Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie na kolejną, 14. już edycję Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA
LOGISTYKA - jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na polskim rynku logistycznym. Spotkanie
odbędzie się 4-5 października 2017 roku w Hotelu Hilton w Warszawie.
Forum na stałe już wpisało się w kalendarze branżowe najlepszych ekspertów. Każdego roku przyciąga
coraz szersze grono słuchaczy, a zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 300 osób działających
w dziedzinie logistyki.
Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA to przede wszystkim wyjątkowa okazja do
dyskusji w gronie praktyków, odpowiedzialnych za rozwój łańcucha dostaw, zarządzanie zapasami i strategie
logistyczne. Rokrocznie poznajemy nowe, światowe trendy i odpowiadamy na najistotniejsze pytania
trapiące cały logistyczny rynek. Zaproszeni eksperci wskażą nowoczesne rozwiązania oraz sprawdzone
praktyki optymalizacji działań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, transportu,
produkcji oraz magazynowania.
Myślą przewodnią tegorocznego forum będzie szeroko rozumiana KOMUNIKACJA — efektywne zarządzanie
nią jest kluczem do sukcesu każdego biznesu. Skupimy się przede wszystkim na nowoczesnej roli Lidera
Logistyki – na jego wyzwaniach w zarządzaniu oraz budowaniu efektywnych zespołów, ale również na
konieczności i sposobach budowania dobrych relacji z rynkiem. Podczas Forum nie zabraknie ciekawych
dyskusji panelowych, w których będą mogli Państwo zabrać głos w sprawie i wyzwań, z jakimi się Państwo
mierzą w swojej codziennej praktyce.

UWAGA! Zgodnie z tradycją, po zakończeniu pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w branżowym
bankiecie, który będzie doskonałą okazją do swobodnych dyskusji i wymiany kontaktów biznesowych
w nieformalnej atmosferze. Również w tym roku, zapraszamy na bankiet do Teatru Kamienica, tym razem
na spektakl - „Rozkład jazdy” w wykonaniu Hanny Konarowskiej oraz Sebastiana Cybulskiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TYM WYJĄTKOWYM WYDARZENIU!

Tomasz Sączek
właściciel firmy TESLOG,
Interim Manager,
Ekspert w projektach
logistycznych

Magdalena Marczak
Project Manager,
Puls Biznesu

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl

Organizator:

Patron Merytoryczny:

Patron Honorowy:

Partnerzy:

O Organizatorze:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego
175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne
pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów,
konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

O Partnerach:
ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE, który działa bezpośrednio w ośmiu
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. ABC Data, wyprzedzając trendy, systematycznie rozwija kolejne kompetencje i wychodzi poza tradycyjną
dystrybucję. Obecnie spółka stawia na usługi z wartością dodaną, platformę chmurową oraz usługi e-commerce świadczone poprzez innowacyjne
narzędzia. W latach 2009 – 2017 ABC Data została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy
dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rusak Business Services to międzynarodowa firma ekspercka z blisko 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie: kompleksowej obsługi celnej,
Customs Compliance oraz doradztwa w handlu zagranicznym. Działamy w kilkunastu biurach w Polsce, posiadamy także trzy oddziały zagraniczne,
obsługujemy składy celne oraz gwarantujemy szereg miejsc uznanych dla procedury uproszczonej. Naszą misją jest kompleksowe działanie
w oparciu o doświadczenie, wiedzę i stałe doskonalenie swoich umiejętności. Jesteśmy wsparciem w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Dbamy o formalności związane z procedurami celnymi, zapewniając naszym Klientom komfort skupienia się na ich codziennej działalności.
RAJAPACK jest polskim oddziałem RAJA Group, która jest nr 1 w Europie w opakowaniach. Oferujemy ponad 2500 produktów dostępnych od
ręki. Naszą specjalnością są opakowania i wszelkiego rodzaju urządzenia oraz akcesoria służące do zabezpieczania produktów podczas wysyłki i
magazynowania. Wykonujemy także opakowania na wymiar i z indywidualnym nadrukiem. Nasi konsultanci służą profesjonalnym doradztwem w
doborze optymalnych metod pakowania.
Firma MTL ASCO Sp. z o. o. od 1992 roku działa w branży urządzeń transportu wewnętrznego bliskiego, zarówno po stronie sprzedaży, jak i przy
obsłudze po sprzedażowej i jest wyłącznym dystrybutorem sprzętu marki HELI oraz TCM na terenie Polski. Obecnie wśród głównych obszarów
aktywności Spółki możemy wyróżnić: sprzedaż/ wynajem oraz serwis i naprawa urządzeń transportu wewnętrznego w szczególności jHELI,
Unicarriers (były TCM) oraz części zamiennych do powyżej wymienionego sprzętu, sprzedaż i montaż systemów magazynowych (regały wysokiego
skladowania) włoski producent METALSISTEM, AR System, Credit. Wśród naszych największych klientów możemy wymienić tak prestiżowe firmy
jak: Poczta Polska, Wojsko Polskie, ArcelorMittal (Huta Dąbrowa Górnicza, Huta Sędzimira oraz Huta Zdziszowice), KGHM S.A.
Transporeon - firma dostarcza oprogramowanie w formie usługi (SaaS – Software-as-a-Service), które upraszcza procesy w logistyce transportu:
zapewnia skrócenie czasu postoju i ograniczenie pustych przebiegów, co oznacza zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu. Zintegrowane
cyfrowo procesy transportowe w całym łańcuchu dostaw umożliwiają efektywniejsze planowanie i zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów.
RABEN LOGISTICS POLSKA oferuje usługi dystrybucji krajowej, międzynarodowej, kompleksowej obsługi logistycznej oraz frachtu morskiego
i lotniczego. Zasoby firmy: ok. 3700 pracowników, 39 oddziałów, 500 tys. m2 pow. magazynowej i ponad 3000 środków transportu. W Europie
Grupa Raben działa już ponad 85 lat (od 1931 r.) dysponując własnymi oddziałami zlokalizowanymi nie tylko na terenie Polski, ale również
w krajach takich jak: Czechy, Estonia, Holandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy.
www.raben-group.com
Crusar z główną siedzibą we Wrocławiu oraz filiami w innych krajach europejskich należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się
podmiotów sektora TSL. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej oferując transport drogowy, morski oraz lotniczy, a także
zindywidualizowane koncepty transportowe, usługi magazynowe, konsulting logistyczny i produkcyjny, outsourcing pracowników oraz wynajem,
sprzedaż i mycie pojemników. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania oraz zainteresowani wdrażaniem nowatorskich rozwiązań u naszych Klientów.
Hörmann oferuje bramy i inne rozwiązania techniczne dla sektorów o różnej specyfice. Jej produkty odpowiadają wymaganiom stawianym przez
branżę magazynową, gdzie ważna jest dobra izolacja termiczna, jak i przemysłową, gdzie liczy się też możliwość zastosowania w różnych sytuacjach
montażowych. Ma również szeroką ofertę dla branży logistycznej, a także deweloperów szukających bram do garaży zbiorczych. Uzupełnieniem
bogatego asortymentu jest 24 - godzinny serwis, który daje gwarancję ciągłości procesów technologicznych.

PODCZAS TEGOROCZNEGO FORUM M.IN.:
•• Organizacja zaopatrzenia (supply chain) – współpraca i komunikacja miedzy jednostkami
organizacyjnymi w różnych krajach
•• Dialog z firmą – rola nowoczesnego Lidera Logistyki
•• B2B i B2C pod jednym dachem – zarządzanie nowoczesną logistyką
•• Wyzwania logistycznego rynku pracy – jak zatrudniać?
•• Komunikacja digitalowa w logistyce, wymiana danych w chmurze
•• AKADEMIA MENEDŻERA LOGISTYKI
÷÷ Dialog z klientem. Budowanie dobrych relacji z klientami
÷÷ Customer Experience Management
UDZIAŁ W XIV FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI TO M.IN.:
•• Inspirujące prelekcje, ożywione dyskusje – zdobądź kompleksową wiedzę na jedynym, unikalnym
wydarzeniu
•• Praktyczna wiedza poparta wieloletnimi doświadczeniami prelegentów – dowiedz się, jak inne firmy
wykorzystują rozwiązania do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw
•• Innowacyjna formuła Akademii Menedżera Logistyki – weź udział w specjalistycznych warsztatach
dedykowanym menedżerom logistyki
•• Najważniejsze debaty o kluczowych dla branży zagadnień – spotkaj się z osobami decydującymi
o kierunkach rozwoju branży
•• Ponad 2300 specjalistów dotychczasowych edycji! – wykorzystaj niepowtarzalną okazję
do nawiązania cennych kontaktów z przedstawicielami branży
DO UDZIAŁU W FORUM ZAPRASZAMY:
Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Wyższą Kadrę Zarządzającą, odpowiedzialną za
zarządzanie:

•• łańcuchem dostaw
•• logistyką
•• transportem i zaopatrzeniem
•• magazynem i przepływem materiałów
•• strategią, rozwojem i operacjami
oraz przedstawicieli operatorów logistycznych, produkcyjnych, firm kurierskich i spedycyjnych
i wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, pozwalającymi na optymalizację zarządzania
w obszarze logistyki.
Tematyka Forum zainteresuje również agencje zarządzające nieruchomościami, parkami
logistycznymi i halami magazynowymi.

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail szkolenia@pb.pl
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09:00

REJESTRACJA, PORANNA KAWA
Zapraszamy do rejestracji oraz na kawę, herbatę i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych
oraz wymiany doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

09:30

UROCZYSTE OTWARCIE FORUM
Magdalena Marczak, Project Manager, Puls Biznesu
Tomasz Sączek, Interim Manager, Ekspert w projektach logistycznych
Moderatorem Forum jest Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1

09:40

DYSKUSJA LOGISTYKA W POLSCE I EUROPIE
Moderator: Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
Prelegenci: Piotr Sędziak, Dyrektor Operacyjny, ABC Data S.A.
Małgorzata Połeć-Włoch, Regional Operations Director CSE, Central South East Europe Red Bull Sp.z.o.o,
Tomasz Rusak, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju, Rusak Business Services.
dr Waldemar Osmólski, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania
÷÷ Podsumowanie minionego roku
÷÷ Jak zmienia się rynek logistyczny w Polsce i Europie oraz na jakie zmiany powinniśmy się przygotować
w najbliższym czasie
÷÷ Zmiany gospodarcze i ich wpływa na rynek logistyczny

LOGISTICS LEADERSHIP
10:20

LEAN LEADERSHIP W LOGISTYCE
dr Rafał Tarasewicz, Operational Excellence Director Europe, DB Schenker
÷÷ Rola liderów w dzisiejszych organizacjach
÷÷ Kształtowanie postaw lean liderów i pracowników
÷÷ Kata Coachingu i Kata Doskonalenia w logistyce

10:50

DIALOG Z FIRMĄ NA PRZYKŁADZIE ZAKUPÓW – ROLA NOWOCZESNEGO LIDERA LOGISTYKI
Radosław Nowak, Supply Chain Director, NIVEA Polska Sp. z o.o
÷÷ Organizacja działu zakupów w ramach Grupy Beiersdorf/Nivea
÷÷ Współpraca i komunikacja miedzy jednostkami organizacyjnymi w różnych krajach - wyzwania komunikacyjne,
możliwości synergii i problemy z tym związane
÷÷ Rola zakupowca i innych działów w procesie zakupowym

11:30

PRZERWA NA KAWĘ ORAZ NETWORKING
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

12:00

B2B I B2C POD JEDNYM DACHEM – ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ LOGISTYKĄ
Monika Gochnia, Manager ds. Logistyki e-commerce, Grupa SMYK
Michał Janikowski, Supply Chain Director, Grupa SMYK
÷÷ Prognostyka / fluktuacja popytu;
÷÷ Asortyment rozumiany, jako natura produktów (gabaryty, drobnica, produkty luksusowe) oraz kategoryzacja;
÷÷ Infrastruktura magazynowa;
÷÷ Analiza procesów w zależności m.in. do profilu Klienta;
÷÷ Wybór WMS

12:45

CZLOWIEK JAKO NAJWAŻNIEJSZE OGNIWO W FIRMIE , JAK STWORZYĆ IDEALNE WARUNKI PRACY
Karol Kundzicz, wspólnik, CRUSAR

13:15

LOGISTYCZNY RYNEK PRACY W LICZBACH, CZYLI OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW RAPORTU
„RYNEK PRACY KIEROWCÓW W POLSCE”
Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

13:25

DYSKUSJA WYZWANIA LOGISTYCZNEGO RYNKU PRACY – JAK ZATRUDNIAĆ?
Moderator: Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
Paneliści: Katarzyna Słabowska, Logistics Department Director, Żabka Polska sp. z o.o.
Iwona Sączawa,Team Leader specjalizacji Logistics & Procurement, Hays Poland
Karol Kundzicz, wspólnik, CRUSAR
Adam Gałek, Dyrektor Centralnej Logistyki, Grupa Eurocash
Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”
÷÷ Rynek pracownika – jak rekrutować i jak zatrudniać?
÷÷ Motywacja pracowników
÷÷ Koszty pracy i zatrudnianie obcokrajowców
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PRZERWA NA LUNCH ORAZ NETWORKING
Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

TRANSPORT
15:15

NOWE TRENDY WSPÓŁPRACY
W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
Z WYKORZYSTANIEM
KONTENERÓW WYMIENNYCH
BDF
Adam Opoka, Dyrektor
Operacyjny VIVE Transport
÷÷ CASE STUDY Grupa VIVE

÷÷

÷÷
÷÷
÷÷

÷÷

15:50

i historia kontenerów
wymiennych w grupie i nie
tylko
Zapoznanie z systemem
kontenerów wymiennych BDF.
Przedstawienie funkcjonalności
kontenerów wymiennych;
Funkcja magazynowania za
pomocą kontenerów BDF
Elastyczność nadwozi
wymiennych
Porównanie przewagi
za pomocą kontenerów
wymiennych i magazynowej,
z klasycznym transportem
Funkcja transportowa
w odniesieniu do
bezpieczeństwa i jakości
świadczonych usług

TRANSPORT INTERMODALNY
÷÷ Najlepsze praktyki w Polsce

i na świecie- jak mądrze
zarządzać transportem
intermodalnym
÷÷ Nowoczesne rozwiązania,
trendy w transporcie
intermodalnym

MAGAZYNY
DYSKUSJA. RYNEK MAGAZYNOWY
W POLSCE. POTRZEBY ORAZ
WYZWANIA STOJĄCE PRZED
NAJEMCAMI A OFERTA I
ELASTYCZNOŚĆ DEWELOPERÓW
MAGAZYNOWYCH
Moderator: Tomasz Mika, Head of
Industrial Agency Poland, JLL
Paneliści: Krzysztof Maśny,Dyrektor
ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Castorama Polska
Director, Valeo
Marek Foryński, Dyrektor Grupy BTS,
Panattoni Europe
Maciej Madejak, Dyrektor ds.
rozwoju biznesu na Polskę,
Goodman

E-COMMERCE
ELEKTRONICZNY HANDEL
TRANSGRANICZNY
Arkadiusz Kawa, Assistant Professor
at Poznan University of Economics
÷÷
÷÷
÷÷
÷÷
÷÷

Charakterystyka i struktura rynku
Korzyści
Ograniczenia
Rola logistyki
Kierunki rozwoju

÷÷ Duży wzrost popytu na

powierzchnię magazynową
w Europie Środkowo-Wschodniej
÷÷ O co powinni zadbać
developerzy, czego potrzebują
klienci?

KONTROLA ZDALNA NAD
TOWAREM W MAGAZYNIE
÷÷ RFID
÷÷ Procesy automatyzacji w

magazynie - koszty wdrożenia;
potencjalne korzyści i zagrożenia
– dehumanizacja procesów

16:30

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA FORUM

19:00

WIECZORNY BANKIET

NOWOŚCI I INNOWACJE NA
RYNKU KEP
÷÷ Usługi on demand- czy są

potrzebne?

÷÷ Nowe rozwiązania, trendy –

czego potrzebują klienci, ile
kosztują nowe rozwiązania
i czy przynoszą realne korzyści?

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w branżowym bankiecie,
który będzie doskonałą okazją do swobodnych dyskusji i wymiany kontaktów biznesowych w nieformalnej
atmosferze.
20:30

SPEKTAKL W TEATRZE KAMIENICA
Tuż po bankiecie zapraszamy Państwa na wyjątkowy spektakl - „Rozkład jazdy” w wykonaniu Hanny
Konarowskiej oraz Sebastiana Cybulskiego.
Jest to zabawna sztuka, w której tradycja najlepszej farsy angielskiej łączy się z inteligentnym i nastrojowym
czeskim humorem. Autor, Petr Zelenka, wykorzystując fragmenty farsy „Chińczycy” Michaela Frayna, snuje
historię aktorów, którzy muszą odegrać przedstawienie rozpisane na siedem osób - tylko we dwoje.
NA BANKIET ORAZ SPEKTAKL ZAPRASZAMY DO TEATRU KAMIENICA, AL. SOLIDARNOŚCI 93.
Źródło: http://teatrkamienica.pl/pl/spektakle/90/rozklady-jazdy
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09:00

REJESTRACJA, PORANNA KAWA
Zapraszamy do ponownej rejestracji oraz na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji
biznesowych oraz wymiany doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

09:30

LOGISTYKA Z INNEJ BECZKI, CZYLI LOGISTYKA TWORZENIA NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZEGO DZIENNIKA
GOSPODARCZEGO DEKADY
Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny pb.pl, Puls Biznesu

NEW LOGISTICS
10:00

MÓJ KOLEGA ROBOT, CZYLI CZYM JEST AUTOMATYZACJA DLA LOGISTYKA?
Łukasz Chmaj, Audytor procesów logistycznych i automatyzacji magazynowej, Lokom
÷÷ Badanie potrzeb wewnętrznych – jak efektywnie i optymalnie zautomatyzować logistykę?
÷÷ Inwestycja w nowe rozwiązania, czyli jak mądrze decydować o zmianach? Jak zadbać, by nie automatyzacja nie
była droga i skomplikowana?
÷÷ Jak planować realne zwroty z inwestycji?

10:40

LAST MILE SOLUTION AND TRANSPORT VISIBILITY IN THE LOGISTICS CHAIN, CZYLI: INFORMACJA O ŁADUNKU
W CZASIE RZECZYWISTYM NA OSTATNIM ETAPIE DOSTAWY
Jacek Tarkowski, Regional Director Sales CEE&Russia, TRANSPOREON
÷÷ ETA
÷÷ GEOFENCING
÷÷ WORKFLOW
÷÷ OUTBOUND RADAR

11:10

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SŁUŻBIE MAGAZYNU
Grzegorz Prorok, Sales & Marketing Director, Consafe Logistics Sp. z o.o.
÷÷ Wyzwania rynkowe a zarządzanie magazynem
÷÷ Nie tylko hardware…
÷÷ Inteligentny WMS – mądry przed szkodą

11:35

PRZERWA NA KAWĘ ORAZ NETWORKING
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

12:05

DYSKUSJA EKOLOGIA - W ZGODZIE Z OTOCZENIEM – LOGISTYKA Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU.
ILE MOŻEMY ZYSKAĆ MYŚLĄC LOGISTYCZNIE?
Moderator: Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
Prelegenci: Małgorzata Połeć-Włoch, Regional Operations Director CSE, Central South East Europe Red Bull
Sp.z.o.o.
Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”
÷÷ Światowe trendy dla logistyki wpływające na poprawę jakości środowiska
÷÷ Najciekawsze rozwiązania oraz wdrożenia
÷÷ Ile realnie kosztuje dbanie o środowisko w branży logistycznej?
÷÷ Dlaczego podejście pro-środowiskowe jest ważne i jakiego rodzaju korzyści płyną z niego dla przedsiębiorstwa?

COMMUNICATION IN LOGISTICS
12:55

PRZYSZŁOŚĆ PARTNERSKICH SIECI DYSTRYBUCJI TOWARÓW SPALETYZOWANYCH NA RYNKU POLSKIM
Marek Prószyński, Dyrektor Zarządzający, PALLETWAYS POLSKA
÷÷
÷÷
÷÷
÷÷

Systemy partnerskie dystrybucji palet w Europie
Przyczyny ich powstania
Dzień dzisiejszy i przyszłość sieci partnerskich
Czas na sieć partnerską w Polsce

PROGRAM DZIEŃ 2
13:25
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DYSKUSJA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W LOGISTYCE, CZYLI JAK SIĘ TERAZ OSIĄGA PRZEWAGĘ
KONKURENCYJNĄ?
Moderator: Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
Prelegenci: Katarzyna Duczmal, Manager Współpracy z Dostawcami, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.,
÷÷
÷÷
÷÷
÷÷

14:10

Czemu budowanie relacji jest tak ważne w biznesie? Jak dbać o dobrą komunikację z rynkiem?
Jak rozmawiać z klientami/kontrahentami w dobie dużej konkurencyjności?
Efektywne zasady komunikacji - czemu partnerstwo jest ważne i jak osiągać wspólne cele?
Nowoczesne narzędzia komunikacyjne ułatwiające współpracę – czyli jak ułatwić sobie komunikację?

PRZERWA NA LUNCH ORAZ NETWORKING
Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z partnerami, prelegentami oraz uczestnikami konferencji!

AKADEMIA MENEDŻERA LOGISTYKI

15:00

DIALOG Z KLIENTEM/ BUDOWANIE DOBRYCH
RELACJI Z KLIENTAMI
÷÷ Joint business planning- relacje partnerskie ze

strategicznymi klientami

÷÷ kompleksowość usług logistycznych – czego

potrzebują klienci

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Bartłomiej Wrzosek, Managing Director/Senior
Trainer/Consultant, DEVELOR
Paweł Grudziński, Senior Trener, Konsultant,
DEVELOR Polska Sp. z o.o.
÷÷ Badanie potrzeb i doświadczeń klientów/

kontrahentów w branży logistycznej

÷÷ „Co jeszcze mogę dla Pana/i zrobić?” –

czyli jak zadbać o klienta w czasach dużej
konkurencyjności

16:30

ZAKOŃCZENIE FORUM, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Patroni Medialni:

PARTNER MERYTORYCZNY
TOMASZ SĄCZEK

właściciel firmy TESLOG, Interim Manager, Ekspert w projektach logistycznych
Posiada 17-letnie doświadczenie w logistyce i łańcuchach dostaw. Jako Interim Dyrektor Logistyki
zarządzał procesem zmian w łańcuchu dostaw Baltona S.A. (Flemingo International Group Dubai).
Obecnie zaangażowany w projekty związane z logistyką operacyjną. Współpracuje z firmami
consultingowymi w Polsce i zagranicą jako ekspert praktyk. Wcześniej zarządzał operacjami
logistycznymi w dziale łańcucha dostaw Carrefour Polska. Doświadczony manager z sukcesami
zarządzający łańcuchami dostaw również w branży AGD (ARDO, Delonghi, BEKO, Gorenje).
Specjalizuje się w obniżaniu kosztów łańcuchów dostaw, re-definiowaniu strategii logistycznych
oraz przebudowie procesów. Posiada doskonałą znajomość branży logistycznej. Członek polskich i
zagranicznych organizacji logistycznych, certyfikowany Trener Biznesu House of Skills, wykładowca
Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Regularny prelegent
na konferencjach w kraju i zagranicą.

MODERATOR FORUM
RADOSŁAW BRZÓZKA

dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
Dziennikarz popularnonaukowy, autor telewizyjnego programu „Jak to działa?” (TVP, Discovery
Channel). Zakochany w możliwościach ludzkiego mózgu i wszystkim tym, co związane jest ze światem
nauki. Aktywny programista, stale badający możliwości, jakie daje technologia informacyjna.
Sympatyk, promotor nowych technologii i innowacji we współczesnym świecie. Pasjonuje się
paralotniarstwem, dlatego każdą wolną chwilę spędza oglądając świat z góry.

PRELEGENCI
ŁUKASZ CHMAJ

Audytor procesów logistycznych i automatyzacji magazynowej, Lokom
Specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym,
techniczno-informatycznym i personalnym. Wielokrotny prelegent i konsultant w zakresie
tworzenia innowacyjności w logistyce. Od 14 lat zajmuje się optymalizacją łańcuchów dostaw w
sieciach sprzedaży takich firm jak LPP S.A., Artman S.A., INTERSPORT Polska S.A. Vistula Group
S.A., W.KRUK S.A. Obecnie zarządza logistyką w W.KRUK S.A., którą w całości przeniósł z Poznania
i odbudował w Krakowie, zmieniając większość procesów i tworząc zupełnie nowy zespół.
Podobną operację przeprowadził w INTERSPORT Polska S.A. gdzie dodatkowo zaprojektował
i wdrożył nowoczesny magazyn wykorzystujący technologie AKL, RFID oraz EPC Global. Obiekt
ten jest najnowocześniejszym w międzynarodowej grupie INTERSPORT oraz jednym z najbardziej
innowacyjnych w branży sportowo turystycznej na obszarze Europy. Otrzymał wyróżnienie w 2010
roku od Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Prowadzi własną firmę konsultingową zajmująca
się doradztwem w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, projektowania oprogramowania
wspomagającego logistykę oraz projektowania zagospodarowania magazynów.

KATARZYNA DUCZMAL

Manager Współpracy z Dostawcami, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

MAREK FORYŃSKI

Dyrektor Grupy BTS, Panattoni Europe
Marek Foryński dołączył do Panattoni Europe w 2008 roku, jako dyrektor działu BTS Group. Jest
on odpowiedzialny za zarzadzanie strukturą BTS, realizację inwestycji na indywidualne zamówienia
klientów (build-to-suit, a także za inicjowanie działań na rynku Środkowo-Wschodniej Europy. Z
branżą nieruchomości związany jest od ponad 20 lat. Marek Foryński jest absolwentem prawa na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również zarządzanie w Nottingham
Business School, gdzie później uzyskał dyplom MBA. Pod jego kierownictwem Panattoni Europe
wybudowało ponad 1,5 mln mkw powierzchni produkcyjnej/ o charakterze produkcyjnomagazynowym w Polsce. Ostatnie realizacje to: 20,900 mkw dla Bombardier we Wrocławiu, 27 400
mkw dla Kellogg w Kutnie, 13 500 mkw dla Thule w Pile czy 34 000 mkw dla Ifa Rotorion w Ujeździe.

PRELEGENCI
ADAM GAŁEK

Dyrektor Centralnej Logistyki, Grupa Eurocash
Zarządza jednostką biznesową odpowiedzialną za logistykę Eurocash Dystrybucja (m.in. Groszek,
Lewiatan, PSD) oraz Eurocash Franczyza (Delikatesy Centrum). Z logistyką dystrybucji związany od
ponad 13 lat. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

MONIKA GOCHNIA

Manager ds. Logistyki e-commerce, Grupa SMYK
Przygodę z Logistyką rozpoczęłam w 2002 roku od pracy PM w dziale IT w Geant, a od 2008
roku w Empik. Od 2009 roku opiekowałam się obsługa Klientów empik.com już jako Manager
Logistyki e-commerce. Zajęcie to pozwoliło mi nie tylko na rozwijanie pasji do tej części Logistyki,
wprowadzanie udoskonaleń w szybkości realizacji zamówień, ale także na poszerzenie świadomości
potrzeb Klienta internetowego wśród osób, które mają bezpośredni wpływ na realizację marzeń i
potrzeb naszych Klientów . Doświadczenia zdobyte przez cztery lata wykorzystałam do budowania
procesów i rozwiązań logistycznych w cdp.pl, a obecnie rozwijam je w pracy dla Smyk S.A., gdzie
odpowiadam za całość łańcucha dostaw smyk.com, operację magazynową oraz kontakty z
Przewoźnikami, z których usług korzystamy.

MICHAŁ JANIKOWSKI

Supply Chain Director, Grupa SMYK
Ekonomista, logistyk. Absolwent SGH-a ze specjalizacją w Zarządzaniu Logistycznym. Ponad
15-letnie międzynarodowe doświadczenie w transporcie międzynarodowym, logistyce kontraktowej
i tworzeniu efektywnych łańcuchów dostaw. Przygodę z logistyką rozpoczął w firmie Raben
wiodącym operatorem logistycznym na rynku Europy Środkowo Wschodniej. Był odpowiedzialny za
tworzenie sieci drobnicowej i magazynowej w Krajach Bałtyckich. Przez kolejne lata odpowiedzialny
za zarządzanie łańcuchem dostaw dla Spółek Grupy Metro na Ukrainie i w Polsce. Zaangażowany w
tworzenie ECR i Stowarzyszenia „Chłodnej” Logistyki promującej nowoczesne standardy w przewozie
i magazynowaniu towarów spożywczych na Ukrainie. Aktualnie jako Dyrektor Łańcucha Dostaw
w Grupie Smyk „dostarcza” dziecięce marzenia, wspomagając Świętego Mikołaja, Wielkanocnego
Zająca oraz… Rodziców.

DR ARKADIUSZ KAWA

adiunkt Katedrze Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Autor ponad 150 publikacji popularno-naukowych oraz 100 naukowych o tematyce logistycznej,
informatycznej i sieci międzyorganizacyjnych. Realizował liczne projekty dla takich organizacji
i firm, jak: Urząd Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, AT
Kearney, KPMG, Merlin.pl, SGB-Bank, Poczta Polska, UPS, DPD Polska (Siódemka), Volkswagen,
Kompania Piwowarska, PKS Poznań, Stomil, Pepco, Autostrada Wielkopolska, NaviExpert.
Opiniotwórca dla wielu czasopism m.in. Wprost, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Gazeta Prawna.
Laureat konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek
Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji działającego przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza - Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Ekspert
programu Vacational Competence Certificate (VCC) i autor materiałów dydaktycznych w zawodzie
Spedytor-logistyk. Wykładowca na studiach MBA Atlanta i podyplomowych Logistyki i Zarządzania
Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, Organizacji i Zarządzania Produkcją na Politechnice Poznańskiej.

KAROL KUNDZICZ

wspólnik, CRUSAR
Karola Kundzicza z logistyką łączy ponad 13 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami w sektorze
automotive. Jako twórca firmy CRUSAR, rozpoznawalnej jako partner w biznesie oraz w sporcie
motorowym, od 10 lat czynnie realizuje swoją wizję tworzenia firmy stabilnej jak również otwartej
na nowe doświadczenia. Pracę łączy z pasją, działając na rzecz Stowarzyszenia Crusar4Rally,
wspierającego najbardziej potrzebujących. Wielki fan rajdów samochodowych oraz zdrowego trybu
życia.

PRELEGENCI
MACIEJ MADEJAK

Head of Business Development Poland, Goodman
Odpowiada za budowanie relacji z kluczowymi klientami oraz rozwój działalności firmy Goodman
w Polsce. Maciej dołączył do firmy Goodman w 2011 roku i odegrał kluczową rolę w rozwoju
portfolio firmy w Polsce poprzez realizację wielu znaczących projektów dla takich klientów jak
Amazon czy Grupa Muszkieterów. Odpowiada również za realizację flagowego projektu Goodman
w Polsce: Pomorskiego Centrum Logistycznego, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terminala
kontenerowego DCT Gdańsk.

KRZYSZTOF MAŚNY

Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw Castorama Polska
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej/University of
Minnessota. Posiadający ponad 25 lat doświadczenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
na różnorodnych stanowiskach i firmach (IBM, METRO Group, Castorama) oraz ponad 10 letnie
doświadczenie w zarządzaniu firmą jako Dyrektor Zarządzający w tym także na stanowiskach
regionalnych w Europie. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu różnorodnych projektów
optymalizujących koszty i efektywność łańcuchów dostaw i logistyki. Dogłębna znajomość
logistyki i łańcucha dostaw sieci handlowych w różnorodnym asortymencie od artykułów
przemysłowych, żywności w kontrolowanej temperaturze, mrożonek, ryb, owoców i warzyw,
zarówno w obszarze logistyki krajowej jak i importu. Praktyczna wiedza we wprowadzaniu różnych
rozwiązań magazynowych, transportowych i cross-dockingowych. Liczne wdrożenia systemów
informatycznych wspierających procesy w łańcuchu dostaw w tym systemów SAP. Laureat Nagrody
Menedżera Logistyki roku 2009 przyznawanej przez środowisko logistyczne PSML w uznaniu za
dokonania w karierze zawodowej. W 2012 rok Castorama Polska otrzymała wyróżnienie specjalne
w badaniu rynkowym Supply Chain Designer.

TOMASZ MIKA

Head of Industrial Agency Poland, JLL
Zarządza i koordynuje codzienne operacje Zespołu Przemysłowego w Jones Lang LaSalle. Tomasz
jest także odpowiedzialny za strategiczną reprezentację doradców i najemców w najważniejszych
transakcjach leasingowych w całej Polsce, nadzorując i wspierając działania agentów na rynkach
regionalnych. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży przemysłowej i magazynowej.
Reprezentowani przez niego klienci - Castorama, Leroy Merlin, Volkswagen, Kaufland, Whirlpool,
DSV, Unilever, Dino Polska, DB Schenker, Tesco, Dr. Oetker, Valeo lub Amica - stanowią ponad 1 500
000 mkw. wynajętych powierzchni w całym kraju.

GRZEGORZ NAWACKI

zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny pb.pl, Puls Biznesu
Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz „Pulsu
Biznesu”, od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego. Zajmuje się tematyką rynku
kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, oraz private equity. W 2009 r. został uznany
„Dziennikarzem Roku” przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 r. zdobył nagrodę
„Debiut Roku” w konkursie organizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

RADOSŁAW NOWAK

Supply Chain Director, NIVEA Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Supply Chain w Nivea Polska i członek zarządu, z którą jest związany od 2002 z trzyletnią
przerwą na pracę w centrali w Niemczech, gdzie był odpowiedzialny za globalne procesy planowania,
między innymi S&OP. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, praktyk i miłośnik logistyki.

PRELEGENCI
ADAM OPOKA

Dyrektor Operacyjny, VIVE Transport Sp. z o.o.
Współpracujący z Grupą VIVE od 2006 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,
od 20 lat związany z branżą transportową. Specjalista w zarządzaniu i opracowaniu strategii dla
przedsiębiorstw transportowych. Wprowadza zwinne oraz innowacyjne łańcuchy dostaw w branży
transportowej i logistycznej. Doświadczenie zdobywał jako Specjalista ds. Transportu w Centrum
Dystrybucyjnym EuroCASH JMB, a następnie Spedytor Krajowy, Kierownik Oddziału i Dyrektor
Logistyki Krajowej w EQUUS Transport i Spedycja Sp. z o.o.

DR WALDEMAR OSMÓLSKI

Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania
Odpowiedzialny za nadzór nad rozwojem projektów badawczo – rozwojowych we współpracy
z firmami zewnętrznymi oraz programami unijnymi. Ma duże doświadczenie w przygotowaniu
i wdrażaniu strategii rozwoju firmy, duże zdolności w budowaniu efektywnych zespołów
projektowych i umiejętność nadzoru procesów logistycznych. Przez wiele lat pracował jako Prezes
Zarządu Ponetex, firmy logistycznej należącej do holenderskiej grupy Carpenter Europe.

MAŁGORZATA POŁEĆ-WŁOCH

Dyrektor Operacyjny Regionu CSE Europe (Central South East Europe), Red Bull Sp.z.o.o.
Odpowiedzialna za funkcjonowanie Operations w 20 krajach Europy w firmie Red Bull. Od
20 lat związana zawodowo z planowaniem, produkcją, supply chain i purchasing w firmach
międzynarodowych. Absolwentka SGH na kierunku Handel Zagraniczny. Uskrzydlona zawodowo
kobieta, prywatnie szczęśliwa żona i mama. Największą jej pasją pozazawodową są góry –
wspinaczki wysokogórskie, trecking i narty biegowe.

GRZEGORZ PROROK

Sales & Marketing Director, Consafe Logistics Sp. z o.o.
Odpowiada za rozwój działalności szwedzkiego lidera oprogramowania klasy WMS na rynku
polskim. Doświadczony menedżer skupiony na innowacjach w logistyce i łańcuchu dostaw.
Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą, między innymi budując przez 7 lat pozycję grupy
Transporeon na rynku polskim. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie.

MAREK PRÓSZYŃSKI

Dyrektor Zarządzający, PALLETWAYS POLSKA
Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży logistycznej. W swojej karierze miał okazję
pracować w największych międzynarodowych firmach z branży logistycznej, gdzie odpowiadał za
rozwój działów sprzedaży, marketingu, customer service i operacje. Posiada bogate doświadczenia
w budowaniu firmy od podstaw, rozwoju biznesu, consultingu i kompleksowym zarządzaniu
działami sprzedaży, poparte wymiernymi wynikami. Wyróżnia go optymizm, którym potrafi zarazić
współpracowników, umiejętność szybkiego i skutecznego reagowania na zmiany oraz kreatywność
i w działaniu.

PRELEGENCI
TOMASZ RUSAK

Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju, Rusak Business Services
Rusak Business Services to jedna z wiodących firm doradczych w zakresie cła i handlu zagranicznego
na polskim rynku. Tomasz Rusak skupia się na konsekwentnym rozwoju firmy eksperckiej,
w której prawie 30 lat działalności pozwoliło zbudować zespół profesjonalistów w tematyce celnej
oraz wypracować partnerskie relacje biznesowe z największymi polskimi i międzynarodowymi
kontrahentami. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami
największych spółek na rynku nieruchomości w Polsce. Jako dyrektor finansowy i członek zarządu
w Atlas Management Company (Poland), przez sześć lat był odpowiedzialny za zarządzanie polską
częścią funduszu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, inwestującego
w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie,
w latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego w ORCO Property Group w Polsce,
międzynarodowej grupie inwestującej w nieruchomości, notowanej m.in. na giełdach w Warszawie
i Pradze. W ostatnich latach pracował jako dyrektor finansowy w Hochtief Development Poland.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto,
studiował finanse międzynarodowe na Lunds Universitet, Szwecja, a także zarządzanie ryzykiem
na Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu, Niemcy (obecnie: Universität Duisburg-Essen).
Ukończył również program Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

IWONA SĄCZAWA

Team Leader specjalizacji Logistics & Procurement, Hays Poland
Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w realizacji projektów rekrutacyjnych dla szeroko rozumianej
logistyki i łańcucha dostaw. W codziennej pracy odpowiada za rekrutacje do wewnętrznych działów
logistyki i zakupów w firmach produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych oraz usługowych, a
także programy ouplacement. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów na stanowiska
operacyjne i sprzedażowe dla operatorów logistycznych, firm transportowo-spedycyjnych oraz
kurierskich. Absolwentka Psychologii oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzania
Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej.

PIOTR SĘDZIAK

Dyrektor Operacyjny, ABC Data S.A.
Z logistyką dystrybucji związany od blisko 20 lat. Obecnie pracuje jako Dyrektor Operacyjny w spółce
ABC Data S.A., wiodącym dystrybutorze sprzętu IT w regionie CEE. Odpowiedzialny za logistyczne
wsparcie sprzedaży i organizację pracy pionu operacyjnego na ośmiu rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej poprzez zapewnienie właściwego przepływu towaru od momentu jego podjęcia u
jednego z ponad 400 dostawców do momentu zakończenia obsługi posprzedażnej. Absolwent
kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Zarządzania Jakością oraz studiów
MBA na Akadamii L. Koźmińskiego w Warszawie oraz będący aktualnie w trakcie certyfikacji Lean
Black Belt w EY Academy i certyfikacji PMP wg metodyki realizacji projektów PMI. Pasjonat roli
informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji
logistyki. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się posiadaną wiedzą.

PRELEGENCI
DR RAFAŁ TARASEWICZ

Operational Excellence Director Europe, DB Schenker
Doktor nauk ekonomicznych. Stopień doktora uzyskał w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych
oraz wykładowcą akademickim. Książka jego autorstwa pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów
dostaw?” została nominowana w prestiżowym konkursie ECONOMICUS 2015 Dziennika Gazety
Prawnej i Narodowego Banku Polskiego do TOP 10 najlepszych książek ekonomicznych w Polsce w
kategorii poradnik biznesowy. Jako praktyk od wielu lat związany jest z DB Schenker, zdobywając w
tym czasie doświadczenie menedżerskie zarówno w kraju, jak i za granicą. Pełnił rozmaite funkcje
w obszarach: sprzedaży i rozwoju rynku, zarządzania operacjami, poprawy efektywności biznesu
(m.in. zarządzania finansami, budowy kultury LEAN management, optymalizacji procesów), a także
zarządzania projektami czy zarządzania jakością. Odbył roczny staż menedżerski w Danii oraz
Niemczech, gdzie miał możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej zarządzania zaawansowanymi
projektami logistycznymi (m.in. przy obsłudze DELL oraz Volkswagen). W latach 2008-2012 był
członkiem zespołu DB Schenker Sports Events, zajmującego się zarządzaniem projektami obsługi
logistycznej wydarzeń sportowych, m.in. Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, MŚ w piłce nożnej RPA
2010 czy Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. W ostatnim czasie pełnił funkcję Dyrektora Operacji
i Efektywności Biznesu w biznesie Logistyki Kontraktowej w Polsce (zarządzając ponad 600
osobowym zespołem) i klastrze North&East Europe. Jest także członkiem globalnego zespołu
odpowiedzialnego za wdrożenie standardu doskonałości operacyjnej „X-Site” w ramach grupy DB
Schenker na całym świecie. Interesuje się sportem oraz podróżami. Przez kilkanaście lat trenował
wyczynowo piłkę nożną, między innymi występując w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jest
kibicem warszawskiej Legii. Odwiedził dotąd ponad 70 krajów na 6 kontynentach. Jest szczęśliwym
mężem, a także ojcem Łucji i Zenobii.

JACEK TARKOWSKI

Regional Director Sales CEE&Russia, TRANSPOREON
Z logistyka związany od ponad 20 lat. Uczestnik programu Interreg II oraz bestlog Unii Europejskiej.
Wieloletni członek władz PSML oraz komisji nagrody logistycznej ELA. Absolwent Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina oraz programu IMD. Promotor innowacji w logistyce i lancuchu dostaw.

MACIEJ WROŃSKI

Prezes, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”
Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoją pracę zawodową rozpoczynał w Departamencie Administracji Ruchu Drogowego
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a kolejno pracował w Krajowej Radzie
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W latach 2003 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Dróg
i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, w 2007 – 2008 – był Dyrektorem ds.
prawnych w ZMPD, a w 2008 - 2014 był Dyrektorem Biura Prawnego w OZPTD. Aktualnie pełni
funkcję Prezesa Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Podczas swojej kariery
zawodowej wdrażał niezbędne zmiany i procesy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej,
opracowywał szczegółowe założenia nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na
kierowców oraz obecnie obowiązującą strukturę BRD w Polsce. W 2016 roku zajął 40 miejsce w
rankingu „Gazety Prawnej” najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasług oraz Zasłużony Dla Transportu RP.

BARTŁOMIEJ WRZOSEK

Managing Director/Senior Trainer/Consultant, DEVELOR
Posiada ponad 17 lat praktyki na rynku szkoleniowo-doradczym i bogate doświadczenie w obszarze
tworzenia oraz realizacji programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej, siły sprzedaży oraz
projektów oceny kompetencji pracowników poprzez procesy Assessment/Development Centre.
Ma na koncie kilkadziesiąt projektów szkoleniowo doradczych jako Lider Projektu – od wsparcia
programów typu Talent management po restrukturyzacje i fuzje oraz kilkaset zrealizowanych
dni warsztatowych jako Trener/Konsultant. Jego specjalnością są programy rozwoju kadry
managerskiej i projekty ukierunkowane na poprawę Customer Experience. Realizując szkolenia
Bartek wykorzystuje swoje bogate doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający dla lepszego
zrozumienia tematyki przez uczestników. Swoim klientom oferuje praktyczną wiedzę, gwarancję
mierzalnych rezulatatów prowadzonych działań oraz szczyptę dobrego humoru w relacjach
biznesowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TAK, chcę wziąć udział w XIV Forum Polskich Menedżerów Logistyki
POLSKA LOGISTYKA
Termin: 4-5 października 2017r.
1495.00 PLN netto (od 1 maja 2017 do 11 sierpnia 2017)
1795.00 PLN netto (od 12 sierpnia 2017 do 5 października 2017)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w forum wynosi: 1495.00 PLN netto (od
1.05.2017 do 11.08.2017). 1795.00 PLN
netto (od 12.08.2017 do 5.10.2017).
Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
wieczorny bankiet.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie
później niż przed rozpoczęciem forum.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
forum obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem forum pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału w forum powoduje obciążenie
pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w forum może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
forum.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w
programie
warsztatu
stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

Osoba kontaktowa:
Tel:

1.

 Faks +48 22 333 97 78

pieczątka i podpis

