną na rzecz europejskiego działu ds. kontaktów z rządem co obejmowało również negocjowanie programów grantowych różnych jurysdykcji 
oraz na rzecz europejskiego działu sprzedaży i marketingu, co obejmowało negocjowanie europejskich umów dystrybucyjnych.  Nieprzerwanie nadzorowała zarządzanie 
sprawami prawnymi lokalnych jednostek w Polsce. Od sierpnia 2017 kiedy to Grupa PSA przejęła firmę Opel jest szefową działu prawnego wszystkich marek należących 
do Grupy PSA w Polsce tj Opel, Peugeot, Citroen i DS. 

Tomasz Chrabałowski, Dyrektor Finansowy - MASSI / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Finexa   
Dyrektor finansowy spółek sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie zarządu, we współpracy z zagranicznymi klientami, 
działami finansowymi i zarządami międzynarodowych grup kapitałowych, a także twórca centrów usług wspólnych dla zagranicznych i polskich przedsiębiorstw. Praktyk 
biznesu w obszarach zarządzania strategicznego i finansów, m.in. twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, 
podatkowych czy zarządczych, standardów i procedur finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent HEC Paris (École des hautes études commerciales de Paris), na której uzyskał tytuł Executive Master. 

Michał Fomaidis, Kierownik ds. Zakupów - Bosch / BSH
Zarządza eSourcinigiem dla kategorii nieprodukcyjnych w BSH,  - Bosch Home Appliances, z którym jest związany od 12 lat. Kieruje pracą zespołu w Polsce oraz koordynuje 
pracę około 200 Kupców w 32 krajach - w zakresie e-Catalgów. Był dotychczas odpowiedzialny za zakupy nieprodukcyjne dla polskiej spółki Bosch Home Appliances 
2006-2016, jak również kierował pracą Działu Zakupów Materiałów Produkcyjnych w Fabryce BSH – w Rzeszowie 2016-2018, gdzie był między innymi odpowiedzialny 
za wdrażanie standardów zakupowych. Posiada ponadto doświadczenie w obszarze Logistyki i Sprzedaży, zdobyte w dużych, międzynarodowych koncernach – Kaufland, 
Philips, Metalcoop Gmbh. Jest absolwentem kilku uczelni – Uniwersytet Łódzki, University of Maryland, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, włada czterema językami 
obcymi, a w życiu kieruje się metodologią Steven’a Coveya. Prowadził liczne prelekcje z zakresu Zakupów na konferencjach za granicą, min. BME, CEE e-Procurement 
Summit. Prywatnie – mąż, ojciec dwóch Księżniczek, narciarz, muzyk. 

Joanna Kozarzewska, Clients Relationship Director - Colliers International Poland 
Jako dyrektor ds. relacji z klientami odpowiada za budowanie i rozwijanie relacji z klientami Colliers International, koordynację procesów przetargowych oraz zapewnienie 
wsparcia działom firmy w zakresie pozyskiwania nowego biznesu. Przed dołączeniem do Colliers zajmowała się rekrutacją specjalistów oraz wyższej kadry managerskiej 
w branży nieruchomości. Doświadczenie zdobyła, pracując po stronie firm doradztwa personalnego – HAYS Poland oraz HRK, gdzie pełniła rolę managera zespołu Real 
Estate & Construction. W trakcie swojej kariery współpracowała z firmami deweloperskimi, międzynarodowymi agencjami doradczymi, funduszami inwestycyjnymi                                            
oraz firmami sieciowymi. Dodatkowo, jest Przewodniczącą Grupy ds. HR Polskiej Rady Faclity Management, prowadzi wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego                           
oraz aktywnie działa na rzecz promocji kobiet w branży nieruchomości.

Maciej Czajkowski, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Operacji - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń 
W coraz bardziej cyfrowym świecie efektywna kooperacja z partnerami może decydować o losach firmy. W oparciu o bogate doświadczenia z branży ubezpieczeniowej, 
telekomunikacyjnej i finansowej Maciej opowie jak budować relację opartą na wspólnych celach, jak przyspieszyć proces zakupowy stosując najnowsze metody LEAN                   
oraz o trendach w transformacji modeli biznesowych, w tym digitalizacji i RPA. Budował zespoły zwiększające efektywność operacji, procesów (LEAN Six Sigma)                                           
i projektów w takich firmach jak General Electric, Tele2, Netia, bossa.pl. Zrealizował także udaną fuzję Tele2 i Netii dostarczając ponad 40 mln zł synergii. Obecnie 
zaangażowany jest w transformację i rozwój operacji w UNIQA. Wśród partnerów, z którymi ma doświadczenia są firmy outsourcingowe, konsultingowe (PWC, Accenture, 
McKinsey, E&Y), dostawcy oprogramowania a także instytucje np. UFG. Praktyka z rynku kapitałowego– przy emisjach akcji i obligacji w domu maklerskim – dodatkowo 
wspiera lepsze rozumienie modeli biznesowych partner a w połączeniu z wiedzą potwierdzoną certyfikatem PMP pomaga Maciejowi budować obustronnie korzystne                          
i profesjonalne relacje. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz sternik jachtowy, narciarz, entuzjasta digitalizacji oraz inwestycji.

Dorota Tynek, Purchasing Department Specialist - Polpharma Biologics
Z branżą biotechnologiczną jest związana od ponad 7 lat. Swoją przygodę rozpoczęła jako specjalista ds. Marketingu w branży FMCG. Od 2013 roku była odpowiedzialna 
za zarządzanie łańcuchem dostaw/logistyką i zakupami. Od 1,5 roku odpowiada z ramienia Zakupów za proces budowania partnerskich relacji  z Kluczowymi Dostawcami 
dla obszaru produkcji. Do obowiązków Doroty należy zawieranie umów ramowych na strategiczne produkty procesowe. Doświadczenie zdobywała poprzez uczestnictwo 
w wielu operacyjnych projektach, miedzy innymi wprowadzenie nowych produktów na rynek, nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi partnerami biznesowym. 
Posiada praktykę w zarządzaniu projektami, na przykład stworzyła i wdrożyłam Systemu Zarzadzania Jakością w organizacji handlowej. Prywatnie pasjonatka sztuk walki.

Anna Moroń, Dyrektor Zakupów i Logistyki Zewnętrznej - Radpol
Kilkakrotnie z sukcesem przeprowadzała zmiany w obszarze zakupów tworząc skutecznie działające zespoły zakupowe będące profesjonalnym wsparciem dla biznesu. 
Efekty jej pracy zawsze widoczne są w wynikach negocjacyjnych, zadowoleniu klienta wewnętrznego przy utrzymaniu dobrych relacji wewnątrz firmy. Zarządzanie 
zakupami opiera na sprawdzonych metodach zawsze dopasowanych do charakteru firmy w której pracuje, zaczynając od rzetelnej analizy danych, poprzez analizy SWOT 
aż do metodyki Agile.  Swoje doświadczenie zawodowe zbierała w międzynarodowych firmach takich jak Cemex Polska Sp. z o.o., Bilfinger IS Sp. z o.o., Ciech Trading, Salini 
Polska Sp. z o.o., zaczynając od stanowiska kupca.  W międzynarodowym koncernie Bilfinger Industrial Services, członek Procurement Board na poziomie 
międzynarodowym.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

Patryk Leopold, Dyrektor Oddziału - Koelner Polska Grupa Rawlplug 
Podchodzi niestandardowo do wyzwań, łamie stereotypy i dogaduje tematy, których nikt inny nie chce się podjąć, aby znaleźć wyjście z każdej sytuacji. W 2012 roku 
rozpoczął pracę w Grupie Kerry Ingredients w Oddziale Glasgow (Szkocja), gdzie spotkał swojego Mentora, który wpoił mu wartości, na których buduje swoją karierę.                        
Od 2016 roku pracuje w Grupie Rawlplug jako Dyrektor Oddziału, gdzie spełnia się, zarządzając strukturami sprzedaży w okręgu łódzkim. Tym, co przyświeca mu                                   
w codziennej pracy jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby drugiej strony i poszukiwanie rozwiązań, które pomogą jej je spełnić. U kolegów z zespołu ma opinię 
człowieka od zadań nierozwiązywalnych, który przyparty do ściany odwróci się i stworzy drzwi. 

Dorota Patkowska, Plant Purchasing Manager - Federal-Mogul Bimet / Tenneco
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje ponad 20-to letnie doświadczenie w zakupach zdobywała w dużych międzynarodowych firmach takich jak 
Colgate-Palmolive, Federal-Mogul. Obecnie zajmuje stanowisko Plant Purchasing Manager w fabryce łożysk ślizgowych F-M Bimet, należącej do grupy Tenneco                                 
w Gdańsku. 

Patronat medialny:



08:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

CZWARTEK | 12 grudnia

„Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak inspirującym spotkaniu. Dobór prelegentów, 
tematów oraz sama koncepcja kameralnych grup eksperckich była doskonałym forum            
do merytorycznych dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyrazy uznania należą się również 
dla Organizatora za profesjonalną i przyjazną opiekę podczas dwudniowego wydarzenia.”

Marica Pytlik-Żurek, YES Biżuteria

Referencje
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Współpraca z dostawcą monopolistą i jako monopolista 
odbiorca
•Zrywanie łańcuchów – lub pytanie – czy trzeba je sobie  
  zakładać samemu?
•Trudna droga do wolności – czyli pozyskanie drugiego   
  źródła dostaw, ale nie utrata pierwszego.
•Jedyny żywiciel rodziny – co robić, gdy jesteśmy jedynym/  
  najważniejszym odbiorcą.
•Wyzwania roli ambasadora – czyli mediacje w biegu.
Michał Fomaidis, Kierownik ds. Zakupów – Bosch / BSH 

Przerwa na kawę

Współpraca z dostawcą w oparciu o Agile (SCRUM)
•Czy warto rezygnować ze sprawdzonego modelu FixPrice  
  na rzecz zwinnej współpracy z dostawcą?
•Aspekty prawne oraz wyzwania w konstruowaniu umów  
  wdrożeniowych w modelu Agile (SCRUM).
•Kontrola, nadzór oraz rozliczanie dostawcy w tym modelu.
•Jakie problemy i wyzwania na poszczególnych etapach   
  projektu generuje nowy model współpracy.
•Doświadczenia z ostatnich wdrożeń.
Artur Wąsik, Wicedyrektor IT – mBank

Przerwa na kawę

Trudne rozmowy z Partnerami zewnętrznymi                                   
- naprawianie relacji, które były nie do naprawienia

Patryk Leopold, Dyrektor Oddziału – Koelner Polska 
Grupa Rawlplug  
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10:00
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Przerwa na lunch

Firma zewnętrzna/dostawca … czy partner biznesowy …?
•Najczęstsze typy współpracy (outsourcing prostych   
  czynności, projekty, zakup gotowych rozwiązań, import   
  wiedzy technologicznej, inne np. fuzja, spin-off).
•Koncentracja na umowie czy na dostarczaniu wartości      
  w świecie Agile…
•Jak nie utknąć w wielomiesięcznych RFP                             
oraz negocjacjach i sprawnie przejść proces   
  zakupowy.
•Współpraca w świecie ekosystemów i nowych   
  technologii
Maciej Czajkowski, Dyrektor Departamentu Doskonalenia 
Operacji– UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń 

Przerwa na kawę

Obniżenie kosztów przy współpracy z partnerem 
zewnętrznym
•Inne podejście do tematu doboru partnera:                       
 - co mogę zmienić, 
 - co można robić inaczej,
 - co można zaprzestać.
•Tradycyjne vs nietradycyjne podejście do kosztów:   
 - jakie koszty są konieczne, 
 - czy są jakiekolwiek konieczne.
•Mapa ryzyka – znaczenie dla kosztów
•Przykład współpracy z kancelariami prawnymi jako    
punkt wyjścia do inspiracji dla innych. 
Paulina Marusczyk, Dyrektor Działu Prawnego                        
– Groupe PSA

Zakończenie I dnia konferencji
•Transfer z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne 
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11:30

15:45

16:15

11:15

13:30



08:30      Rejestracja, poranna kawa

PIĄTEK | 13 grudnia

„Konferencje organizowane przez BMS Polska Group to doskonałą okazja do poszerzenia wiedzy branżowej oraz 
wymiany doświadczeń w szerokim gronie eksperckim. Tego typu spotkania dają niesamowitą okazję poznać ludzi 
z różnych branż biznesu oraz dyskutowania w rzadko spotykanym szerokim gronie o zróżnicowanych 
doświadczeniach. Na temat samej organizacji spotkań trudno się wypowiadać. Po prostu wszystko dopięte jest 
na ostatni guzik.”

Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Przyszłość działu zakupów w obliczu powszechnej 
automatyzacji procesów
•Jaką rolę dział zakupów powinien pełnić w przyszłości,   
  czyli jak uzasadnić wartość dodaną i nie dać się zastąpić  
  maszynom.
•Zakupy wczoraj, dziś i jutro (czyli procurement                             
  vs purchasing).
•Organizacja procesu zakupów w firmie i zaangażowanie  
  nowoczesnych technologii (zamówienie, kontrakty   
  systemowe, skład konsygnacyjny, Vendor stock   
  management, platformy zakupowe = katalogi, przetargi  
  internetowe, EDI); wady i zalety, kiedy stosować.
•Rola firmy zewnętrznej (kiedy dostawca, a kiedy   
  partner biznesowy).
Dorota Patkowska, Plant Purchasing Manager                         
– Federal-Mogul Bimet / Tenneco 

Przerwa na kawę

Ale po co nam SSC? – czyli sens tworzenia SSC, 
outsourcingu i obniżeniu kosztów
•Początki SSC.
•Cel tworzenia SSC.
•Jakie kroki należy podjąć by uruchomić efektywnie SSC.
•Błędy przy tworzeniu SSC.
•Przepisy czy tanie SSC.
•Czy SSC może być tanie?
•Outsourcing czy SSC.
Tomasz Chrabałowski, Dyrektor Finansowy – MASSI                 
/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Finexa

Przerwa na kawę

09:00

10:15

11:15

Jak zmaksymalizować współpracę z dostawcą – case 
study
•Co musi wydarzyć się w firmie zanim przejdziemy                   
  do włączenia dostawcy w nasze procesy. 
•Jak najpierw zburzyć, a później uporządkować współpracę  
  z dostawcami.
•Jakie są metody włączania dostawców w działania                    
  na produkcji: gdzie szukać wartości dodanej.
•Agile w projektach capexowych.
Anna Moroń, Dyrektor Zakupów i Logistyki Zewnętrznej   
– Radpol 

Przerwa na lunch

Współpraca z dostawcami usług vs. wpływ na poziom 
Customer Experience
•Czy oddanie partnerowi zewnętrznemu części naszej   
  pobocznej działalności ma wpływ na odczucia klienta co  
  do naszej marki. Jeśli tak to jakie.
•Jakie ryzyka związane z relacją z klientem niesie ze sobą  
  zlecenie firmie zewnętrznej części swoich. 
•Jak wybierać te firmy i czy przyjmować tylko jedne   
  kryteria.
Joanna Kozarzewska, Clients Relationship Director                    
– Colliers International Poland 

Przerwa na kawę

Współpraca z dostawcą zagranicznym a wymogi NCBIR
•Wymogi NCBiR a oczekiwania rynku.
•Zagrożenia wynikające z korzystania z dotacji na budowę 
relacji z dostawcą.
•Budowanie relacji z potencjalnymi wykonawcami. 
Dorota Tynek, Purchasing Department Specialist                         
– Polpharma Biologics

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

11:30

13:30

14:30
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12:30

14:45

15:45



PRELEGENCI

Artur Wąsik, Wicedyrektor IT - mBank
Z mBankiem jestem związany od ponad 15 lat, od zawsze w IT. Swoją przygodę rozpocząłem jako programista systemu centralnego banku, później analityk i PM 
projektów. Od 2010 roku pełnię funkcje menedżerskie, gdzie kieruję zespołami odpowiedzialnymi za rozwój systemów bankowości korporacyjnej. Od 3 lat odpowiadam                     
z ramienia IT za proces Portfolio Management i Portfolio Planning w obszarze bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.  Od zawsze zajmuję się budową partnerstwa 
pomiędzy światem IT, dostawcami zewnętrznymi a światem „biznesu” w zakresie rozwoju oprogramowania. Od 3 lat budowa relacji w oparciu o Agile. Oprócz mniejszych 
i większych projektów w ostatnim czasie wdraża i nadzoruje transformację technologiczną oraz cyfryzację procesów biznesowych w Pionie bankowości Korporacyjnej,                   
w szczególności wdrożenie systemów klasy ECM i BPM. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku absolwent studiów MBA. Prywatnie 
szczęśliwy tata dwójki dzieciaków, pasjonujący się motoryzacją i światem nowych technologii.

Paulina Marusczyk, Dyrektor Działu Prawnego - Groupe PSA
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 studiowała w Niemczech na Uniwersytecie w Konstancji. Przez 8 lat pracowała                              
w Kancelarii Hunton & Williams w Warszawie, gdzie zdobywała doświadczenie, zapewniając wsparcie dla wielu międzynarodowych firm, które rozpoczęły działalność                       
w Polsce. W 1998 roku dołączyła do General Motors i zajmowała się rozwijaniem działalności GM w Polsce, w tym obsługą prawną fabryki w Gliwicach. Odpowiadała                           
i koordynowała obsługę prawną na rzecz europejskiego działu ds. kontaktów z rządem co obejmowało również negocjowanie programów grantowych różnych jurysdykcji 
oraz na rzecz europejskiego działu sprzedaży i marketingu, co obejmowało negocjowanie europejskich umów dystrybucyjnych.  Nieprzerwanie nadzorowała zarządzanie 
sprawami prawnymi lokalnych jednostek w Polsce. Od sierpnia 2017 kiedy to Grupa PSA przejęła firmę Opel jest szefową działu prawnego wszystkich marek należących 
do Grupy PSA w Polsce tj Opel, Peugeot, Citroen i DS. 

Tomasz Chrabałowski, Dyrektor Finansowy - MASSI / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Finexa   
Dyrektor finansowy spółek sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie zarządu, we współpracy z zagranicznymi klientami, 
działami finansowymi i zarządami międzynarodowych grup kapitałowych, a także twórca centrów usług wspólnych dla zagranicznych i polskich przedsiębiorstw. Praktyk 
biznesu w obszarach zarządzania strategicznego i finansów, m.in. twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, 
podatkowych czy zarządczych, standardów i procedur finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent HEC Paris (École des hautes études commerciales de Paris), na której uzyskał tytuł Executive Master. 

Michał Fomaidis, Kierownik ds. Zakupów - Bosch / BSH
Zarządza eSourcinigiem dla kategorii nieprodukcyjnych w BSH,  - Bosch Home Appliances, z którym jest związany od 12 lat. Kieruje pracą zespołu w Polsce oraz koordynuje 
pracę około 200 Kupców w 32 krajach - w zakresie e-Catalgów. Był dotychczas odpowiedzialny za zakupy nieprodukcyjne dla polskiej spółki Bosch Home Appliances 
2006-2016, jak również kierował pracą Działu Zakupów Materiałów Produkcyjnych w Fabryce BSH – w Rzeszowie 2016-2018, gdzie był między innymi odpowiedzialny 
za wdrażanie standardów zakupowych. Posiada ponadto doświadczenie w obszarze Logistyki i Sprzedaży, zdobyte w dużych, międzynarodowych koncernach – Kaufland, 
Philips, Metalcoop Gmbh. Jest absolwentem kilku uczelni – Uniwersytet Łódzki, University of Maryland, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, włada czterema językami 
obcymi, a w życiu kieruje się metodologią Steven’a Coveya. Prowadził liczne prelekcje z zakresu Zakupów na konferencjach za granicą, min. BME, CEE e-Procurement 
Summit. Prywatnie – mąż, ojciec dwóch Księżniczek, narciarz, muzyk. 

Joanna Kozarzewska, Clients Relationship Director - Colliers International Poland 
Jako dyrektor ds. relacji z klientami odpowiada za budowanie i rozwijanie relacji z klientami Colliers International, koordynację procesów przetargowych oraz zapewnienie 
wsparcia działom firmy w zakresie pozyskiwania nowego biznesu. Przed dołączeniem do Colliers zajmowała się rekrutacją specjalistów oraz wyższej kadry managerskiej 
w branży nieruchomości. Doświadczenie zdobyła, pracując po stronie firm doradztwa personalnego – HAYS Poland oraz HRK, gdzie pełniła rolę managera zespołu Real 
Estate & Construction. W trakcie swojej kariery współpracowała z firmami deweloperskimi, międzynarodowymi agencjami doradczymi, funduszami inwestycyjnymi                                            
oraz firmami sieciowymi. Dodatkowo, jest Przewodniczącą Grupy ds. HR Polskiej Rady Faclity Management, prowadzi wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego                           
oraz aktywnie działa na rzecz promocji kobiet w branży nieruchomości.

Maciej Czajkowski, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Operacji - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń 
W coraz bardziej cyfrowym świecie efektywna kooperacja z partnerami może decydować o losach firmy. W oparciu o bogate doświadczenia z branży ubezpieczeniowej, 
telekomunikacyjnej i finansowej Maciej opowie jak budować relację opartą na wspólnych celach, jak przyspieszyć proces zakupowy stosując najnowsze metody LEAN                   
oraz o trendach w transformacji modeli biznesowych, w tym digitalizacji i RPA. Budował zespoły zwiększające efektywność operacji, procesów (LEAN Six Sigma)                                           
i projektów w takich firmach jak General Electric, Tele2, Netia, bossa.pl. Zrealizował także udaną fuzję Tele2 i Netii dostarczając ponad 40 mln zł synergii. Obecnie 
zaangażowany jest w transformację i rozwój operacji w UNIQA. Wśród partnerów, z którymi ma doświadczenia są firmy outsourcingowe, konsultingowe (PWC, Accenture, 
McKinsey, E&Y), dostawcy oprogramowania a także instytucje np. UFG. Praktyka z rynku kapitałowego– przy emisjach akcji i obligacji w domu maklerskim – dodatkowo 
wspiera lepsze rozumienie modeli biznesowych partner a w połączeniu z wiedzą potwierdzoną certyfikatem PMP pomaga Maciejowi budować obustronnie korzystne                          
i profesjonalne relacje. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz sternik jachtowy, narciarz, entuzjasta digitalizacji oraz inwestycji.

Dorota Tynek, Purchasing Department Specialist - Polpharma Biologics
Z branżą biotechnologiczną jest związana od ponad 7 lat. Swoją przygodę rozpoczęła jako specjalista ds. Marketingu w branży FMCG. Od 2013 roku była odpowiedzialna 
za zarządzanie łańcuchem dostaw/logistyką i zakupami. Od 1,5 roku odpowiada z ramienia Zakupów za proces budowania partnerskich relacji  z Kluczowymi Dostawcami 
dla obszaru produkcji. Do obowiązków Doroty należy zawieranie umów ramowych na strategiczne produkty procesowe. Doświadczenie zdobywała poprzez uczestnictwo 
w wielu operacyjnych projektach, miedzy innymi wprowadzenie nowych produktów na rynek, nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi partnerami biznesowym. 
Posiada praktykę w zarządzaniu projektami, na przykład stworzyła i wdrożyłam Systemu Zarzadzania Jakością w organizacji handlowej. Prywatnie pasjonatka sztuk walki.

Anna Moroń, Dyrektor Zakupów i Logistyki Zewnętrznej - Radpol
Kilkakrotnie z sukcesem przeprowadzała zmiany w obszarze zakupów tworząc skutecznie działające zespoły zakupowe będące profesjonalnym wsparciem dla biznesu. 
Efekty jej pracy zawsze widoczne są w wynikach negocjacyjnych, zadowoleniu klienta wewnętrznego przy utrzymaniu dobrych relacji wewnątrz firmy. Zarządzanie 
zakupami opiera na sprawdzonych metodach zawsze dopasowanych do charakteru firmy w której pracuje, zaczynając od rzetelnej analizy danych, poprzez analizy SWOT 
aż do metodyki Agile.  Swoje doświadczenie zawodowe zbierała w międzynarodowych firmach takich jak Cemex Polska Sp. z o.o., Bilfinger IS Sp. z o.o., Ciech Trading, Salini 
Polska Sp. z o.o., zaczynając od stanowiska kupca.  W międzynarodowym koncernie Bilfinger Industrial Services, członek Procurement Board na poziomie 
międzynarodowym.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

Patryk Leopold, Dyrektor Oddziału - Koelner Polska Grupa Rawlplug 
Podchodzi niestandardowo do wyzwań, łamie stereotypy i dogaduje tematy, których nikt inny nie chce się podjąć, aby znaleźć wyjście z każdej sytuacji. W 2012 roku 
rozpoczął pracę w Grupie Kerry Ingredients w Oddziale Glasgow (Szkocja), gdzie spotkał swojego Mentora, który wpoił mu wartości, na których buduje swoją karierę.                        
Od 2016 roku pracuje w Grupie Rawlplug jako Dyrektor Oddziału, gdzie spełnia się, zarządzając strukturami sprzedaży w okręgu łódzkim. Tym, co przyświeca mu                                   
w codziennej pracy jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby drugiej strony i poszukiwanie rozwiązań, które pomogą jej je spełnić. U kolegów z zespołu ma opinię 
człowieka od zadań nierozwiązywalnych, który przyparty do ściany odwróci się i stworzy drzwi. 

Dorota Patkowska, Plant Purchasing Manager - Federal-Mogul Bimet / Tenneco
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje ponad 20-to letnie doświadczenie w zakupach zdobywała w dużych międzynarodowych firmach takich jak 
Colgate-Palmolive, Federal-Mogul. Obecnie zajmuje stanowisko Plant Purchasing Manager w fabryce łożysk ślizgowych F-M Bimet, należącej do grupy Tenneco                                 
w Gdańsku. 
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