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Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zarządzanie Masowymi postępowaniami 
sądowymi
Jak sprawnie zarządzać podczas masowych postępowań sądowych.

• Źródła masowych postępowań sądowych.

• Prewencja oraz sanowanie przyczyn powstawania masowych postępowań sądowych.

• Etapy, fazy i punkty zwrotne w masowych procesach sądowych.

• Sposoby i metody rozstrzygania sporów i kryteria doboru najefektywniejszych rozwiązań.



Warsztat

 Zarządzanie Masowymi Postępowaniami Sądowymi

Cel:
 
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania i postepowania podczas   
    masowych postępowań sądowych.

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Grupą docelową są specjaliści, prawnicy, radcy prawni oraz osoby, które chcą zgłębić  
    tematykę masowych postępowań sądowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Warsztat będzie prowadzony przez trzech prawników praktyków, którzy przekażą   
    uczestnikom swoje doświadczenia, które nabyli podczas zarządzania procesami   
     organizacji oraz negocjacjom z urzedami państwowymi.
 • Uczestnik pozna możliwości budowania strategii i odpowiedniego podejścia zależnie  
    od poznanych typów i rodzajów masowych postępowań sądowych. 
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z praktykami, którzy    
    przeprowadzali organizacje przez masowe postępowania sądowe.

Metodyka prowadzenia zajęć: 

 • Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę    
    zarządzania ryzykiem i procesami podczas masowych postępowań sądowych oraz   
    praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę.
 • Program warsztatu został zbudowany na podstawie doświadczeń zawodowych   
    trenerów. Dzięki czemu zajęcia będą przeprowadzone na faktycznych przypadkach.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat

9.00 Wprowadzenie 

• Typy i rodzaje masowych postępowań sądowych.
• Źródła masowych postępowań sądowych.
• Mitygacja skutków masowych postępowań sądowych dla firmy.
• Prewencja oraz sanowanie przyczyn powstawania masowych postępowań sądowych.
• Modele zarządzania portfelami masowych postępowań sądowych.
• Outsourcing, Insourcing, Modele mieszane.

10.30 – 11.00 przerwa

• Obowiązki raportowe dotyczące masowych postępowań sądowych.
• Etapy, fazy i punkty zwrotne w masowych procesach sądowych.
• Ocena i szacowanie ryzyka prawnego dla firmy w masowych postępowaniach sądowych.

12.00 – 13.00 przerwa

• Zarządzanie konfliktem interesów w postępowaniach.
• Sposoby i metody rozstrzygania sporów i kryteria doboru najefektywniejszych rozwiązań.
• Zespół projektowy – role, obowiązki, struktura, komunikacja, zadania.
• Pułapki dla menadżerów.
• Zarządzanie kryzysowe w masowych postepowaniach sądowych.

14.15 – 14.30 przerwa

• Współpraca pomiędzy zespołem projektowym a doradcą zewnętrznym.
• Problem tworzenia rezerw w związku z postępowaniami masowymi.
• Wykonanie wyroków i egzekucja w masowej skali.
• Komunikacja zewnętrzna.
• Zarządzanie kosztami postępowań oraz metody ich redukcji.
• Instrumenty zarządzania procesami.

16.00 – Podsumowanie 



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
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Dr Patryk Laskorzyński 

Jest adwokatem i radcą prawnym specjalizującym się w problematyce 
windykacji, finansów i bankowości oraz ubezpieczeń. Od blisko dwóch dekad 
doradza krajowym i zagranicznym bankom, funduszom inwestycyjnym, 
towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom windykacyjnym w kwestiach 
regulacyjnych, strukturyzowaniu i realizacji transakcji finansowych, w tym w 
szczególności nabywaniu portfeli wierzytelności pieniężnych, jak również w 
zarządzaniu pakietami wierzytelności, masowych postępowaniach sądowych 
i windykacji wierzytelności.

Beata Kopczyńska 

adwokat, wspólnik w Kancelarii KPK Legal. Posiada blisko 10 lat 
doświadczenia w obsłudze prawnej instytucji finansowych, które zdobyła w 
dużej polskiej kancelarii prawnej oraz jako prawnik in house w towarzystwie 
ubezpieczeń. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla m.in. 
zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. W Kancelarii 
KPK Legal zarządza praktyką obsługi podmiotów z branży finansowej w 
zakresie bieżącego doradztwa, wsparcia projektów wdrożeniowych i 
prowadzenia sporów sądowych. Specjalizuje się w obszarze postępowań z 
zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz związanych z roszczeniami 
mającymi oparcie w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Łukasz Lasko

aplikant radcowski, w Kancelarii KPK Legal zarządza jednym z zespołów 
obsługi spraw spornych, sprawując nadzór nad blisko tysiącem spraw 
sądowych. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał 
głównie w kancelariach, świadcząc usługi obejmujące m.in. bieżącą obsługę 
prawną zakładów ubezpieczeń. Obszar jego zainteresowań stanowi prawo 
cywilne i prawo ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prowadzeniu 
sporów sądowych w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności 
dotyczących abuzywności klauzul umownych i sporów o wypłatę świadczeń z 
gwarancji ubezpieczeniowych. Ukończył Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


