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NOWOCZESNY HR W WINDYKACJI

 ʇ Zwiększanie umiejętności i moty-
wacji - co działa, a co nie w profesjo-
nalnych działach windykacji

 ʇ Co robić, żeby ludzie chcieli praco-
wać w windykacji?

 ʇ Must have skutecznego employer 
brandingu w branży zarządzania 
wierzytelnościami, czyli case study 
Intrum

 ʇ Najlepsze praktyki zarządzania 
w windykacyjnym Call Center 

 ʇ Uregulowanie prawne pracy zdalnej

 ʇ Ścieżki karier vs programy talent 
management

PRELEGENCI: 
GEKKO Collections, Intrum, mBank SA, 
Bank Pekao SA,  Provident Polska SA,  
RK Legal

31 MARCA 
PREWINDYKACJA I WINDYKACJA B2B 
- kompleksowa ochrona firmy

 ʇ Ścieżki windykacyjne i segmentacja klientów 
zadłużonych w firmie B2B

 ʇ Wpis do Rejestru Dłużników - czy to się opłaca?

 ʇ Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako jedno 
z narzędzi redukujących ryzyko nieotrzymania 
płatności od kontrahenta

 ʇ Miękka windykacja: kiedy outsourcing, a kiedy 
własny dział

 ʇ Proces sądowy B2B, jakie działania podjąć, 
żeby był jak najbardziej efektywny?

 ʇ Najczęstsze błędy wierzycieli, które zmniejszają 
szanse na odzyskanie długu przez komornika

 ʇ Co robić, a czego nie, kiedy klient zmierza do 
upadłości lub restrukturyzacji

BIG InfoMonitor, Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA( KUKE SA),Best SA, 
Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, 
RK Legal, Distribev sp. z o.o., Komornik Sądowy 
przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

PRELEGENCI: 
PARTNER WYDARZENIA
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rejestracja na platformie(zoom)

Zwiększanie umiejętności i motywacji - co działa o co nie w profesjonalnych działach windykacji
Borys Sadowski - Dyrektor Zarządzający, GEKKO Collections

 ● Dlaczego nie każdy windykator chce rozwijać kompetencje i co z tym robić
 ● Jaki coaching w windykacji przynosi korzyści, a jaki straty
 ● Czy grywalizacja to dobry pomysł w dziale windykacji
 ● Kiedy e-learning zatruwa firmę, a kiedy pomaga jej rozkwitać  
 ● Jak pandemia przyspieszyła rewolucję w szkoleniach

przerwa

Co robić, żeby ludzie chcieli pracować w windykacji? - prelekcja w duecie
Bartosz Musiałowicz - Wicedyrektor Departamentu kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania
Wierzytelnościami (Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych), mBank S.A.
Bartosz Kowalewski - Menedżer Wydziału, kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej 
(Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych), mBank SA

 ● Właściwy dobór kadry
 ● Rola koordynatora w onboardingu i kształtowaniu postaw pracowniczych
 ● Wpływ systemów wynagradzania na zaangażowanie pracownika
 ● Środowisko i kultura pracy
 ● Ścieżki rozwoju

przerwa

Najlepsze praktyki zarządzania w windykacyjnym Call Center - prelekcja w duecie 
Dorota Mikołajczyk - Kierownik Centrum Windykacji, Provident Polska SA
Magdalena Skubij - HR Generalista w Provident Polska SA

 ● Innowacyjne podejście do pracy w online 
 ● Jak dbać i rozwijać potencjał pracowników w wirtualnym świecie
 ● Identyfikacja i rozwój talentów kluczem do rozwoju Departamentu Windykacji
 ● Budowanie odporności psychicznej w obliczu pandemii  - jak dbamy o siebie w organizacji

przerwa

Ścieżki karier vs programy talent management
Marek Rechciński - Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao SA

 ● Podstawowe cele i założenia
 ● Praktyka i różnice pokoleniowe
 ● Kierunek zmian, trendy

przerwa

Must have skutecznego employer brandingu w branży zarządzania wierzytelnościami -  czyli case study Intrum
Iwona Żurawska - Lider i Menedżer, Coach i Mentor, Dyrektor HR i Członek Zarządu Intrum

 ● Odpowiednia komunikacja z pracownikami = gwarancja efektywnej i etycznej windykacji
 ● Edukacja pracowników, czyli zadbanie o odpowiednie kompetencje i pomoc w rozumieniu misji oraz wizji firmy - jak to robić/jakie 

narzędzia
 ● Zadbanie o dobrostan pracowników, czyli employer branding 2.0.
 ● Magia motywowania, czyli o CSR pracowniczym i nie tylko
 ● Nauka czyni mistrza… także z HR-owca, czyli o ważności pomiaru skuteczności wdrożonych działań i wyciąganiu odpowiednich 

wniosków (badania Pulse i My Voice)

przerwa

Uregulowanie prawne pracy zdalnej
Rafał Wyziński -  Adwokat, Partner Head of Business Advisory & Litigation Department, RK LEGAL

Projekt zmian w Kodeksie pracy:
 ● Dlaczego wciąż brak ustawy?
 ● Zmiany w ostatnim projekcie ustawy

Najważniejsze problemy związane z pracą zdalną:
 ● Jak uniknąć nadgodzin przy pracy zdalnej? Czy i jak kontrolować wykorzystanie czasu pracy przez pracownika?
 ● „Diety” za pracę zdalną
 ● Czy i jak kontrolować pracownika na pracy zdalnej?
 ● Jak zwolnić pracownika „na odległość”?

Powroty do biura 
 ● Czy w każdej sytuacji można wezwać pracownika zdalnego z powrotem do biura?

Planowane zakończenie spotkania



09.00-09.30 

09.30.10.20   

10.20-10.30      
10.30-11.20 

11.20-11.30

11.30-12.20

12.20-12.30

12.30-13.15

13.15-13.45
 

13.45-14.30

14.30-14.40

14.40-15.30

15.30-15.40

15.40-16.30

16.30

Rejestracja na platformie

Ścieżki windykacyjne i segmentacja klientów zadłużonych w firmie B2B - prelekcja w duecie
Marcin Łogiewa - Kierownik Zespołu Specjalistów ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.
Dariusz Pakuła - Kierownik Zespołu Specjalistów ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.

 ● Kluczowe i mniej oczywiste funkcje ścieżek windykacyjnych - konkretne przykłady 
 ● Wyższa skuteczność windykacji dzięki segmentacji klientów
 ● Kiedy segmentacja klientów w windykacji nie będzie efektywna
 ● O czym warto pamiętać, tworząc segmentację klienta na potrzeby windykacji  

przerwa 

Wpis do Rejestru Dłużników - czy to się opłaca?
Olga Krawczyk-Sadowska - Główny Specjalista w Zespole Relacji z Klientami MŚP w BIG InfoMonitor

 ● Moralność finansowa kontrahentów - miejsce Twoich faktur w hierarchii ważności
 ● Jak w praktyce działa wpis do Rejestru Dłużników BIG ?
 ● Sprawdzenie wiarygodności płatniczej jako sposób na ograniczenie ryzyka
 ● Monitorowanie klientów - narzędzie do ochrony biznesu

przerwa 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako jedno z narzędzi redukujących ryzyko nieotrzymania płatności
 od kontrahenta - prelekcja w duecie
Amelia Bień - Dyrektor Departamentu windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA( KUKE SA)
Magdalena Karbowiak - Koordynator ds. windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA ( KUKE SA)

 ● Na czym polega ubezpieczenie kredytu kupieckiego?
 ● W jaki sposób ubezpieczenie pomaga w zarządzaniu ryzykiem?
 ● Jak działa windykacja w ubezpieczeniu należności?
 ● Sprawdzanie wiarygodności klienta a oszustwa handlowe
 ● Jakie zapisy stosować w transakcjach międzynarodowych wspierające odzysk należności?

przerwa 

Miękka windykacja: kiedy outsourcing, a kiedy własny dział 
Joanna Tuszyńska - Koordynator Zespołu Payhelp, Best SA

 ● Windykacja - skala problemu
 ● Co kryje się pod pojęciem miękkiej windykacji?  
 ● Co warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji? 
 ● Model zarządzania nieopłaconymi fakturami -  mocne i słabe strony różnych rozwiązań

przerwa

Proces sądowy B2B, jakie działania podjąć, żeby był jak najbardziej efektywny?
Adw. Michał Rączkowski - Partner Zarządzający RK Legal

 ● Prawidłowe przygotowanie umowy oraz weryfikacja kontrahenta, czynniki które mają wpływ na proces
 ● Dlaczego warto zabezpieczyć umowę oraz jakie zabezpieczenia stosować w praktyce
 ● Zasada koncentracji materiału dowodowego, czyli przykłady dokumentów potrzebnych do sprawnego poprowadzenia 

sprawy

przerwa

Najczęstsze błędy wierzycieli, które zmniejszają szanse na odzyskanie długu przez komornika
Marcin Świtkowski - Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

 ● Błędy wierzycieli i ich pełnomocników przy kierowaniu wniosków i składaniu pism do komorników sądowych
 ● Dobre praktyki wierzycieli i komorników w trakcie postępowania egzekucyjnego zwiększające jego efektywność
 ● Specyfika prowadzenia przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych wobec podmiotów z sektora B2B

przerwa

Co robić a czego nie, kiedy klient zmierza do upadłości lub restrukturyzacji
Piotr Zimmerman - Starszy partner, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski 
i Partnerzy

 ● Sytuacja finansowa – kiedy dłużnik wybierze upadłość, a kiedy restrukturyzację
 ● Restrukturyzacja – najważniejsze skutki dla wierzycieli
 ● Upadłość – najważniejsze skutki dla wierzycieli
 ● Pdstawowe kroki, które musi podjąć wierzyciel w postępowaniach, aby zabezpieczyć swój interes

Planowane zakończenie spotkania
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Borys Sadowski - 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. 

Iwona Żurawska - Lider i Menedżer, Coach i Mentor, Dyrektor HR i Członek Zarządu Intrum
Jest Absolwentką Szkoły Coachów - Erickson Collage przy Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła również studia magisterskie 
w  Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie oraz studia podyplomowe o  specjalizacji Unia 
Europejska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Swoją karierę zawodową rozwijała w branżach turystycznej, medialnej oraz finansowej, biorąc udział w wielu projektach krajowych 
i międzynarodowych zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Od 1998 rok związana z europejską Grupą Intrum - liderem 
w  branży zarządzania wierzytelnościami. Była odpowiedzialna m.in. za wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz systemów 
HR-owych w  organizacji w  tym m.in. systemu wynagrodzeń, ocen, assessment center, development center, badania satysfakcji 
i  dobrostanu pracowników, szkolenia liderów, wdrożenie programu work-life-balance w  organizacji. Pełniła funkcję Regionalnego 
Dyrektora HR Central Eastern Europe Intrum Justitia, była Dyrektorem ds. Integracji i zarządzała projektem integracji spółek w Polsce. 
Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu HR i Administracji, w Intrum Sp. z o.o. oraz pełni funkcję Członka Zarządu.
Jej obszar zainteresowań to człowiek, jego rozwój oraz zarządzanie wewnętrzną energią.

Motto jakie przyświeca jej zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym to :
 „To, co za nami, i to, co przed nami, to nic w porównaniu z tym, co wewnątrz nas.” Ralph Waldo Emerson 

Marek Rechciński - Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych, Bank Pekao SA
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).

Dorota Mikołajczyk - Kierownik Centrum Windykacji, Provident Polska SA
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Karierę zawodową, od początku związaną z windykacją rozpoczęła w jednym z największych polskich banków jako 
Inspektor w Dziale Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych. 
Z windykacją oraz Call Center związana jest od ponad piętnastu lat. Aktualnie Manager Operacyjny Centrum Windykacji w Provident 
Polska SA,  odpowiada za jakość i  efektywność windykacji telefonicznej oraz procesów windykacyjnych na etapach polubownym 
i sądowym. 

Magdalena Skubij - HR Generalista w Provident Polska SA
Związana z obszarem HR od blisko 14 lat, swoje doświadczenie zdobywała w firmach z branży doradztwa personalnego, e-commerce 
oraz finansowej.  Absolwentka Zarzadzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie oraz studiów 
podyplomowych na kierunku Prawa Pracy i Szkoły Trenerów Biznesu. W Provident Polska od 2018 roku pełni funkcję HR Generalisty, 
ściśle współpracując z  Departamentem Windykacji. W  portfolio jej doświadczeń znajdują się m.in. optymalizacja procesów, 
budowanie programów  rozwojowych czy koordynacja procesów rekrutacyjnych. W  swoim stylu pracy stawia na wykorzystanie 
potencjału ludzi i innowacyjność.     
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Bartosz Musiałowicz - Wicedyrektor Departamentu kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania Wierzytelnościami 
(Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych), mBank S.A.
Magister ekonomii i absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.
Od osiemnastu lat w  bankowości, a  od dwunastu w  mBanku. Przygodę z  obsługą wierzytelności rozpoczynał jako negocjator 
telefoniczny. W  2016 roku wdrożył autorski proces obsługi podmiotowej na etapie windykacji polubownej dedykowany klientom 
wieloproduktowym banku, integrujący nowo budujące się potrzeby rynku (koncentracja na kliencie i jego potrzebach) oraz wymogi 
regulacyjne (IFRS9).
Obecnie odpowiada za etap twardej windykacji wierzytelności, proces restrukturyzacyjny, współpracę z partnerami zewnętrznymi 
oraz ruch inbound dla wszystkich segmentów portfela detalicznego.

Bartosz Kowalewski - Menedżer, kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej(Departament Restrukturyzacji
 i Windykacji Klientów Detalicznych)mBank S.A.
Magister zarządzania finansami i absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.
Od 12 lat w bankowości. Od początku związany z mBankiem. Obsługą wierzytelnościami zajmuje się od 14 lat, najpierw w branży 
logistycznej, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemu i  procedur obsługi należności firmy, a  następnie w  mBanku zaczynając od 
negocjatora telefonicznego.  
Obecnie odpowiada za etap Windykacji Polubownej klientów detalicznych mBank.

Adw. Rafał Wyziński - Partner w kancelarii RK Legal
Zarządza Departamentem Wsparcia Biznesu i Spraw Sądowych RK Legal, który całościowo wspiera przedsiębiorców
 w ich codziennej działalności. Osobiście specjalizuje się w kwestiach związanych z HR i prawem pracy oraz 
w  prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. Od ponad 12 lat obsługuje podmioty z  branży automotive, leasingowej, 
bankowej i produkcyjnej.
Z  sukcesem prowadził wiele spraw sądowych pracowniczych m.in. dotyczących odwołań od wypowiedzeń i  zwolnień tzw 
„dyscyplinarnych”, roszczeń z  tytułu dyskryminacji, nadgodzin, odpraw pieniężnych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, 
naruszania zakazu konkurencji, etc. Więcej na: www.rklegal.pl
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Amelia Bień - Dyrektor Departamentu windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA ( KUKE SA)
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i  Administracji, uzyskane tytuły: magister prawa oraz magister 
zarządzania i marketingu.
W 2018 r. zdała egzamin adwokacki. Od 19 lat zajmuje się windykacją w branży ubezpieczeń należności, przez kilkanaście lat 
w międzynarodowej firmie, a od trzech lat na stanowisku Dyrektora Departamentu pomaga polskim przedsiębiorcom  w odzyskiwaniu 
należności w KUKE SA działającej w grupie PFR. 

Magdalena Karbowiak - Koordynator ds. windykacji, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA ( KUKE SA)
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa I  Administracji, studiów podyplomowych na katedrze prawa 
międzynarodowego SGH „Handel ze Wschodem”, a  także studiów podyplomowych „Ubezpieczenia i  zarządzanie ryzykiem” Przez 
ponad 15 lat zajmowała się handlem międzynarodowym w branżach technicznych.
Obecnie Koordynator zespołu windykacji międzynarodowej w  Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oferującej 
ubezpieczenia należności na całym świecie, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać biznes, nawet tam gdzie występuje 
ryzyko polityczne.

 Adw. Michał Rączkowski
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 pomoc prawną z ofertą 
zarządzania wierzytelnościami oraz kompleksową ochroną danych osobowych. Portfolio klientów kancelarii w obszarze zarządzania 
wierzytelnościami obejmuje banki i  instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z  branży 
energetycznej i telekomunikacyjnej.
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. Więcej na: www.rklegal.pl

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. 

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.

Joanna Tuszyńska-Koordynator Zespołu Payhelp w BEST SA
Od 11 lat związana z obsługą klienta, a od 8 lat również z branżą windykacyjną. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
windykacji wierzytelności detalicznych i  MŚP. Jest odpowiedzialna za budowę oraz realizację procesu obsługi klienta i  strategii 
windykacyjnej w Payhelp, platformy która pomaga przedsiębiorcom w odzyskiwaniu pieniędzy z nieopłaconych faktur.

Olga Krawczyk-Sadowska- Główny Specjalista w Zespole Relacji z Klientami MŚP w BIG InfoMonitor (www.BIG.pl), Grupie BIK. 
Od 10  lat specjalizuje się w  ocenie ryzyka gospodarczego oraz analizie wiarygodności podmiotów gospodarczych. Od ponad 6 
lat związana z  Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, gdzie wspiera klientów biznesowych w  weryfikacji wiarygodności 
kontrahentów oraz odzyskiwaniu należności. Wykorzystuje do tego miękkie narzędzia takie jak wezwanie do zapłaty, wpis do 
Rejestru Dłużników czy powiadomienie o wpisie. Na co dzień pracuje z przedsiębiorcami, dzięki czemu dokładnie zna realia, w jakich 
funkcjonują firmy.
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Marcin Łogiewa - Kierownik Zespołu Specjalistów ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.
Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie w  bezpośrednich działaniach windykacyjnych zgromadził od Kancelarii 
radcowskiej po stanowiska menadżerskie u wiodących dystrybutorów B2B w Europie. Współtworzył struktury i opiniował procesy 
telewindykacji w  wiodącej firmie piwowarskiej w  Polsce. Ekspert w  ewaluacji limitów, kontroli zabezpieczeń i  szacowania ryzyka. 
Odpowiadał za szkolenie struktur pionu ryzyka kredytowego, działów obsługi Klienta i telewindykacji w znaczących spółkach branży 
sprzedaży i dystrybucji.
Zawodowo związany z  Grupą Żywiec, Grupą Heinekena w  ramach struktur Heineken Global Shared Services, Orbico, a  ostatnio 
spółką dystrybucyjną należącą do grupy United Beverages. Obsługiwał i nadzorował zespoły odpowiedzialne za należności małych 
klientów biznesowych i dużych sieci handlowych. Kilkukrotnie brał udział w migracji procesów finansowo-księgowych, odpowiadając 
za tworzenie procedur i rekrutację kadr działów windykacji. Ceniony ekspert w rozwoju kompetencji windykacyjnych i optymalizacji 
procesów obsługi należności. Ostatnio zarządzający zespołem telewindykacji w spółce lidera dystrybucji alkoholi w Polsce.

Dariusz Pakuła - Kierownik Zespołu Specjalistów ds. Windykacji w Distribev sp. z o.o.
Od 2005 związany z branżą bankową i finansową, praktyk rozwoju relacji B2B w najdynamiczniej rozwijających się bankach w Polsce. 
W kolejnych latach rozwijał kompetencje w spółkach obrotu wierzytelnościami biznesowymi, windykacji na zlecenie i finansowania 
handlu. Posiada bogate doświadczenie jako trener z dziedziny technik windykacji, negocjacji, ale również budowania relacji i rozwoju 
sprzedaży.
Absolwent kierunków Finansów i Handlu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zarządzania 
sprzedażą i relacjami. Współpracował z Altkom Akademią liderem dostawców usług szkoleniowych dla branży IT w Polsce zwiększając 
kompetencje zespołów klienta, między innymi w zarządzaniu procesami i projektami. Od 2016 związany z branżą dystrybucji alkoholi 
i napojów, gdzie z sukcesem zrealizował projekt migracji procesów obsługi należności i ryzyka kredytowego ze spółek Heinekena do 
polskiej spółki Grupy Orbico, największego dystrybutora w Europie. Obecnie zarządzający zespołem windykacji w spółce należącej do 
grupy United Beverages będącego liderem dystrybucji alkoholi w Polsce, gdzie poza rozwojem kompetencji zespołu odpowiedzialnego 
za windykację klienta B2B z powodzeniem wdrożył autorskie usprawnienia i nowe rozwiązania informatyczne dedykowane działom 
windykacji oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.
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