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Spotkanie Biznesowe

Ewa Serafin, Credit Manager - Lyreco Polska
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie ukończyła w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wcześniej studiowała na Wydziale 
Zarządzania, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. A w tym roku uczęszczała na podyplomowe studia biznesu w Akademii Leona 
Koźmińskiego. Kredytowaniem i windykacją zajmuje się od 1998 roku. Przeszła przez wszystkie etapy i stanowiska pracy w departamencie 
windykacji. Od 2000 roku pracuje w Lyreco, gdzie od podstaw budowała zespół i wprowadzała zasady, procedury i kulturę 
kredytowo-windykacyjną organizacji. Na przestrzeni lat sukcesywnie podnosi standardy i wskaźniki efektywności w zarządzanym zespole. 
Posiada wysoką wiedzę w zakresie zarządzania pozytywnym cash-flow, należnościami i dużym, zróżnicowanym portfelem klientów B2B.

Agnieszka Jasińska, Lider Działu Należności - Kuehne + Nagel 
Z windykacją należności związana od 1999 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach windykacji firm transportowych                   
i logistycznych. Od 9 lat pracuje dla Kuehne+Nagel, początkowo, jako specjalista ds. windykacji należności, obecnie, jako lider zespołu 
należności. Współtworzyła dział windykacji, zasady funkcjonowania i procedury. Wypracowała model współpracy z innymi działami                
w zakresie kontroli kredytów kupieckich. Poza aktywną windykacją i kontrolą cash-flow, współpracuje z ubezpieczycielem i biurem 
informacji gospodarczej.

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

Kamil Zbaracki, Specjalista ds. Controllingu - Spomlek
Absolwent Podyplomowych Studiów z Zarządzania Płynnością Finansową SGH, posiada tytuł MBA Politechniki Lubelskiej. Z firmą 
Spomlek związany od 7 lat, odpowiedzialny za politykę kredytową oraz procesy windykacyjne. Dodatkowo odpowiedzialny za analizę              
i planowanie przepływów finansowych, współpracę z instytucjami finansującymi, finansowanie inwestycji. 

Justyna Figat-Żbikowska, Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży - Mercedes-Benz Warszawa
Od 10 lat związana z firmą Mercedes-Benz Warszawa. Zdobywała doświadczenie w pracy w tej spółce będąc jeszcze na studiach 
prawniczych. Pracowała w działach obsługi klienta, controllingu, windykacji. Obecnie jest kierownikiem działu wsparcia sprzedaży. Odbyła 
staż w dziale compliance w portugalskiej spółce Mercedes-Benz. Ukończyła również studia podyplomowe dotyczące prawa spółek na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

Tomasz Telecki, Członek Zarządu / Head of Debt Collection - Pelion Healthcare Group 
-
-
-
-
-
-

Mirosław Hryszko, Kierownik Działu Analiz Biznesowych i Windykacji - CEDC International  
Absolwent wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista do spraw windykacji w latach  1996-2010 r. w Polmosie Białystok. 
Koordynator ds. Windykacji w CEDC od 2010 r, od 2015 Kierownik Działu Analiz Biznesowych i Windykacji, podległy bezpośrednio pod CFO 
CEDC Polska. Zapalony gracz w brydża sportowego i cyklista. Odpoczywa w lesie, najchętnej gdy może połączyć to z emocjami 
grzybobrania.

Łukasz Dziergwa, Kierownik Działu Kredytów i Należności - AB S.A. 
-
-
-
-
-
-

Mercedes-Benz Warszawa 
CEDC International  
oraz
Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Warszawy-Woli  



ŚRODA | 18 października

 “Konferencje organizowane przez firmę BMS Group, są unikatowym przykładem 
połączenia wiedzy z praktyką. Skrupulatnie dobrani prelegenci będący doświadczonymi 
praktykami w swoich dziedzinach dają gwarancję wysokiego poziomu omawianego 
zagadnienia, a możliwość dyskusji z innymi uczestnikami konkurencji jest świetną okazją 
omówienia wspólnych wyzwań zawodowych. Takie spotkania przeradzają się nawet 
niejednokrotnie w dłuższe znajomości i wzajemną współpracę. Trafionym rozwiązaniem jest 
podział uczestników na grupy tematyczne, co daje możliwość wyboru wykładu i sprawia iż czas 
konferencji wykorzystany jest w sposób jak najbardziej efektywny. Tym bardziej, że tematy 
spotkań są odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez samych uczestników 
konferencji.” 
Magdalena Żak, Johnson & Johnson Poland
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9:00 POZNAJMY SIĘ! Sesja networkingowa

9:30 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

TBC
•
•
•
•
Łukasz Dziergwa, Kierownik Działu Kredytów i 
Należności – AB S.A. 

Przerwa na kawę

Zarządzanie należnościami w świecie konsekwentnie 
rosnących wymogów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Lyreco case studies.
•Jak połączyć wszystkie aspekty zarządzania 
należnościami w jednej komórce? 
•Jak osiągać coraz wyższe cele?
•Jak podnosić standardy obsługi klientów wewnętrznych i 
zewnętrznych?
•Jakie narzędzia wykorzystywać?
•Jak i kogo angażować w realizację zadań?
•Jak współpracować przy pozornie sprzecznych celach?
Ewa Serafin, Credit Manager – Lyreco Polska 

Przerwa na lunch

9:45

10:45

12:00

Zaangażowanie innych działów wewnątrz firmy w 
zakresie odzyskiwania wierzytelności
•Wprowadzenie: model zarządzania kredytem kupieckim i 
ryzykiem kredytowym.
•Kto, kiedy i w jakiej formie wnioskuje o limit kredytowy dla 
klienta.
•Kontrola wykorzystanego limitu kredytowego - sposoby i 
narzędzia
•Zaangażowanie działów operacyjnych w odzyskanie 
przeterminowanych należności przy wykorzystaniu 
wcześniej omówionych narzędzi.
•Zaangażowanie działu sprzedaży w odzyskanie 
przeterminowanych należności: terminy, informacje, 
możliwośc.
Agnieszka  Jasińska, Lider Działu Należności              – 
Kuehne + Nagel 

Przerwa na kawę

Ubezpieczenie należności na przykładzie Spomlek.
•Ubezpieczenie należności, a polityka kredytowa w firmie - 
elementy wdrożenia.
•Wpływ polisy ubezpieczenia należności na bieżącą 
windykację kontrahentów.
•Schematy decyzyjne dla należności nieubezpieczonych. 
•Skuteczne raportowanie w windykacji jako element 
prawidłowej obsługi polisy ubezpieczenia należności.
Kamil Zbaracki, Specjalista ds. Controllingu – Spomlek

Planowane zakończenie I dnia spotkania

Wieczorna integracja

13:00

14:00

14:15

11:00

15:15

19:00



CZWARTEK | 19 października

 “Pragnę podziękować firmie BMS Group za zorganizowanie spotkania „SKUTECZNA WINDYKACJA B2B NA 
MIARĘ NASZYCH CZASÓW”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawicieli różnych branż zajmujący się monitoringiem                      
i windykacją należności. Dzięki temu mogliśmy poznać specyfikę ich pracy oraz indywidualne podejście do 
zagadnienia. Mimo dużej różnorodności miałem możliwość poznania ciekawych rozwiązań, które mogę zastosować 
w swojej pracy. Organizacja spotkania w Warszawie daje na pewno łatwy dojazd dla większości uczestników z kraju. 
Samo miejsce zapewnia bardzo dobre warunki dla uczestników pod względem komfortu spotkania jak i posiłków. Na 
osobne uznanie zasługuje wieczorne spotkanie integracyjne pozwalające w sympatycznej atmosferze spędzić 
wieczór. Serdecznie polecam.”
Dariusz Gugulski, Grupa Maspex 

Optymalizacja współpracy z komornikami sądowymi. 
•Najczęstsze błędy popełniane przez wierzycieli w 
postępowaniach egzekucyjnych.
•Nowe regulacje prawne (zmiany kształtujące współpracę 
z komornikami sądowymi).
•Prawne i informatyczne sposoby optymalizacji 
współpracy z komornikami. 
Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Warszawy-Woli  – Komornik

Przerwa na kawę

Zapobieganie, monitorowanie, leczenie – jak ustawić 
proces w dziale zarządzania należnościami – case 
studies Mercedes-Benz.
•Istotne momenty w procesie zarządzania należnościami.
•„Czas to pieniądz” – istota czasu w procesie windykacji.
•„Kto pierwszy ten lepszy” – istota szybkości w procesie 
windykacji.
•„Pańskie oko konia tuczy” – istota kontroli stałego 
monitoringu należności.
•“Najpoważniejszym ryzykiem dla firmy jest zapomnienie o 
ryzyku” – istota ograniczania ryzyka w dziale zarządzania 
należnościami, ubezpieczenie należności.
•„Klient – dłużnik” – odzyskiwanie należności bez 
pogorszenia relacji z klientem.
•Programy vs Praca ręczna.
•Profil kompetencji pracownika windykacji.
•Rola zewnętrznych firm windykacyjnych oraz 
zewnętrznych kancelarii prawnych.
Justyna Figat - Żbikowska , Kierownik Działu Wsparcia 
Sprzedaży – Mercedes-Benz Warszawa

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Zarządzanie ryzykiem przy agresywnej sprzedaży.
•Systemy informatyczny w praktyce w procesie 
zarządzania ryzykiem
•Poznaj systemy logistyczne i obiegu dokumentów 
swojego klienta, a poprawisz swoją płynność finansową 
–czyli jak skutecznie omijać blokowanie płatność z 
przyczyn umownych oraz reklamacji cenowych lub 
ilościowych
•Dostępne Instrumenty finansowe, a szybkość 
pozyskiwania pieniądza z Rynku. Faktoring i Ubezpieczenie 
należności
•Programy quasi-faktoringowe udostępniane przez 
klientów
Mirosław Hryszko, Kierownik Działu Analiz Biznesowych 
i Windykacji – CEDC International 

Przerwa na kawę

Zarządzanie ryzykiem z perspektywy branży 
farmaceutycznej – case studies.
•Wprowadzenie: Zmiany na rynku aptecznym na 
przestrzeni lat, rynek farmaceutyczny w świetle 
obowiązującego prawa, klienci rynku farmaceutycznego. 
•Zarządzanie ryzykiem kredytowym - formy płatności, 
obieg refundacyjny, ocena ryzyka, problemy z 
ubezpieczeniem kredytu kupieckiego.
•Problemy ze ściągalnością należności.
•Prognozy i zagrożenia związane z rynkiem aptecznym - 
masowe upadłości, ryzyko „1%”.
•Narzędzia właściwego zarządzania należnościami - ścisła 
weryfikacja kontrahentów rozpoczynających współpracy, 
budowa własnej bazy danych, narzędzia stosowane w 
windykacji miękkiej i twardej. 
•Ubezpieczenia kredytów kupieckich.
Tomasz Telecki, Członek Zarządu – Head of Debt 
Collection – Pelion Healthcare Group 

Planowane zakończenie II dnia spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

12:45

13:45

15:00

9:00 Rejestracja, poranna kawa

14:00

11:45



Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: 660 270 791

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI

Ewa Serafin, Credit Manager - Lyreco Polska
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie ukończyła w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wcześniej studiowała na Wydziale 
Zarządzania, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. A w tym roku uczęszczała na podyplomowe studia biznesu w Akademii Leona 
Koźmińskiego. Kredytowaniem i windykacją zajmuje się od 1998 roku. Przeszła przez wszystkie etapy i stanowiska pracy w departamencie 
windykacji. Od 2000 roku pracuje w Lyreco, gdzie od podstaw budowała zespół i wprowadzała zasady, procedury i kulturę 
kredytowo-windykacyjną organizacji. Na przestrzeni lat sukcesywnie podnosi standardy i wskaźniki efektywności w zarządzanym zespole. 
Posiada wysoką wiedzę w zakresie zarządzania pozytywnym cash-flow, należnościami i dużym, zróżnicowanym portfelem klientów B2B.

Agnieszka Jasińska, Lider Działu Należności - Kuehne + Nagel 
Z windykacją należności związana od 1999 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach windykacji firm transportowych                   
i logistycznych. Od 9 lat pracuje dla Kuehne+Nagel, początkowo, jako specjalista ds. windykacji należności, obecnie, jako lider zespołu 
należności. Współtworzyła dział windykacji, zasady funkcjonowania i procedury. Wypracowała model współpracy z innymi działami                
w zakresie kontroli kredytów kupieckich. Poza aktywną windykacją i kontrolą cash-flow, współpracuje z ubezpieczycielem i biurem 
informacji gospodarczej.

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

Kamil Zbaracki, Specjalista ds. Controllingu - Spomlek
Absolwent Podyplomowych Studiów z Zarządzania Płynnością Finansową SGH, posiada tytuł MBA Politechniki Lubelskiej. Z firmą 
Spomlek związany od 7 lat, odpowiedzialny za politykę kredytową oraz procesy windykacyjne. Dodatkowo odpowiedzialny za analizę              
i planowanie przepływów finansowych, współpracę z instytucjami finansującymi, finansowanie inwestycji. 

Justyna Figat-Żbikowska, Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży - Mercedes-Benz Warszawa
Od 10 lat związana z firmą Mercedes-Benz Warszawa. Zdobywała doświadczenie w pracy w tej spółce będąc jeszcze na studiach 
prawniczych. Pracowała w działach obsługi klienta, controllingu, windykacji. Obecnie jest kierownikiem działu wsparcia sprzedaży. Odbyła 
staż w dziale compliance w portugalskiej spółce Mercedes-Benz. Ukończyła również studia podyplomowe dotyczące prawa spółek na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

Tomasz Telecki, Członek Zarządu / Head of Debt Collection - Pelion Healthcare Group 
-
-
-
-
-
-

Mirosław Hryszko, Kierownik Działu Analiz Biznesowych i Windykacji - CEDC International  
Absolwent wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista do spraw windykacji w latach  1996-2010 r. w Polmosie Białystok. 
Koordynator ds. Windykacji w CEDC od 2010 r, od 2015 Kierownik Działu Analiz Biznesowych i Windykacji, podległy bezpośrednio pod CFO 
CEDC Polska. Zapalony gracz w brydża sportowego i cyklista. Odpoczywa w lesie, najchętnej gdy może połączyć to z emocjami 
grzybobrania.

Łukasz Dziergwa, Kierownik Działu Kredytów i Należności - AB S.A. 
-
-
-
-
-
-


