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WTOREK | 25 września

9:30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

10:00

Everything is connected…

13:25

•Dział windykacji – po co to komu?

Zarządzanie ryzykiem płatności – wielokanałowa
sprzedaż krajowa / eksportowa
•Dostosowanie strategii do wielu kanałów dystrybucji
oraz różnej grupy docelowej.

- niezbędne kwalifikacje
- postawione zadania

•Eksport – jak opracowujemy strategię dla różnych rynków
i grup docelowych.

- oczekiwanie efekty
- wartość dodana

•Outsoursing ryzyka – prewencja, ograniczanie ryzyka,
zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie zdarzeniami
windykacyjnymi w GD Decora.

•Określenie skuteczności pracy działu windykacji.
•Sposoby dotarcia do klienta zewnętrznego oraz
dotarcia się z klientem wewnętrznym:

•Jak rozumiemy indywidualne podejście do klienta i jak to
u nas wygląda.

- usprawnienia

•Jak pogodzić te wszystkie zadania z panującymi realiami
oraz oczekiwaniami biznesu w kilku osobowym zespole
– case study.

- platformy CRM
•Budowanie „koalicji” w zakresie współpracy działu
windykacji z innymi działami.

Piotr Kaniak, Kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem
Kredytowym – Decora

Adriana Piotrzkowska, Kierownik Sekcji Windykacji
– Klima-Therm
11:05

Przerwa na kawę

14:30

Przerwa na kawę

11:20

Rekompensata odzyskiwania należności jako skuteczne
narzędzie windykacyjne

14:45

Prawidłowa rozmowa windykacyjna, jako klucz do
skutecznego odzyskania należności
•Podtrzymanie dobrych relacji biznesowych, a odzyskanie
należności – przebieg prawidłowej i skutecznej rozmowy
windykacyjnej z omówieniem poszczególnych etapów.

•Potencjalne korzyści z wdrożenia rekompensat
w przedsiębiorstwie.
•Zagrożenia i ryzyka.

•Najczęstsze błędy popełniane w trakcie rozmowy
telefonicznej.

•Proces implementacji instrumentu wewnątrz firmy
i wobec kontrahentów.

•Tembr głosu w rozmowie windykacyjnej – psychologiczne
aspekty telefonicznej windykacji.

•Praktyka i rola orzecznictwa w ugruntowaniu instytucji
w obrocie gospodarczym.

•Co zrobić, kiedy nie mamy Call Center w firmie
– zrezygnować z rozmów telefonicznych, ograniczyć,
a może poprosić o wsparcie inne działy.

Przerwa na lunch

•Jednoosobowy dział windykacji na osiem centrów
handlowych w Polsce – klucz do sukcesu i utrzymania
wysokiej spłacalności.
Karolina Klaude, Vindication Specialist – Neinver Polska
15:50

Planowane zakończenie

16:10

Przyjęcie integracyjne dla uczestników Kongresu
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Kamil Zbaracki, Spomlek
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„Byłem uczestnikiem marcowej edycji spotkania w 2017 roku „Skuteczna Windykacja B2B na miarę
naszych czasów”. Bardzo dobrze oceniam dobór prelegentów oraz tematyki wystąpień. Całe spotkanie
było na wysokim merytorycznym poziomie. Osoby tworzące grupę BMS to idealny przykład zgranego
zespołu, co przekłada się na świetną organizację całego wydarzenia.
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12:25

Tibor Bartoszewicz, Dyrektor Działu Zarządzania
Wierzytelności – Urtica

ŚRODA | 26 września

9:30 Rejestracja, poranna kawa

10:00

Handel z rynkami wschodzącymi – piękna plaża, czy
żeglowanie wśród raf?

13:25

Kluczowe zasady i narzędzia skutecznej polityki
kredytowo-windykacyjnej na przykładzie Grupy Topex

•Windykacja krajowa – czyli jak nam się udaje ściągać
należności przed terminem zapadalności.

•Ocena klienta, sprzedaż, monitorowanie, windykacja
jako zintegrowany proces współpracy z klientem.

•Zabezpieczanie płatności w krajach o odmiennej kulturze
na przykładzie Iranu, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Indonezji
Indii oraz..... Szwecji.

•Budowa współpracy wewnętrznej dająca sukces na
zewnątrz (włączenie innych działów, dawanie wsparcia,
usługi dodatkowe wobec klienta wewnętrznego,
eksperckość, wspólny sukces jako spoiwo współpracy).

•Jak handlujemy z krajami o podwyższonym ryzyku, takimi
jak Liban, Sudan, Filipiny, Iran.

•Przewaga informacyjna i informatyczna nad klientem
(regularne informowanie klienta, pełna wymiana
informacji wewnątrz organizacji o wszelkich
uzgodnieniach z klientem, automatyczna weryfikacja
realizacji ustaleń).

•Czy akredytywa dają pewność zapłaty - ryzyka biznesowe
i formalne.
Monika Owerko, Dyrektor Finansowy – ALVO Medical
11:05

Przerwa na kawę

•„Prosisz – to masz / Nie prosisz – ma klient”
Zorganizowana aktywność podstawą systemu
zarządzania należnościami.

11:20

Ubezpieczenie należności jako narzędzie w rękach
działów windykacji – case study

•Wypracowanie modelu i dopasowanie narzędzi
komunikacyjno-informatycznych.

•Prawidłowe zarządzenie wierzytelnością klienta:

•Utrwalenie nawyków własnych pracowników organizacji
i wypracowanie relacji z klientem zgodnych z zasadami
jako narzędzie sukcesu długofalowego.

- zgłoszenie do ubezpieczenia lub „klient
nienazwany”

Jacek Ruciński, Kierownik ds. Należności i Windykacji
– Grupa Topex

- monitorowanie zmian w limitach kupieckich
•Dokumentacja związana z transakcjami handlowymi
jako podstawowy argument w negocjacjach z
ubezpieczycielem:

14:30

Planowane zakończenie

- umowa handlowa
- Fv, Wz, CMR …
- monity, uznanie długu, potwierdzenie salda
•Wyłudzenie towaru – jak chronić swoje należności.
•Wady i zalety systemu ubezpieczeń należności z punktu
widzenia działu windykacji.
Andrzej Chmielowski, Kierownik Logistyki i Windykacji
– Res-Drob
12:25

Przerwa na lunch

Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „Skuteczna windykacja B2B” organizowanym przez firmę
BMS Group i oceniam bardzo wysoko jego wartość merytoryczną. Konwencja wydarzenia jest niezmiernie ciekawa z uwagi na to,
że swoimi doświadczeniami z dziedziny zarządzania należnościami dzielą się praktycy – specjaliści i managerowie, mający
wieloletnie doświadczenie zawodowe i znający od podszewki całe spektrum zagadnień i wyzwań z tym związanych. Wartością
dodaną jest również udział ekspertów z dziedziny prawa czy komorników sądowych, którzy przybliżają tematykę z nieco innej
perspektywy, co pozwala na poszerzenie horyzontów i spojrzenie na zagadnienia związane z windykacją z lotu ptaka. Jeśli
miałabym podsumować, dlaczego udział w tym wydarzeniu był dla mnie wartością, to przede wszystkim z uwagi na poszerzenie
wiedzy merytorycznej oraz możliwość benchmarkingu standardów credit management w mojej organizacji z innymi
przedsiębiorstwami, ale również dał mi inspirację, jakie aspekty mogłabym poprawić w mojej organizacji, aby pomóc jej odnosić
wymierne sukcesy rynkowe w przyszłości.

Magdalena Woźniak, Konica Minolta Business Solutions Polska

PRELEGENCI
Andrzej Chmielowski, Kierownik Działu Logistyki i Windykacji - Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob

Absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zawodową, od początku związaną
z windykacją, rozpoczął w jednej z największych firm produkcyjnych z branży przetwórstwa owocowo – warzywnego. Od 2011 roku
pracuje w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB, na stanowisku Kierownika Działu Logistyki i Windykacji, nadzorując cały
proces związany z monitorowaniem i windykacją należności. Współpracuje z wieloma wywiadowniami gospodarczymi oraz firmami
ubezpieczającymi transakcje handlowe. Koordynuje procesy sprzedażowe poprzez weryfikacje klientów, negocjacje terminów płatności,
kontrole ich wiarygodności, terminowe przekazywanie spraw do windykacji zewnętrznych oraz egzekwowanie wniosków szkodowych od
ubezpieczycieli.

Karolina Klaude, Vindication Specialist - Neinver Polska

Absolwentka wydziału prawa, a także studiów podyplomowych " Prawo egzekucyjne i windykacja należności". Posiada również certyfikat
Doradcy Prawnego i od lat z zaangażowaniem udziela się w szkoleniach windykacyjnych. Od ponad 13 lat zajmuje się zawodowo
windykacją należności na wielu płaszczyznach. Budowała działy windykacji, implementowała programy windykacyjne, pisała procedury
i instrukcje, nadzorowała procesy windykacyjne oraz wciąż aktywnie odzyskuje należności. Obecnie, od prawie 4 lat sprawuję nadzór nad
pełnym portfolio windykacyjnym dla firmy Neinver, jednej z wiodących firm działających na europejskim rynku nieruchomości, lidera
w sektorze centrów outlet. Jest osobą z dużym poczuciem humoru i pasjonatką zarówno swojego zawodu jak i hobby. Prywatnie od 15 lat
motocyklistka kochająca podróże.

Jacek Ruciński, Kierownik ds. Należności i Windykacji - Grupa Topex

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzaniem należnościami zajmuję się od 1998 roku.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Cezex Sp. z o.o. gdzie pełnił między innymi funkcje Kierownika ds. Należności i Windykacji oraz
Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Systemu ISO. Przez kilka lat był też Prezesem Zarządu w firmie windykacyjnej Protector Inkaso.
Od 6 lat w Grupie Topex. Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA).

Adriana Piotrzkowska, Kierownik Sekcji Windykacji - Klima Therm

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Finansów i Zarządzania. Z windykacją nieprzerwalnie 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 oraz właściwą pracę zespołu. W obecnej spółce od ponad 2 lat. Do obowiązków, poza powyższymi, należą bieżąca
współpraca z Ubezpieczycielem, Kancelarią Prawną oraz innymi działami w Spółce, w szczególności z Działem Handlowym oraz Działem
Obsługi Klienta.

Monika Owerko, Dyrektor Finansowy - ALVO Medical

Dyrektor Finansowy z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu finansami spółek prawa handlowego i grup kapitałowych w branżach:
developerskiej, produkcyjnej, handlowej i usługowej. Członek Zarządu, Rad Nadzorczych, Prokurent Samoistny nadzorujący i negocjujący
procesy przekształceń, restrukturyzacji, sprzedaży i fuzji przedsiębiorstw. Buduje i rozwija efektywne zespoły poprzez nowoczesny
leadership. Od ponad dwóch lat zarządza finansami producenta wyposażenia sal operacyjnych – ALVO Sp. z o.o. Sp.k. Bloki operacyjne,
sale hybrydowe i pomieszczenia przygotowawcze wyposażone w produkty i całe systemy rozwiązań dostarczanych przez ALVO pracują
praktycznie na całym świecie – od Meksyku i Panamy przez Europę, Afrykę, Bliski Wschód aż po najdalsze zakątki Azji. Ukończyła Wyższą
Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Aalto University w Helsinkach.

Piotr Kaniak, Kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym - Decora

Absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersystetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2013 związany z bankowościa (od windykacji
należności do zarządzania projektami w pionie kredytowym spółki leasingowej BZ WBK). W latach 2013-2014 kierownik działu kontroli
procesów windykacji prawnej w Ultimo S.A.. Od roku 2014 w GK Decora, gdzie zaczynał jako manager działu windykacji oraz controllingu.
Aktualnie kierownik ds. zarządzania ryzykiem, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykami w spółce giełdowej, w tym zarządzanie ryzykiem
kredytowym oraz windykacją.

Tibor Bartoszewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Wierzytelności - Urtica

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł MBA WSB & Franklin University.
Z windykacją należności związany od kilkunastu lat. Posiada doświadczenie zarówno w zarządzaniu masowymi procesami windykacji B2C
jak i windykacji B2B. Odpowiadał za kilkusetosobowy zespół windykacji i restrukturyzacji banku, obecnie zarządza obszarem ryzyka
i windykacji w Urtica sp. z o.o. - największym polskim dystrybutorze leków. Jako właściciel GOX COLLECTION realizuje również
międzynarodowe projekty windykacyjne.

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

