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Profesjonalne zarządzanie wiedzą zakupową staje się obecnie bronią 

strategiczną, która daje przewagę nad innymi uczestnikami gry rynkowej. 

Zapraszamy Cię do udziału w Letniej Szkole Menedżerów Zakupów 

w Sopocie. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko prezentuje najaktualniejszą 

wiedzę, ale również mnóstwo aktualnych case’ów oraz sprawdzonych praktyk 

rynkowych stosowanych w działach zakupów.  

To jedyne takie wydarzenie w roku, na którym nie może Cię zabraknąć! 

 
TWOJE KORZYŚCI 

Dowiesz się m.in. 

• jak wiele dla firmy wnosi dział zakupów - jak to policzyć, rozliczyć 

a przede wszystkim „sprzedać” Zarządowi, 

• jak stworzyć model zintegrowanego planowania biznesu, gdzie 

zakupy są jednym z elementów i wcale nie marginalnym, 

• jakie kryteria oceny dostawców przyjąć dla tworzenia spójnej 

z biznesem strategii dla kategorii zakupowych, 

• jak podejść do tematu digitalizacji procesów zakupowych, 

• jak funkcjonalnie i sprawnie organizować proces kontraktowania 

zakupów dla firmy, 

• jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej 

w organizowaniu zakupów, 

• jak negocjować warunki umów zakupowych i radzić sobie 

z ogólnymi warunkami zakupów. 

 
UCZESTNICY 

• Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów  

• Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw 

• Kierownicy Zaopatrzenia 

• Kierownicy Organizacji i Logistyki 

• Kierownicy Działów Logistyki 

METODY 

• Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. 

• Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi 

zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych 

kompetencji zawodowych. 

•  
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 355 24 00 

a.chmielewska@langas.pl 

MEC. MONIKA D RAB  

Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego 

i procesów restrukturyzacji,  partner w 

Kancelarii prawnej Drab-Grotowska, 

Juszczyńska, Achler Sp. p.  

Ekspert w zakresie prawa spółek, tworzenia 

rozwiązań organizacyjno-prawnych, prawa 

pracy, przygotowania i negocjowania umów w 

obrocie gospodarczym. Reprezentuje 

klientów w procesach sądowych w 

postępowaniach cywilnych i gospodarczych 

przed sądami powszechnymi wszystkich 

instancji.  

 

 

JACEK JARMUS ZCZAK  

Wiceprezes Nextbuy, ekspert w dziedzinie 

„szczupłych” systemów logistycznych, 

e systemów zarządzania logistyką, w tym 

przetargów elektronicznych i e-Aukcji.  

Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania 

i usprawniania „szczupłych” modeli 

zarządzania kosztami (VMI, CS, KANBAN, 

TCO) oraz narzędzi elektronicznych 

wspierających logistykę̨ (ERP, EDI, Ocena 

Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg 

Zapotrzebowań Wewnętrznych). Łączna 

wartość zakupów, które negocjował 

przekracza 3,5 miliarda Euro i wciąż rośnie.  
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DZIEŃ 1 / 8 LIPCA 2021 

 

09.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata 

10.00 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

REALIZACJA WARTOŚCI DODANEJ W ZAKUPACH BIZNESOWYCH – 

TWORZENIE STRATEGII DLA DZIAŁU ZAKUPÓW 
 

Ekspert: Jacek Jarmuszczak 
 

JAK TWORZYĆ ORGANIZACJĘ ZAKUPOWĄ W FIRMIE? 

• Jaką wartość dodaną w biznesie realizuje dział zakupów? 

• KPI – wskaźniki efektywności i wartości dodanej w dziale zakupów - 

przykłady wskaźników efektywności zakupowej w zależności 

od rodzaju biznesu dla którego pracują 

• Zasady rozliczania oszczędności –kilkanaście dobrych praktyk w jaki 

sposób liczyć oszczędności  i jak unikać kosztów 

• Wskaźniki płynności finansowej - termin płatności i jego wpływ na 

wynik firmy   

• Wskaźniki innowacyjności, pracochłonności, ryzyka etc.- co możemy 

mierzyć w zakupach biznesowych przynosząc wartość firmie? 

• Zintegrowane planowanie biznesu, czyli wychodzimy z naszego silosu 

i tworzymy prawdziwie multidyscyplinarne zespoły, trwale pracujące 

nad rozwojem biznesu. 

 

BAZA DOSTAWCÓW JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI DLA FIRMY – 

JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ BAZĄ DOSTAWCÓW? 

• Narzędzia oceny i kwalifikacji dostawców - dostawcy strategiczni, 

komercyjni, wąskie gardła 

• Tworzenie planu rozwoju dostawców  

• Zarządzanie bazą dostawców – czy rzeczywiście zarządzam bazą 

dostawców czy wyłącznie administruję wpływające zapotrzebowania? 

• Tworzenie listy dostawców kwalifikowanych 

• Tworzenie planów kontynuacji dostaw (Contingency Plan – Plan 

ciągłości dostaw) 

• Jakie kryteria oceny dostawców przyjąć, żeby wiedzieć, że faktycznie 

przynoszą wartość firmie? 

 

DIGITALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH – CZYLI STARE PROBLEMY 

NOWYCH TECHNOLOGII 

• Jak policzyć ROI (zwrot z inwestycji) dla systemów zakupowych? 

• Digitalizacja procesu P2P 

• eCatalogi i IoT w zakupach – czyli o automatyzacji zakupów grupy C  

 

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 

 

DZIEŃ 2 / 9 LIPCA 2021 

 

8.30 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata 

9.00 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI ZAKUPOWYMI 
 

Ekspert: mec. Monika Drab 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE, ZAMÓWIENIA - JAK POPRAWNIE 

SKONSTRUOWAĆ? 

• Czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego 

• Prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego 

• Okres obowiązywania oferty 

• Przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy  

• Czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne? 

  

NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY 

POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH 

• Uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania 

• Specyficzne uregulowania w umowach 

• Swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące 

• Dokonywanie czynności prawnych 

• Czy intencje stron mają znaczenie? 

• Negocjacje z zastrzeżeniem poufności - ryzyko i odpowiedzialność 

 

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH 

ZAKUPOWYCH 

• Reprezentacja stron umowy zakupowej 

• Uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy 

• Tworzenie treści pełnomocnictwa  

• Nadawania uprawnień pełnomocnikom 

 

ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA 

KONTRAKTOWA 

• Określanie przedmiotu umowy  

• Dlaczego ważna jest komparycja umowy 

• Co składa się na cenę  

• Kary umowne i odszkodowania - jak je ograniczyć 

• Umowa przedwstępna a  list intencyjny - warunki i różnice 

• Formy umowy - jak wybrać właściwą formę umowy?  

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA - NAJWAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA DZIAŁU 

ZAKUPÓW  
 

GWARANCJA JAKOŚCI I PROCEDURA REKLAMACYJNA 
 

ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM OD 1 STYCZNIA 2021 R. 
 

WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH  ORAZ ICH 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 
 

ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ 

 

16.00 – Zakończenie szkolenia 
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obszerniejsza wersja programu na www.langas.pl 



 

LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMET 

IX LETNIA SZKOŁA 

MENEDŻERÓW ZAKUPÓW 

CONSECTETUR ADIPISCING ELIT 
 

8 – 9 LIPCA 2021 R. 

SOPOT, RADISSON BLU HOTEL 

zgłoszenie do 17/06/2021 1 870 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 18/06/2021 2 170 PLN + 23% VAT 
 

NOCLEGI W RADISSON BLU HOTEL 

Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54 

 

Dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, 

w pokoju: 

❑ 2-osobowym   275  PLN netto +  23% VAT 

❑ 1-osobowym   440  PLN netto + 23% VAT 
 

 

 

proszę o rezerwację noclegu w terminie 

od……………do…………............ 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAŻ, ZAKUPY  

Cena zawiera: 

uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat, obiady, 

poczęstunek podczas przerw 


