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 ʇ Wyprzedzaj rynek i konkurencję: zobacz co przewidują eksperci na temat 
branży windykacji i zarządzania należnościami

 ʇ Bądź na bieżąco w trendach i zapowiedzianych zmianach w branży 
windykacji i zarządzania należnościami

PRELEGENCI: 
GEKKO Collections, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy , Bank BNP Paribas SA, Bank 
Pekao SA, RK Legal, Ultimo SA., EULEO, Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli  
w Warszawie, Wonga, Financial Services Collections sp. z o.o.,

PANELIŚCI: 
Billecta Poland & Billecta Finance, Atradius, Bibby Financial Services sp. z o.o., EULEO, 
Marsh sp z o.o., mBank SA, Monevia sp z o.o.
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Golden Solutions 
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09.00-09.30 

09.30-10.15   

10.15-10.20      

10.20-11.10

11.10.11.15
11.15-12.15

12.15-12.45
12.45-13.45

13.45-13.50
13.50-14.50

15.00     

Rejestracja na platformie (zoom)

Ostatnie i planowane zmiany w przepisach prawnych mające wpływ na rynek zarządzania 
wierzytelnościami - prelekcja w duecie
Adwokat Michał Rączkowski, Partner Zarządzający, Kancelaria RK Legal 
Adwokat Maria Muchin-Kresa -Senior Associate, Kancelaria RK Legal

 ● Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny – jakie praktyczne problemy napotykają wierzyciele?
 ● Ochrona konsumenta, czyli implementacja unijnych regulacji dotyczących przyjmowania przez przedsiębiorców weksli 

od konsumentów i sądowego dochodzenia ich zapłaty.
 ● Przeciwdziałanie lichwie, czyli zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim – co to oznacza dla rynku?
 ● Omówienie ostatnich zmian oraz projektów w procedurze cywilnej.

przerwa

Komornicy sądowi – regulacje prawne i informatyzacja
Marcin Świtkowski , Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

 ● Zmiany legislacyjne - wpływ na efektywność egzekucji sądowej
 ● Informatyzacja w pracy komornika sądowego mająca wpływ na współpracę z wierzycielami (w tym e-doręczenia)

przerwa

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – czy stanowi zagrożenie dla skutecznej windykacji
Piotr Zimmerman, Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i Starszy Partner Kancelarii 
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

 ● Wszczęcie bez uprzedniej kontroli sądowej
 ● Automatyczna i pełna ochrona przed egzekucją
 ● Ochrona przed rozwiązaniem umów
 ● Objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, w tym cesją wierzytelności
 ● Możliwości ochrony praw wierzycieli

przerwa

Ekonomiczna opłacalność pozywania i sprzedaży spraw o niskich WPS w świetle ostatnich nowelizacji KPC 
Mateusz Sobolewski - Członek Zarządu i współwłaściciel Financial Services Collections sp. z o.o. Collection Manager, 
Dyrektor Biura w Poznaniu w PayPo sp. z o.o.

 ● Ekonomiczna opłacalność procedowania portfeli wierzytelności w EPU ze szczególnym uwzględnieniem spraw do 500 zł 
 ● Ekonomiczna opłacalność procedowania portfeli wierzytelności w postępowaniu upominawczym ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw do 500 zł 
 ● Koszty doręczeń komorniczych
 ● Problemy z kuratorem ustanawianym przez sąd
 ● Koszty postępowania egzekucyjnego od strony wierzyciela, współpraca z komornikami z uwagi na limity

przerwa

PANEL DYSKUSYJNY
Faktoring - inny świat finansów. 2022 jako rok wyzwań dla branży finansów b2b
W ramach wątków do dyskusji :

 ● kondycja statystycznego polskiego przedsiębiorcy w perspektywie „Nowego Ładu”
 ● czy rok 2022 przyniesie nam zmierzch leasingu?
 ● wynajem, kredyt, czy faktoring zakupowy jako alternatywa dla leasingu
 ● co daje usługa AISP w nowoczesnym faktoringu online?
 ● zastosowanie biometrii i technologii blockchain w finansach b2b
 ● fraudy w finansach b2b, a wyłudzenia w consumer finance - podobieństwa czy różnice?
 ● mity o faktoringu w percepcji klientów - czy nieznajomość faktoringu jako produktu jest przeszkodą dla branży?
 ● porozumienie ponad podziałami - wspólne inicjatywy krajowych faktorów.

MODERATOR
Jarosław Grygiel, Country Manager ,Billecta Poland & Billecta Finance

UCZESTNICY PANELU:
Atradius - Paweł Szczepankowski, Dyrektor Zarządzający 
Marsh sp. z o.o.- Marcin Olczak, Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych
Bibby Financial Services sp. z o.o.- Wojciech Bogusławski, Dyrektor Działu Prawnego i Windykacji, 
EULEO - Piotr Kaźmierczak, Członek Zarządu 
Monevia sp z.o.o. - Maciej Drowanowski, Prezes Zarządu

Zakończenie I dnia Konferencji
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09.00-09.30 
09.30-10.30

10.30-10.35
10.35-11.35

11.35-11.45

11.45-12.45

12.45-13.15
13.15-14.00

14.00-14.05
14.05-14.50

14.50-15.00
15.00-16.00

16.00-16.05
16.05-17.00

17.00

Rejestracja na platformie (zoom)

Droga z której nie ma powrotu - główne trendy. Jak zmieni się windykacja w najbliższym czasie.”
Borys Sadowski, Dyrektor Generalny GEKKO Collections

 ● Cicha rewolucja czyli nowe regulacje na temat kontaktu z osobami zadłużonymi
 ● Dokąd zmierza automatyzacja oraz AI w windykacji i zarządzaniu należnościami. 
 ● Nowe pokolenie dłużników, krótka analiza
 ● Rozwój windykatorów przez mikrodawki - Case Study: Laboratoria Windykacyjne

przerwa
Customer  Experience Management – droga do windykacji przyszłości
Marek Wajda, Customer Experience and Self-service Manager ULTIMO SA

 ● Skomplikowany świat windykacji czyli cyfrowa i analogowa obsługa Klienta 
 ● Co wiemy o naszym Kliencie i jego perspektywie?
 ● Zarządzanie doświadczeniami - czym jest i dlaczego jest ważne?
 ● Jak budować wartość opartą doświadczeniach

przerwa

Specjalizacja i optymalizacja zarządzania kategoriami portfeli wierzytelności na wybranych przykładach  
z perspektywy wierzycieli finansowych
Marek Rechciński, Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao SA

 ● Charakterystyka portfeli i wpływ na procesy obsługi
 ● Wybrane przykłady – korzyści i potencjały oraz zagrożenia i ograniczenia
 ● Prognozowane kierunki, trendy

przerwa
Windykacja Prawna jako strategia „win-win”   
Dariusz Nowacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej, BNP Paribas Bank Polska SA

 ● Od dłużnika do Klienta
 ● Codzienne życie w wymiarze „5D” (Recovery, Cost, Technology, Employee Care, Customer Care)
 ● Zarządzanie zespołami windykacji prawnej – czy metoda “Follow the rules” nadal działa? 

przerwa
Zagadnienia etyczne w nowoczesnej windykacji dzisiaj i jutro
Piotr Kaźmierczak, Członek Zarzadu EULEO

 ● Dlaczego warto szanować dłużnika? 
 ● Pozorne dylematy windykacji.
 ● Ewolucja roli i reputacji windykatora
 ● Analiza SWOT etycznej windykacji

przerwa
Zarządzanie zespołami hybrydowymi: szanse i zagrożenia
Zbigniew Ćwikliński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Relacji z Klientami i Technologii,Wonga

 ● Praca hybrydowa - transformacja czy adaptacja?
 ● Praca zdalna: szanse i wyzwania
 ● Zarządzanie zespołami w trybie pracy hybrydowej
 ● Co przyniesie nam przyszłość?

przerwa
PANEL DYSKUSYJNY
Przyszłość w zarządzaniu relacjami z klientami zadłużonymi oraz  rozwoju zespołów windykacyjnych
MODERATOR
Borys Sadowski-Dyrektor Generalny GEKKO Solutions

 ● W ramach wątków do dyskusji
 ● W pełni zdalne zespoły windykacyjne
 ● W pełni automatyczne procesy windykacji 
 ● Motywacja nowego pokolenia windykatorów 
 ● Czy zmiana percepcji windykatorów przez społeczeństwo jest możliwa 
 ●  Czy windykacja to nic innego jak obsługa specyficznego klienta

UCZESTNICY PANELU:
mBank SA - Paweł Kurpiński, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych
Ultimo SA - Marek Wajda, Customer Experience and Self-service Manager
Wonga - Zbigniew Ćwikliński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Relacji z Klientami i Technologii
BNP Paribas Bank Polska SA - Dariusz Nowacki - Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej

Planowane zakończenie II dnia Konferencji
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Michał Rączkowski- adwokat i 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.

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

 Maria Muchin-Kresa - Senior Associate, Litigation Department RK Legal
Z Kancelarią RK Legal współpracuje od 2016 roku. Odpowiada za kompleksową obsługę przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych  
w zakresie dochodzenia należności B2C. 
Koordynuje prace zespołu w ramach Departamentu Postępowań Sądowych odpowiadając za prowadzenie postępowań cywilnych 
i gospodarczych na rzecz klientów kancelarii (B2B i B2C). Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Posiada 
doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów w sporach sądowych objętych praktyką. 
W RK Legal odpowiada za kompleksową obsługę przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych m.in. z branży pożyczkowej, 
ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej. 
Prowadzone postępowania obejmują w głównej mierze roszczenia z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości, o zwrot pożyczek, z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych, przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299 
k.s.h., odszkodowań od gmin na podst. ustawy o ochronie o praw lokatorów.

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. 

Mateusz Sobolewski - Członek Zarządu i współwłaściciel Financial Services Collections sp. z o.o. Collection Manager, Dyrektor 
Biura w Poznaniu w PayPo sp. z o.o.
Odpowiedzialny za windykację portfeli własnych oraz zleconych, zakup portfeli wierzytelności, tworzenie modeli  windykacyjnych 
dla konkretnego klienta lub portfela. Realizujący usługi dla branży bankowej, pożyczkowej, transportowej,  telekomunikacyjnej  
i e-Commerce. Prawnik, ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 2014-2016 r. doktorant 
w Katedrze Prawa Cywilnego na UAM w Poznaniu, pisze pracę doktorską z zakresu  e-Commerce. Laureat licznych wyróżnień  
i stypendium w tym Diamentowego Grantu, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studenckiego Nobla, Stypendium 
Rektora UAM I stopnia. Twórca dwóch ogólnopolskich pism naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSW. 
Uczestnik staży naukowych na prestiżowych uczelniach na świecie. 
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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

Jarosław Grygiel - dyrektor krajowy spółek Billecta Poland i Billecta Finance,
oferujących nowoczesne finansowanie w formule faktoringu online i indywidualnych programów dostarczania funduszy dla MŚP. 
Prawnik, absolwent studiów MBA i studiów podyplomowych z zakresu compliance & corporate governance, podatków, audytu i 
kontroli wewnętrznej. 
Prelegent, autor publikacji z zakresu finansów, trener i doradca w dziedzinie windykacji. Wieloletni pracownik sektora bankowości, 
obecnie rozwijający od podstaw działalność nowego gracza na polskim rynku finansów B2B.

Wojciech Bogusławski - Dyrektor Działu Prawnego i Windykacji, Bibby Financial Services sp. z o.o.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie dla międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie faktoringu, 
transakcjach sekurytyzacyjnych, w szczególności obejmującym negocjowanie pakietu zabezpieczeń (umowy typu standstill). Tworzy 
struktury transakcyjne uwzględniające ryzyka biznesowe oraz oczekiwania klientów.
Ekspert w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i egzekucji należności, postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Doradzał w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej przedsiębiorstw 
oraz projektach obejmujących doradztwo z zakresu upadłości.
Czynnie reprezentuje klientów w sporach gospodarczych, w postępowaniach obejmujących procesy pauliańskie,   przestępstwa 
gospodarcze.   

Maciej Drowanowski - Prezes Zarządu Monevia
Prezes Zarządu Monevia sp. z o.o. oraz twórca platformy mikrofaktoringowej, dostępnej na www.monevia.pl. Ekspert w dziedzinie 
zarządzania i finansowania należności. Wcześniej przez ponad 12 lat rozwijał w Polsce działalność grupy COFACE. Absolwent Wydziału 
Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studiów MBA na University of Buckingham w Wielkiej Brytanii.

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.

Piotr Kaźmierczak - Prezes Zarządu EULEO
zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami w regionie EMEA oraz windykacją on-line. Wiceprzewodniczący Komisji Etyki 
Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.  
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Marek Rechciński - Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao S.A.
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z ponad 20 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 w Banku Pekao S.A. w Departament Kredytów Nieregularnych – wierzytelności 
gospodarcze (w tym MSP, zabezpieczone) oraz kredyty hipoteczne dla konsumentów
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).

DARIUSZ NOWACKI - Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej, BNP Paribas Bank Polska SA
Z branżą bankową związany od 2002 roku. Główny obszar specjalizacji to zarządzanie wierzytelnościami , obejmujące windykację 
miękką i twardą, współpracę z firmami zewnętrznymi oraz sprzedaż wierzytelności.  W obszarze tym wdrażał efektywne narzędzia 
do zarządzania NPL, optymalizował procesy pod kątem cost/ income oraz wprowadzał KPI (wewnętrzne jak i w stosunku do 
kontrahentów) wzmacniające wyniki Departamentu. Był liderem stream’ów  w 5 różnych procesach przekształceń prawnych, w tym 
odpowiadał za migracje systemowe w obszarze windykacji. W swojej działalności menadżerskiej bardzo dużą uwagę zwraca na ludzi 
i pracę zespołową, 
Dodatkowo prowadził w Banku projekty optymalizacyjne, min.: „paperless strategy” - wprowadzając zaawansowany system BPM /
Workflow. 
Menadżer o silnej empatii oraz umiejętności łączenia potrzeb pracownika i organizacji. 
Odważny w podejmowaniu decyzji, szukający prostych rozwiązań, realizujący cele dzięki silnej współpracy i umiejętności delegowania.
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz rachunkowości na studiach podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzupełnienie edukacji w kierunku zarządzania projektami oraz procesami biznesowymi 
to: studia podyplomowe na Universite du Quebec au Abitibi – Temiscamingue ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, certyfikat 
Project Management Professional (PMP) PMI oraz PRINCE2 Practitioner, jak również BPM Certificate « Business Processes Analyst »
Na stanowisku dyrektorskim od 2009 roku.

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.

MAREK WAJDA - Customer Experience and Self-service Manager  (ULTIMO S.A.) 
Manager, Product Owner, Trener. 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. 4 lata temu wrócił do „serca 
organizacji” czyli działów operacyjnych. 
Obecnie odpowiada za spójne i kompleksowe zarządzanie doświadczeniami Klienta oraz za rozwój platformy do zarządzania 
zadłużeniami on-line  (przedsięwzięcie to zostało wyróżnione nagrodą za najlepszy projekt w Polsce przez International Project 
Management Association). 
Marek promuje podejście oparte na zrozumieniu Klienta, projektowaniu z jego perspektywy oraz zwinnym wdrażaniu rozwiązań 
przynoszących wartość firmie oraz Klientom. Takie podejście już dziś może stanowić jedną z przewag konkurencyjnych a jak twierdzi 
Marek przyszłość będzie należała do firm, które dbają m.in o jakość relacji w sytuacjach kryzysowych, czas obsługi czy zarządzanie 
emocjami.



Paweł Kurpiński - Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych mBank SA
Z wykształcenia jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z  rozwojem 
zawodowym kształciłem się na  kierunkach bankowość i  finanse, wycena i  rynek nieruchomości, a  także pogłębiałem swą wiedzę 
w  zakresie prawa spółek. Rozwój merytoryczny łącze z  rozwojem kompetencji menadżerskich w  praktyce oraz w  ramach szkoleń 
i  programów m.in. z  zakresu zarządzania projektami, coachingu i  mentoringu. Doświadczenia zawodowe zdobywałem zajmując 
się postępowaniami upadłościowymi oraz obrotem wierzytelnościami w  firmach windykacyjnych, a  także w  obszarze oceny 
ryzyka sektora farmaceutycznego. Od  2014 jestem odpowiedzialny za  cały obszar windykacji kredytów detalicznych początkowo 
w ramach Departamentu Ryzyka Detalicznego, a obecnie jako zarządzający Departamentem Restrukturyzacji i Windykacji Klientów 
Detalicznych. Jestem pasjonatem wprowadzania nowych trendów komunikacji i  technologii w  biznesie, szczególnie w  procesach 
obsługi klienta.

Zbigniew Ćwikliński - Dyrektor Departamentu Rozwoju Relacji z Klientami i Technologii w Wonga.
Od początku kariery zawodowej związany z windykacją. Doświadczenie zdobywał od stanowiska młodszego specjalisty ds. windykacji 
(telefoniczna obsługa klienta), do szefa działu windykacji liczącego 120 osób (zarządzanie windykacją). Ekspert ds. projektowania, 
wdrażania, testowania i zarządzania systemami masowej komunikacji z klientem. Nadzorował pierwsze w Polsce wdrożenie systemu 
ADEPRA i wielu systemów dzwoniących (AVAYA, ININ, MAGNETIC NORTH, ALTAR) i wspomagających kontakt z klientem (SMS, IVR, 
MMS). 
Z wykształcenia fizyk (Uniwersytet Warszawski). Ukończył także studia w zakresie komputerowych metod wspomagania zarządzania 
(Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN).
W Wonga budował od podstaw proces windykacji a następnie tworzył struktury i proces obsługi klienta. Jako Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Relacji z Klientami i Technologii odpowiada m.in. za: Obsługę Klienta, Telesprzedaż, Back Office, CRM, Zespół Wsparcia IT, 
DevOps oraz Bezpieczeństwo.
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