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ul. Belwederska 23

RYZYKO  
FINANSOWE  

BRANŻY ROLNEJ  
II EDYCJA  

 ʇ Negocjacje z zadłużonym Klientem branży rolnej 

 ʇ Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne przeciwko rolnikowi.  
Dobra Polisa, dobra ochrona – ubezpieczenia maszyn rolniczych

 ʇ Restrukturyzacja - układ częściowy w ramach przyspieszonego postępowania 
układowego - case study Grupy Producentów Owoców

 ʇ Finansowanie działalności związanej z rolnictwem. Mity i fakty

PRELEGENCI: 
Dogmat Systemy ,Concordia Ubezpieczenia ,MC Consulting, Kancelaria Komornika 
Sądowego przy SR w Środzie Śląskiej Joanny Berdyn, Jakub Ostrowski- licencjonowany 
doradca restrukturyzacyjny, adwokat, Niezależny Ekspert



PROGRAM
Golden Solutions 

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

09.30-10.00

10.00-10.45

10.45-10.55

10.55-11.55    

11.55-12.10

12.10-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15.15

15.15-16.15

16.15  

Rejestracja, poranna kawa

Finansowanie działalności związanej z rolnictwem. Mity i fakty
Michał Czuma - Prezes MC Consulting

Przerwa kawowa

Negocjacje z zadłużonym Klientem branży rolnej 
Monika Giec - Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu, Dogmat Systemy

 ● Negocjacje terenowe – zalety bezpośredniego kontaktu z zadłużonym Klientem
 ● Typologia Klienta z branży rolnej 
 ● Techniki negocjacji i stosowane rozwiązania pozwalające na przywrócenie Klienta do biznesu

Przerwa kawowa

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne przeciwko rolnikowi
Remigiusz Feldman - Kierownik kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Środzie Śląskiej Joanny Berdyn
Emil Kusztal - Asesor komorniczy, Kancelaria Komornika Sądowego przy SR w Środzie Śląskiej Joanny Berdyn 

 ● Postępowanie zabezpieczające jako instrument prawny kształtowania pozycji procesowej 
wierzyciela. 

 ● Charakterystyka przebiegu sądowego postępowania egzekucyjnego ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł dochodów i składników majątku rolnika.

 ● Specyfika możliwości wyegzekwowania od rolnika całości dochodzonego świadczenia 
pieniężnego na rzecz wierzyciela w aktualnym stanie prawnym, czyli egzekucja w praktyce

planowany lunch

Dobra Polisa, dobra ochrona – ubezpieczenia maszyn rolniczych
Piotr Adamczyk - Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia oraz Departamentu Likwidacji  
Szkód Agro i Majątkowych Generali S.A.

 ● Ubezpieczenia maszyn rolniczych 
 ● Identyfikacja maszyn rolniczych
 ● Zakres ubezpieczenia
 ● Przykłady szkód
 ● Dyskusja

przerwa kawowa

Restrukturyzacja - układ częściowy w ramach przyspieszonego postępowania układowego 
 - case study Grupy Producentów Owoców
Jakub Ostrowski - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat, Niezależny Ekspert

 ● Przedstawienie Spółki
 ● Co doprowadziło do potrzeby restrukturyzacji Spółki
 ● Struktura długu
 ● Dlaczego taka a nie inna forma restrukturyzacji(układ częściowy)
 ● Jakie argumenty odpowiadały za przyjęcie wniosku restrukturyzacyjnego
 ● Jak zachowywali się wierzyciele
 ● Prognozy i szanse na przyszłość

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów



PRELEGENCI
Golden Solutions 

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

Monika Giec - Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu, Dogmat Systemy
Z wykształcenia ekonomista. Doświadczony menager zarządzający zespołami windykacji i audytu, z branżą 
windykacyjną związana od ponad 14 lat. Znawca problematyki oszustw i nadużyć finansowych, uczestniczyła 
czynnie w budowie procesów audytach śledczych dla Instytucji Finansowych.

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.

Jakub Ostrowski - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat, Niezależny Ekspert
doradca restrukturyzacyjny, adwokat, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz 
Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Ekspert w zakresie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawa upadłościowego i prawa 
restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Szczególną uwagę poświęca 
odpowiedzialności na płaszczyźnie cywilnej jak i karnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. . 

Emil Kusztal - Asesor komorniczy, Kancelaria Komornika Sądowego przy SR w Środzie Śląskiej Joanny Berdy
- absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Począwszy od 2015 r. 
doświadczenie w branży windykacyjnej w obsłudze portfeli wierzytelności na każdym etapie dochodzenia  
roszczeń. Aktualnie zatrudniony na stanowisku asesora komorniczego.

Piotr Adamczyk – Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia oraz Departamentu Likwidacji 
Szkód Agro i Majątkowych Generali S.A
Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony menager, efektywnie zarządzający 
zespołem likwidacji szkód. Z branżą ubezpieczeniową, a w szczególności likwidacyjną związany od 1997 roku.
Znawca problematyki ubezpieczeń, oszustw i nadużyć finansowych   oraz   tajników likwidacji szkód w obszarze 
agro. W roku 2011 nagrodzony   przez Polską Izbę Ubezpieczeń specjalnym wyróżnieniem Za szczególny wkład  
w rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce. 

Remigiusz Feldman - Kierownik kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Środzie Śląskiej Joanny Berdyn
Były pracownik Urzędu Skarbowego działu egzekucyjnego. Obecnie kierownik kancelarii Komornika Sądowego


