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 ● Antykruchość w windykacji - jak wzmocnić się przez kryzys

 ● Trendy na rynku portfeli NPL – widziane oczami Biura Informacji Kredytowej S.A.

 ● Stan i przyszłość upadłości konsumenckich i restrukturyzacji

 ● Sądowe i egzekucyjne dochodzenia roszczeń w czasie pandemii

 ● Dług publiczny i niskie stopy procentowe – szansa czy zagrożenie?

 ● Branża windykacyjna w czasie i po pandemii 
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Rejestracja na platformie

Prelekcja otwierająca: Antykruchość w windykacji - jak wzmocnić się przez kryzys
Borys Sadowski, Dyrektor Generalny GEKKO Collections

 ● Czarne łabędzie, czarne scenariusze, białe rękawiczki
 ● Antykruchość w biznesie, życiu i windykacji
 ● Bądź jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 ● 5 przykładów na konkretne działania, które mogą wzmocnić Twój dział windykacji w pandemii
 ● Co walijskie siedlisko ma wspólnego ze strategiami w kryzysie

Trendy na rynku portfeli NPL – widziane oczami BIK
Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 ● Indeksy jakości kredytów (nowe defaulty) oraz wpływ na nie wakacji kredytowych
 ● Analiza vintage – jakość kredytów w kolejnych miesiącach po ich udzieleniu (wg produktu, wg kwoty kredytu, 

wg wieku klienta)
 ● Jakość kredytów w zależności od liczby zobowiązań klienta

DYSKUSJA: 
Czy mamy obecnie groźną, masową spiralę zadłużenia czy to raczej naturalny stan rzeczy? 

Dług publiczny i niskie stopy procentowe – szansa czy zagrożenie?
Paweł Radwański, Dyrektor ds. Analiz Sektorowych, Dział Dochodowości i Analiz KB , Alior Bank S.A.

 ● Dług publiczny, podatki, inflacja
 ● Niskie stopy procentowe – „bańka” cen aktywów, erozja oszczędności
 ● Pozytywne aspekty stymulacji fiskalnej i monetarnej

DYSKUSJA: 
Czy grozi nam poważny kryzys gospodarczy i po czym to poznajemy?

Przerwa

Stan i przyszłość upadłości konsumenckich i restrukturyzacji
Piotr Zimmerman,Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Starszy Partner Kancelarii 
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy 

 ● Dotychczasowe statystyki oraz prognozowane liczby upadłości konsumenckich i restrukturyzacji w 2021 r.
 ● Korzyści i zagrożenia dla wierzycieli wynikające z wysokich wolumenów umorzonych zobowiązań.
 ● Zerkając w przyszłość – jakie scenariusze są najbardziej prawdopodobne w zakresie restrukturyzacji.

DYSKUSJA: 
Na co i jak przygotować się długofalowo w temacie niewypłacalności klientów? 

Sądowe i egzekucyjne dochodzenia roszczeń w czasie pandemii.
Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
Michał Rączkowski, Adwokat, Partner zarządzający kancelarii RK Legal

 ● Jak działa EPU po zmianach?
 ● Doręczenia komornicze – usprawnienie czy utrudnienie w dochodzeniu roszczeń dla wierzyciela?
 ● Cyfryzacja postępowań i dostęp do danych zawartych w publicznych rejestrach – światełko w tunelu dla 

wierzycieli.
 ● Czynniki wpływające negatywnie i pozytywnie na pracę komorników.
 ● Skuteczność postępowań prowadzonych przez komorników – od czego zależy jej zwiększenie?

DYSKUSJA: 
Dobre i złe znaki dla wierzycieli, czyli na ile realny jest scenariusz paraliżu prawnego dochodzenia roszczeń?

Branża windykacyjna w czasie i po pandemii 
Katarzyna Gulbicka, Business Development Manager, Best S.A.

 ● Czy realia i czarne scenariusze spowodowały, że firmy zmieniły postrzeganie windykacji?
 ● Czy praca zdalna w windykacji to chwilowy wymóg sytuacji czy realna zmiana?
 ● Postpandemiczna rzeczywistość – okazja czy szansa dla przemysłu windykacyjnego.

DYSKUSJA: 
Scenariusz COVID-20 czyli co się stanie jak już tak zostanie? 

Zakończenie konferencji
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Borys Sadowski - Dyrektor Generalny, 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.

Piotr Zimmerman - Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Starszy Partner Kancelarii 
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy , 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.

Sławomir Grzybek - Dyrektor Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A. 
Wieloletni pracownik Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym pełnił funkcje kierownicze w Pionie 
Kredytowym. Doświadczony w bankowości, jak również w obszarze usług finansowych (Grupa Allegro) oraz w branży e-Commerce. 
Fachowiec w zarządzaniu zespołami, w projektowaniu kredytowych procesów decyzyjnych, wdrażaniu i monitorowaniu polityk 
kredytowych, modeli scoringowych i ratingowych. Stworzył i rozwija zespół analityczny Business Intelligence BIK.

Od 2010 r. w BIK zarządza obszarem analiz porfelowych oraz modeli scoringowych.

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.
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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. 

Paweł Radwański - Dyrektor ds. Analiz Sektorowych, Dział Dochodowości i Analiz KB , Alior Bank S.A.
Absolwent studiów doktoranckich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenia zawodowe w obszarze 
analiz makroekonomicznych i rynków finansowych zdobywał w krajowym sektorze bankowym m.in. jako główny ekonomista banku 
Raiffeisen. Obecnie związany z Alior Bankiem, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Analiz Sektorowych.

Katarzyna Gulbicka - Business Development Manager, BEST S.A.
Od 18 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie windykacji wierzytelności 
detalicznych i MŚP. Budowała i zarządzała strukturami operacyjnymi odpowiadając między innymi za proces windykacji polubownej 
oraz wspierała obszar strategii windykacyjnych w zakresie produktów restrukturyzacyjnych, kanałów kontaktu i marketingu.  Podczas 
swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości. Obecnie odpowiada za 
rozwój biznesu w zakresie nowych usług windykacyjnych dla sektora MŚP (Payhelp). Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji  
i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Pedagog, Certyfikowany Coach i Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu Telemarketer Roku


