
OrganizatOr: 
Polska Federacja Producentów Żywności  

Związek Pracodawców

Sekretariat kOnferencji:
tel. 22 830 70 55, fax: 22 830 70 56 
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Szczegóły i zapiSy:

www.pfpz.pl

patroni medialni: 

28 listopada 2013 r. � siedziba Mercedes–Benz Warszawa � ul. Gottlieba Daimlera 1

Konferencja pfpż zp

OrganizatOr kOnferencji: partner merytoryczny:

patroni konferencji: partner pfpż zp: partner: 

partnerzy Strategiczni pfpż zp: 

Polska Federacja 
Producentów Żywności
Związek Pracodawców

ukazuje się od 1896 roku

zz Czy znasz zasady funkcjonowania globalnego  
monitoringu łańcucha dostaw?

zz Czy znasz praktyczne aspekty modelowania  
łańcucha dostaw w branży żywnościowej?

zz Czy wiesz wszystko na temat optymalizacji kosztów  
transportu morskiego i lotniczego?

zz Czy znasz nowości w zarządzaniu transportem  
samochodowym?

zz Czy znasz narzędzia programu Lean Six Sigma?

PoPrawa efektywności w łańcuchu dostaw  
– transPort i logistyka

Jeśli nie wiesz, 
to konieCznie weź udział  

w konferenCJi:
„Poprawa efektywności  

w łańcuchu dostaw  
– transport i logistyka”

Zapraszamy do udziału w konferencji!

zapisy i szCzegóły na:
www.pfpz.pl

10% zniżki przy rejestracji do 31 października 2013 r.    |    25% zniżki dla prenumeratorów Food-Lex
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Bartosz Brosowski
lean six sigma

Bartosz Brosowski ekspert zajmujący się filozofią Lean Six Sigma 
od 1999 roku. Przechodząc wszystkie szczeble edukacji w zakresie 
programu Six Sigma i Lean management, po realizacji strategicz-
nych projektów przynoszących firmie określone korzyści finanso-
we i szanse rozwoju, w roku 2004 uzyskał certyfikat Master Black 
Belta. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym i bogatej wiedzy 
praktycznej, osiągnął liczne międzynarodowe certyfikaty trenera 
Green Belt, Black Belt, Project Management i metodologii Work-
-Out. 
Jako Project Leader prowadził około 60 strategicznych projektów 
przynoszących 11,47 mln $ zysku w Polsce i Stanach Zjednoczo-
nych. Jako trener przeszkolił ponad 320 Green Beltów i 120 Black 
Beltów oraz 210 Project Managerów. Zaowocowało to licznymi cer-
tyfikacjami (180 certyfikacji Green Belt, 56 certyfikacji Black Belt, 
61 certyfikacji Project Manager). Realizując strategię rozwoju pro-
gramu Lean Six Sigma w GE Capital, zdobył wiele nagród za udane 
wdrożenia projektów i całych metodologii.
Z sukcesem wdrożył w roku 2004 całościowy program Lean Six 
Sigma  w hiszpańskiej części General Electric w obszarze finansów 
osobistych, skutecznie implementując i integrując narzędzia Lean 
z istniejącymi już Six Sigma.
W roku 2008 implementował całościowy program Project Manage-
ment Office w firmie Energa Operator S.A. i w kilku innych firmach 
branży usługowej i produkcyjnej.
Twórcą strategii wdrożenia i rozwoju metodologii Lean Six Sigma 
w wielu firmach różnych branż i sektorów. Jako autor pierwszej 
w Europie implementacji połączonej metodologii Lean Six Sigma 
w firmie logistycznej uzyskał roczne zyski z wprowadzonego pro-
gramu na poziomie 1,24.

prelegenCi

PoPrawa efektywności w łańcuchu dostaw – transPort i logistyka

dawid doliński
instytut logistyki i Magazynowania

Główny Specjalista z zakresu zarządzania zakupami, zapasami 
i magazynowania w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Posia-
da wieloletnie doświadczenie w konsultingu logistycznym. Kie-
rownik lub główny wykonawca wielu projektów usprawniających 
procesy w obszarze zarządzania zapasami, dystrybucji, optyma-
lizacji łańcucha dostaw m. in. dla PKN ORLEN, ORLEN LIETUVA,  
POLKOMTEL, KGHM, GRUPA COLIAN, PEPSI-COLA, NUTRICIA Poland,  
US PHARMACIA, INTERMARCHE, SCANDINAVIAN TOBACCO, PHILIPS  
Lighting Poland, ŻYWIEC ZDRÓJ, UNILEVER Polska. Współ autor 
aplikacji MonZa wspierającej procesy podejmowania decyzji  
w obszarze zarządzania zapasami.
Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki z zakresu controllingu 
logistycznego, zarządzania zapasami, prognozowania i symulacji. 
Prelegent na wielu konferencjach nt. optymalizacji sieci dystrybucji 
i łańcuchów dostaw, procesów zakupowych i zaopatrzeniowych, 
a także trener szkoleniowy w tym zakresie.

Maciej wojniusz
spedman global logistics

Dyrektor Zarządzający i członek europejskiego Zarządu grupy spe-
dycyjnej Spedman Global Logistics, specjalizującej się w komplek-
sowej obsłudze logistycznej ładunków przy wykorzystaniu frachtu 
morskiego i lotniczego.
Z branżą transportu morskiego, obrotu portowego i spedycji zwią-
zany od 2004 roku.
Odpowiedzialny za współpracę z globalną siecią przedstawicie-
li, m.in. na rynkach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, obu Ameryk,  
Afryki.
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz  
studiów podyplomowych ''International Business''.

Marek jurszo 
Mercedes-Benz warszawa sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
kierunek Marketing i Zarządzanie.
Z branżą motoryzacyjną związany od 1996 roku. W Mercedes–Benz 
Warszawa pracuję od 2010 roku pełniąc funkcję Kierownika Działu 
Sprzedaży Flotowej Samochodów Dostawczy.

dr inż. Marcin hajdul
instytut logistyki i Magazynowania

Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej w Instytucie Logistyki 
i Magazynowania. Członek Zarządu European Logistics Associa-
tion oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego. 
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu. 
Realizował projekty konsultingowe m. in. dla POLKOMTEL S.A., 
OPOCZNO S.A., PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o. o.,  
Solaris Bus & Coach S.A., ITM Baza Poznańska Sp. z o.o., Komex  
Sp. z o. o., WEMA S.A., Kompania Piwowarska S.A., Sweedwood S.A., 
Unilever S.A., NEUCA S.A. Współpracuje z europejskimi konsorcja-
mi badawczymi realizującymi tematy dotyczące zrównoważonego 
rozwoju, na zlecenie Komisji Europejskiej. Jest także niezależnym 
ekspertem oceniającym wnioski projektowe z zakresu logistyki 
w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europej-
skiej w Brukseli. Autor szeregu publikacji związanych z obszarem 
transportu oraz logistyką.
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9.30–10.00 reJestraCJa (poranna kawa)

10.00–10.05 otwarCie konferenCJi

andrzej gantner 
dyrektor generalny 
Polska federacja Producentów żywności  
związek Pracodawców

10.05–11.00 globalny monitoring  
 łańCuChów dostaw – Czyli Jak  
 obniżyć koszty transportu  
 i zwiększyć bezpieCzeństwo  
 dostaw dzięki zastosowaniu  
 teChnologii mobilnyCh 

dr Marcin hajdul 
instytut logistyki i Magazynowania

z¥ omówienie bieżącego stanu rynku  
w zakresie aplikacji Track&Trace

z¥ system T-Traco – globalne monitorowanie 
i komunikacja z pominięciem kosztów 
roamingu

z¥ przykłady zastosowania technologii  
mobilnych dla poprawy efektywności  
łańcuchów dostaw w branży żywnościowej

11.00–11.05 dyskusJa

11.05–11.35 optymalizaCJa kosztów  
 transportu morskiego  
 i lotniCzego

Maciej wojniusz 
spedman global logistics sp. z o.o.

z¥ gestia transportowa – dlaczego opłaca się 
kontrolować transport 

z¥ elementy optymalizacji frachtu – co zrobić, 
żeby nie przepłacać

11.35–11.40 dyskusJa

11.40–11.55 przerwa kawowa

11.55–12.50 transport samoChodowy  
 – pewność i bezpieCzeństwo  
 w łańCuChu dostaw

Marek jurszo 
Mercedes-Benz warszawa sp. z o.o.

z¥ specyfika logistyki transportu  
w przemyśle spożywczym.

z¥ podstawowe dane w kwestiach  
zarządzania flotą pojazdów, proponowane 
rozwiązania w zakresie zabezpieczenia 
ciągłości transportu w firmie i eliminacji 
przestoju pojazdów

z¥ nowy Sprinter wpisujący się w obniżenie 
kosztów jak również eliminacje przestoju  
pojazdów

z¥ logistyka dostaw a ekonomia – propozycje 
najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie 
elastycznego finansowania floty pojazdów

z¥ główne elementy skutecznego programu 
zarządzania flotą samochodów firmowych

z¥ wachlarz rozwiązań Mercedes-Benz

12.50–12.55 dyskusJa 

12.55–13.40 narzędzia programu  
 lean six sigma 

Bartosz Brosowski 
lean six sigma solutions

z¥ Six Sigma BPMS – zarządzanie procesami
z¥ Six Sigma Work Out i DMAIC  

– usprawnienie procesów
z¥ Lean – optymalizacja procesów

13.40–14.15 lunCh

14:15–15.00 praktyCzne aspekty  
 modelowania łańCuCha  
 dostaw w branży  
 żywnośCioweJ 

dawid doliński 
instytut logistyki i Magazynowania

z¥ kiedy i dlaczego należy przeprowadzić 
projekt modelowania sieci dystrybucji

z¥ metodologia i specyfika prac projektowych
z¥ dlaczego warto?, czyli korzyści

15.00–15.05 dyskusJa

15.10 zakońCzenie konferenCJi

program, 28.11.2013 r., siedziba Mercedes–Benz Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1
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Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Poprawa efektywności w łańcuchu dostaw – trans-
port i logistyka”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r., w siedzibie Mercedes–Benz Warszawa, ul. Gottlieba  
Daimlera 1. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT, na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu. 

przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pfpż zp, a podmiotem deklarują-
cym udział w konferencji. Wynikająca z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury Vat na rachunek:  
53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, polska federacja producentów żywności związek 
pracodawców, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie do 
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, a w szczególności do zawarcia umowy z pfpż zp.

Imię i nazwisko uczestnika

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

dane zgłaszającego potrzebne do wystawienia faktury Vat

nazwa podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

adres podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

nip podmiotu zgłaszającego ....................................................................................

dane kontaktowe:

telefon: .........................fax: .........................email: ................................................

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 14.11.2013 r. i nie dokonania wpła-
ty przed 27.09.2013 r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200 zł + 23% 
Vat. zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pfpż zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed 14.11.2013 r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości  
200 zł + 23% Vat. W przypadku rezygnacji po 14.11.2013 r., zgłaszający zobo-
wiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

W przypadku braku uczestnictwa w konferencji oraz braku pismnej rezygnacji 
z uczestnictwa w konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej 
kwoty należności wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w konferencji.

możliwa jest zamiana osoby zgłaszonej do udziału w konferencji na wniosek 
zgłaszającego.

pfpż zp zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca konferencji  
(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej kon-
ferencji.

pfpż zp zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany jej ter-
minu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-
bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego 
zgłoszenia.

polska federacja producentów żywności związek pracodawców z siedzibą  
w Warszawie, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana jest do krajowego  
rejestru Sądowego, Sądu rejonowego dla m. St. Warszawy, Xii Wydział  
gospodarczy pod nr. 0000313586, nip 7010173579, regon 141761215 data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 14 listopada 2013 r.

fax: (48 22) 830 70 56, email: biuro@pfpz.pl

KONFERENCjA PFPŻ ZP
Poprawa efektywności w łańcuchu dostaw – transport i logistyka

28 listopada 2013 r., siedziba Mercedes–Benz Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1

Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem pfpż zp  cena: 200 zł + 23% Vat

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pfpż zp (50% zniżki) cena: 100 zł + 23% Vat 
     (zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)

 prenumerator kwartalnika food lex (25% zniżki) cena: 150 zł + 23% Vat

 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do pfpż zp (10% zniżki) cena: 180 zł + 23% Vat

 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki) cena: 100 zł + 23% Vat

Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)

 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 31 października 2013 r.
 10% od ceny netto po innych zniżkach dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy lub organizacji

UWAGA: Przy obliczaniu ceny uczestnictwa nie stosuje się sumowania zniżek. Zniżki naliczane są zgodnie z kolejnością podaną w formularzu.


