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Nowy zielony świat - wyzwania ESG w transporcie i logistyce
Kamil Markiewicz - Analityk sektorowy, mBank SA

 ●  Popyt na ESG
 ●  Główne obszary i perspektywy na przyszłość

przerwa

Ryzyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Dariusz Klinger - Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Lider Praktyki Transportowej Marsh

 ●  Główne problemy rynku z punktu widzenia łańcucha dostaw towarów
 ●  Możliwości ubezpieczenia wybranych ryzyk, z uwzględnieniem branży TSL
 ●  Wyzwania dla branży ubezpieczeniowej w świetle świadczonej oraz przyszłej ochrony ubezpieczeniowej

przerwa

Branża transportowa – ryzyka prawne i polityczne braku zapłaty 
Piotr Janik - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PJLEGAL

 ●  Ubezpieczenie należności, faktoring, finansowanie w branży TSL
 ●  Wzrost postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: spojrzenie wierzyciela
 ●  Ryzyka polityczne i siła wyższa: na przykładzie wydarzeń w Białorusi, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie
 ●  Sankcje: nowe wyzwania

przerwa

Branża transportowa - Ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Dziś i perspektywa
Marek Brandt - Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Credendo STE

 ●  Zarządzanie ryzykiem kredytowania
 ●  Niewypłacalności w Polsce i Europie
 ●  Rozwiązania ubezpieczeń należności
 ●  Perspektywy

przerwa

Branża transportowa – ryzyka w faktoringu
Kamila Gujska - Dyrektor Ryzka Faktoria sp. z o.o.(Grupa Nest Bank)

 ●  Portfele kontrahentów – dwa skrajne modele oczami faktora: giełda transportowa i jeden główny odbiorca.
 ●  Ograniczona zdolność regresowa faktorantów.
 ●  Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem w trakcie trwania umowy faktoringowej – kontakty z kontrahentami, 

potwierdzanie współpracy, cesji, wierzytelności.  

przerwa

Finansowane faktoringowe dla firm transportowych
Tomasz Gąsiorowski - Dyrektor Handlowy, Monevia sp. z o.o.

 ● faktoring dla firm transportowych vs inne formy finansowania branży,
 ● programy finansowania firm transportowych dla Spedycji i Giełd transportowych

Planowane zakończenie wydarzenia.
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Dariusz Klinger - Dyrektor ds. Obsługi Klienta, Lider Praktyki Transportowej Marsh
Licencjonowany broker ubezpieczeniowy z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży.
Pracę rozpoczynał w 2004 r. w Belgii w Grupie Brokerskiej EOS Risq, a następnie kontynuował ją w ramach Grupy 
w Warszawie. W latach 2007-2012 był zatrudniony w firmie MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
W  2012 roku dołączył do Marsh na stanowisku Starszego Brokera Specjalisty w  Dziale Klienta Korporacyjnego. 
Zajmuje się obsługą firm w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji dla 
branży Transport, Spedycja i Logistyka. Jest odpowiedzialny za bieżące śledzenie problemów, rozwiązań, innowacji 
oraz za merytoryczną, popartą doświadczeniem analizę zagadnień związanych z  sektorem transportu. Tworzy 
indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe każdorazowo dostosowane do bieżącej sytuacji i  potrzeb danego 
Klienta.
Pełni także funkcję koordynatora projektu MarshCargo – systemu, który służy do zgłaszania przesyłek do 
ubezpieczenia drogą elektroniczną.
Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Ukończył Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

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 
SA., T.U. Euler Hermes S.A., BZWBK Faktor Sp. z o.o., Raiffeisen Bank SA.

Marek Brandt -  Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Credendo STE
Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym z 25 letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeń.  W latach 
2000-2019 pracował w  firmie brokerskiej Aon, kierując w ostatnich latach Departamentem Ryzyk Finansowych 
oraz koordynował praktykę Trade Credit w  regionie CEE. Od 2019 roku jest Dyrektorem Zarządzającym polskiego 
oddziału zakładu ubezpieczeń Credendo STE.

Kamil Markiewicz -   Analityk Sektorowy, mBank SA
Zajmuje się m.in. branżą budowlaną, motoryzacyjną, tsl i chemiczną w zespole analiz sektorowych mBank.
Licencjonowany makler papierów wartościowych. Zwolennik wykorzystywania automatyzacji, cyfryzacji 
i nowoczesnych technologii w analizie rynku i ryzyka.

Piotr Janik - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PJLEGAL
W przeszłości Partner w kancelarii prawnej związanej z Deloitte a następnie radca prawy w grupie Euler Hermes. 
Ponad 20 lat doświadczenia m.in. w  branży finansowej, ubezpieczenia należności, transportowej, oil&gas. 
Doświadczenie w transakcjach polskich jak i międzynarodowych.

Tomasz Gąsiorowski - Dyrektor Handlowy w Monevia sp. z. o.o. 
Menedżer z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania i wsparcia sprzedaży produktów 
i usług finansowych dla firm zdobytym w międzynarodowych i polskich bankach oraz instytucjach finansowych. 
Kariera menedżerska w bankowości to m.in. 14 lat w strukturach Raiffeisen Bank Polska gdzie zajmował się 
kierowaniem sprzedażą dla segmentu Mikro oraz Małych i Średni Przedsiębiorstw, praktyk faktoringowy m.in. 
Idea Money (Dyr.Sprzedaży), BNP Paribas Faktoring (Dyr.ds.Sprzedaży Bezpośredniej), aktualnie od przeszło 3 
lat Dyrektor Handlowy w fintechu faktoringowym Monevia (mikrofaktoring, finansowanie faktur online), gdzie 
odpowiada za obszary sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu.


