
O czym będzie ten kurs?  
 

 Współczesny mainstream biznesowy i rozwojowy kładzie bardzo duży nacisk na 

sprzedaż. Niektórzy autorzy posuwają się nawet do stwierdzeń, że „wszystko jest sprzedażą” 

albo, że „zawsze sprzedajemy”.  

 Przyznam szczerze, że nie umiem sprzedawać, choć przeczytałem na ten temat wiele 

książek. Umiem jednak kupować. Nie będzie odkrywcze, gdy napiszę, że każdego dnia coś 

kupujemy. Kupujemy to, co sprzedają inni.  

 Zakupowcy i Sprzedawcy stoją po dwu stronach frontu. Rywalizacja między nami jest 

tak pierwotna, jak wyścig pomiędzy pociskiem, a pancerzem.  Za każdym razem, gdy 

Sprzedawcy wynajdują kolejne sposoby manipulacji sprzedażowej, my Zakupowcy 

wynajdujemy nowe sposoby obrony. Piszę my, ponieważ sam jestem zakupowcem. Pracuję w 

tym zawodzie od 2016 roku i od tego czasu jest to moje główne źródło utrzymania.  

Kurs dotyczy zakupów i zaopatrzenia w biznesie w praktycznym wydaniu. Jest tak 

zaprojektowany, aby przekazać maksimum wiedzy praktycznej i teoretycznej w przystępnych 

do przyswojenia lekcjach. Jest efektem: 

• zebrania i zapoznania się z wiedzą dostępną w książkach oraz w sieci 

• moich doświadczeń z pracy w różnych działach zaopatrzenia w korporacjach, 

dla których pracowałem 

• wykładów z zakupów w biznesie, które prowadzę na Wyższej Szkole Bankowej 

we Wrocławiu i w Opolu 

 Dodatkowym atutem tego kursu jest fakt, że niektóre z jego części powstały dzięki 

przeprowadzonym ćwiczeniom z moimi studentami. Ćwiczenia prowadziliśmy metodą burzy 

mózgów, wspólnie przedyskutowaliśmy każde zagadnienie i umieściliśmy je w odpowiedziach 

do zadań. Elementy te zaznaczyłem w kursie WYTŁUSZCZENIEM aby je wyróżnić. Uważam, że 

są ważne, ponieważ są efektem wiedzy i doświadczenia wielu osób, które na co dzień pracują 

w przedsiębiorstwach różnego typu.  

Dla kogo jest ten kurs?  
 

 Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które w krótkim czasie chcą przyswoić sobie 

podstawy i główne zasady rządzące zakupami. Przedstawiona w nim wiedza jest dobrana w 

taki sposób aby połączyć teoretyczne aspekty z doświadczeniami praktyków. Sam jestem 

praktykiem i doceniam szkolenia,  gdzie wiedza przedstawiana jest w przystępny sposób i 

szybko tak, abym mógł od razu wdrożyć przedstawione zasady w praktyce. 

 Jeśli: 

• Przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej na wymarzone stanowisko 



• Jesteś osobą odpowiedzialną za zakupy lub zaopatrzenie w przedsiębiorstwie 

• Jesteś studentem potrzebującym dodatkowej wiedzy z zakresu zakupów 

• Potrzebujesz szybko nadrobić lub zdobyć wiedze z zakupów i zaopatrzenia 

• Starasz się o awans i potrzebujesz tej wiedzy już teraz 

• Jesteś pracownikiem działu zakupów i szukasz rozwoju zawodowego 

To ten kurs jest właśnie dla Ciebie. 

 

 

Kim jestem? 
 

 Nazywam się Adrian Prościak i na co dzień pracuję w międzynarodowej korporacji 

posiadającej ponad 55 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Pracuję w 

międzynarodowym i multi-kulturowym środowisku prowadząc rozmowy z wieloma 

narodowościami. Negocjuję kontrakty, prowadzę przetargi, pozyskuje materiały produkcyjne 

i części do maszyn, niejednokrotnie z różnych zakątków świata.  

Dobrze wiem jak ważne jest dotrzymywanie terminów, ponieważ produkujemy w 

systemie ciągłym – 24/7.  W strukturach mojej organizacji wdrażam również systemy 

optymalizacyjne takie jak LEAN, KAIZEN, czy 5S, jestem też trenerem wewnętrznym.  

 „Po godzinach” z powodzeniem rozwijam własny biznes. Jestem założycielem i 

właścicielem marki Drewnoluby (www.drewnoluby.eu), realizuję zlecenia, zatrudniam ludzi, 

pomagam w sprzedaży i promocji, pilnuję produkcji. Weekendami prowadzę wykłady na 

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu.   

 

Dlaczego mam kompetencje, by mówić o zarządzaniu 

sobą w czasie?  
 

• Prowadzę wykłady i ćwiczenia z zakupów i zaopatrzenia na Wyższej Szkole Bankowej 

we Wrocławiu 

• W zakupach pracuję od 2016 roku.  

• W strukturach mojej organizacji jestem odpowiedzialny za dostawy surowców, części 

zamiennych i negocjowanie kontraktów. 

• Każdego miesiąca obracam ponad 5 tyś. ton materiałów sypkich i ponad 1 tyś. ton 

materiałów płynnych 

• Korzystam z wiedzy, którą zdobyłem w branży automotive oraz budowlanej   

http://www.drewnoluby.eu/


• Prowadzę też własny start-up i wiem jak ważna jest optymalizacja kosztowa i 

procesowa 

 

Jakie mam wyniki? 
 

• Średnia ocen moich studentów nigdy nie jest niższa niż 4,5 

• Nauczam logistyki i zarządzania od ponad 5 lat 

• Z powodzeniem wdrażam projekty optymalizacyjne u swoich pracodawców 

• Zaoszczędziłem dla swoich pracodawców już ponad 10 mln zł.  

• Miałem przyjemność pracować w teamie uruchamiającym nowy zakład 

produkcyjny od zera. 

• Dzięki zastosowaniu zasad opisanych w tym kursie mój start-up obniżał ceny 

produktów trzykrotnie w okresie pandemii i późniejszego kryzysu 

gospodarczego.  

• Mój obecny miesięczny obrót surowcami: ok. 5000 ton materiałów sypkich i 

1000 ton materiałów płynnych, zarządzanie asortymentem ok. 2500 typów 

części zamiennych dla utrzymania ruchu.  

Lekcja 1. Zarządzanie zakupami 
 

W lekcji tej poruszymy poniższe zagadnienia: 

 

1. Czym są zakupy? 

2. Czym jest zarządzanie zakupami? 

3. Sourcingowe modele zakupowe. 

4. Proces zakupowy . 

5. Strategie zarządzania zakupami. 

6. Analiza procesów zakupu w przedsiębiorstwie . 

 

 

Czym są zakupy? 
 

Zakupy to wszystkie działania, niezbędne do pozyskania dóbr i usług zgodnie z 

zapotrzebowaniem. W procesie zakupowym przedsiębiorstwo zaopatrywane jest w surowce, 

materiały, półfabrykaty, niezbędne w procesie produkcji oraz w wyroby gotowe. 



Zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały pomocnicze i usługi nie będące bezpośrednio 

związane z produkcją to także zadanie zakupów.  

Wejściem do procesu zakupowego jest informacja o zapotrzebowaniu a także 

specyfikacja techniczna przedmiotów/ surowców niezbędnych do dostarczenia. Efektem 

wyjściowym jest dostawa towarów w odpowiedniej cenie, czasie ilości i jakości.  

 

Czym jest zarządzanie zakupami? 
 

Zarządzanie zakupami – proces poszukiwania, uzgadniania warunków i nabywania 

produktów i/lub usług od dostawcy najczęściej w drodze postępowania ofertowego lub 

dialogu/negocjacji z w konkretnym partnerem biznesowym.  

Proces ten służy zapewnieniu, że kupujący otrzymuje produkt bądź usługę w najlepszej 

możliwej cenie, gdyż porównuje się jakość, ilość, czas i lokalizację. Zakupy najczęściej dzielone 

są na dwie kategorie: wydatki bezpośrednie i pośrednie. 

 Bezpośrednie  -  związane są z produkcją (surowce, komponenty, części) i silnie 

korelują z zarządzaniem łańcuchem dostaw. 

 Pośrednie - dotyczą wydatków, które firma nabywa celem prowadzenia swojej 

działalności a więc ich zakres jest bardzo szeroki, od materiałów biurowych, usług 

korespondencji, archiwizacji, flotę samochodową, organizację podróży służbowych, usługi 

medyczne dla pracowników, usługi PR i marketingowe, sprzęt oraz usługi doradcze i IT, 

kończąc na usługach outsourcingowych. 

 

 

 


