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PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

27 - 28 maja 2015 r.
Hotel Westin, Warszawa

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

• Zasady współpracy CUW z Grupą  
Kapitałową 

• Optymalny kontrakt świadczenia  
usług przez CUW (SLA) 

• Budowanie efektywnego zespołu  
zarządzającego Centrum Usług 

• Jak CUW powinien dbać o PR  
wewnątrz GK 

• Pozyskiwanie nowych klientów CUW 

• Narzędzia i proces badania potrzeb 
klienta 

PRELEGENCI

Klient w działalności  
Centrum Usług  
Wspólnych 

Mieczysław 
Budzik
Impel Business 
Solutions

Michał  
Gieczewski
Trener Biznesu

Dorota Koseła
Kancelaria
K&L  GATES

Tomasz Mnich
ALLBRIDGE Business 
Advisory

Grzegorz  
Romanowski
Kancelaria Romanowski 
i Wspólnicy

Michał  
Włoch
IPOPEMA
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09:30  Rejestracja i poranna kawa

10:00   Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA)

• kluczowe zapisy kontraktu

• identyfikacja elementów efektywnego SLA

• problematyczne punkty umów

• weryfikacja zobowiązań w umowach SLA

• miernik wydajności i efektywności SLA

Prelegent: Dorota Koseła, Radca prawny, Kancelaria K&L GATES

11:30  Przerwa kawowa

11:50   Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Centrum Usług

• strategia centrum a zarządzanie

• rozwój transferu usług 

• jak podnosić efektywność operacyjną centrum

• komunikacja w CUW 

Prelegent: Tomasz Mnich, Board & Executive Team Coach, ALLBRIDGE Business Advisory

13:20  Lunch

14:20   Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową

• zasady formalne

• zasady nieformalne

• dobre praktyki

• pojawiające się problemy

Prelegent: Grzegorz Romanowski, Wspólnik w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy

15:20   Praktyczne problemy relacji CUW z Grupą Kapitałową

Prelegent: Michał Włoch, Manager, IPOPEMA

16:30  Zakończenie I dnia warsztatów.

PROGRAM, DZIEŃ I

27 - 28 maja 2015 r.
Hotel Westin, Warszawa

Klient w działalności  
Centrum Usług  
Wspólnych 
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09:00  Rejestracja i poranna kawa

09:30  CUW vs PR 

• jak CUW powinien dbać o PR wewnątrz GK

• strategia budowania przebicia CUW

• rozwijanie zrozumienia pracy i roli CUW

*Czekamy na potwierdzenie Prelegenta 

11:00  Przerwa kawowa

11:30  Pozyskiwanie nowych klientów CUW

• strategia pozyskiwania nowych usług dla CUW (wewnątrz GK)

• klient poza GK – jak zbudować działalność zewnętrzną

• etapy jakie przechodzi CUW by się rozwinąć

• dobre praktyki

Prelegent: Mieczysław Budzik, Dyrektor BPO w Impel Business Solutions

13:00  Lunch

13:45   Narzędzia i proces badania potrzeb klienta

• optymalizacja procesu obsługi klienta

• doskonalenie techniki i jakości współpracy z klientem wewnętrznym

• trudności występujące w kontakcie klient – CUW

• rozpoznawanie potrzeb klienta CUW

Prelegent: Michał Gieczewski, Trener, konsultant, doradca wizerunkowy, wydawca, pasjonat marketingu

15:00   Zakończenie II dnia warsztatów. Wręczenie certyfikatów.

PROGRAM, DZIEŃ II

27 - 28 maja 2015 r.
Hotel Westin, Warszawa

Klient w działalności  
Centrum Usług  
Wspólnych 
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Najnowsze trendy zarządzania w dużych holdingach i grupach 
kapitałowych wymuszają zmiany w obszarze działalności ope-
racyjnej. W związku z potrzebą lepszego obiegu informacji, re-
dukcji kosztów działalności najlepszym rozwiązaniem jest utwo-
rzenie Centrum Usług Wspólnych, które ma na celu zwiększenie 
wydajności i  skuteczności prowadzonych działań, co pozwala 
w przyjazny dla firmy sposób zoptymalizować wydatki. Drugim 
najważniejszym atutem jest efektywność kompetencyjna.  Nie-
mniej wraz z utworzeniem obszaru Centrum Usług Wspólnych 
wiąże się wiele zagrożeń i duże ryzyko.  Największy dylemat po-
wstaje na poziomie wyboru obszarów, które należy wydelego-
wać do odrębnej jednostki jaką jest CUW, w jaki sposób rozliczać 
usługi CUW, jak efektywnie wdrożyć projekt utworzenia takiej 
spółki. Zagrożeniem stają się również kwestie związane z aspek-
tami obsługi klienta oraz świadczonymi usługami , a więc two-
rzenia nowej polityki działania GK.  Równie problemowe stają 
się kwestie systemowe i technologiczne, które wymagają stan-
daryzacji. Projekt warsztatu ma charakter strategiczny. Uczest-
nicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat możliwości rozwoju 
CUW w swoich Firmach, jak robić to efektywnie, jak unikać błę-
dów decyzyjnych oraz jakie wyzwania stoją przed zarządcami, 
którzy biorą odpowiedzialność za działalność spółek? Wybitni 
prelegenci, praktycy, doradcy biznesu przekażą wiedzę gotową 
do zaimplementowania od razu po wyjściu ze szkolenia. Udział 
w  wydarzeniu umożliwi Państwu wymianę doświadczeń. Tym 
bardziej wartościowa jest ta wymiana, gdyż każda z Firm jest na 
odmiennym poziomie alokacji tego tematu. Serdecznie zapra-
szam do udziału w tym warsztacie. 

Dlaczego warto:

Warsztaty kierujemy do:
• członków zarządu, 
• dyrektorów finansowych, 
• dyrektorów strategicznych i operacyjnych, 
• dyrektorów rozwoju biznesu, 
• kierownictwa obszarów wydzielanych do obszaru cuw: 

 » księgowość, 
 » kadry i płace, 
 » hr, 
 » logistyka, 
 » zakupy, 
 » zaopatrzenie, 
 » it, 
 » obsługa klienta, 
 » administracja, 
 » telekomunikacja

Grupa docelowa:

Hotel Westin 
Al. Jana Pawła II 21  
00 - 854 Warszawa

Adres warsztatu:

Magda Janas 
Kierownik Projektu  
Dział Produkcji  
T: +48 22 379 29 36
e-mail: m.janas@mmcpolska.pl

Kontakt do Producenta:

MM • Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konfe-
rencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, 
finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się 
platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy 
sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy 
współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich 
posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sym-
pozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance 
Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizo-
wanych wydarzeń jest zarówno współpraca z  czołowymi gra-
czami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, 
producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Oran-
ge, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron 
Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, 
URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, 
Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences 
S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

Organizator:

27 - 28 maja 2015 r.
Hotel Westin, Warszawa

Klient w działalności  
Centrum Usług  
Wspólnych 
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Mieczysław Budzik
Dyrektor BPO w Impel Business Solutions

 Mieczysław Budzik (1970 r.) Dyrektor BPO w Impel Business Solutions, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Kontrola Finanso-
wa. Ponad 17 – letnie doświadczenie w projektach start-up (wdrażanie procedur, stworzenie systemu wewnętrznego 
raportowania i analiz, implementacje systemu ERP SAP) / nadzór nad budżetowaniem, raportowaniem (na potrzeby 
wewnętrzne i zewnętrzne), w procesach fuzji i przejęć, zmian kapitałowych, optymalizacjach podatkowych, prze-
kształceniach i tworzeniu centrów usług wspólnym.

Michał Gieczewski
Trener, konsultant, doradca wizerunkowy, wydawca, pasjonat marketingu

 Absolwent wydziału politologii UMCS . Manager, trener, doradca polityczny. Doświadczenie zdobywał od pierwszych 
lat studiów, kierując organizacją studencką oraz zdobywając doświadczenie w zakresie marketingu w takich instytu-
cjach publicznych i prywatnych. W 2011 roku został dyrektorem promocji w międzynarodowej wytwórni muzycznej 
Existence Music Group, w której zarządzał wizerunkiem między innymi zdobywców Grammy Wesa Madiko czy gru-
py Deep Forest. Od 2007 roku prowadzi szkolenia biznesowe. Jego specjalizacją są tematy zarządzania zespołem, 
autoprezentacji, marketingu i promocji oraz komunikacji wewnątrzgrupowej. Doświadczenie biznesowe zdobywał 
w  takich instytucjach jak Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Grupa Handlowa Emperia, Grupa Ży-
wiec, Pricewaterhouse Coopers czy SJO Profi-Lingua. W 2011 roku objął prestiżowe stanowisko managera promocji 
w Existence Music Group, międzynarodowej wytwórni muzycznej, w której zarządzał wizerunkami podopiecznych 
oraz kierował strategią promocji na Europę Wschodnią.

Dorota Koseła
Radca prawny, Kancelaria K&L GATES

Zakres praktyki:
 Dorota Koseła jest radcą prawnym w  warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się doradztwem w  zakresie umów 
w obrocie gospodarczym, prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i mediów. W swojej praktyce za-
wodowej Dorota Koseła doradzała i uczestniczyła w negocjacjach w zakresie umów z przedsiębiorcami telekomuni-
kacyjnymi, umów w zakresie płatności mobilnych, venture capital, umów na dostawę i wdrożenie sprzętu i oprogra-
mowania, marketingowych i kontentowych. Dorota Koseła posiada doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych 
osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej. Dorota Koseła doradzała polskim i międzynarodowym podmiotom rów-
nież odnośnie prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych. 
Doświadczenie zawodowe:
Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Dorota Koseła była radcą prawnym w departamencie prawnym jedne-
go z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce oraz zajmowała stanowisko junior associate w depar-
tamencie korporacyjnym w warszawskim biurze brytyjskiej kancelarii. Dorota Koseła jest członkiem International 
Association of Privacy Professionals.

PRELEGENCI  
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Klient w działalności  
Centrum Usług  
Wspólnych 
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Tomasz Mnich
Executive Team Coach, ALLBRIDGE Business Advisory

 Przez 14 lat zarządzał zmianami organizacyjnymi na rynkach Polski, C&EE, USA, Europy Zachodniej. Zbudował Mię-
dzynarodowe Shared Service Centre dla F Hoffman La Roche (450 osób) zarządzając globalną zmianą (Azja, Europa 
Zachodnia, CEE i USA) doprowadzając do kilkukrotnego rozwoju centrum, pozyskał nowych klientów w USA, Europie 
Zachodniej, CEE oraz Azji.  Pełnił funkcję interim menedżera oraz doradcy prezesa grupy Getin International na rynku 
Europy Wschodniej, z-cy Chief Operating Officer w AIG Banku oraz AIG Credit SA w ramach 1000 osobowej struktury 
nadzorując ponad 100 projektów i zmian. Zarządzał zmianą organizacyjną w Lukas Banku. Pracował jako konsultant 
i executive facylitator z ponad 50 organizacjami w sektorze: retail, e-commerce, fmcg, finance, energetyczny, banko-
wość, przemysł. Nagrodzony tytułem „Człowiek Jakości Roku 2011” przez Kongre ISO Polska.

Grzegorz Romanowski
Wspólnik w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy

 Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej w Warszawie oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert z zakresu prawa 
spółek, w tym zagadnień związanych z grupami kapitałowymi, prawa kontraktowego, w tym w obrocie międzyna-
rodowym, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej i mediów, prawa reklamy. W codziennej 
praktyce zajmuje się prawem spółek, w tym prawem grup kapitałowych prawem obrotu gospodarczego, z uwzględ-
nieniem prawa procesowego. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, jak również w zakre-
sie prowadzenia spraw spornych, w tym z zakresu grup kapitałowych. 

Michał Włoch
Manager, IPOPEMA 

Ponad 13 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym oraz audycie finansowym. Doświadczenie w kierowaniu zło-
żonymi projektami transformacyjnymi, obejmującymi optymalizację procesów, organizacji, wdrażanie systemów IT 
oraz zarządzanie zmianą. Specjalizuje się w  analizie efektywności i optymalizacji procesów, transformacji funkcji 
wsparcia, projektowaniu i wdrażaniu SSC oraz systemów informacji zarządczej. Brał udział we wdrożeniach SSC w 4 
z 6 największych polskich firm.Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach w Arthur Andersen, Ernst&Young, An-
dersen  Business Consulting i IBM Global Business Services

PRELEGENCI  
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