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OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI 
VI edycja 
zarządzaj skutecznie swoim portfelem należności 

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Hotel Hilton
Warszawa, 8-9 lutego 2017 r.

Spotkanie biznesowe

Jakub Podkomorzy, Dyrektor Departamentu Kluczowych Klientów - ULTIMO S.A.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany                        
z branżą windykacyjną. Od ponad 10 lat odpowiada za relacje ze strategicznymi Klientami ULTIMO S.A. w zakresie zakupu wierzytelności. 
W 2016 roku został Dyrektorem Departamentu Kluczowych Klientów w ULTIMO S.A. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialny był 
m.in. za przeniesienie zarządzania Funduszem Sekurytyzacyjnym czy też proces otrzymania zezwolenia na zarządzanie 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami dla ULTIMO S.A.

Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów - Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o.
Prawnik z wykształcenia, manager, trener, doradca i coach z 16-letnim doświadczeniem zakresie zarządzania należnościami w obszarach 
B2B i B2C. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na 
Wydziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe początkowo 
zdobywała w firmach branży finansowej biorąc udział w projekcie windykacyjnym SSE/PSE Polska, następnie w firmie Żagiel zajmującej się 
sprzedażą ratalną i kredytami konsumenckimi gdzie odpowiadała za proces windykacji sądowej. W latach 2004-2016 związana z branżą 
ubezpieczeniowa gdzie była brała udział w stworzeniu struktur windykacyjnych w PZU SA i PZU Życie SA. Obecnie  zarządza Centrum 
Finansów w Tauron Obsługa Klienta sp z o.o. gdzie zajmuje się rozwojem struktury zarządzania należnościami, płatnościami oraz obsługą 
transakcyjną w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w zakresie budowy strategii zarządzania i rozwoju pracowników, inicjowania 
i przeprowadzenia projektów zmian organizacyjnych nakierowanych na zwiększenie efektywności i jakości nadzorowanych obszarów oraz  
zmniejszenia kosztów realizowanych procesów. Prowadziła wiele szkoleń oraz była prelegentem konferencji z zakresu szeroko rozumianej 
windykacji. W swej pracy dba o to, by bazować na potencjale ludzi, z którymi współpracuje. 

Karolina Młyńska ,Kierownik zespołu wsparcia windykacji detalicznej - BOŚ Bank S.A.
Z BOŚ Bank S.A. związana od 2013r. początkowo jako Koordynator, i następnie jako Naczelnik ds. wsparcia windykacji. Odpowiedzialna za 
obszar raportowania wewnętrznego i optymalizacji procesu, monitoring, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, sprzedaż 
wierzytelności oraz administrowanie kredytami. Aktualnie jednocześnie pełni rolę Kierownika Projektu wdrożenia EPU do procesu 
windykacji oraz bankowego systemu windykacyjnego. Z bankowością związana od 2002r. Początkowo w obszarze windykacji GE Capital 
Banku, następnie GE Banku Mieszkaniowego, GE Money Banku oraz w obszarze analiz ryzyka Banku BPH. 

Paweł Kurpiński, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych - mBank 
S.A.
Doświadczenia zawodowe zdobywał zajmując się postępowaniami upadłościowymi oraz obrotem wierzytelnościami w firmach 
windykacyjnych, a także w obszarze oceny ryzyka sektora farmaceutycznego. W 2011 został menadżerem Wydziału Windykacji Kredytów 
Zabezpieczonych mBanku, a od 2014, jako Zastępca Dyrektora Departamentu roku odpowiedzialny był za cały obszar windykacji kredytów 
detalicznych w Departamencie Ryzyka Detalicznego, od roku 2016 Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów 
Detalicznych mBank S.A. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wraz                         
z rozwojem zawodowym kształcił się na kierunkach bankowość i finanse, wycena i rynek nieruchomości oraz pogłębiał swą wiedzę                                
w zakresie prawa spółek. 

Maciej Kurzawa, Radca Prawny w Departamencie Dochodzenia Należności Detalicznych – Bank 
Millennium S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracownik kancelarii prawnych w Trójmieście, od ponad 16 lat 
jest ekspertem prawa bankowego, upadłosciowego i informatycznego, pracownikiem Banku Millennium S.A.  Posiada wieloletnią praktykę 
związaną z zagadnieniami bankowości detalicznej i małych przedsiębiorstw oraz zabezpieczeń wierzytelności. Do jego podstawowych 
obowiązków należy koordynowanie pracy pionu restrukturyzacyjno - egzekucyjnego, w tym m.in. optymalizacja procesu dochodzenia 
należności przeterminowanych, zarządzanie procesem sprzedaży portfela wierzytelności straconych, współpraca z firmami 
windykacyjnymi, opracowywanie instrukcji wewnątrzbankowych, opracowywanie wzorców umownych, regulaminów oraz umów dla 
klientów detalicznych i small businessu, reprezentacja oraz prowadzenie korespondencji procesowej z sądami, kancelariami komorniczymi 
oraz organami ścigania.

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Marcin Świtkowski obecnie wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej przez wiele lat jako menadżer i radca prawny zajmował się 
wszelkimi aspektami zarządzania wierzytelnościami. Był jednym z twórców zorganizowanego, profesjonalnego rynku obrotu 
wierzytelnościami masowymi. Brał także udział w tworzeniu prawnych i biznesowych standardów windykacji. Był ekspertem organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców w zakresie problematyki zarządzania wierzytelnościami. Autor licznych publikacji poświęconych 
zagadnieniom związanym z postępowaniami egzekucyjnymi.

Andrzej Rychter, Senior Compliance Officer – Bank Komercyjny 
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 9 lat zarządza procesami windykacji prawnej w Banku komercyjnym, od 4 lat 
Compliance Officer, autor licznych artykułów, prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych zarządzaniu wierzytelnościami                            
i prawu bankowemu.

Oczekiwania kupujących wobec Sprzedawców wierzytelności - ULTIMO 

Sprzedaż wierzytelności czy windykacja sądowa ? – dylematy wierzyciela- 
TAURON Polska Energia 

Metodologia Lean i  możliwość jej zastosowania w procesie obrotu 
wierzytelnościami? - BOŚ Bank 

Umowy ramowe w obrocie wierzytelnościami bankowymi - mBank 

Czy ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 
ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
wpłynie na rynek obrotu wierzytelnościami w 2017 roku ?                                                          
- Bank Millennium  

Komornik sądowy - nowe regulacje kształtujące współpracę z nim                            
w praktyce - Komornik Sądowy 

Zarządzenie ryzykiem braku zgodności w firmie zajmującej się obrotem 
wierzytelnościami  
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z branżą windykacyjną. Od ponad 10 lat odpowiada za relacje ze strategicznymi Klientami ULTIMO S.A. w zakresie zakupu wierzytelności. 
W 2016 roku został Dyrektorem Departamentu Kluczowych Klientów w ULTIMO S.A. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialny był 
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wierzytelności oraz administrowanie kredytami. Aktualnie jednocześnie pełni rolę Kierownika Projektu wdrożenia EPU do procesu 
windykacji oraz bankowego systemu windykacyjnego. Z bankowością związana od 2002r. Początkowo w obszarze windykacji GE Capital 
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Marcin Świtkowski obecnie wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej przez wiele lat jako menadżer i radca prawny zajmował się 
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Andrzej Rychter, Senior Compliance Officer – Bank Komercyjny 
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 9 lat zarządza procesami windykacji prawnej w Banku komercyjnym, od 4 lat 
Compliance Officer, autor licznych artykułów, prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych zarządzaniu wierzytelnościami                            
i prawu bankowemu.



ŚRODA | 8 lutego 

 “Chciałabym podziękować firmie BMS Group za profesjonalizm i fachowość na spotkaniu 
biznesowym dotyczącym obrotu wierzytelnościami.Państwa rzetelne podejście do tematyki 
obrotu wierzytelności można było zauważyć w wyborze specjalistów, którzy byli prelegentami 
spotkania. Ze spotkania każdy uczestnik wyniósł mnóstwo wiedzy niezbędnej w pracy                                    
z wierzytelnościami.Z przyjemnością będę polecała osobom z branży organizowane przez 
Państwa szkolenia, warsztaty i spotkania biznesowe”. 

Aneta Serafinowicz - Windscore
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10:00  Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Oczekiwania Kupujących wobec Sprzedawców 
wierzytelności
•Omówienie oczekiwań Kupujących w zakresie całego 

procesu zakupu wierzytelności
•Przykłady praktyk Sprzedających w odniesieniu do 

procesu sprzedaży wierzytelności
•Udział zewnętrznych doradców przy transakcjach 

sprzedaży wierzytelności z punktu widzenia 
Kupujących

Jakub Podkomorzy, Dyrektor Departamentu 
Kluczowych Klientów - ULTIMO 

Przerwa na kawę

Sprzedaż wierzytelności czy windykacja sądowa ? – 
dylematy wierzyciela
•Organizacja wewnętrzna jako podstawowa 

determinanta.
•Struktura należności w Spółce.
•Wycena sprzedaży wierzytelności oraz windykacji 

sądowej.
•Ryzyko kontraktowe i marketingowe. 
•Otoczenie prawne -  wpływ na sposób obsługi 

należności.
Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów Pion 
CUW R i Wsparcia - TAURON Polska Energia 

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

Komornik sądowy - nowe regulacje kształtujące 
współpracę z nim w praktyce
•Przejście egzekwowanego uprawnienia na inną 

osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
•Informatyzacja postępowania egzekucyjnego                         

i kancelarii komorniczych (możliwości prawne                
i narzędzia informatyczne w kancelariach),

•Najnowsze regulacje prawne kształtujące 
współpracę z komornikami.

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie  
Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Przerwa na kawę

Czy ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw wpłynie na  rynek obrotu wierzytelnościami
w 2017 roku ?
•Nowe formy czynności prawnych
-sposób dochodzenia roszczeń przez wierzyciela 

pierwotnego i nabywcę
-sprawa przekazywania dokumentacji sprzedażowej
•Postać elektroniczna, a forma elektroniczna – 

sposób udokumentowania i dochodzenia roszczeń 
przez wierzyciela pierwotnego i jego następcy.

•Wpływ przejścia egzekwowanego roszczenia na inna 
osobę po wszczęciu postepowania egzekucyjnego 
na finalną cenę zakupu wierzytelności.

Maciej Kurzawa, Radca Prawny - Bank Millennium 

Planowane zakończenie I dnia 

Wieczorna integracyjna “lampka wina” :) 

13:30

14:30

14:45

9:30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia 

od 19:00

12:30

15:45



CZWARTEK | 9 lutego

 „Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, z przyjemnością rekomenduje 
organizowaną przez BMS Group Konferencję Obrót Wierzytelnościami. W odczuciu BIG InfoMonitor spotkanie to 
cechuje odpowiednia dla praktyków formuła, dobra organizacja oraz wysoki poziom merytoryczny poruszanych 
tematów z obszaru rynku wierzytelności. Szczerze rekomendujemy i polecamy wszystkim tym, którym zależy na 
profesjonalizmie, wysokim standardzie i przede wszystkim pogłębianiu wiedzy z zakresu Obrotu Wierzytelnościami”. 

Mariusz Hildebrand - BIG InfoMonitor

Komornik sądowy - nowe regulacje kształtujące 
współpracę z nim w praktyce
•Przejście egzekwowanego uprawnienia na inną 

osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
•Informatyzacja postępowania egzekucyjnego                         

i kancelarii komorniczych (możliwości prawne                
i narzędzia informatyczne w kancelariach),

•Najnowsze regulacje prawne kształtujące 
współpracę z komornikami.

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie  
Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Przerwa na kawę

Czy ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw wpłynie na  rynek obrotu wierzytelnościami
w 2017 roku ?
•Nowe formy czynności prawnych
-sposób dochodzenia roszczeń przez wierzyciela 

pierwotnego i nabywcę
-sprawa przekazywania dokumentacji sprzedażowej
•Postać elektroniczna, a forma elektroniczna – 

sposób udokumentowania i dochodzenia roszczeń 
przez wierzyciela pierwotnego i jego następcy.

•Wpływ przejścia egzekwowanego roszczenia na inna 
osobę po wszczęciu postepowania egzekucyjnego 
na finalną cenę zakupu wierzytelności.

Maciej Kurzawa, Radca Prawny - Bank Millennium 

Planowane zakończenie I dnia 

Wieczorna integracyjna “lampka wina” :) 

Zarządzenie ryzykiem braku zgodności w firmie 
zajmującej się obrotem wierzytelnościami
•Dlaczego sprzedający weryfikuje swojego 

kontrahenta ?
•Jakimi kryteriami kieruje się sprzedający przed 

nawiązaniem współpracy ?
•Co dyskwalifikuje potencjalnego kontrahenta ?
•Etapy weryfikacji kontrahenta ?
•Jak proces weryfikacji widzą kontrahenci ?
Andrzej Rychter, Senior Compliance Officer - Bank 
komercyjny 

Przerwa na kawę

Umowy ramowe w obrocie wierzytelnościami
bankowymi
•Konstrukcja i ewolucja umów ramowych w obrocie 

wierzytelnościami bankowymi – na własnym 
przykładzie / doświadczeniach mBanku.

•Transparentność zasad przetargowych. 
•Korzyści dla stron umowy, punkt widzenia 

wierzyciela.
•Ramówka – standard dla wierzytelności 

bankowych?
Paweł Kurpiński, Dyrektor Departamentu 
Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych 
- mBank 

10:00

11:00

11:15

Metodologia Lean i  możliwość jej zastosowania                    
w procesie obrotu wierzytelnościami?
•Kierunki rozwoju technologii w procesach 

windykacyjnych 
•Znaczenie analiz w procesie wyceny wierzytelności 
•Istota metodyki LEAN management oraz jej 

wykorzystanie w procesie obrotu wierzytelnościami 
Karolina Młyńska, Kierownik zespołu wsparcia 
windykacji detalicznej  - BOŚ Bank 

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek 

  

13:15

14:15

9:30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznie uczestników z programem wydarzenia 

12:15 Przerwa na lunch


