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case studies

Adriana Piotrzkowska, Specjalista ds. windykacji i zabezpieczeń należności - Klima Therm
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Finansów i Zarządzania. Z windykacją związana od 2007 roku. Poprzednio 
zatrudniona w spółce z GK ORLEN. Odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur, weryfikację ich przestrzegania oraz dopasowanie 
standardów pracy do obowiązujących w grupie. Współtwórca polityki kredytowej oraz osoba odpowiedzialna za budowę działu. W obecnej 
spółce od 1,5 roku. Do obowiązków, poza powyższymi, należą bieżąca współpraca z Ubezpieczycielem, Kancelarią prawną oraz Działem 
Handlowym. 

Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci  SME) – 
Bank Pekao S.A.
Z wykształcenia Prawnik , trener i doradca z ponad 13 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 Spółce 
COFACE . Prowadził szereg seminariów w ramach „Gazeli Biznesu” pod patronatem Pulsu Biznesu. Ponadto wielokrotnie prowadził audyty 
i szkolenia i usługi doradcze dedykowane dla pracowników działów windykacji. Następnie podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy 
(wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Wielokrotnie 
prowadził szkolenia wewnętrzne w ramach tzw. Consumer Credit dla innych jednostek Banku celem lepszego zrozumienia cyklu 
kredytowego i przygotowania kadry pracowniczej do ewentualnej rotacji wewnątrz organizacji. W ramach pracy w Banku prowadził 
również gościnnie szkolenia zewnętrzne organizowane przez Business Consulting Group jako trener w zakresie Upadłości konsumenckiej 
w Polsce i na świecie. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych Banków w Polsce 
w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windykacji.

Paweł Ścibor, Dyrektor Departamentu Windykacji - GETIN Leasing SA.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży 
leasingowej.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba odpowiedzialna za budowanie procedur 
oraz wspierająca pracę zarządów instytucji leasingowych oraz kredytowych. Związany od samego początku z GETIN Leasing S.A.,                              
w którym jest odpowiedzialny za obszar windykacji.

Katarzyna Dąbrowska, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Należnościami - Skanska S.A.
Absolwentka SGGW w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalizacją zarządzanie finansami przedsiębiorstw.                  
Z windykacją związana od 2005 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała w dziale windykacji u jednego z największych producentów 
materiałów budowlanych. Od 2013 r. pracuje w Skanska, gdzie od przeszło 2 lat samodzielnie odpowiada za cały proces zarządzania 
należnościami. Odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur, koordynację procesów, współpracę z zewnętrznymi podmiotami                                           
- kancelariami i ubezpieczycielami, a także za stworzenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie należnościami. W pracy 
kieruje się regułą, która mówi, że "za długi odpowiedzialni są nie tylko klienci, którzy nie płacą, ale również firmy które nie robią wszystkiego 
aby te długi odzyskać."

Elżbieta Szymańska, Kontroler Należności - IKEA Centres Polska
Ekonomista i księgowa z zawodu, windykator z wyboru, społecznik z zamiłowania. Doświadczenie zdobywała                                                                        
min. w: PricewaterhouseCoopers, Swede Center S.A., GTC S.A., od 10 lat pracuje dla Grupy IKEA Centres Polska S.A. jako menadżer.                                  
W sferze zawodowej najchętniej skupia się na prewindykacyji oraz budowaniu wysokiej jakości relacji z partnerami biznesowymi.                                 
Za podstawę działań prewindykacyjnych uważa wypracowanie reguł współpracy z innymi działami wewnątrz swojej Spółki i jasno 
określonego zakresu kompetencji oraz możliwość ulepszania procedur.  Kieruje i zarządza działem należności, jednocześnie będąc 
aktywnym windykatorem. W sferze życia osobistego zachęca do brania udziału w wydarzeniach społeczności lokalnych. Autorka kilku 
projektów do budżetu partycypacyjnego. Działania charytatywne uważa za bezcenne doświadczenie w rozwijaniu umiejętności 
negocjacyjnych i komunikacyjnych.

Dariusz Gugulski, Z-ca Dyrektora Finansowego - Maspex
Z Grupą Maspex związany od 1994r. Aktualnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansowego.
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Partner Strategiczny:

Rola ubezpieczenia należności w grupie Maspex 

Wykorzystania kategoryzacji klientów w procesie windykacji - GETIN 
Leasing S.A.

Windykacja w spółce handlowej, jako element obsługi posprzedażowej 
- Klima-Therm 

Schematy i sposób przygotowania planu działania w zakresie negocjacji 
warunków spłaty - Bank Pekao S.A.

Miękka i twarda windykacja na podstawie umów z najemcami Centrów 
Handlowych – dobre praktyki w IKEA Centres Polska S.A.

Jak jedna osoba może „udźwignąć” całą strategię windykacyjną          
organizacji? Skuteczna koordynacja wszystkich procesów - Skanska 

Zarzadzanie należnościami  - od momentu powstania do windykacji 
- TB Truck & Trailer Serwis
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Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Finansów i Zarządzania. Z windykacją związana od 2007 roku. Poprzednio 
zatrudniona w spółce z GK ORLEN. Odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur, weryfikację ich przestrzegania oraz dopasowanie 
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- kancelariami i ubezpieczycielami, a także za stworzenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie należnościami. W pracy 
kieruje się regułą, która mówi, że "za długi odpowiedzialni są nie tylko klienci, którzy nie płacą, ale również firmy które nie robią wszystkiego 
aby te długi odzyskać."

Elżbieta Szymańska, Kontroler Należności - IKEA Centres Polska
Ekonomista i księgowa z zawodu, windykator z wyboru, społecznik z zamiłowania. Doświadczenie zdobywała                                                                        
min. w: PricewaterhouseCoopers, Swede Center S.A., GTC S.A., od 10 lat pracuje dla Grupy IKEA Centres Polska S.A. jako menadżer.                                  
W sferze zawodowej najchętniej skupia się na prewindykacyji oraz budowaniu wysokiej jakości relacji z partnerami biznesowymi.                                 
Za podstawę działań prewindykacyjnych uważa wypracowanie reguł współpracy z innymi działami wewnątrz swojej Spółki i jasno 
określonego zakresu kompetencji oraz możliwość ulepszania procedur.  Kieruje i zarządza działem należności, jednocześnie będąc 
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 “Bardzo podobała mi się forma spotkania (mniej oficjalna) oraz przyjazny sposób 
prezentacji. W trakcie prelekcji możliwe było zadawanie pytań oraz dyskusja. Ponadto 
tematyka spotkania obejmowała nowe zagadnienia (uwzględniała najnowszą zmianę 
przepisów prawnych w zakresie windykacji).”

Monika Okoń - Veolia
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9:30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia

Zarzadzanie należnościami  - od momentu 
powstania do windykacji
•Metody weryfikacji kontrahenta – czyli co wiemy        

o naszym partnerze
•Limity kredytowe  skuteczną metodą zarządzania 

portfelem należności klienta
•Rozwiązania w systemie ERP  usprawniające 

zarzadzanie limitami kredytowymi
•Procedura windykacyjna jako podstawowy element 

zarzadzania procesem 
•System do windykacji  - narzędzie do  zarządzania 

procesem  
Justyna Warda, Credit Manager – TB Truck & Trailer 
Serwis

Przerwa na kawę

Schematy i sposób przygotowania planu działania 
w zakresie negocjacji warunków spłaty
• Kompleksowa ocena sytuacji pod kątem:
  - Majątkowym dłużnika
  - Otoczenia prawnego
  - Otoczenia faktycznego
  - Strategii i oczekiwań wierzyciela
• Możliwe strategie oraz narzędzia
  - Założenia
  - Cele
  - Efektywność
Marek Rechciński, Dyrektor Windykacji – Bank 
Pekao S.A

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

Wykorzystania kategoryzacji klientów w procesie 
windykacji
•Windykacja w procesie obsługi klienta
•Cele i założenia wprowadzenia kategoryzacji 

klientów.
•Segmenty, kategorie i typy klientów windykacyjnych 

– kontekst behawioralny
•Wpływ segmentacji portfela na proces windykacji       

z uwzględnieniem poszczególnych jego etapów
•Efekt wprowadzenia kategoryzacji klienta                     

na skuteczność procesu windykacji
Paweł Ścibor, Dyrektor Windykacji – Getin Leasing 
S.A.

Przerwa na kawę

Rola ubezpieczenia należności w grupie Maspex
•Po co właścicielowi ubezpieczenie należności 

handlowych? Czy warto?
•Umowa skrojona na miarę. 
•Rola Brokera. 
•Rola działu finansowego i działu prawnego. 
•Wpływ na obrót. 
•Wpływ na relacje z kontrahentami. 
•Bieżąca współpraca z ubezpieczycielem 
•Prezentacja parametrów umowy (limitów)                                   

w systemie SAP 
Dariusz Gugulski, Z-ca Dyrektora Finansowego       
– Grupa Maspex

Planowane zakończenie I dnia

Wieczorna integracyjna “lampka wina”

13:30

14:30

14:45

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

12:30 15:45

od 19:00

moderator: Marek Rechciński



ŚRODA | 22 marca

                “W dniach 12-13 luty byłem uczestnikiem konferencji „Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez formę 
BMS w hotelu Shreaton w Warszawie. O samej konferencji mogę się wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi 
o jej sprawna i profesjonalną organizację  jak i poziom biorących w niej udział uczestników,  prelegentów i zwłaszcza moderatorów 
tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu „zebrano”  praktyków zajmujących się na co 
dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych – począwszy od branży spożywczej, budowlanej, 
dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto 
akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów z ludźmi „z branży”, przyjrzeć się                                                                       
z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym  funkcjonującym w dość odległych biznesowo od siebie branżach i co 
jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych                                                                              
(np. welcome pack)  w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku.”

Konrad Burza - Whirpool

Wykorzystania kategoryzacji klientów w procesie 
windykacji
•Windykacja w procesie obsługi klienta
•Cele i założenia wprowadzenia kategoryzacji 

klientów.
•Segmenty, kategorie i typy klientów windykacyjnych 

– kontekst behawioralny
•Wpływ segmentacji portfela na proces windykacji       

z uwzględnieniem poszczególnych jego etapów
•Efekt wprowadzenia kategoryzacji klienta                     

na skuteczność procesu windykacji
Paweł Ścibor, Dyrektor Windykacji – Getin Leasing 
S.A.

Przerwa na kawę

Rola ubezpieczenia należności w grupie Maspex
•Po co właścicielowi ubezpieczenie należności 

handlowych? Czy warto?
•Umowa skrojona na miarę. 
•Rola Brokera. 
•Rola działu finansowego i działu prawnego. 
•Wpływ na obrót. 
•Wpływ na relacje z kontrahentami. 
•Bieżąca współpraca z ubezpieczycielem 
•Prezentacja parametrów umowy (limitów)                                   

w systemie SAP 
Dariusz Gugulski, Z-ca Dyrektora Finansowego       
– Grupa Maspex

Planowane zakończenie I dnia

Wieczorna integracyjna “lampka wina”

Windykacja w spółce handlowej, jako element 
obsługi posprzedażowej
•Identyfikacja mechanizmu oraz etapów windykacji   

w spółce handlowej.
•Współzależność z procesem sprzedaży jako element 

„gry do jednej bramki”.
•Podejście do klienta a wartość dodana akcji 

windykacyjnej.
Adriana  Piotrzkowska, Specjalista ds. Windykacji i 
Ubezpieczeń Należności – Klima-Therm

Przerwa na kawę

Jak jedna osoba może „udźwignąć” całą strategię 
windykacyjną organizacji? Skuteczna koordynacja 
wszystkich procesów.
•Główne założenia strategii windykacyjnej 
•Windykacja jako zbiór procesów – rola podejścia 

procesowego oraz właściciela procesu. Koordynacja 
procesów składających się na zarządzanie 
należnościami.

•Czynniki sukcesu w podejściu procesowym                               
– świadomość i odpowiedzialność, konsekwencja                     
w działaniu

•Problemy związane z podejściem procesowym.
Katarzyna  Dąbrowska , Starszy Specjalista            
ds. Zarządzania Należnościami – SKANSKA S.A.

10:00

11:00

11:15

Przerwa na lunch

Miękka i twarda windykacja na podstawie umów    
z najemcami Centrów Handlowych – dobre praktyki 
w IKEA Centres Polska S.A.
•Windykacyjne aspekty tworzenia umowy                                      

- współpraca z innymi działami– na przykładzie 
umów najmu IKEA.

•Umowa najmu - ważne punkty umowy dla 
windykacji.

•Ważne punkty umowy, których nie czytają 
kontrahenci. 

•Negocjowanie umowy z kluczowymi klientami                          
z            punktu widzenia windykacji – przewidywanie 
zagrożeń.

•Umowa najmu jako podstawowy dokument                              
w zarządzaniu centrum, relacji z partnerami                                  
i tworzeniu tzw.” tenant-mix”.

• Program szkoleń dla działu windykacji z zakresu 
stosowania zapisów umowy w praktyce.

Elżbieta Szymańska, Kierownik Działu Windykacji i 
Należności – IKEA Centres Polska

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie
certyfikatów, wymiana wizytówek

13:15

14:15

9:30 Rejestracja, poranna kawa

12:15

moderator: Marek Rechciński moderator: Dariusz Gugulski


