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EDYCJA

ź Zmiany w otoczeniu prawnym i ich wpływ na skuteczność dochodzenia roszczeń                  

z perspektywy wierzyciela

ź Uprawnienia Komornika w świetle  zmian nowej Ustawy o Komornikach Sądowych i ich 

wpływ na skuteczność egzekucji  - praktyczne wskazówki dla komorników i wierzycieli 

ź Wpływ komunikacji edukacyjnej na proces sądowego odzyskiwania należności

ź Praktyczne zastosowanie instytucji Protokołu stanu faktycznego

ź Organizacja pracy kancelarii komorniczej - wskazówki usprawniające współpracę na linii 

komornik-wierzyciel

ź Doradca Restrukturyzacyjny -  czy konkurencja dla zawodu komornika?

ź Upadłość konsumencka- ucieczka przed spłatą zobowiązań,  czy wyjście                               

z niewoli finansowej?

ź Dalsza elektronizacja postępowania egzekucyjnego z punktu widzenia wierzyciela 

masowego

PATRONI:

WINDYKACJA SĄDOWA – SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI 
Hotel Sheraton
Warszawa, 20-21 Września

Zmiany, perspektywy, skuteczne rozwiązania 

SPONSOR:



Wtorek, 20 września

Warsztat "Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center" zorganizowany przez Business Media Solutions 

Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo profesjonalnie.

Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę  w wielu ujęciach, prelegenci (praktycy) w wyczerpujący 

sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim doświadczeniem, przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo  

warsztaty stwarzają okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany 

doświadczeń.

Każdemu polecam spotkania organizowane przez  Business Media Solutions Sp. z o.o.

„

Robert Walczyński, Multimedia Polska SA

§ Upadłość konsumencka oraz restrukturyzacja 

przedsiębiorstw 

§ Zmiany w postępowaniu sądowym (uchylenie BTE 

a „problemy” z EPU, informatyzacja sądownictwa, 

w tym unijne rozporządzenie eIDAS)

§ Postępowanie egzekucyjne (ograniczenia 

wynikające z art. 8 uoksie, e-licytacje ruchomości, 

e-zajęcia)

11.00 Przerwa na kawę

9.00    Poranna kawa, rejestracja i przywitanie

10.00  Zmiany w otoczeniu prawnym i ich wpływ na 
skuteczność dochodzenia roszczeń z perspektywy 
wierzyciela

§ źródła pozyskiwania informacji o dłużniku 

§ geneza instytucji protokołu stanu faktycznego

§ omówienie podstawy prawnej protokołu stanu 

faktycznego w polskim porządku prawnych

§ praktyczne zastosowanie protokołu stanu 

faktycznego

§ korzyści płynące z wykorzystania tej instytucji przez 

obywateli 

§ protokół stanu faktycznego  de lege ferenda

§
§
§

13.15  Praktyczne zastosowanie instytucji Protokołu stanu 
faktycznego

11.15   Uprawnienia Komornika w świetle nowej Ustawy 
o Komornikach Sądowych i egzekucji. Ich realny 
wpływ na skuteczność egzekucji 

Marek Grzelak, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Gnieźnie

9.45    Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się  
prelegentów oraz uczestników 

Dominika Wielgus-Glodny, Manager Zespołu 
Windykacji Prawnej – ING Bank Śląski S.A.

12.15  Przerwa Lunchowa

moderator spotkania: Urszula Rybszleger - BEST S.A.

§ Nowelizacja KPC z dnia 10. 07. 2015 r.,

§ Możliwość i zasady wszczynania egzekucji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego

§ Możliwość wysłuchania stron postępowania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego

§ Doręczenia elektroniczne

§ Zasady przeprowadzania elektronicznej licytacja z 

ruchomości

§ Elektroniczne zajęcie wierzytelności z rachunku 

bankowego

14.30   Dalsza elektronizacja postępowania egzekucyjnego 

z punktu widzenia wierzyciela masowego

Piotr Gajda, Komplementariusz w Kancelarii 
Prawnej Król i Gajda, Intrum Justitia 

15.30  Przerwa na kawę 

Urszula Rybszleger, Wspólnik w Kancelarii Prawnej 
z GK BEST S.A.

14.15 Przerwa na kawę

15.45  Wpływ  komunikacji edukacyjnej na proces 
sądowego odzyskiwania należności

§ Osoba zadłużona jak partner w procesie 

odzyskiwania należności 

§ Partnerska komunikacja z osobami zadłużonymi a 

skuteczność egzekucji bezskutecznych 

§ Co i jak komunikować?

§ Profilowanie komunikacji w trakcie postępowania 

sądowego i egzekucyjnego

§ Modele komunikacji  z osobami zadłużonymi w 

procesie sądowego odzyskiwania należności z 

perspektywy banku, komornika, wierzyciela 

wtórnego
Olga Krzeska-Kowalik, Dyrektor Departamentu 
Windykacji Prawnej - ULTIMO S.A.

16:45   Planowane zakończenie pierwszego dnia 
spotkania

19:00   Wieczorna integracja 



Środa, 21 września

Warsztaty "Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center" były przygotowanie na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak również 

organizacyjnym. Prelegenci w ciekawy sposób przedstawili struktury Contact Center swoich firm, jak również systemów motywacyjnych.

Z przyjemnością wezmę udział w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Business Media Solutions.

„
Julia Grzesiak, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA

§
§
§
§
§

§ Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym   

§ Restrukturyzacja czy  windykacja ? 

§ Ogólne zasady i proces strategii 

restrukturyzacyjnych 

§ Windykacja zadłużenia przez Bank 

§ Klient czy Dłużnik ?

11.00  Przerwa na kawę

§ Założenia jakie legły u podstaw upadłości 

konsumenckiej

§ Zalety i wady konsumenckiego postępowania 

upadłościowego

§ Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej

§ Co stanowi podstawę do zgłoszenia wniosku o 

ogłoszenie  upadłości?

§ Spirala zadłużenia, ucieczka za granicę

§ Wczesna współpraca i pomoc wierzycieli, sposobem 

na odzyskanie wierzytelności

14.15 Przerwa na kawę

14:30   Upadłość konsumencka- ucieczka przed spłatą 
zobowiązań, czy wyjście z niewoli finansowej?

Dariusz Karasiński, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej 

11:15  Restrukturyzacja oparta na nowym prawie 
restrukturyzacyjnym - praktyczne podejście na 
tle doświadczeń banku

Bogusław Kaltenbek, Dyrektor ds. 
Restrukturyzacji  i Windykacji - Raiffeisen 
Polbank

15:30  Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów 

§ Nowe możliwości 

§ Profesjonalizacja zawodu 

§ Jak wybrać właściwego doradcę 

§ Doradca Restrukturyzacyjny -  czy konkurencja 

dla zawodu komornika?

§ Układ częściowy ‒ hybrydowe rozwiązania dla 

banków i dużych wierzycieli 

§ Upadłość przygotowana ‒ prepak jako najlepsze 

wyjście z beznadziejnej sytuacji 

§ Postępowanie restrukturyzacyjne ‒ nie tylko dla 

uczciwych dłużników?

§ Restrukturyzacja  -  nowe możliwości dla 

wierzycieli jako szansa na odzyskanie długów  

13:15   Doradca Restrukturyzacyjny 

Tycjan Saltarski, Doradca Restrukturyzacyjny 

Lucyna Dassuj, Prezes Fundacji Moja Upadłość 

9.30     Poranna kawa, rejestracja i przywitanie 12.15 Przerwa Lunchowa

moderator spotkania: Urszula Rybszleger - BEST S.A.

10.00   Praktyczna strona organizacji pracy kancelarii 
komorniczej - efektywna współpraca na linii 
komornik - wierzyciel 



Olga Krzeska-Kowalik, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej - ULTIMO S.A.
Prawnik z wykształcenia, manager z 13-letnim doświadczeniem w obszarach związanym bezpośrednio                                                

z procesami dochodzenia wierzytelności. Przed podjęciem pracy w ULTIMO współpracowała z Bankiem BNP Paribas, gdzie 

rozwijała obszar związany z prawnym dochodzeniem należności pełniąc funkcję zastępcy dyrektora departamentu monitoringu 

i windykacji.  Wcześniej była związana z takimi instytucjami finansowymi, jak Citi Handlowy oraz GE Money Bank, w których 

odpowiadała za procesy windykacji prawnej.

Urszula Rybszleger, Wspólnik w Kancelarii Prawnej z GK BEST S.A.
Radca prawny, założyciel i komplementariusz Kancelarii Prawnej obsługującej Grupę Kapitałową BEST. Od ponad 15 lat 

świadczy usługi prawne dla firm z sektora finansowego.  W latach 2009-2010 członek Rady Nadzorczej Best Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Gdyni. Od czerwca 2012 roku  z ramienia BEST S.A. sprawuje funkcję członka Komitetu 

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, gdzie aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych z obszaru procedury 

cywilnej, sekurytyzacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu projektów związanych                 

z praktycznymi aspektami funkcjonowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego, jak również konsultant zmian                      

w zakresie wdrażania i funkcjonowania platformy internetowej EPU. Obecnie zaangażowana w projekty ukierunkowane na 

efektywne zarządzanie wierzytelnościami z wykorzystaniem instytucji mediacji oraz restrukturyzacji zadłużenia, między innymi 

członek  Komitetu Sterującego „Usprawnienie wymiaru sprawiedliwości” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego 

2015.             

Marek Grzelak – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku ukończył aplikację komorniczą a od 2009 

r. pełni obowiązku Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. W 2007 roku uczestniczył w pracach komisji 

sejmowej w zajmującej się nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Od 7 lat czynnie działa                                            

w samorządzie, jest członkiem Rady Izby Komorniczej w Poznaniu. 

Dariusz Karasiński - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zawodem komornika związany od 1993 roku: 

początkowo jako praktykant następnie  praktykant egzaminowany a po zmianie ustawy o komornikach asesor w kancelarii 

komorniczej w Poznaniu. Od 2000 roku Komornik Sądowy w Środzie Wielkopolskiej. W samorządzie zawodowym pełni funkcje 

komornika wizytatora.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Swoją karierę zawodową rozpoczynał 

w BGŻ w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Rzeszowie. Od 2005 w Centrali BGŻ w Warszawie w Centrum Restrukturyzacji i 

Windykacji  na stanowisku specjalista ds restrukturyzacji i windykacji. W roku 2008 związał się z Raiffeisen Bank Polska SA           

z Wydziałem Windykacji i Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Od roku 2011 pełni rolę Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Windykacji 

Przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Kredytów Trudnych, członek Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk 

Gospodarczych przy Związku Banków Polskich. Poprzednio również członek Rad Wierzycieli, Rady Nadzorczej. Ponad 13 lat 

doświadczenia w odzyskiwaniu należności, ponad 5 lat doświadczenia w zarządzaniu. Specjalista, praktyk w zarządzaniu, 

nadzorowaniu i procesach odzyskiwania długów korporacyjnych.

Bogusław Kaltenbek, Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Windykacji - Bank Raiffeisen Polbank

Ekonomistka, doradca do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prezes Fundacji Moja Upadłość, autorka książki „Moja 

Upadłość i Nowe Życie”, osoba, która przeszła upadłość spółki, której była Prezesem, a następnie upadłość konsumencką. 

Praktyk w zakresie prowadzenia spraw upadłościowych. 

Lucyna Dassuj – Prezes Fundacji Moja Upadłość 

Dominika Wielgus – Glodny, Manager Zespołu Windykacji Prawnej – ING Bank Śląski S.A. 
Z wykształcenia ekonomista. Z ING Bankiem Śląskim S.A związana od 2001r., początkowo jako specjalista ds. portfela 

nieregularnego, aktualnie jako Manager Zespołu Windykacji Prawnej. Odpowiedzialna za budowę, rozwój i zarządzanie 

procesem windykacji in house. Kieruje Zespołem, który inicjuje i prowadzi postępowanie sądowo – egzekucyjne w zakresie 

wymagalnych roszczeń Banku oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie windykacji 

przymusowej.

Tycjan Saltarski Doradca Restrukturyzacyjny
Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Politologii oraz Wydziału Prawa                                          

i Administracji na kierunku Prawo. Doświadczony praktyk prowadzący od 6 lat postępowania upadłościowe ponad 50 spółek.                 

W działalności zawodowej pełnił funkcje Syndyka, Kuratora, Likwidatora, Zarządcy, Nadzorcy Sądowego oraz Tymczasowego 

Nadzorcy Sądowego.

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel.: +48 22 412 50 62, fax: + 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Piotr Gajda, Pełnomocnik Zarządu ds. Obsługi Prawnej w Intrum Justitia Sp. z o.o.; Komplementariusz w 
Kancelarii Prawnej Król i Gajda, Intrum Justitia 
Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Z grupą spółek Intrum Justitia związany od 2009 r.  W latach 2001 – 2009 tworzył i kierował departamentem 

windykacji w międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie jako pełnomocnik 

procesowy. Specjalizuje się w prawnych aspektach obrotu wierzytelności sektora usług finansowych. Obecnie jest 

odpowiedzialny za masowe dochodzenie wierzytelności zarówno z sektora B2B, jak i B2C oraz optymalizację egzekucji 

komorniczej wierzycieli masowych.


