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Tomasz Wudarzewski

Prezes zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju w firmie Logintrade S.A. Kierownik i autor podyplomowych 

studiów Zakupy w Biznesie i Zarządzanie Sprzedażą organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową 

we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce zakupów elektronicznych w segmencie B2B. 

Współpracuje m.in. z Jastrzębskie Spółki Węglowe S.A., Rafako S.A., Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., 

Grupa Tauron, Grupa Impel, Grupa Kopex S.A., Grupa Kęty S.A. Od 2001 r. szkoleniowiec w obszarze 

zakupów biznesowych oraz handlu B2B. Autor platformy zakupowej wykorzystywanej przez największe 

w Polsce przedsiębiorstwa. Autor wielu artykułów dotyczących problematyki B2B. 

Michał Szlachcic

Praktyk, ekonomista, współzałożyciel i członek Zarządu Logintrade S.A. Wykładowca na studiach MBA 

oraz na studiach podyplomowych Zakupy w Biznesie i Zarządzanie Sprzedażą, autor i kierownik studiów 

podyplomowych Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 

Zrealizował szereg projektów konsultingowych oraz szkoleniowych dla takich firm jak: Volkswagen 

Poznań Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Polkomtel S.A., Polifarb Wrocław-Cieszyn S.A., Polmos 

Wrocław S.A., Poczta Polska, Ruch S.A., Cermag Sp. z o.o., Kaufland Sp. z o.o., Gotec polska Sp. z o.o. 

Wspólna prelekcja: „Start-up: od improwizacji do kluczowych wskaźników efektywności (KPI)”
Naturalnym celem każdego start-upu jest być dochodową i dobrze zarządzaną firmą. Przejście tej drogi 

nie jest jednak zupełnie proste i uzależnione jest nie tylko od kompetencji kluczowych osób w firmie, 

ale też od przyjętej filozofii organizacji biznesu. Często okazuje się też, że prężnie działające firmy 

potrzebują do realizacji projektów rozwojowych podejścia start-upowego, które było podstawą działania 

we wcześniejszych latach. W trakcie wystąpienia prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach, 

sukcesach, ale także o  błędach, które zostały popełnione przy tworzeniu oraz rozwijaniu firm 

w których pracowali.

Grzegorz Filipowicz

Ekspert zarządzania zasobami ludzkimi z 25 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, 

budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz 

Asseco Data Systems. Członek Zarządu Klastra HR Development, prezes Polskiego Stowarzyszenia HR 

Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Autor książek poświęconych zarządzaniu 

i HR oraz publikacji na temat narzędzi HRMS.

Prelekcja: „Kompetencje lidera – bezpieczny fundament firmy”
Zarówno zakładanie nowej firmy, jak i przekształcanie już istniejącej to przedsięwzięcie trudne, 

wymagające specyficznych kompetencji bez których nie można liczyć na sukces całego przedsięwzięcia. 

Podejmując zatem taką decyzję należałoby się zastanowić jakie zakresy wiedzy, umiejętności i postaw 

są niezbędne w roli lidera takiego przedsięwzięcia i upewnić się że są one przyswojone na poziomie 

pozwalającym myśleć o realizacji zakładanych celów. Temu właśnie będzie poświęcone spotkanie 

dotyczące kompetencji lidera firmy nowej i/lub przechodzącej kluczowe zmiany.
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Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły 

Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się 

w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzanie 

projektami. Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier 

strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez Project Management Institute w 2007, 

2009, 2013 za najlepsze szkolenie roku.

Warsztat: „Biznes lubi puste obietnice, czyli o mitach w zarządzaniu”
Menedżerowie, konsultanci i inni specjaliści często opierają swoje działania na popularnych koncepcjach 

czy powszechnych przekonaniach. Takie podejście nie zawsze się sprawdza i stwarza ryzyko 

podejmowania błędnych decyzji lub działania w chaosie. Na czym więc bazować? Jak uniknąć pułapek 

i wybrać skuteczne praktyki biznesowe?

Katarzyna Ujek

Trener biznesu/Coach, współzałożycielka Mental Gym. Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany 

Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48) 

-  naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, socjolog z uprawnieniami mediatora 

zawodowego, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań. Doświadczenie zawodowe zdobywała na 

stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług 

finansowych. Posiada 8-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, wiedzę 

i doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. Zrealizowała ponad 1600 godzin szkoleniowych, 

ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego.

Prelekcja: „Jak poprzez trening mentalny zwiększyć efektywność swoją i swojego zespołu?”
Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga, by kontynuować 

swoje dzieło – powiedział W. Churchill. Wytrwałość, zaangażowanie, silna motywacja, determinacja 

w osiąganiu celu – to właśnie te cechy są najbardziej pożądane w świecie biznesowym. Większość 

przedsiębiorców oraz ludzi sukcesu wykazuje się uporem, systematycznością i konsekwencją w działaniu. 

Nie zrażają się przeciwnościami i wytrwale, mimo niepowodzeń i przeszkód, dążą do celu. Ludzie od 

dawna wiedzieli, że o życiowym sukcesie, zarówno tym zawodowym jak i prywatnym, decyduje nie 

tylko motywacja i talent, ale przede wszystkim siła charakteru. Czym jest siła charakteru? Co czyni 

ludzi efektywnymi i skutecznymi? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, skuteczny menadżer, 

przedsiębiorca, pracownik, by odnosić sukcesy? Dlaczego niektórzy ludzie osiągają zamierzone cele, 

a inni się poddają? Co ich tak naprawdę różni? Jak poprawiać efektywność, samodyscyplinę i osiągać 

szczytową formę oraz najlepsze wyników w życiu i biznesie poprzez trening mentalny? O tym wszystkim 

dowiesz się na wykładzie.

Bartłomiej Postek

Ekspert EdTech (Education Technologies) założyciel i prezes Funmedia - internetowego wydawcy 

edukacyjnego. Współtwórca 14 aplikacji edukacyjnych w tym produktu LERNI, który pozyskał ponad 

600 000 instalacji w ponad 100 krajach. Zdobywca tytułu „Startup Roku” w 2014 r. w ramach nagrody 

przeszedł prestiżowy kurs dla przedsiębiorców internetowych w Dolinie Krzemowej. Założyciel 

stowarzyszenia Startup Founders wspierającego przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

founderami startupów.

Prelekcja: „Jak być liderem w startupie i nie zwariować - studium przypadków”


