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Warsztat: Świat się zmienia, czyli… - wyzwania i funkcjonowanie międzynarodowej 

korporacji w realiach globalizacji rynku pracy, produkcji oraz rewolucji 

technologicznej. 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Motylski, Program Management and Business 

Development Director, Flextronics International Poland Sp.z.o.o. 

Krótka informacja o prelegencie:  

Stanisław Motylski jest związany z Flextronics od 2002 roku. Należy do zespołu 

zarządzającego polskim oddziałem korporacji, który rocznie osiąga obrót w wysokości 

1 mld dolarów. Aktualnie zarządza zespołami program menedżerów, menedżerów 

rozwoju biznesu, specjalistami ds. kwotacji oraz działem komunikacji. Jest 

odpowiedzialny za tworzenie strategii operacyjnej i komercyjnej firmy oraz za 

planowanie i optymalizację sprzedaży. 

Stanisław Motylski w trakcie swojej kariery we Flextronics poznał wiele obszarów firmy 

zajmując wcześniej stanowiska: Test Engineer, Quality Engeener, a także Project i 

Program Manager. 

Stanisław Motylski jest trenerem Six Sigma. Ukończył Executive MBA w Gdańskiej 

Fundacji Kształcenia Menedżerów walidowanej przez AIX-Marseille Graduate School 

of Management, a także studia podyplomowe “International Business” na 

Uniwersytecie Gdańskim. Posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki bardzo wysokiej 

częstotliwości, uzyskany na Politechnice Gdańskiej. 

Krótka informacja o przedsiębiorstwie: 

Firma Flextronics to światowy dostawca usług produkcyjnych, projektowych, 

logistycznych i posprzedażowych. Jest jednym z najchętniej wybieranych producentów 

kontraktowych przez uznane marki z branż: telekomunikacyjnej, elektronicznej, 

mechanicznej, automatycznej, energetycznej, medycznej czy motoryzacyjnej. 
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Flextronics jest liderem w swojej dziedzinie, generując ponad 26 miliardów dolarów 

sprzedaży rocznie. Pomaga klientom w projektowaniu, produkcji, dostarczaniu i 

serwisowaniu ich produktów w 70 fabrykach znajdujących się w 30 krajach na 4 

kontynentach. 

Polski oddział koncernu Flextronics od 2000 roku działa w Tczewie, na terenie 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma dostarcza usługi produkcyjne oraz 

wspierające (door-to-door) dla kilkunastu światowych marek m.in. z branży 

telekomunikacyjnej, przemysłowej oraz elektroniki użytkowej. Oferta Flextronics 

obejmuje całą gamę usług poczynając od projektu produktu, poprzez opracowanie linii 

produkcyjnej, produkcję, aż po kompleksowe usługi dystrybucyjne i logistyczne. 
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