
 
WINDYKACJA 

SĄDOWA
III EDYCJA

Warszawa  
17-18 luty

Regent Warsaw Hotel
ul.Belwederska 23

 » „Ustawa reklamacyjna” – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015r.

 » Obsługa klienta na etapie postępowania sądowego;
 » Zmiana prawa spadkowego a odpowiedzialność spadkobierców;
 » Zbieg egzekucji  – problemy praktyczne dziś i po zmianach;
 » Opodatkowanie VAT czynności komorniczych;
 » Praktyczne problemy windykacji masowej;
 » Mediacja w procesie cywilnym – alternatywne rozwiązania dla windykacji;
 » Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za 

koszty odzyskiwania należności 

Prelegenci – Bank Pekao S.A., PZU S.A., Raiffeisen Polbank, Arvato Polska,  
EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna s.k., Kancelaria Prawna EULEO, Kancelaria 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamila 
Pietrasika.



PROGRAM

Środa, 17 luty

09:00-09:30

09:30-11:00

11:00-11:15

11:15-12:15

12:15-13:15

13:15-14:00

14:00-14:15

14:10-15:10

15:10-15:20

15:20-16:40

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Zmiana prawa spadkowego a odpowiedzialność spadkobierców 
Anna Łuniewska  –  Kierownik Zespołu Obsługi Klientów Wysokiego Ryzyka w Departamencie Windykacji 
Bankowości Detalicznej , Raiffeisen Polbank 

 » Zasady dziedziczenia przez Spadkobierców przed i po zmianie Ustawy
 » Zakres odpowiedzialności za długu spadkowe w przypadku śmierci spadkodawcy
 » Tryb sporządzania spisu inwentarza spadku i możliwość aktywnego udziału wierzyciela w spisie
 » Dochodzenie należności od spadkobierców
 » Przedawnienie roszczenia 

Przerwa kawowa

Zbieg egzekucji - problemy praktyczne dziś i po zmianach
Kamil Pietrasik  – Komornik Sądowy przy S.R. dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

 » Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zbieg egzekucji sądowych - wprowadzenie i omówienie 
podstaw faktycznych i prawnych ich powstania oraz rozstrzygania

 » Czynności podejmowane przez Komornika Sądowego w przypadku zaistnienia zbiegu egzekucji
 » Czynności podejmowane przez Komornika Sądowego po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji
 » Rola wierzyciela i współpraca z Komornikiem Sądowym na wypadek zaistnienia zbiegu egzekucji
 » Scenariusze działań Komornika Sądowego po nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Lunch

Mediacja w procesie cywilnym – alternatywne rozwiązania dla windykacji 
Monika Kowalczyk  –  Radca prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna s.k

 » Postępowanie mediacyjne w świetle dotychczasowych regulacji kodeksu postępowania cywilnego a medi-
acje w postępowaniach cywilnych od stycznia 2016 roku – zmiany w obowiązujących przepisach

 » Korzyści prowadzenia postępowania mediacyjnego z punktu widzenia przedsiębiorcy
 » Ryzyka postępowania mediacyjnego i sposoby ich uniknięcia
 » Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym jako tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji
 » Koszty postępowania mediacyjnego a koszty postępowania sądowego

Przerwa kawowa

Opodatkowanie VAT czynności komorniczych
Piotr Nawrotkiewicz –  Asesor komorniczy Komornika Sądowego przy S.R. dla Łodzi Widzewa w Łodzi.

 » Podstawa opodatkowania czynności komorników sądowych podatkiem VAT.
 » Rozbieżności  stanowisk Ministra Finansów i Krajowej Rady Komorniczej - skutki dla egzekucji.
 » Wpływ podatku VAT na sytuację wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Przerwa kawowa

„Ustawa reklamacyjna” – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i 
 o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015r.  
Marek Rechciński  –  Dyrektor Operacyjny w Departamencie Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego,  
Bank Pekao S. A.

 » Podstawowe pojęcia i założenia
 » Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 » Ryzyka i zagrożenia oraz istotne obszary
 » Praktyczne uwagi w zakresie wdrożenia procedur wewnętrznych

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



PROGRAM

Czwartek, 18 luty

10:00-10:30

10:30-11:00

11:30-11:40

11:40-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30

Rejestracja

Obsługa klienta na etapie postępowania sądowego
 Aneta Kaniewska – Dyrektor ds. Należności, PZU S.A.

 » Przedprocesowa obsługa klienta – klucz do efektywnego postepowania sadowego
 » Założenia do skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego
 » Kryteria zawierania porozumień z klientem na etapie procesowym 
 » Postepowanie egzekucyjne – przesłanki do wszczęcia, zawieszenia, zakończenia egzekucji
 » Negocjacje po-egzekucyjne 

Przerwa kawowa

Praktyczne problemy windykacji masowej
Mateusz Sobolewski  –  Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo-Egzekucyjnej , Arvato Polska

 » Rekomendacje do EPU
 » Rekomendacje do drugiej egzekucji komorniczej
 » Dobór Komornika w zależności od charakteru sprawy
 » Sposób oceny Komornika
 » Przekazania spraw do innych Komorników
 » Czynności windykacji polubownej w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Lunch

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Dawid Olszewski – Radca Prawny, Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych EULEO 

 » Zasady dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy;
 » Omówienie rozbieżności w orzecznictwie;
 » Koszty windykacji jako roszczenie odszkodowawcze;
 » Problematyka dowodzenia w postępowaniu sądowym wysokości i zasadności poniesienia  

kosztów windykacji

Zakończenie warsztatu, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



PRELEGENCI

Marek Rechciński  –  Dyrektor Operacyjny w Departamencie Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego, Bank Pekao S. A.
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 15 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania 
wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C.Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca 
systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w 
Polsce w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. 
Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzy-
telnościami o charakterze masowym. Prowadził wiele szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, uczestnik i prelegent konferencji z 
zakresu szeroko rozumianej windykacji. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z naj-
większych Banków w Polsce w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windy-
kacji poczynając od wczesnego procesu monitoringu, aż do sprzedaży portfela włącznie. Swoją karierę zawodową kontynuuje jako 
Dyrektor Operacyjny w Banku Pekao S.A. w Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego w zakresie małych i średnich 
przedsiębiorstw (SME).

Anna Łuniewska  – Kierownik Zespołu Obsługi Klientów Wysokiego Ryzyka w Departamencie Windykacji Bankowości  
Detalicznej , Raiffeisen Polbank
 

Od blisko 20 lat związana z bankowością. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Banku BPH S.A., Banku Millennium  S.A oraz 
Polbank EFG. Pracowała jako Doradca Klienta, Doradca Klienta Private Banking, Kierownik Oddziału. Zajmowała się kierowaniem 
zespołem w kolejnych specjalizacjach: analiza kredytów hipotecznych, restrukturyzacja, windykacja należności (kredyty hipoteczne). 
Od 3 lat związana z Raiffeisen Bank Polska S.A. Kieruje zespołem zajmującym się obsługą operacyjną oraz windykacją należności 
zmarłych dłużników. Odpowiada za zarządzanie i monitorowanie pracy pracowników realizujących zadania począwszy od ustalenia 
spadkobierców, windykacji telefonicznej, poprzez restrukturyzację jak i windykację prawną. 

Aneta Kaniewska – Dyrektor ds. Należności, PZU S.A. 

Ponad 15 lat doświadczenia w pracy na rynku zarządzania wierzytelnościami. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Przez większość kariery zawodowej związana z Grupą PZU gdzie była odpowiedzialna za stworzenie struktur windykacyj-
nych, w tym windykacji terenowej. Budowała strategię zarządzania i rozwoju pracowników, inicjowała i przeprowadziła zakończone 
sukcesem projekty zmian organizacyjnych nakierowanych na zwiększenie efektywności i jakości nadzorowanych obszarów oraz  
zmniejszenie kosztów realizowanych procesów. Będąc propagatorką kultury caochingowej, prowadziła warsztaty oraz coaching dla 
średniej kadry menadżerskiej oraz warsztaty dla windykatorów terenowych. W swej pracy – zarówno na polu zarządczym, jak i szkole-
niowym - dba o to, by bazować na potencjale ludzi, z którymi się spotyka. Tak konstruuje przedsięwzięcia trenerskie, by ich uczestnicy 

Monika Patrycja Kowalczyk – Radca prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. K. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem 
sporów gospodarczych, a także w prawie bankowym. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu obsługi przedsiębiorców, w tym 
doradztwa prawnego w złożonych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Ekspert w zakresie przeprowa-
dzania skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Od 15 lat związana z rynkiem obrotu wierzytelnościami i 
windykacji należności. 

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. Powoła-
ny 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.

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Mateusz Sobolewski  –  Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo-Egzekucyjnej, Arvato Polska
Odpowiedzialny za Dział Prawny w Bertelsmann Media sp. z o.o. zajmuje się postępowaniem sądowym i egzekucyjnym oraz sprze-
dażą usług windykacyjnych. Student stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, pisze 
rozprawę doktorską poświęconą eCommerce. Kieruje działem prawnym zajmując się obsługą windykacyjną dużych przedsiębiorstw z 
branży telekomunikacyjnej, energetycznej, bankowej i pożyczkowej. Laureat Diamentowego Grantu za projekt „Prawo konsumenckie 
a ustrój gospodarczy Państwa”, oraz Nagrody Studencki Nobel dla najlepszego studenta w Polsce i stypendium Ministra dla najlep-
szych studentów. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego dot. windykacji i praw konsumentów, oraz wy-
stąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych. Odbywał zagraniczne staże naukowe na Uniwersytecie Harvarda, Yale, Bentley, 
Humboldt i Bayreuth obecnie współpracuje z tymi ośrodkami naukowymi.

Dawid Olszewski – Radca Prawny , Kancelaria Prawna EULEO
Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych EULEO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację 
radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Współpracuje z EULEO od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Posługuje się 
językiem angielskim. 

Piotr Nawrotkiewicz 
Asesor komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamila Pietrasika


