
 WINDYKACJA  
SĄDOWA 

IV EDYCJA

Warszawa  
1 marca

Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

 ʇ Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji i ich wpływ na 
procesy egzekucyjne – perspektywa wierzyciela

 ʇ Pozycja wierzyciela zabezpieczonego hipotecznie w postępowaniu 
upadłościowym dotyczącym dewelopera

 ʇ „Pakiet Wierzycielski” Planu Morawieckiego  - rewolucja czy drobna 
korekta na rynku zarządzania wierzytelnościami?

 ʇ Egzekucja z ruchomości - teoria a praktyka

 ʇ Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonej wekslem – realia i 
zagrożenia

PRELEGENCI: 
Daria Popłonyk-Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
Provident Polska S.A., Komornik Sądowy przy S.R. dla Łodzi Widzewa w Łodzi, 
RK Legal, Kancelaria Prawna EULEO



PROGRAM

9.00-9.30 

9.30 -10.30

10.30-10.40

10.40-11.40

11.40-11.50

11.50-12.50

12.50-13.50

13.50-14.50

14.50-15.00

15.00-16.00

16.15

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji i ich wpływ na procesy egzekucyjne  
– perspektywa wierzyciela 
Joanna Zdanowicz, Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej, Provident Polska S.A.

 ● Pozytywne i negatywne skutki zmian wprowadzonych nowelizacją z maja 2015 (kpc i ustawy powiązane)
 ● Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawa o kosztach komorniczych- aktualne propozycje 

zmian w  nowym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości 
 ● Czy i jak można podnieść skuteczność egzekucji komorniczej ?- dyskusja, wymiana doświadczeń.

Przerwa kawowa 

Egzekucja z ruchomości -teoria a praktyka
Kamil Pietrasik , Komornik Sądowy przy S.R. dla Łodzi Widzewa w Łodzi

 ● Prowadzenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, w sytuacji, w której dłużnik pozostaje w związku 
małżeńskim;

 ● Prowadzenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości dłużnika, który prowadzi działalność gospodarczą 
- co i kiedy może zająć komornik, a co jest wyłączone spod egzekucji;

 ● Wpływ postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie 
egzekucyjne z ruchomości dłużnika;

 ● Powództwo interwencyjne- na czym polega i jakie są jego skutki dla toczącego się postępowania;
 ● Zajęcie ruchomości w świetle projektowych zmian

Przerwa kawowa 

Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonej wekslem – realia i zagrożenia
Dawid Olszewski, Radca Prawny, Kancelaria Prawna EULEO

 ● weksel jako zabezpieczenie transakcji handlowej;
 ● charakter deklaracji wekslowej w wekslu in blanco;
 ● klauzule wekslowe – ich przydatność w obrocie gospodarczym;
 ● obrót wierzytelnościami wekslowymi;
 ● poręczenie wekslowe;
 ● korzyści z posiadania weksla w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;
 ● typowe błędy popełniane przez przedsiębiorstwa przy korzystaniu z weksla jako zabezpieczenia transakcji 

handlowej;
 ● zarzuty dłużników w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wekslowych

Lunch

„Pakiet Wierzycielski” Planu Morawieckiego  - rewolucja czy drobna korekta na rynku zarządzania 
wierzytelnościami? 
Adw. Michał Kwieciński i Adw. Michał Rączkowski – partnerzy zarządzający kancelarii RK Legal 

 ● Zmiany w kodeksie cywilnymi oraz kodeksie postępowania cywilnego
 ● Rejestr Należności Publicznoprawnych oraz Bezskutecznych egzekucji
 ● Zmiany w Ustawie o Biurach Informacji Gospodarczej
 ● Pozwy grupowe

Przerwa kawowa

Pozycja wierzyciela zabezpieczonego hipotecznie w postępowaniu upadłościowym dotyczącym 
dewelopera
Daria Popłonyk – Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 

 ● konkurencja wierzytelności nabywców lokali mieszkalnych  i wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na 
nieruchomości należącej do dewelopera wg stanu prawnego obowiązującego po 1 stycznia 2016r.

 ● modele prowadzenia postępowania likwidacyjnego względem dewelopera a sposób zaspokajania 
wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.

Planowane zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



PRELEGENCI

Daria Popłonyk- Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
- w latach 1994-1999 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Wrocławskiego,
- w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter 
Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, Od 2003r. Sędzia w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych. Wykładowca, autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz 
upadłościowego. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Joanna Zdanowicz- Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej, Provident Polska S.A.
Posiada 16 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej w segmencie B2C, w szczególności w obszarze 
dochodzenia należności na drodze sądowo-egzekucyjnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem  
w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford Brooks 
University. W 2007r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Controling kosztów i wyniku finansowego na 
Politechnice Łódzkiej. Doświadczenie w branży windykacyjnej zdobywała w T-Mobile Polska S.A. zarządzając 
m.in procesami egzekucji komorniczej, w  2013r. dołączyła do zespołu Provident Polska S.A. Odpowiada obecnie 
za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi wierzytelności na zlecenie, współpracę z Biurami 
Informacji Gospodarczej oraz Kancelariami Komorniczymi. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan 
aktywnie uczestniczyła w spotkaniach eksperckich z przedstawicielami Banku Światowego i Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotyczących usprawnień w obszarze dochodzenia roszczeń przez
przedsiębiorców.

Kamil Pietrasik -Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie w trakcie pracy doktorskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Powołany na stanowisko Komornika Sądowego w 2002 r. Członek Międzynarodowej Unii 
Komorników Sądowych UIHJ. Prowadzi prelekcje i szkolenia z zakresu postępowania egzekucyjnego. Arbiter  
i sędzia w Izbie d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN.

Michał Kwieciński-Adwokat, Partner Zarządzający kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński 
Adwokaci), specjalista z zakresu prawa handlowego oraz upadłościowego.
Zdobył bogate doświadczenie przy wieloletniej obsłudze firm i spółek publicznych. Doradza przy 
przekształceniach, łączeniach oraz przejęciach spółek. Nadzoruje przeprowadzanie transakcji 
i audytów prawnych. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa. Członek Rady Polskiego Związku Windykacji. Kilka lat z rzędu
zasiadał w Radzie Programowej Forum Zarządzania Wierzytelnościami oraz Radzie Programowej Konferencji 
November Credit & Collection Days . Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wielu konferencjach i szkoleniach.
przedsiębiorców.

Michał Rączkowski- Adwokat, Partner Zarządzający kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński 
Adwokaci), specjalista z zakresu prawa cywilnego.
W kancelarii nadzoruje współpracę z instytucjami finansowymi, w związku z masowym dochodzeniem 
wierzytelności. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych. Członek Rady Programowej April 
Consumer Credit Days, oraz ostatnich dwóch edycji Banking Forum, członek rad nadzorczych spółek 
handlowych, prelegent na licznych konferencjach branżowych.

Dawid Olszewski- Radca Prawny, Kancelaria Prawna EULEO
Radca prawny Dawid Olszewski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Współtwórca sukcesu rynkowego jednej z najprężniej działających i uznanych firm windykacyjnych w Polsce. 
Radca prawny Dawid Olszewski posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw  
o profilu handlowym i produkcyjnym, będąc odpowiedzialnym za kompleksową obsługę i bieżące doradztwo 
prawne na rzecz podmiotów o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. 


