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12 WYJĄTKOWYCH PRELEKCJI. 2 DNI. INTERAKTYWNA FORMUŁA. 
 ● Posłuchaj jakie scenariusze na 2021 przewidują eksperci.  
 ● Bądź na bieżąco zarówno z trendami jak i zagrożeniami.
 ● Przygotuj swój dział windykacji na najbliższą przyszłość.
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Rejestracja na platformie

Europejski Raport Płatniczy 2020 - stan płatności na dziś i najbliższa przyszłość zdaniem prawie 
10.000 firm 
Krzysztof Krauze - Prezes Zarządu Intrum sp. z o.o.

Ostatnie i planowane zmiany w przepisach prawnych mające wpływ na windykację 
Michał Rączkowski – Partner Zarządzający,  Kancelaria RK Legal

 ● Elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce - jak działa EPU po zmianach?
 ● Ryczałt za koszty windykacyjne – ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
 ● Ograniczenia w egzekucji wprowadzone w związku z COVID-19
 ● Wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu upadłościowym 
 ● Zwiększenie zakresu ochrony konsumenta w postępowaniu wekslowym
 ● Planowane zmiany w Kodeksie Cywilnym
 ● Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Komornicy sądowi i egzekucja w nowych realiach
Marcin Świtkowski - Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

 ● Zmiany legislacyjne z czasów epidemii i ich wpływ na efektywność egzekucji sądowej
 ● Wykonywanie zawodu komornika sądowego – teraźniejszość i przyszłość
 ● Informatyzacja postępowania egzekucyjnego

przerwa

Upadłość konsumencka – jak jest i czego się spodziewać w najbliższej przyszłości
Piotr Zimmerman - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

 ● Upadłość konsumencka – porównanie przebiegu postępowania przed i po wejściu w życie nowego prawa.
 ● Kluczowe etapy postępowania z punktu widzenia wierzyciela – kiedy reagować?
 ● Liczby – ile było, jest, a ile będzie upadłości konsumenckich w Polsce?
 ● Likwidacja masy upadłości
 ● Plan spłaty wierzycieli - ustawodawca dodaje nowe warianty

Orzeczenia UOKIK dotyczące windykacji w ostatnich latach i przewidywane kierunki na rok 2021
Joanna Affre - adwokat, wspólnik zarządzający Kancelarii Affre & Wspólnicy sp.k.

 ● 5 zasad bezpiecznej windykacji wynikających z orzecznictwa Prezesa UOKIK
 ● Nowe przepisy o przedsiębiorcy -konsumencie– i ich skutki  dla branży

przerwa

Faktoring jako narzędzie do zarządzania wierzytelnościami i wsparcie działu windykacji
Natalia Richert - Dyrektor Windykacji Faktoria sp. z o.o.

 ● Idea Faktoringu – faktoring jako przyszłość efektywnego zarządzania należnościami na rynku małych  
i średnich przedsiębiorstw

 ● Nowe oblicze windykacji – jak stworzyć proces, który zapobiega i niweluje zatory płatnicze w transakcjach 
handlowych

 ● Alerty – jak prawidłowo reagować na problemy płatnicze Dłużnika, czyli kiedy być Windykatorem, a kiedy 
Doradcą Finansowym

Panel dyskusyjny - Rozwój rynku ubezpieczeń należności i faktoringu w 2021 roku
Moderator: Michał Pawlik - Założyciel i Prezes Zarządu SMEO S.A.
Paneliści: 
Paweł Szczepankowski - Dyrektor Zarządzajacy , Atradius
Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh sp. z.o.o.
Kamila Gujska - Dyrektor Ryzyka, Faktoria sp. z.o.o.( grupa Nest Bank)
Jarosław Jaworski-Prezes Coface

Zakończenie I Dnia Konferencji
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Nowe czasy, nowe kompetencje – jak w najbliższym czasie rozwijać skuteczność windykatorów
Borys Sadowski - CEO, GEKKO Collections

 ● Jakich typy klientów zadłużonych i sytuacji windykacyjnych jest i będzie coraz więcej 
 ● Umiejętności rozmowy z klientami w sytuacjach związanych z COVID-19
 ● Na te 5 kompetencji windykacyjnych warto położyć nacisk w najbliższej przyszłości
 ● Jak pandemia zmieniła sposób szkolenia i rozwoju zawodowych windykatorów

Zarządzanie zespołem windykacyjnym w pracy zdalnej – zagrożenia i rozwiązania
Ewa Kurek-Juś - Dyrektor Pionu Telefonicznej Obsługi Klienta, Kruk S.A.

przerwa

Strategie windykacji polubownej w czasach pandemii i po pandemii
Marek Rechciński - Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao S.A.

Nowe trendy: zautomatyzowane kampanie celowane
Michał Czekalski - CEO Dronn

Windykacja w czasach cyfrowej dysrupcji
Marek Wajda - Head of Training, Ultimo S.A.

 ● (R)ewolucja profilu osoby zadłużonej – co wiemy a co powinniśmy wiedzieć?
 ● Cyfrowe rozwiązania w służbie windykacji – trendy ogólne i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu należności
 ● Quo v@dis – jak przekuć cyfrowe rozwiązania w realną wartość dla firmy

przerwa

Bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej zespołów windykacyjnych
Krzysztof Podolski - IT Director, RK RODO

 ● Czy zespół windykacyjny może pracować całkowicie zdalnie?
 ● Własne środowisko informatyczne vs chmura.
 ● Ryzyka utraty danych podczas pracy zdalnej – praktyczne przykłady.
 ● Najważniejszy jest człowiek czyli jak i dlaczego szkolić pracowników

DYSKUSJA: Windykacja jako praca w 100% zdalna – mrzonka czy realna możliwość?   
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KURATOR MERYTORYCZNY KONFERENCJI  Borys Sadowski - CEO, GEKKO Collections.
Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections (www.gekko.pl), która od 2003r. jest liderem rynku edukacji windykacyjnej  
w Polsce. Jeden z najbardziej uznanych w Polsce ekspertów w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki windykacji. Pomaga 
długofalowo zwiększać skuteczność i motywację w działach windykacji dużych firm. Badacz trendów i najskuteczniejszych rozwiązań 
w branży windykacyjnej. Propagator proklienckiego podejścia w odzyskiwaniu należności. 
Najbardziej doświadczony trener zawodowych windykatorów w Polsce. Szkolił oraz doradzał min w: Heineken, Coca Cola, T-Mobile, 
Polkomtel, Siemens, Volvo, Accenture, Provident, Vivus, Polsat Cyfrowy,  Alior Bank, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, 
Eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, ,PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Bank, ERGO Hestia, Axa, Liberty Direct, DPD, Ruch, 
Enea, Energa, EFL, Idea Money, Home Broker, PRA Group Polska, Hoist, Kruk, Intrum Justitia, Kredyt Inkaso, Best, Ultimo, Atradius, 
Raport, RK Legal, Żabka, Grupa Żywiec.

Joanna Affre - adwokat, wspólnik zarządzający Kancelarii Affre & Wspólnicy sp.k.
Od ponad 18 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, 
motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki 
dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa 
konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców,  
a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), 
prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).

Ewa Kurek-Juś - Dyrektor Pionu Telefonicznej Obsługi Klienta, Kruk S.A.
Od początku kariery związana z branżą finansową. Absolwentka studiów MBA. Przygodę z Contact Center zaczęła ponad 14 lat temu, 
swoją ścieżkę kariery rozpoczynała na stanowisku doradcy telefonicznego, teraz  zarządza strukturą CC obejmującą obsługę klienta 
detalicznego jak i z sektora MŚP. Swoje doświadczenie budowała w wielu projektach dotyczących optymalizacji i funkcjonowania CC 
zarówno w obszarze windykacji jak i sprzedaży pożyczek. Podążając za trendami koncentruje się na pogłębianiu wiedzy z zakresu 
nowoczesnych technologii w systemach CC, wiedząc jak wpływają one na standardy obsługi klienta. 

Natalia Richert - Dyrektor Departamentu Windykacji, Faktoria sp. z.o.o.
Z windykacją związana od 2012 roku. Zaczynała swoją przygodę od pracy w Kancelarii Komorniczej poznając proces windykacji 
twardej od podszewki. Doświadczenie zdobywała w instytucjach bankowych i faktoringowych. Na stałe związana się z rynkiem B2B  
i windykacją klienta biznesowego. W obecnym miejscu pracy jest odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i automatyzację procesów 
windykacji na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym oraz za restrukturyzację zobowiązań.

Piotr Zimmerman - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii Zimmerman  
i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Współtwórca ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Były sędzia sądów 
upadłościowych w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach 
upadłościowych w  Polsce. Posiada bogate doświadczenie w  reprezentowaniu dłużników w  postępowaniach zmierzających do 
zawarcia układu we wszystkich znanych prawu procedurach. 
Od lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych: Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita, Legal 500, 
Chambers and Partners oraz WHO IS WHO Legal. Autor sześciu wydań Komentarza Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.  
(Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 2016, 2018 i 2019). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej 
polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Występuje jako prelegent 
na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego.

Marek Rechciński - Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao S.A.
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 22 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania 
wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C.Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM 
LOGISTIC tworząca systemy zarządzania należnościami. Jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, 
sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu kupieckiego zdobywał doświadczenia z perspektywy dostawcy 
usług. Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania 
wierzytelnościami o charakterze masowym. Prowadził wiele szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, uczestnik i prelegent konferencji 
z zakresu szeroko rozumianej restrukturyzacji i windykacji. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w 
jednym z największych Banków w Polsce  oraz udział w procesie audytu operatora sieci telefonii komórkowej w zakresie przeglądu 
i ewentualnych rekomendacji po-audytowych dotyczących całego procesu restrukturyzacji i windykacji. Swoją karierę zawodową 
kontynuuje jako Dyrektor Biura w Banku Pekao S.A. w Departament Kredytów Nieregularnych - Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME). 
Absolwent studiów podyplomowych na Uczelni im. Koźmińskiego Postępowanie Restrukturyzacyjne (2017) oraz na Uczelni im. 
Łazarskiego Postępowanie Sądowe i Egzekucyjne (2018) i Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe (2019).
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Michał Rączkowski - Adwokat, partner zarządzający kancelarii RK Legal, która specjalizuje się w zarządzaniu 
wierzytelnościami w obszarze B2C i B2B. Odpowiada za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów 
dłużnych B2C.
Od 2006 roku zarządza kancelarią RK Legal, która świadczy usługi prawne dla biznesu. Firma, której zespół liczy dziś ponad 120 
osób, połączyła niezawodną pomoc prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami kompleksową ochroną danych osobowych oraz 
inwestowaniem w portfele wierzytelności.
Portfolio klientów kancelarii w obszarze zarządzania wierzytelnościami obejmuje banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, 
fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej 
i telekomunikacyjnej. RK Legal obsługuje należności korporacyjne B2C i B2B również na rynkach zagranicznych, jako członek Euro 
Collect Net Lawyers - międzynarodowej sieci firm specjalizujących się w obsłudze długów w UE i poza nią. Kancelaria posiada również 
licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi. Firma opracowuje własne, innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, które pozwalają efektywnie zarządzać projektami i na bieżąco raportować postępy prowadzonych spraw.
Michał Rączkowski jest autorem licznych komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa 
o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych ”. Dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami podczas licznych 
konferencji branżowych i szkoleń.

Marcin Świtkowski  - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Marcin Świtkowski od wielu lat wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej jako menadżer i radca prawny zajmował się wszelkimi 
aspektami zarządzania wierzytelnościami. Był jednym z twórców zorganizowanego, profesjonalnego rynku obrotu wierzytelnościami 
masowymi (odpowiadał za organizację jednych z pierwszych w Polsce transakcji masowej sprzedaży wierzytelności). Brał także 
udział w tworzeniu prawnych i biznesowych standardów windykacji (zarówno w modelu insourcing, jak i outsourcing). Autor licznych 
publikacji komentujących przepisy o komornikach sądowych i egzekucji oraz poświęconych praktycznym zagadnieniom związanym 
z postępowaniami egzekucyjnymi. 

Krzysztof Podolski- IT director, RK RODO
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wiedzę i umiejętności zdobywał zarówno w firmach prywatnych, jak  
i sektorze publicznym. Przez 6 lat był Administratorem Systemów Teleinformatycznych w Kancelarii Prezydenta RP gdzie współtworzył 
i wdrażał najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz procedury mające na celu ochronę systemów informatycznych oraz danych 
osobowych. Wdrożył procedury IT niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych w wielu 
firmach z rożnych branż i sektorów, o różnej strukturze organizacyjnej. Prowadził dziesiątki szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony 
danych osobowych.

Michał Czekalski -  CEO Dronn
Przedsiębiorca technologiczny. Założyciel Dronn.com - robotycznego contact center specjalizującego się m.in. w obsłudze 
procesów windykacyjnych dla marek takich, jak Ultimo czy Nest Bank. Założyciel Currency One SA - właściciela marek walutomat.pl  
i internetowykantor.pl. Laureat nagrody Przedsiębiorca Roku EY w kategorii Nowy Biznes.

Krzysztof Krauze -  Prezes Zarządu Intrum sp. z o.o.
Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w czasie studiów od 
budowania modeli ekonometrycznych dla przedsiębiorstw oraz wdrażania systemów Call-Center.
Z Intrum związany jest od kilkunastu lat – zaczynał jako specjalista w zespole rozwoju Call Center, następnie kierował zespołem analiz 
i ryzyka. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od 2008 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Intrum Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od 2009 roku członka Zarządu Intrum Justitia Sp. z o.o. W 2015 r. został mianowany na Dyrektora 
Zarządzającego Intrum w Polsce.

Marek Wajda - Head of Training, Ultimo S.A.
Trener, manager, entuzjasta podejścia evidence based oraz wykorzystania nowych technologii w windykacji. Od 13 lat związany 
w branżą windykacyjną. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Socjologia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi), uczestnik i autor wielu szkoleń z zakresu windykacji.
Początkowo doświadczenie zawodowe zbierał w obszarach operacyjnych (Contact Center). Następnie związał się z obszarem HR, 
gdzie tworzył i wdrażał polityki szkoleniowe nastawione na wspieranie kluczowych zmian w organizacji. 3 lata temu wrócił do „serca 
organizacji” czyli działów operacyjnych.
W ostatnich latach odpowiada za rozwojów platformy do zarządzania zadłużeniami on-line - eUltimo. Przedsięwzięcie to zostało 
wyróżnione nagrodą za najlepszy projekt w Polsce przez International Project Management Associaton (IPMA Poland).
Marek niezmiennie promuje podejście oparte na zrozumieniu potrzeb (m.in. osób zadłużonych), prototypowaniu oraz 
wdrażaniu rozwiązań przynoszących wartość Klientom oraz firmie. W obsłudze Klienta twierdzi, że „zwinne” podejście do obsługi 
omnichannelowej może stanowić jedną z przewag konkurencyjnych w świecie windykacji a  czas obsługi, jakość relacji w sytuacjach 
krytycznych czy zarządzanie emocjami będzie w przyszłości odróżniać firmy wybitne od dobrych i średnich.
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Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh sp. z o.o.
Od 20 lat zajmuje się obsługą i negocjacjami polis lokalnych i międzynarodowych w zakresie należności handlowych. Ekspert w 
tworzeniu i analizie zapisów polisowych. Autor / współautor wielu publikacji o tematyce związanej z ubezpieczeniem kredytu 
kupieckiego.

Paweł Szczepankowski- Dyrektor Zarządzajacy , Atradius
Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w ubezpieczeniach finansowych (kredycie kupieckim i gwarancjach ubezpieczeniowych) 
zdobytego w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym, TU Allianz Polska oraz Gerling Polska i Atradius Polska. Od 2008 roku pełni 
funkcję dyrektora zarządzającego polskiego oddziału Atradius. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz Kolegium Prawa Akademii 
Koźmińskiego. Uczestniczył w programach rozwojowych dla menadżerów organizowanych przez Rotterdam School of Management, 
Vlerick Business School oraz SGMI Management Institute St. Gallen. Od 2017 przewodniczący podkomisji ds. ubezpieczeń należności 
przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Kamila Gujska - Dyrektor ds. Ryzyka, Faktoria sp. z o.o.(grupa Nest Bank)
Od 20 lat związana  z obszarem analizy i zarządzania ryzykiem kredytowym w faktoringu i ubezpieczeniu należności krótkoterminowych. 
Aktualnie kieruje Departamentem ds. Ryzyka w Faktoria sp. z o.o. Współpracowała m. in z  KUKE S.A.,  T.U. Euler Hermes S.A., BZWBK 
Faktor Sp. z o.o., Raiffeisen Bank S.A.

Michał Pawlik - Współzałożyciel i Prezes Zarządu SMEO S.A. FinTech-owej spółki faktoringowej dedykowanej 
sektorowi mikroprzedsiębiorstw
Lider i wizjoner biznesu, od ponad 13 lat związany z branżą finansową. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w wiodących 
instytucjach finansowych w Polsce i w USA. Współtwórca Idea Money SA - największego faktora na rynku MŚP oraz pomysłodawca 
eFaktoring.pl. Ekspert i entuzjasta nowych technologii w finansach. Mentor aktywnie zaangażowany w rozwój polskiej branży FinTech 
i wspieranie startupów.
Wykładowca programów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Jarosław Jaworski - Prezes Coface
Od 1 stycznia 2012 roku jest prezesem Coface. Jako Country Manager odpowiada za rozwój wszystkich obszarów działalności grupy 
Coface w Polsce: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji B2B. Do Coface dołączył w 2006 
roku, biorąc na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie na polski rynek spółki faktoringowej Coface, która obecnie jest jednym 
z największych graczy na rynku i największym faktorem niebankowym w Polsce. Jest Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego 
Polskiego Związku Faktorów.
W bankowości i usługach finansowych od 1992 roku, od 1999 roku w branży faktoringowej, wcześniej jako dyrektor sprzedaży usług 
faktoringowych. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów MBA University of Illinois na Politechnice 
Lubelskiej. Mówca i panelista podczas wielu konferencji branżowych i finansowych.


