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Konferencja
Anna Witkowska, Dyrektor Centrum Windykacji - Provident Polska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodowa, od początku związaną z windykacją 
rozpoczęła jako Negocjator w jednym z zachodnich banków. Od 2000 roku pracuje w Provident Polska, obecnie na stanowisku Dyrektor Centrum Windykacji. 
Odpowiedzialna za zespół windykacji wewnętrznej (call center windykacyjne), współpracę z firmami windykacyjnymi oraz procesy sądowo – egzekucyjne.      
Od 2013 roku zaangażowana w projekty sprzedaży wierzytelności Spółki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jakością, Wyceny 
Nieruchomości oraz Zarządzania Małym i Średnim Przedsiębiorstwem.

Michał Kwieciński, Managing Partner - Kancelaria RK Legal
Adwokat, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii RK Legal, specjalista z zakresu prawa handlowego oraz procesu cywilnego. Doradzał przy 
przekształceniach, łączeniach oraz przejęciach spółek, reprezentował klientów w procesach cywilnych z obszaru sporu B2B oraz odpowiedzialności członków 
zarządu. W kancelarii nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytelnościami (wcześniej pod marką RKL), wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych 
B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych. Odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie procesów wewnętrznych oraz koordynację 
bieżącej obsługi klientów kancelarii. Członek Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Rady Programowej Konferencji November Credit   
and Collection Days. 

Katarzyna Kujawa-Lipińska, Head of Collection Department - VIVUS Finance
Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Bankowego tejże  
uczelni. Posiada 15-letnie doświadczenie w windykacji wierzytelności bankowych w obszarze rynku detalicznego, MŚP w tym kredytów zabezpieczonych  
hipotecznie. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialna była za wszystkie etapy procesu  windykacji,  począwszy od monitoringu wierzytelności, poprzez 
późną windykację, windykację prawną, aż do sprzedaży wierzytelności. Od 2000 roku związana z takimi instytucjami Citibank Handlowy, Polbank EFG, 
Raiffeisen Polbank, PKO BP SA. Obecnie zatrudniona w Vivus Finance.

Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu - BIG Info Monitor
Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet, gdzie w latach 2002-2004 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 
2004-2009 sprawował funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym 
wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami 
należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń 
należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. 
Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie 
odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. - Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu 
Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wiesław Olech, Koordynator ds. Windykacji - PGE Obrót
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC - kierunek Prawo oraz Studiów podyplomowych z zakresu Prawa gospodarczego.  Związany z branżą 
energetyczną od początków swej kariery zawodowej. Pracę zaczynał w roku 1998 od najniższych stanowisk związanych z monitoringiem i windykacją 
należności w Zamojskiej Korporacji Energetycznej. Obecnie koordynuje proces windykacji w PGE OBRÓT S.A. największym detalicznym sprzedawcy energii 
elektrycznej. 

Dariusz Nowacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej - BGŻ BNP Paribas 
Z branżą bankową związany od 2002 roku. Główny obszar specjalizacji to zarządzanie wierzytelnościami , obejmujące windykację miękką i twardą, współpracę 
z firmami zewnętrznymi oraz sprzedaż wierzytelności. W obszarze tym wdrażał efektywne narzędzia do zarządzania kilkoma miliardami długów, 
optymalizował procesy pod kątem cost/ income oraz wprowadzał KPI (wewnętrzne jak i w stosunku do kontrahentów) wzmacniające wyniki Departamentu. 
Był liderem stremów w 5 różnych procesach przekształceń prawnych, w tym odpowiadał za migracje systemowe w obszarze windykacji. Dodatkowo 
prowadził w Banku projekty optymalizacyjne , min.: „paperless strategy” - wprowadzając zaawansowany system BPM /Workflow; optymalizacja i rozwój  
strategii telesprzedażowej; wdrożenie modelu kosztowego ABC w obszarze windykacji. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniuoraz rachunkowości na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzupełnienie edukacji w kierunku zarządzania 
projektami oraz procesami biznesowymi to: studia podyplomowe na Universite du Quebec au Abitibi – Temiscamingue ; Uniwersytet Ekonomiczny                          
w Katowicach, certyfikat Project Management Professional (PMP) PMI oraz PRINCE2 Practitioner, jak również BPM Certificate « Business Processes Analyst 
Na stanowisku dyrektorskim od 2009 roku.

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

Izabela Kachnowicz, Legal Adviser - EOS KSI Polska 
Radca prawny Izabela Kachnowicz ukończyła edukację prawniczą na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz aplikację sędziowską 
przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W okresie od kwietnia 2006 roku do czerwca 2011  roku pracowała w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku 
(w tym przez okres 2 lat w sekcji do rozpatrywania spraw o przestępstwa gospodarcze). Od 2012 roku do dnia obecnego Izabela Kachnowicz współpracuje       
z EOS KSI Polska Sp. z o.o. i EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. kom. jako radca prawny. Obie spółki świadczą szeroki wachlarz usług na rzecz podmiotów 
rynku finansowego i innych przedsiębiorców. 

Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji - P4/Play 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył 
podyplomowe studia „Windykacji Należności” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szesnaście lat doświadczenia zdobytego w korporacjach 
telekomunikacyjnych (Orange, Play) na stanowiskach Kierownika Działu Windykacji. Odpowiedzialny za nadzór nad procesem windykacji oraz sprzedaży 
wierzytelności w skali masowej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania wierzytelnościami, a także współpracy z zewnętrznymi podmiotami i 
kancelariami prawnymi. Kieruje pracą wykonywaną przez zespół ekspertów i specjalistów z zakresu windykacji oraz windykacji prawnej. Koordynuje działania 
działu windykacji z działaniami innych departamentów funkcjonujących w organizacji. Prelegent na szkoleniach poświęconych zarządzaniu i obrocie 
wierzytelnościami.

Adam Owieczko, Koordynator ds. Rozwoju Biznesu - Provident Polska
Posiada sześcioletnie doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych - zarówno w roli doradcy, jak i reprezentując zbywcę. Od czterech lat prowadzi 
przetargi dla transakcji zbycia oraz nabycia portfeli wierzytelności z ramienia spółek grupy kapitałowej IPF. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej                                      
oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 



WTOREK | 6 lutego

„Spotkanie biznesowe z cyklu „Obrót wierzytelnościami VI edycja”, które odbyło się w 
dniach 8-9.02.2017 r., było pierwszym ze spotkań organizowanych przez  firmę BMS 
Group, w jakim miałem przyjemność uczestniczyć. Formuła spotkania, wysoki 
poziom merytoryczny wystąpień prelegentów i atmosfera w trakcie warsztatów, 
sprzyjały zapoznaniu się z tematyką obrotu wierzytelnościami z różnych perspektyw, 
wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nawiązaniu kontaktów 
biznesowych.”
Mariusz Marek, TAURON Obsługa Klienta
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9:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Transakcja Credit Default Swap w obrocie wierzytelnościami. 
•Definicja CDS.
•Wykorzystanie transakcji CDS w obrocie    
  wierzytelnościami.
•Aspekty praktyczne związane z przeprowadzeniem   
  transakcji CDS.
•Aspekty podatkowe transakcji CDS
•CDS a cesja wierzytelności
Katarzyna Kujawa-Lipińska, Head of Collection Department        
– VIVUS Finance

Przerwa na kawę

Większa efektywność o 100% - Collection Voodoo…?
•Jaki wynik to miara sukcesu?
•Cykl życia zarządzania wierzytelnościami.
•Specyficzne wymogi dotyczące sprzedaży wierzytelności.
•Animacja procesu windykacji w kierunku: więcej, lepiej…,     
czyli jak zdobyć 100%…
Dariusz Nowacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej   
– BGŻ BNP Paribas 

Przerwa na lunch

9:30

10:45

11:45

BLOK TEMATYCZNY: „ZMIANY PRAWA – SZANSE CZY RYZYKA 
DLA RYNKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI?”

Rozpoczęcie - networking

Praktyczne aspekty zmiany Ustawy o biurach informacji 
gospodarczej.
•Wniosek jednolity.
•Analiza wiarygodności płatniczej.
•Nowe uprawnienia i obowiązki wierzyciela oraz   
  dłużnika.
Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu – BIG Info Monitor

Quo vadis komorniku?
•Kim będzie komornik według nowych regulacji?
•Opłaty egzekucyjne.
•Kto zyska, kto straci na reformie?
Stefan Paweł Gintowt – Komornik Sądowy, Przewodnicący Rady 
Izby Komorniczej w Warszawie

Nowe zasady przedawnienia roszczeń – czy mamy się czego 
bać?
•Nowa regulacja dotycząca przedawnienia roszczeń?
•Skutki nowelizacji dla rynku zarządzania    
  wierzytelnościami. 
Michał Kwieciński, Managing Partner – Kancelaria RK Legal

Przerwa na kawę

Zmiany prawa jako ryzyko inwestycyjne – jak się przygotować? 
– debata
Moderator: Michał Kwieciński, Managing Partner – Kancelaria 
RK Legal 
Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu – BIG Info Monitor
Paweł Kurpiński, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji           
i Windykacji Klientów Detalicznych – mBank
Stefan Paweł Gintowt – Komornik Sądowy, Przewodnicący Rady 
Izby Komorniczej w Warszawie
Izabela Kachnowicz, Legal Adviser - EOS KSI Polska 
Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji - P4/Play 

Zakończenie I dnia Kongresu

Wieczorna integracja

12:00

13:30

14:00

14:30

15:00

16:00

13:00

10:30

19:00



ŚRODA | 7 lutego

„Nie po raz pierwszy miałem przyjemność brać udział w konferencji organizowanej przez firmę BMS 
Group, które odbyło się tym razem w dniach od 8-9.02.2017 r. a dotyczyło rynku obrotu 
wierzytelnościami. Kongres był bardzo dobrze przygotowany pod względem organizacyjnym, z bardzo 
ciekawie dobranymi i zróżnicowanymi tematami sesji oraz listą gości. Najważniejszą  jednakże zaletą była 
panująca atmosfera, gdzie każdy z uczestników brał czynny udział w toczącym się panelu dyskusyjnym,     
a żadne z zadanych pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Na spotkaniu każdy mógł poczuć koleżeńską 
atmosferę i poczuć się jak w gronie „starej paczki” przyjaciół.”
Maciej Kurzawa, Bank Millennium

„PLUSY i MINUSY” sprzedaży wierzytelności na bazie 
doświadczeń PGE OBRÓT S.A.
•Przedstawianie specyfiki należności wynikających z umów  
  kompleksowych i umów sprzedaży energii elektrycznej.
•Jakie należności sprzedawać?
•Sprzedaż wierzytelności, czy to się opłaca?
•W którym momencie sprzedaż należności jest właściwym  
  rozwiązaniem.
•Jak uzyskać optymalną cenę.
•Problemy z obsługą posprzedażową - jak pogodzić   
  interesy stron umowy.
Wiesław Olech, Koordynator ds. Windykacji – PGE Obrót 

Przerwa na kawę

Automatyzacja pozyskiwania danych i obsługi 
dokumentów - praktyczny wpływ na zwiększenie 
efektywności i redukcję kosztów procesu.
Szymon Rutkowski – Ascron
Andrzej Sawicki – Ascron

9:30

10:30

10:50

Przerwa na lunch

Cesja jako element  procesu zarządzania 
wierzytelnościami. Szansa czy zagrożenie?
•Krzywa uczenia się i zrozumienia specyfiki branży   
  pożyczkowej:
 -sprzedaż portfeli referencyjnych
 -dobór partnerów do postępowań przetargowych
•Cesja wierzytelności w kontekście zabezpieczenia   
  interesów sprzedawcy:
 -reputacja
 -cena
 -aspekty formalno – prawne i podatkowe
•Wycena a cena:
 -jak budować oczekiwania  cenowe w organizacji
Anna Witkowska, Dyrektor Departamentu Windykacji     
– Provident Polska
Adam Owieczko, Koordynator ds. Rozwoju Biznesu           
– Provident Polska

Zakończenie II dnia Kongresu

11:50

12:50

13:50

9:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników



Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: +48 660 270 791
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

Anna Witkowska, Dyrektor Centrum Windykacji - Provident Polska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodowa, od początku związaną z windykacją 
rozpoczęła jako Negocjator w jednym z zachodnich banków. Od 2000 roku pracuje w Provident Polska, obecnie na stanowisku Dyrektor Centrum Windykacji. 
Odpowiedzialna za zespół windykacji wewnętrznej (call center windykacyjne), współpracę z firmami windykacyjnymi oraz procesy sądowo – egzekucyjne.      
Od 2013 roku zaangażowana w projekty sprzedaży wierzytelności Spółki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jakością, Wyceny 
Nieruchomości oraz Zarządzania Małym i Średnim Przedsiębiorstwem.

Michał Kwieciński, Managing Partner - Kancelaria RK Legal
Adwokat, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii RK Legal, specjalista z zakresu prawa handlowego oraz procesu cywilnego. Doradzał przy 
przekształceniach, łączeniach oraz przejęciach spółek, reprezentował klientów w procesach cywilnych z obszaru sporu B2B oraz odpowiedzialności członków 
zarządu. W kancelarii nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytelnościami (wcześniej pod marką RKL), wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych 
B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych. Odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie procesów wewnętrznych oraz koordynację 
bieżącej obsługi klientów kancelarii. Członek Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Rady Programowej Konferencji November Credit   
and Collection Days. 

Katarzyna Kujawa-Lipińska, Head of Collection Department - VIVUS Finance
Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Bankowego tejże  
uczelni. Posiada 15-letnie doświadczenie w windykacji wierzytelności bankowych w obszarze rynku detalicznego, MŚP w tym kredytów zabezpieczonych  
hipotecznie. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialna była za wszystkie etapy procesu  windykacji,  począwszy od monitoringu wierzytelności, poprzez 
późną windykację, windykację prawną, aż do sprzedaży wierzytelności. Od 2000 roku związana z takimi instytucjami Citibank Handlowy, Polbank EFG, 
Raiffeisen Polbank, PKO BP SA. Obecnie zatrudniona w Vivus Finance.

Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu - BIG Info Monitor
Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet, gdzie w latach 2002-2004 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 
2004-2009 sprawował funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym 
wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami 
należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń 
należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. 
Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie 
odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. - Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu 
Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wiesław Olech, Koordynator ds. Windykacji - PGE Obrót
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC - kierunek Prawo oraz Studiów podyplomowych z zakresu Prawa gospodarczego.  Związany z branżą 
energetyczną od początków swej kariery zawodowej. Pracę zaczynał w roku 1998 od najniższych stanowisk związanych z monitoringiem i windykacją 
należności w Zamojskiej Korporacji Energetycznej. Obecnie koordynuje proces windykacji w PGE OBRÓT S.A. największym detalicznym sprzedawcy energii 
elektrycznej. 

Dariusz Nowacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej - BGŻ BNP Paribas 
Z branżą bankową związany od 2002 roku. Główny obszar specjalizacji to zarządzanie wierzytelnościami , obejmujące windykację miękką i twardą, współpracę 
z firmami zewnętrznymi oraz sprzedaż wierzytelności. W obszarze tym wdrażał efektywne narzędzia do zarządzania kilkoma miliardami długów, 
optymalizował procesy pod kątem cost/ income oraz wprowadzał KPI (wewnętrzne jak i w stosunku do kontrahentów) wzmacniające wyniki Departamentu. 
Był liderem stremów w 5 różnych procesach przekształceń prawnych, w tym odpowiadał za migracje systemowe w obszarze windykacji. Dodatkowo 
prowadził w Banku projekty optymalizacyjne , min.: „paperless strategy” - wprowadzając zaawansowany system BPM /Workflow; optymalizacja i rozwój  
strategii telesprzedażowej; wdrożenie modelu kosztowego ABC w obszarze windykacji. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniuoraz rachunkowości na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzupełnienie edukacji w kierunku zarządzania 
projektami oraz procesami biznesowymi to: studia podyplomowe na Universite du Quebec au Abitibi – Temiscamingue ; Uniwersytet Ekonomiczny                          
w Katowicach, certyfikat Project Management Professional (PMP) PMI oraz PRINCE2 Practitioner, jak również BPM Certificate « Business Processes Analyst 
Na stanowisku dyrektorskim od 2009 roku.

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

Izabela Kachnowicz, Legal Adviser - EOS KSI Polska 
Radca prawny Izabela Kachnowicz ukończyła edukację prawniczą na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz aplikację sędziowską 
przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W okresie od kwietnia 2006 roku do czerwca 2011  roku pracowała w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku 
(w tym przez okres 2 lat w sekcji do rozpatrywania spraw o przestępstwa gospodarcze). Od 2012 roku do dnia obecnego Izabela Kachnowicz współpracuje       
z EOS KSI Polska Sp. z o.o. i EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. kom. jako radca prawny. Obie spółki świadczą szeroki wachlarz usług na rzecz podmiotów 
rynku finansowego i innych przedsiębiorców. 

Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji - P4/Play 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył 
podyplomowe studia „Windykacji Należności” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szesnaście lat doświadczenia zdobytego w korporacjach 
telekomunikacyjnych (Orange, Play) na stanowiskach Kierownika Działu Windykacji. Odpowiedzialny za nadzór nad procesem windykacji oraz sprzedaży 
wierzytelności w skali masowej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania wierzytelnościami, a także współpracy z zewnętrznymi podmiotami i 
kancelariami prawnymi. Kieruje pracą wykonywaną przez zespół ekspertów i specjalistów z zakresu windykacji oraz windykacji prawnej. Koordynuje działania 
działu windykacji z działaniami innych departamentów funkcjonujących w organizacji. Prelegent na szkoleniach poświęconych zarządzaniu i obrocie 
wierzytelnościami.

Adam Owieczko, Koordynator ds. Rozwoju Biznesu - Provident Polska
Posiada sześcioletnie doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych - zarówno w roli doradcy, jak i reprezentując zbywcę. Od czterech lat prowadzi 
przetargi dla transakcji zbycia oraz nabycia portfeli wierzytelności z ramienia spółek grupy kapitałowej IPF. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej                                      
oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 


