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PROGRAM KONGRESU 

Dzień I – 26 listopada 2019 

Przyszłość biur rachunkowych – elektronizacja i robotyzacja 

Godziny Temat wiodący 

 

8.45-9.30 Rejestracja uczestników 

9.30-9.45 Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych 

 

 dr Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu Targi Kielce SA 

 Alina Rudnicka-Acosta  – Prezes Zarządu Audit Partner Sp. z o.o. 

 

9.45-10.15 Elektronizacja procesów dokumentacyjnych – konieczność czy przyjemność? 

Panel ekspercki 

 

 Przemysław Koch –  Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji 

 Alina Rudnicka-Acosta  – Prezes Zarządu Audit Partner Sp. z o.o. 

 

10.15-10.35 Siła grupy kapitałowej i szerokie kompetencje – więcej korzyści dla klientów 

Wystąpienia eksperckie 

 

 Jacek Sikorski – Regionalny Kierownik Sprzedaży Polkomtel Sp. z o.o. 

 Tomasz Orłowski – Kierownik Działu Zarządzania Produktami ICT w Netia 

SA 

 

10.35-11.00 Dokumenty papierowe vs. elektroniczne. Różnice w obiegu dokumentów i ich 

archiwizacji. 

Wystąpienie eksperckie 

 

 Anita Gołębiewska – Dyrektor Zarządzający w OSCBR, Dyrektor 

Operacyjny w CashDirector SA oraz Prezes spółki Superksięgowa 

 

 

11.00-11.20

  

Aplikacje i narzędzia Comarch ERP wspomagające codzienną pracę Biura 

Rachunkowego. 

Wystąpienie eksperckie 

11.20-11.45 Przerwa na kawę 
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11.45-12.05

  

Przyszłość biur rachunkowych: Konsolidacja, sukcesja, sprzedaż. 

Wystąpienie eksperckie 

 

 Jacek Bajson –  ETL Polska 

 

12.05-12.25 Optymalizacja czasu pracy poprzez nowoczesne technologie.  

Wystąpienie eksperckie 

 Michał Pawlik – Współzałożyciel i CEO SMEO 

 

 Księgowi zostaną zautomatyzowani! oraz inne mity o technologii.  

 Wystąpienie eksperckie 

  Tadeusz Chruściel – Prezes Zarządu Scanye Sp. z o. o. 

 

12.25-12.40 Cyfrowy Fiskus – nowy model działania administracji skarbowej w stosunku  

do podatnika. Co biuro rachunkowe powinno podpowiedzieć swoim klientom?      

Wystąpienia eksperckie 

 

 Iwona D. Bartczak – Partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów 

Finansowych „Dialog” 

 Bartosz Radziszewski – Partner Business Dialog, menedżer programu Digital 

Finance Excellence, współzarządza działalnością Klubu Dyrektorów 

Finansowych „Dialog” 

 

12.50-13.30 

 

Warsztaty do wyboru: 

Warsztat 1 – Sala BETA 

 Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa 

i wysoko marżowe źródło przychodu dla firmy księgowej.    

Michał Pawlik – Współzałożyciel i CEO SMEO 

Warsztat 2 – Sala GAMMA 

 Nie rób samemu co Tobie niemiłe – technologia w służbie księgowości. 

Tadeusz Chruściel – Prezes Zarządu Scanye Sp. z o. o. 

Warsztat 3 –Sala DELTA 

 Optymalizacja pracy w biurze rachunkowym – na co zwrócić uwagę? 

 Adam Niewiedzioł – Specjalista ds. Kluczowych Klientów SaldeoSMART  

Warsztat 4 – Sala TETA 

 Jak wizerunek biura rachunkowego w social mediach wpływa  

na sprzedaż usług? 

              Katarzyna Bruździńska-Wójcik – AD.VISER | Business Partner 

13.30-14.30 Przerwa na lunch 
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14.30-17.50 

 

             Sesje warsztatowe:  

Sesja 1 

 Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych  z rozwiązaniami Comarch 

HR oraz usprawnienie pracy biura rachunkowego poprzez rozwiązanie 

Comarch OCR.  

Urszula Kozłowska – Konsultantka Comarch ERP Optima 

Tomasz Homel – Dyrektor Business Unit MSP i Internet Comarch S.A. 

Sesja 2 

 Faktury i Biała Księga VAT – jak robot może połączyć różne aplikacje, 

procesy i wymogi prawa. 

Michał Wawiórko – CEO  Wizlink 

  Tomasz Górecki –  Trener robotów Wizlink 

Sesja 3 

 Bezpieczeństwo danych – jak chronić zasoby Klientów i swoje (cz.1) 

Tomasz Orłowski – Kierownik Działu Zarządzania Produktami ICT w Netia 

SA 
Jak nie zawieść zaufania klientów i mieć pewność, że ich dane są 

przechowywane w bezpieczny sposób? Przedstawimy kilka prostych działań, 

które zapewnią poufność i bezpieczeństwo danych finansowych klientów.  
 Zintegrowana komunikacja – nowe możliwości w kontaktach z Klientami 

(cz. 2) 

  Paweł Rychcik – Kierownik Działu Produktów Telco w Netia SA 
Zaprezentujemy połączenie tradycyjnej telefonii z najnowszymi rozwiązaniami 

opartymi o smartfony, tablety i komputery - jako zupełnie nowe, wygodne 

narzędzie do komunikacji. Rozmawiasz na dowolnym urządzeniu, w dogodnym 

dla siebie miejscu i zawsze jesteś dostępny pod tym samym stacjonarnym 

numerem telefonu. 

Sesja 4 

 Bezpieczeństwo danych – jak chronić zasoby Klientów i swoje (cz.1) 

Wojciech Kramarz – Kierownik Projektu z Departamentu Wsparcia 

Biznesowego Polkomtel 
Prezentacja dotyczy usług służących skutecznej ochronie danych firmowych, 

Klientów i własnych, przenoszonych na urządzeniach mobilnych, takich jak 

smartfon i tablet. Odpowiemy na pytania o bezpieczeństwo danych  

w kontekście realizacji rozporządzenia RODO. 

 Zintegrowana komunikacja – nowe możliwości w kontaktach z Klientami 

(cz. 2) 

Wojciech Kramarz – Kierownik Projektu z Departamentu Wsparcia 

Biznesowego Polkomtel 
Nowoczesne narzędzie wspierające biznes Biur Rachunkowych, jako dodatkowa 

zintegrowanej platforma komunikacji z Klientami.        
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 GRUPA 1 

 SALA BETA 

GRUPA 2  

SALA GAMMA 

GRUPA 3 

SALA DELTA 

GRUPA 4  

 SALA TETA 

14.30-15.10 Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 

15.20-16.00 Sesja 4 Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 

16.00-16.20 Przerwa na kawę 

16.20-17.00 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 1 Sesja 2 

17.10-17.50 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 1 

 

 

20.00-24.00 

 

 

Uroczysta Gala i bankiet Hotel Binkowski **** 

 

 

Dzień II – 27 listopada 2019 

 

Zwiększenie przychodów biur rachunkowych w praktyce 

Godziny Temat wiodący 

 

8.45-9.30 Poranna kawa 

9.30-10.00 Rotacja pracowników w biurach rachunkowych. 

Panel ekspercki 

 

 Alina Rudnicka-Acosta – Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o. 

 Joanna Iwanowska-Nielsen – Partner Zarządzający Nolta Career Experts  

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25 Plaga hakerska – zagrożenie utraty baz danych. Sposoby zapobiegania  

i radzenia sobie  z problemem. 

Panel ekspercki 

 
10.25-10.55

  

Praktyczne zastosowanie IT w biurze rachunkowym. Czy roboty zastąpią 

księgowych?  

Panel ekspercki 

 Jadwiga Wojtas –  Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Soneta sp. z o.o. – 

producent oprogramowania ERP enova365 

 Piotr Ciski –  Prezes Zarządu Sage w Polsce 

 

https://www.binkowskihotel.pl/hotel-binkowski
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10.55-11.15 Budowanie lojalności Klientów biur rachunkowych dzięki dodatkowym usługom. 

Panel ekspercki 

 Jacek Zawadzki – Członek Zarządu BEST S.A. 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.40 Przerwa na kawę 

 
11.40-12.00

  

Współpraca  z klientem nie mówiącym po polsku.   

Panel ekspercki 

 

 Monika Martynkiewicz-Frank – Partner getsix 

 Jacek Bajson –  ETL Polska 

 

 

 

12.00-12.15 Jak zmienić konsultację w odpłatną usługę księgową? 

Wystąpienie eksperckie 

 

 Michał Modrzejewski –  Euler Hermes Polska  

 

 

 

 

  

12.15-12.30 Przygotowanie się do zmian w przepisach jako główne zadanie Biura 

Rachunkowego – Inforlex, kompleksowa baza wiedzy ułatwiająca poruszanie 

się po zmianach. 

Wystąpienie eksperckie 

 

 Paweł Jędrzejak  – Trener Biznesu INFOR 

 

12.35-13.15 

 

Warsztaty do wyboru: 

 

Warsztat 1 – Sala BETA 

 Biała lista i splitpayment. 

Anita Gołębiewska – Dyrektor Zarządzający w OSCBR, Dyrektor 

Operacyjny w CashDirector SA oraz Prezes spółki Superksięgowa 

 
 Warsztat 2 – Sala GAMMA 

 Praktyczne aspekty marketingu usług finansowych. 

Olga Grybowska i Jakub Cupiał –19Południk 

 

Warsztat 3 – Sala DELTA 

 Nowy wymiar analiz czyli narzędzia Business Intelligence wspierające 

pracę Biur Rachunkowych.  

Justyna Bogaczewicz – Konsultantka Comarch Business Intelligence  

 



 

Organizatorzy                                    Patronat honorowy                                     Patronat merytoryczny              
 
  

13.15-14.10 Przerwa na lunch 

 
 

14.10-17.40 

 

Sesje warsztatowe: 

Sesja 1  

 Usługi podatkowe źródłem dodatkowego przychodu w biurze 

rachunkowych bez zbędnego ryzyka. 

Paweł Fałkowski – Partner ALTO 

 

Sesja 2  

 Biuro rachunkowe - wymiana doświadczeń 

Bogumił Pacek –  Prezes Zarządu Klubu Biur Rachunkowych przy  

Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Kielcach 

 

Sesja 3 

 Jak zarabiać więcej wprowadzając nowoczesne rozwiązania? 

Edenred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 

 

Wybitni Goście i Prelegenci: 

 

Jacek Bajson 

Współpracuje z międzynarodową grupą ETL (European Tax & Law), która jest siecią firm księgowych, 

podatkowych, audytorskich i kancelarii prawnych, działającą w ponad 50 krajach na świecie. W ETL 

zajmuje się kwestiami sukcesji w biznesie i kontaktami z właścicielami firm (przede wszystkim księgowych 

i podatkowych), które chciałyby nawiązać współpracę z grupą ETL. 

Działa na rynku usług doradczych od ponad 25 lat. Większość doświadczenia zdobył podczas pracy  

w międzynarodowych firmach konsultingowych, odpowiadając m.in. za zarządzanie zespołami 

podatkowymi, usług księgowych i obsługi listy płac, doradztwa kadrowego. Jest ekspertem Prezydium Rady 

Podatkowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

W latach 2010-2014 był Przewodniczącym Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych. W 2018 został wybrany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

Był wielokrotnie nagradzany i rekomendowany w rankingach redakcji dziennika „Rzeczpospolita”  

w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, licznych kursów managerskich, w tym m.in. 

IMD w Lozannie, a także programów szkoleniowych firm EY i PwC. 

Justyna Bogaczewicz  

Konsultantka Comarch Business Intelligence 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gosporacze 

oraz Zarządzanie. Pasjonatka nowoczesnych technik zarządzania w przedsiębiorstwach. W Comarch pełni 

funkcję Konsultatna ds. rozwiązań Business Intelligence dla firm o zasięgu międzynarodowym. 

Iwona D. Bartczak 

Partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” 

Dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca, twórca klubów biznesowych, animator społeczności dyskutujących 

na ważne współczesne tematy ekonomiczne, biznesowe, społeczne, egzystencjalne. Do 2005 roku 

pracowała jako redaktor tygodnika Computerworld, a następnie jako redaktor naczelny magazynów CFO 

Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT.  

Od 2006 roku jest partnerem zarządzający w Business Dialog, platformie współpracy firm i osób oraz 

redaktorem naczelnym serwisu www.businessdialog.pl. Jest twórcą i szefową m.in. Klubu Dyrektorów 

Finansowych „Dialog” czy Klubu „Dyrektor na Swoim”, a także współtwórcą programów edukacyjno-

doradczych, np. Digital Finance Excellence www.dfe.org.pl czy Cyfrowy Fiskus www.cyfrowyfiskus.pl 

 

Katarzyna Bruździńska-Wójcik 

AD.VISER | Business Partner 

Praktyk obszaru sales & operations z 20-letnim doświadczeniem. Wprowadzała operacyjnie wiele produktów 

i usług na rynku zarówno korporacyjnym jak i detalicznym. 

W sposób angażujący, profesjonalny i skuteczny wdraża strategie sprzedaży nowych oraz dojrzałych 

produktów czy usług – również w ujęciu operacyjnym. 

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu rekomendacji zasobów i narzędzi sprzedaży oraz audytowaniu 

i budowaniu prawidłowych procesów sprzedaży i operacji. Doświadczony szef sprzedaży we współpracy  

ze zróżnicowanym typem klienta. Wspiera przedsiębiorców w procesie sales & operations, również  

w obszarze cyfryzacji i automatyzacji. Znajomość potrzeb oraz realiów obszaru HR, pozwala wspierać małe, 

średnie i duże firmy również w budowaniu zespołów, rozszerzaniu kompetencji, czy automatyzowaniu 

procesów. Ceni partnerskie podejście i skupienie się na celu i zadaniach, które do niego prowadzą.   

Prywatnie jak i zawodowo ceni zasadę GROW: 

Goal – cel 

Reality – przeprowadzenie diagnozy, zbadanie aktualnie panującej sytuacji 

Options – możliwe sposoby osiągnięcia celu, strategie lub plany działania 

Will / Way Forward – co, kiedy i przez kogo ma być zrobione. 

 

 

http://www.dfe.org.pl/
http://www.cyfrowyfiskus.pl/
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Tadeusz Chruściel 

Prezes Zarządu Scanye Sp. z o. o. 

Współtwórca Scanye, inteligentnego asystenta księgowości. Uwalniamy czas, energię i dobry humor  

w biurach rachunkowych. Wyręczamy ludzi w czasochłonnych, monotonnych procesach, które komputery 

mogą wykonać wydajniej. Zaoszczędzony czas nasi Klienci poświęcają na zadania wykorzystujące ich 

wiedzę i doświadczenie, rozwój osobisty oraz hobby.  

Absolwent Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, pasjonat technologii i historii, a w czasie 

wolnym kina, motoryzacji oraz sportu. 

Piotr Ciski 

Prezes Zarządu Sage w Polsce 

Ekspert w dziedzinie strategii, innowacji oraz nowych technologii, zaangażowany w edukację cyfrową firm 

z sektora MŚP. Od ponad 18 lat związany z rynkiem oprogramowania. Od 4 lat zarządza polskim oddziałem 

Grupy Sage, jednego z największych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie.  

 

Wiktor Doktór 

Prezes Pro Progressio 

Doświadczony menedżer specjalizujący się w tematyce BPO, SSC, CRM i Call Center. Dwukrotnie 

nominowany do tytułu Menedżera Roku Regionu Łódzkiego oraz dwukrotnie uznany przez Gazetę 

Finansową za jedną z najważniejszych osobowości polskiego outsourcingu. Autor wielu publikacji 

 i wystąpień dotyczących branży outsourcingowej. Prezes Fundacji Pro Progressio zajmującej się rozwojem 

sektora usług outsourcingowych w Polsce. 

Paweł Fałkowski 

Partner ALTO 

Założyciel i partner w ALTO (wcześniej FL Tax). Jest współzarządzającym departamentem podatkowym, 

 jest także odpowiedzialny za departament outsourcingu usług księgowych  i kadrowo-płacowych.  

Od wielu lat wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa we wszystkich tematach podatkowych. 

Jego specjalizacją jest podatek VAT. Posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań 

podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał 

w firmach tzw. Wielkiej Czwórki. W rankingu doradców podatkowych opublikowanym przez dziennik 

„Rzeczpospolita” z 2017 r. został wyróżniony jako rekomendowany doradca w zakresie VAT. Paweł Fałkowski 

jest także współautorem komentarza „Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H.Beck. 

Jest doradcą podatkowym od 2005 r. 
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Anita Gołębiewska  

Pomysłodawczyni i Dyrektor Zarządzający w OSCBR, Dyrektor Operacyjny w CashDirector SA oraz Prezes 

spółki Superksięgowa, w której zarządza trzema dużymi oddziałami księgowymi w Polsce. Posiada ponad 

20-letnie doświadczenie w tej dziedzinie – na początku swojej kariery prowadziła księgowość dużych 

międzynarodowych firm. Od ponad 10 lat prowadzi pracę nad popularyzacją nowej jakości usług 

rachunkowych. Jest zwolenniczką podniesienia rangi zawodu księgowego, a dzięki swojemu wieloletniemu 

doświadczeniu doskonale zna problemy z jakimi mierzą się przedstawiciele tej grupy zawodowej. 

      Tomasz Górecki 

Trener robotów w Wizlink 

Absolwent warszawskiej SGH. Jego ścieżka zawodowa pozwoliła mu bardzo dobrze poznać procesy 

biznesowe w back-office przedsiębiorstw. Pracował między innymi z oprogramowaniem klasy CRM oraz ERP, 

szczególnie w działach księgowości, co pozwoliło mu, jako użytkownikowi, poznać m.in. oprogramowanie: 

Microsoft Dynamics CRM, Sage Symfonia, Raks oraz produkty Comarch bądź Asseco. Następnie, mając 

doświadczenie jako użytkownik w/w systemów, zaczął świadczyć usługi wdrożeniowe z nimi związane. 

Zawodowo zgłębia tajniki nowych technologii oraz ich praktycznego zastosowania w organizacjach. 

Obecnie zajmuje się tworzeniem scenariuszy dla robotów software'owych w narzędziu Wizlink. 

Tomasz Homel 

Dyrektor Business Unit MSP i Internet Comarch S.A. 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera  

na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Od 2000 roku związany  

z produkcją systemów do zarządzania Comarch ERP Optima i Comarch ERP Klasyka, najpierw jako 

konsultant, następnie jako projektant i dyrektor zespołu wsparcia Klientów. Obecnie w firmie Comarch pełni 

funkcję Dyrektora Business Unit MSP i Internet, odpowiedzialnego za produkcję systemu Comarch ERP 

Optima oraz funkcje prezesa w spółce iComarch24 SA, zajmującej się wytwarzaniem usług internetowych 

związanych z zarządzaniem i księgowością dla małych  i średnich firm. 

Joanna Iwanowska-Nielsen 

Partner Zarządzający Nolta Career Experts, która jest butikową agencją doradztwa personalnego 

oferującą zakres usług wspierający dobór kadry dla firm i projektów z wielu sektorów gospodarki 

a także mentoring zawodowy oraz coaching zawodowy. 

Jest Mentorką w programach ‘Biznes w Kobiecych Rękach’ fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet oraz 

‘Liderki Biznesu’ EY, Cherie Blair Foundation, a także członkiem WIREP oraz IFMA. 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sprzedaży, restrukturyzacji i komunikacji oraz zarządzaniu 

międzynarodowymi projektami typu B2B oraz B2C. Z rynkiem nieruchomości jest związana od ponad 15 lat. 

Obecnie jest Członkiem Zarządu CEMAT A/S oraz Rady Nadzorczej CEMAT `70 i CEMAT Real Estate, a także 

Członkiem Zarządu WildaNova Sp. z o.o. 

Pracowała m.in. jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Eko-Park SA, Sales Executive Manager  

w UBM Polska, Senior Consultant w REAS, odpowiedzialna za projekty doradcze w Europie Centralnej 

i Środkowej, Dyrektor Zarządzający CEREAN oraz Sales & Marketing Director w Deniz Investment. 



 

Organizatorzy                                    Patronat honorowy                                     Patronat merytoryczny              
 
  

Od 2006 jest jednym z Fundatorów Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Aktualnie jest Wiceprezesem 

Zarządu. Laureatka nagrody ‘Lwice Biznesu 2019’. 

Paweł Jędrzejak 

Trener Biznesu INFOR 

Certyfikowany Trener Biznesu. Ukończył program trenerski IBD Business School. Od 10 lat związany z branżą 

wydawniczą działającą na rynku firm, biur rachunkowych i sfery budżetowej. Ekspert  

z zakresu publikacji elektronicznych, baz wiedzy i narzędzi wspomagających działy finansowo-kadrowe. 

 
 Przemysław Koch 

 Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji 

 Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki 

Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę 

rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych modułów centralnego 

systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową 

KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TU NŻ Warta. W latach 2011 – 2017 

pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych. 

Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A., 

uruchomieniu w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka 

zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego 

rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Loro wraz  

z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu  

do wykrywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management). Aktualnie pełni także 

funkcję Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. 

Ministerstwie. 

Urszula Kozłowska 

Konsultantka Comarch ERP Optima 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność: 

Zarządzanie informacjami. Pracę w firmie Comarch rozpoczęła w 2010 roku. Zajmuje się wsparciem 

merytorycznym Klientów oraz Partnerów w obrębie modułu Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima,  

a także aplikacji Comarch HRM. Odpowiada także za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu tej 

tematyki. 

Wojciech Kramarz  

Kierownik Projektu w Departamencie Wsparcia Biznesowego Polkomtel Sp. z o.o., właściciela 

marki Plus  

Od ponad 15 lat związany z branżą telekomunikacyjną i rozwiązaniami ICT dla firm w zakresie projektowania 

i wdrażania usług nowych technologii dla segmentu MŚP. Ekspert w zakresie efektywnej i bezpiecznej 

transmisji mobilnej. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat 
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Akademii Innowacji promującej tworzenie nowych usług telekomunikacyjnych działającej w ramach firmy 

Polkomtel. 

Monika Martynkiewicz-Frank 

Partner getsix® 

Współzałożyciel i partner zarządzający w grupie getsix®, która jest wiodącą grupą polskich biur BPO  

z oddziałami we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, w obszarze outsourcingu płac 

i rachunkowości. Doświadczony księgowy (USA / UK /German-GAAP/PL-GAAP), analityk finansowy, 

negocjator i motywator rozwoju zawodowego kobiet. 

Michał Modrzejewski 

Prawnik z wykształcenia, przez całą karierę zawodową związany z branżą informacji gospodarczej 

i zarządzania należnościami. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych odzyskujących 

należności, by następnie związać się z Euler Hermes. W ciągu minionych 15 lat współtworzył Dział Analiz 

Należności, którym zarządza. 

Adam Niewiedzioł 

Specjalista ds. Kluczowych Klientów SaldeoSMART 

Odpowiedzialny za koordynowanie sprzedaży aplikacji SaldeoSMART – programu do odczytywania 

papierowych i elektronicznych faktur. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji 

procesów biznesowych związanych z obsługą dokumentów oraz współpracą z Partnerami Biznesowymi.  

Ma kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach systemów informatycznych. 

Tomasz Orłowski 

Kierownik Działu Zarządzania Produktami ICT oraz ekspert ds. rozwiązań  bezpieczeństwa IT  

w Netia SA (obszar ICT - NetiaNext) 

Od prawie 15 lat związany z branżą IT/Telco, gdzie budował i zarządzał ofertą produktową ICT i usług 

konwergentnych dla klientów biznesowych oraz odpowiadał za marketing i strategię produktową  

u największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW 

oraz studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Michał Pawlik to współtwórca i prezes SMEO – niezależnej firmy faktoringowej, dostarczającej rozwiązania 

finansowania faktur firmom z sektora MŚP. Zanim założył SMEO w styczniu 2017, stworzył dla Getin Holding  

w 2011 roku firmę faktoringową Idea Money – która po trzech latach została sprzedana za 170 milionów 

złotych. Michał jest także twórcą eFaktoring.pl, pierwszej  w pełni online’owej usługi pożyczek pod fakturę 

dla mikrofirm. Jest aktywnie zaangażowany w rozwój sektora FinTech. Jest wykładowcą studiów MBA Szkoły 

Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 



 

Organizatorzy                                    Patronat honorowy                                     Patronat merytoryczny              
 
  

Bartosz Radziszewski 

Partner platformy współpracy  Business Dialog, menedżer programu Digital Finance Excellence 

współzarządza działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” 

Ma  15 letnim doświadczenie zarządzania w polskich spółkach i międzynarodowych korporacjach jako CEO 

lub CFO lub konsultant, również w spółkach giełdowych. Tworzył i zarządzał centrami usług wspólnych. 

Inwestuje w startupy, jako mentor wspiera je we wzroście i rozwoju. 

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz organizacji, optymalizacji 

i automatyzacji (w tym robotyzacji) procesów biznesowych. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz 

wystąpień na konferencjach. 

Alina Rudnicka-Acosta 

Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o. 

Stworzyła centrum usług wspólnych i rozwinęła je biznesowo. Uczestniczyła w wielu projektach 

akwizycyjnych. W swoich działaniach wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w dziedzinach: finanse, 

rachunkowość i podatki oraz kreatywność biznesową. Zawodowo związana z markami Intermoda, Selena, 

Grupa Impel, Tax Care S.A., EPSA BPO S.A. Doradza, kreuje i wdraża rozwiązania, które potrafią dwukrotnie 

zwiększyć obroty liderów na rynku polskiego biznesu. Jest praktykiem, który zbudował swoją wiedzę nie tylko 

na bogatym zawodowym doświadczeniu, ale również na solidnej podbudowie specjalistycznego 

wykształcenia, którego ostatni etap zakończyła 2016 r., z sukcesem broniąc dyplom Executive MBA w języku 

angielskim na Uniwersytecie Warszawskim z notą A+. 

Paweł Rychcik 

Kierownik Działu Produktów Telco w Netia SA 

Ukończył Politechnikę Warszawką, w Netii od 2005 r. zajmował się wdrażaniem m.in. produktów telefonii IP 

i contact center. Obecnie kieruje zespołem i jest odpowiedzialny za produkty z obszaru usług głosowych 

i transmisji danych. 

Jacek Sikorski  

Regionalny Kierownik Sprzedaży Polkomtel Sp. z o.o. 

Doświadczony ekspert i praktyk rynku telekomunikacyjnego z obszaru B2B zarządzający w firmie Polkomtel 

Sp. z o.o. działającej pod marką Plus zespołami Menadżerów i Doradców Handlowych obsługujących 

sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Od ponad 20 lat związany z projektami budowania i podnoszenia kompetencji zespołów sprzedaży, rozwoju 

portfolio produktowego, zarządzania ofertą oraz wprowadzania  nowych produktów w tym również spoza 

branży telekomunikacyjnej na rynek B2B. 

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki, Elektroniki 

 i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz studiów trenerskich w biznesie - Trener 

Biznesu, Coach ICF. 
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      Michał Wawiórko 

CEO w Wizlink 

Związany z branżą IT od 2006 r.  Przez pierwszych klika lat był programistą, analitykiem i architektem 

rozwiązań z pogranicza telekomunikacji oraz informatyki, związanych głównie z wielokanałową obsługą 

klienta. Następnie zajmował się wsparciem technicznym w dziale sprzedaży, nawiązywaniem kontaktów 

z klientami oraz rozwojem produktów i biznesu. Od 2018 r. jest CEO w firmie First Byte, która jest właścicielem 

innowacyjnego narzędzia klasy Robotic Process Automation o nazwie Wizlink. Jest zafascynowany 

nowoczesnymi technologiami, które ułatwiają życie, takimi jak roboty software'owe oraz interfejsy 

konwersacyjne.  

Jadwiga Wojtas Dyrektor Produkcji i Rozwoju 

Soneta sp. z o.o. – producent oprogramowania ERP enova365 

Ekonomistka z wykształcenia, ma również za sobą doświadczenie w pracy jako główna księgowa. Od 20 lat 

nieprzerwanie związana z branżą IT. W codziennej pracy łączy potrzeby świata biznesu z możliwościami 

technologii programistów i informatyków. Efektem pracy zespołu, którym kieruje J. Wojtas – jest polski system 

klasy ERP, ultra nowoczesny i przyjazny użytkownikom, których liczną grupę stanowią również Księgowi. 

Prywatnie miłośniczka baletu i opery, kierująca się maksymą, że najcenniejszych w życiu rzeczy nie nabywa 

się za pieniądze. 

Jacek Zawadzki 

Członek Zarządu BEST S.A. 
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w IT, z czego 10 lat jako osoba zarządzająca dużymi strukturami IT 

w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Odpowiedzialny za rozwój oraz wdrażanie 

rozwiązań dla obszaru sprzedaży w tym telemarketingu, portali internetowych oraz DWH. Wdrożył 

z sukcesem kilkadziesiąt projektów dla polskiego biznesu. Posiada doświadczenie w realizacji łączenia 

operacyjnego spółek w obszarze technologii. Od 2013 roku w BEST S.A., odpowiadał m.in. za zarządzanie 

obszarami  IT i operacyjnym. W latach 2013-2015 z sukcesem zrealizował transformację IT w BEST S.A., której 

rezultatem jest wsparcie strategii biznesowej związanej z rozwojem całej Grupy Kapitałowej. Absolwent 

Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, posiada certyfikaty ukończenia szkoleń 

 z metodologii Six Sigma. W 2014 oraz 2016 roku zdobył nagrodę Diament CIO w prestiżowym konkursie 

branżowym. Aktywny członek organizacji branżowych zrzeszających CIO w Polsce i za granicą. 

 


