


Elita polskich Dyrektorów finansowych, reprezentujących 1000 firm 

o najwyższych przychodach, spotyka się raz do roku, aby wspólnie 

wypracowywać odpowiedzi na łączące ich wyzwania, doskonalić 

swoje działania oraz wzmacniać pozycję własną i  biznesu. 

Tu inspirują się stratedzy i wizjonerzy zarządzania finansami 

wiodących firm.

Strateg, Wizjoner, Lider, Kreator, Innowator
O FORUM

Szczegóły Forum: www.forum-cfo.com

To najczęściej wymieniane słowa, podczas naszych rozmów z Prezesami, Członkami Zarządów 
ds. finansowych i Dyrektorami finansowymi, dla opisania roli i wyzwań CFO w nowoczesnej firmie. 
Matrix zakresów odpowiedzialności CFO w organizacji dynamicznie się rozrasta, bo większość procesów 
biznesowych przebiega dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. By realizować swą podstawową funkcję, 
którą jest zapewnianie bezpieczeństwa finansowego firmy, stałe powiększanie zysków oraz stanie 
na straży dobra udziałowców, Państwu – osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo finansowe 
organizacji, potrzeba wciąż szerszego zestawu informacji, umiejętności i narzędzi. Wymóg jest jeden 
– ich adekwatność, jakość i innowacyjność, aby wnosiły realną wartość dodaną do Państwa praktyki 
zarządzania finansami.

Dlatego też, już od sześciu lat, u podstaw Forum Dyrektorów Finansowych leży cel jakim jest 
dostarczenie inspiracji tym CFO, którzy mimo że osiągnęli „finansowy szczyt”, mają motywację do rozwoju 
i dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się ekonomicznej rzeczywistości.

Zapraszamy Państwa do osobistego doskonalenia w ekskluzywnym gronie CFO największych Firm 
w Polsce. Elita polskich Dyrektorów finansowych, reprezentujących 1000 firm o najwyższych przychodach, 
spotyka się raz do roku, aby wspólnie wypracowywać odpowiedzi na łączące Państwa wyzwania, doskonalić 
swoje działania i wzmacniać pozycję własną i biznesu.

Tu inspirują się stratedzy i wizjonerzy zarządzania finansami wiodących firm.

Project Director

Aleksandra Schoen-Żmijowa



Marcin
Petrykowski
Dyrektor
Zarządzający,
Zespół Klientów
Strategicznych,
Dyrektor Regionu
STANDARD
& POOR’S

Paweł Hajduk
Członek Zarządu 
ds. Finansów
SOLARIS BUS
& COACH

Jarosław Malik
Dyrektor 
Finansowy 
Regionu Czechy, 
Słowacja, 
Węgry i kraje 
Wschodniego 
Adriatyku
SAINT GOBAIN

Wojciech Warski
Przewodniczący
Konwentu BCC,
Wiceprzewodniczący
Rady Dialogu
Społecznego,
Minister
ds. Zagranicznej
Promocji 
Przedsiębiorców
GGC BCC
BCC

Piotr Tokarczuk
Dyrektor 
Naczelny
ds. Finansów
KGHM
POLSKA MIEDŹ

Krzysztof Kluza
Wiceprezes 
Zarządu
ds. Finansów
SELENA

Anna Pardej
Członek Zarządu, 
Dyrektor
Finansowy
GRUPA ALLEGRO

Tomasz Blicharski
Wiceprezes ds. 
Finansowych/CFO
ŻABKA POLSKA

Marcin Hryciuk
CFO
MICROSOFT

Aneta Sikora
Dyrektor
Marketingu
i Sprzedaży
RR DONNELLEY

Adam Żołnowski
Wiceprezes
ds. Finansowych
DCT GDAŃSK

Katarzyna Iwuć
Członek Zarządu, 
Dyrektor 
Finansowy
NETIA

Bartłomiej
Kowalczyk
Dyrektor
Finansowy
SAMSUNG
ELECTRONICS

Przemysław 
Dąbrowski
Wiceprezes
ds. Finansów
PZU

Jeremi 
Mordasewicz
Doradca Zarządu
KONFEDERACJA 
LEWIATAN

Georges Garozzo
Vice President
and CFO
MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS 
POLSKA

INSPIRATORZY
FORUM

Aktualna lista Inspiratorów: www.forum-cfo.com/inspiratorzy

Dorota Franczyk
Dyrektor 
Finansowy
AGORA



PROGRAM FORUM Dzień 1, 11 V 2016 Dzień 2, 12 V 2016

Aktualna agenda Forum: www.forum-cfo.com/program

Prowadzący pierwszy dzień Forum:
Jarosław Malik, Dyrektor Finansowy Regionu Czechy, Słowacja, Węgry i kraje Wschodniego Adriatyku, SAINT GOBAIN

OBRAZ RYNKU ORAZ NOWE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU BIZNESU

CFO JAKO INNICJATOR POZYTYWNYCH ZMIAN
- KU INNOWACJI I OPTYMALIZACJI W FINANSACH

  9:00  Rejestracja i wspólne śniadanie Uczestników
  9:30  Inauguracja Forum oraz sesja networkingowa
 Aleksandra Schoen-Żmijowa, Project Director, BLUE BUSINESS MEDIA

  9:45  Dyskusja panelowa: Ekonomiczne perspektywy dla prowadzenia
 biznesu w Polsce - trendy, predykcje i wyzwania dla polskiej
 gospodarki w latach 2016–2021
 • Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu, KONFEDERACJA LEWIATAN
 • Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Zespół Klientów
     Strategicznych - Europa, Bliski Wschód i Afryka, Dyrektor Regionu
     - Europa Środkowa i Wschodnia, Dyrektor Generalny Oddziału
     w Polsce, STANDARD & POOR’S
 • Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC, Wiceprzewodniczący
     Rady Dialogu Społecznego, Minister ds. Zagranicznej Promocji
     Przedsiębiorców GGC BCC, BCC

10:20  Dyskusja panelowa: Jak budować, weryfikować i… zmieniać
 strategię finansową w organizacji w zależności od zmian na rynku
 • Katarzyna Iwuć, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, NETIA

 • Krzysztof Kluza, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, SELENA

 • Paweł Hajduk, Członek Zarządu ds. Finansów, SOLARIS BUS & COACH

 • Piotr Tokarczuk, Dyrektor Naczelny ds. Finansów, KGHM POLSKA MIEDŹ

10:55  Przerwa na kawę, dyskusje kuluarowe oraz zapoznanie się

 z prezentowanymi innowacjami

 Giełda Innowacji I: Nowości na rynku rozwiązań wspierających CFO
 w ich pracy.
11:15  Jak dokonać zmiany organizacji finansów - przesłanki, 

 implementacja i efekty -  Case study SAMSUNG 

 Bartłomiej Kowalczyk, Dyrektor Finansowy, SAMSUNG ELECTRONICS

     • Kto i dlaczego chce zmiany organizacji finansów
     • Przygotowanie do zmiany - plan i zasoby
     • „Sprzedawanie” zmiany w organizacji
     • Wdrożenie – egzekucja planu czy reagowanie na okoliczności
     • Krajobraz po zmianie i co dalej
11:40  Sesja pytań i odpowiedzi

11:50  Performing While Transforming: Delivering Financial

 Performance while undergoing Strategic Change
 Marcin Hryciuk, CFO, MICROSOFT

     • Disruptive change and the opportunities it presents
     • Leveraging technology to maximize resource ROI and drive business
         outcomes
     • The value of clear communication in the midst of change
12:10  Sesja pytań i odpowiedzi

12:15  Odczarować finanse - jak budować partnerstwo i skutecznie
 wspierać inne działy firmy -  Case study SAINT GOBAIN 
 Jarosław Malik, Dyrektor Finansowy Regionu Czechy, Słowacja,
 Węgry i kraje Wschodniego Adriatyku, SAINT GOBAIN
     • Czego oczekuje się od CFO
     • Czy finanse to wiedza tajemna czy raczej zdrowy rozsądek
     • Kompleksowy biznes w prostych słowach
12:40  Sesja pytań i odpowiedzi
12:50  Lunch
13:40 Beyond Budgeting jako odpowiedź na wymóg elastyczności
 w planowaniu budżetu na zmiennym i nieprzewidywalnym rynku
 Inspiratora potwierdzimy wkrótce
     • Dokąd zmierza zarządzanie budżetem, do optymalizacji czy jego
         likwidacji
     • Beyond Budgeting - metoda zarządzania, która uruchamia rezerwy
         tkwiące w przedsiębiorstwie
     • Przykłady zastosowań Beyond Budgeting – czy jest jeden schemat
         zarządzania bez budżetu
14:05  Sesja pytań i odpowiedzi
14:15 Jak usprawnić procesy finansowe i wspomóc decyzje CFO
 - Automatyzacja procesu Purchase-to-Pay
  Case study AGORA 
 Dorota Franczyk, Dyrektor Finansowy, AGORA
 Aneta Sikora, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, RR DONNELLEY
     • Nowoczesne narzędzia, które usprawniają rozliczenia zobowiązań
     • Szybki dostęp do informacji finansowych - jak to osiągnąć
     • Jak można pozbyć się faktur papierowych
14:35  Sesja pytań i odpowiedzi
14:40  Przerwa na kawę i na wybór grupy tematycznej

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w interaktywnych grupach 
tematycznych w mniejszym gronie. Ich celem jest zdobycie konkretnej, gotowej 
do zaimplementowania wiedzy oraz inspiracji w wybranych, najbardziej 
interesujących Państwa obszarach tematycznych. Odbędą się dwa cykle spotkań.
15:00  Interaktywne grupy tematyczne - seria I
 Proponowane tematy:
        „Podatki z górnej półki” - optymalizacje podatkowe
             „dla liderów biznesu”
        Liderzy dziś - Wodzowie na jutrzejsze wyzwania: przywództwo
             w coraz bardziej wymagającym otoczeniu biznesowym
        Jak mierzyć efektywność procesów finansowych i co robić
             z procesami, które nie dają się mierzyć
        „Finanse na miękko” - coaching, mentoring to excellence
        Innowacje w finansowaniu
15:50  Przerwa na zmianę grupy
15:55  Interaktywne grupy tematyczne - seria II
16:45  Zakończenie części merytorycznej pierwszego dnia Forum
19:00  Wieczorne spotkanie networkingowe - szczegóły zaprezentujemy
 wkrótce
22:00  Zakończenie pierwszego dnia Forum

MASTER CLASS EXCELLENCE WORKSHOPS

  9:00  Rejestracja i wspólne śniadanie Uczestników

  9:30  Nadążyć za pędzącym rozwojem nowych technologii – jak
 dokonać transformacji działu finansowego by nie tylko wspierał
 ale też kreował biznes

  Case study GRUPA ALLEGRO 

 Anna Pardej, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, GRUPA ALLEGRO

     • Czy finansista może znaleźć wspólny język z agilowym zespołem
         technologii

     • Pokaż mi dane

     • Jak finanse mogą tworzyć produkt

  9:55  Sesja pytań i odpowiedzi

10:05  Lean Management, Agile , Centralny Dział Zakupów… Usprawnianie
 i optymalizacja innych działów przez CFO -  Case study PZU 

 Przemysław Dąbrowski, Wiceprezes ds. Finansów, PZU

10:30  Sesja pytań i odpowiedzi

10:40  Przerwa na kawę, dyskusje kuluarowe oraz zapoznanie się

 z prezentowanymi innowacjami

 Giełda Innowacji II: Nowości na rynku rozwiązań wspierających CFO

 w ich pracy.

11:10  Rola Dyrektora Finansowego we wspomaganiu innowacji
 – inspirowanie i poszukiwanie finansowania

  Case study SOLARIS BUS & COACH 

 Paweł Hajduk, Członek Zarządu ds. Finansów, SOLARIS BUS & COACH

     • Dyrektor Finansowy jako katalizator zmian w przedsiębiorstwie

     • Proaktywne podejście do wyzwań

     • Niestandardowe sposoby finansowania

     • Zarządzanie zmianą

11:25  Sesja pytań i odpowiedzi

11:35  „Miękkie tło” realizowanych twardych projektów finansowych,
 czyli politics of implementation -  Case study SELENA 

 Krzysztof Kluza, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, SELENA

     • Bariery wewnętrzne i zewnętrzne na jakie napotyka proces zmian

     • Jak mobilizować sojuszników oraz budować kapitał społeczny

     • Jak postępować z opozycją w organizacji

12:00  Sesja pytań i odpowiedzi

12:10  Lunch

13:10 Innowacyjne sposoby finansowania ekspansji przedsiębiorstwa

 DCT Gdańsk

 Adam Żołnowski, Wiceprezes ds. Finansowych, DCT GDAŃSK

     • Takie same źródła finansowania dla rozwoju każdej firmy

     • Dobór finansowania w zależności od potrzeb firmy: on czy off 

         the balance sheet

     • Finansowanie a kontrola nad firmą

     • Perspektywa CFO vs perspektywa banku czy funduszu

13:35  Sesja pytań i odpowiedzi

13:45 Private Equity – jako opcja wsparcia/ finansowania biznesu.

 Kluczowe obszary współpracy i wyzwania

 Tomasz Blicharski, Wiceprezes ds. Finansowych/CFO,

 ŻABKA POLSKA

14:10  Sesja pytań i odpowiedzi

14:20 Offense finance or defense finance? The mix of both creates rare
 and successful CFO
 Georges Garozzo, Vice President and CFO, MARIE BRIZARD

 WINE & SPIRITS

     • Offense finance in decision making
     • Build a strong defense finance
     • Mixture of success
14:45  Sesja pytań i odpowiedzi

14:55 Na podsumowanie spotkania, by pozostawić Państwa w duchu wzajemnej 
 wymiany doświadczeń i inspiracji, uczestnicy Forum podzieleni zostaną 
 na kilka grup tematycznych. Każda grupa dyskusyjna będzie miała 
 do dyspozycji 40 minut, by przedyskutować swój temat: 10 minut 
 na prelekcję wprowadzającą „Inspiratora grupy” oraz 30 minut 
 na rozmowę. Na zakończenie „Inspirator” zaprezentuje podsumowanie 
 dyskusji grupy pozostałym Uczestnikom Forum.
 Planowane tematy dyskusji:

      • Centralizacja finansów w praktyce

      • Jak za pomocą innowacyjnych narzędzi zapewnić bieżącą płynność

           finansową
      • Mierzenie performance poprzez cash a nie wyniki księgowe
      • O podatkach raz jeszcze
      • Jak efektywnie zarządzać swoim czasem
15:35  Podsumowanie dyskusji w grupach
16:00  Zakończenie Forum i rozdanie certyfikatów

CFO JAKO KATALIZATOR ROZWOJU BIZNESU
- FINANSE VS OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
W POZYSKIWANIU FINANSOWANIA ROZWOJU

CFO JAKO STRAŻNIK BIZNESU

COLLECTIVE INTELLIGENCE SESSION



Więcej o edycji 2015: www.forum-cfo.com/relacja

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNIEJ EDYCJIDLACZEGO WARTO

WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM Będąc jedną z osób wygłaszających prelekcję jestem zainteresowany publicznością, która 
odpowiada mi doświadczeniem i potrafi nawiązać dyskusję – czy to w trakcie wykładu czy to po 
nim. Będąc uczestnikiem poszukuję prelegentów mających ciekawe osiągnięcia w tym, co robią 
i potrafiących się tą wiedzą dzielić. Rzadkością jest możliwość uzyskania i jednego 
i drugiego – BBM, w przypadku konferencji, w których brałem udział, konsekwentnie się
to udaje. Polecam.1

Spotykacie się Państwo w elitarnym gronie Praktyków 
zarządzających finansami w największych firmach 
w Polsce,  w formule „Mistrzowie dla Mistrzów” 
 

2
Doświadczeniami dzielą się wiodący CFO oraz  eksperci 
i osobistości świata finansów
 

3
Forum stanowi okazję do dyskusji na najwyższym, 
eksperckim poziomie oraz wymiany niedostępnych 
powszechnie  best practices i inspiracji
 

4
Formuła wydarzenia umożliwia Państwu nie tylko udział  
w preferowanych grupach dyskusyjnych, ale również  
networking oraz dyskusje w mniej formalnej atmosferze

Forum Dyrektorów Finansowych jest świetnie zorganizowanym, wyjątkowym wydarzeniem
skupiającym grono CFO z największych polskich firm. Spotkanie stanowi niezwykle cenne 
źródło wiedzy przekazywanej przez starannie wyselekcjonowanych Prelegentów, a także stwarza 
rzadką możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami z różnorodnych branż. 

Maciej Mikucki, Chief Financial Officer, Central and Eastern Europe,
Teva Pharmaceuticals

Fabian Zielonka, Dyrektor Finansowy, 
KGHM Metraco

Forum Dyrektorów Finansowych stanowi doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy Dyrektorami Finansowymi i Prezesami, kierującymi przedsiębiorstwami w różnych 
branżach. Stwarza ono też bardzo dobre warunki do nawiązania kontaktów zawodowych 
z kolegami i koleżankami z innych przedsiębiorstw, co z mojego doświadczenia jest niezwykle 
pomocne przy wykonywaniu swojej pracy na pozycji CFO.

Wojciech Wieroński,  Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, 
Tesco Polska



PARTNERZY FORUM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Rejestracja uczestnictwa w Forum, a także szczegółowe warunki zgłoszenia dostępne 

są na stronie internetowej:

www.forum-cfo.com/zgloszenie

2995 (+23% VAT) przy rejestracji do 4 marca 2016 r.

3495 (+23% VAT) przy rejestracji w okresie 5 marca – 1 kwietnia 2016 r.

3995 (+23% VAT) przy rejestracji po 1 kwietnia 2016 r.

Koszt uczestnictwa dla osób spoza działów finansowych, bez względu na termin przesłania 

zgłoszenia wynosi: 4995 (+23% VAT)

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi:
(oferta cenowa dotyczy wyłącznie przedstawicieli działów  finansowych)

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W przypadku pytań 
dotyczących Forum:

Aleksandra Schoen-Żmijowa
Project Director
tel. +48 12 350 54 24 

e-mail: aleksandra.schoen@bbm.pl

W przypadku pytań 
dotyczących 
rejestracji uczestnictwa:
Anna Banaś 
Head of Sales
tel. +48 12 350 54 06

e-mail: anna.banas@bbm.pl



Firma Blue Business Media (BBM) jest liderem polskiej profesjonalnej branży

konferencyjnej. W skali roku organizuje ok. 50 wydarzeń w formule kongresów 

i warsztatów oraz formatów towarzyszących (gale, plebiscyty, think tanki), 

gromadzących od 100 do 1000 top menadżerów z najważniejszych poziomów 

zarządczych. 

BBM specjalizuje się w organizacji spotkań skierowanych do grup profesjonalistów

w obszarach: zarządzania, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, finansów, 

controllingu, zakupów, IT, prawa i compliance, HR, logistyki oraz produkcji. 

W ciągu 6 lat działalności na rynku polskim spotkania organizowane przez BBM

zgromadziły ponad 18 000 uczestników z 5300 firm, w tym 85 na 100

największych firm w Polsce (według wartości przychodów).

Blue Business Media Sp. z o.o. 
Oddział Kraków
ul. Berka Joselewicza 21c
31-031 Kraków
tel. + 48 12 35 05 400
fax. + 48 12 35 05 401
info@bbm.pl
www.bbm.pl

ORGANIZATOR:


