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ʇʇ Ocena ryzyka firm z branży transportu kołowego
ʇʇ Odpowiedzialność analityka za poprawność weryfikacji Klienta

Warszawa
17 kwietnia 2019

Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2

ʇʇ Windykacja terenowa środków transportu
ʇʇ Modelowy proces windykacji branży transportowej
ʇʇ Praktyczne aspekty dochodzenia należności na drodze sądowej od spółek
ʇʇ Postępowanie restrukturyzacyjne w układzie częściowym jako szansa
na uniknięcie upadłości i zrównoważenie interesów różnych grup
wierzycielskich.

PRELEGENCI:
Deutsche Leasing Polska S.A., Transcash.eu S.A., Pan Michał Czuma-MC Consultant,
Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS sp. z o.o., Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy

PROGRAM

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

08.30-09.00

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

09.00-10.00

Ocena ryzyka firm z branży transportu kołowego
Tomasz Gmurczyk, Dyrektor ds. Ryzyka i Windykacji, Deutsche Leasing Polska S.A.
●●
●●
●●
●●
●●

Typologia modeli biznesowych z punktu widzenia oceny ryzyka
Analiza pozycji firmy transportowej na rynku
Weryfikacja wiarygodności informacji uzyskiwanych od klienta
Finansowane aktywa a ryzyko kursowe
Wybrane doświadczenia z procesu windykacji

10.00-10.15

przerwa kawowa

10.15-11.00

Odpowiedzialność analityka za poprawność weryfikacji Klienta
Michał Czuma, Prezes MC Consulting

11.00-11.10

Przerwa kawowa

11.10-12.40

Modelowy proces windykacji branży transportowej
Jakub Gwiazdowski, Lider Departamentu Windykacji Polubownej w spółce Transcash.eu S.A.
●● Przedstawienie Transcash i Grupy trans.eu oraz analiza portfela windykacyjnego 2018
●● Najskuteczniejsze narzędzia windykacyjne w dochodzeniu należności od firm transportowych
●● Modelowy proces windykacji (polubowny oraz przedsądowy) vs rzeczywistość - case study

Praktyczne aspekty dochodzenia na drodze sądowej należności od spółek
Maciej Maroszyk, Lider Departamentu Windykacji Sądowo-Egzekucyjnej w Transcash.eu S.A.
●●
●●
●●
●●

Postanowienie o bezskutecznej egzekucji - co daje i co dalej
Wniosek o wpis do Księgi Wieczystej przeciwko wspólnikom w spółkach osobowych – warunki
Roszczenie z 299 ksh przeciwko członkom zarządu – warunki i ryzyka postępowania
Sytuacja wykreślenia się zarządu spółki – kurator z 42 k.c.

12.40-13.30

Lunch

13.30-14.30

Windykacja terenowa środków transportu
Mariusz Taczyński, Dyrektor windykacji biznesowej i terenowej w Biurze Obsługi Wierzytelności Infos sp. z o.o.
●● Przykłady nadużyć firm transportowych przy realizacji odbiorów środków transportu przez firmy
windykacyjne
●● Narzędzia w walce z zapobieganiem nadużyć w procesie przejęć leasingowych

14.30-14.45

przerwa kawowa

14.45-15.45

Postępowanie restrukturyzacyjne w układzie częściowym jako szansa na uniknięcie upadłości i
zrównoważenie interesów różnych grup wierzycielskich
Marcin Kubiczek, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy
●● Układ częściowy - definicja, regulacje, zastosowanie
●● Układ częściowy w konkretnym postępowaniu restrukturyzacyjnym (case study)
●● Specyfika branży transportowej w kontekście mechanizmów prawa restrukturyzacyjnego, w tym układu
częściowego
●● Specyfika finansowania firmy transportowej (leasing) w kontekście restrukturyzacji

15.45

Planowane zakończenie Spotkania, wręczenie Certyfikatów
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Tomasz Gmurczyk - Dyrektor ds. Ryzyka i Windykacji, Deutsche Leasing Polska S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Transition Management Academy).
Praktyk z holistycznym doświadczeniem w zakresie oceny ryzyka operacyjnego i kredytowego oraz działań restrukturyzacyjnych
i windykacyjnych (soft i hard collection).
Uczestnik międzynarodowych projektów z Europie Środkowej i Wschodniej w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom oraz zarządzania
portfelem umów.

Marcin Mirosław Kubiczek - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy

Założyciel Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy m.in. z zakresu niewypłacalności i wyceny
przedsiębiorstw
Doświadczony doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także
odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
spółek z wielu branż. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie
zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności, a także zarządzania
kryzysowego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla
menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych
w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy
w sprawach gospodarczych.

Michał Czuma - Prezes MC Consulting
Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwem inwestycji. Wcześniej przez 3 lata był doradcą zarządu, organizatorem
i Dyrektorem Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I Zastępca Dyrektora Departamentu
Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył od podstaw Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. Jest
również autorem największego projektu antyfraudowego w Europie Centralnej–budowy kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem
wyłudzeń (EFM) w PKO BP SA, wdrażanego i zbudowanego od podstaw przy współpracy z SAS Institute Polska. Wcześniej pracował jako ekspert
odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa
na styku z biznesem. Był Managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank
Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Stale współpracuje z Konfederacją Przedsiębiorstw Finansowych. Jako pełnomocnik zarządu Hortex
S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej
gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert
ds. bezpieczeństwa.

Mariusz Taczyński - Dyrektor Windykacji Biznesowej i Terenowej w Biurze Obsługi Wierzytelności Infos Sp. z o.o.
Blisko 20 lat doświadczenia w obszarze windykacji terenowej. Pracownik m.in Casus Finanse i Euler Hermes. Od 10 lat związany z firmą Biuro
Obsługi Wierzytelności Infos . Od 5 lat zarządza działem windykacji biznesowej i terenowej.

Jakub Gwiazdowski - Lider Departamentu Windykacji Polubownej w spółce Transcash.eu S.A.
oferującej usługi windykacyjne dla transportu pod marką TRANSINKASSO. Od 10 lat związany z branżą windykacyjną. Zajmuje się tworzeniem
innowacyjnych i skutecznych procesów odzyskiwania należności dla branży transportowej zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy.

Maciej Maroszyk - Lider Departamentu Windykacji Sądowo-Egzekucyjnej w Transcash.eu S.A.
oferującej usługi windykacyjne dla transportu pod marką TRANSINKASSO. Od 10 lat zajmuje się prawnym dochodzeniem należności. Od 5 lat
zarządza zespołem radców i specjalistów oferujących pomoc w odzyskiwaniu należności na etapie sądowym dla branży transportowej.

