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Kongres Wierzytelności

Aneta Kaniewska, Dyrektor Biura Contact Center - TAURON Obsługa Klienta
Prawnik z wykształcenia, manager, trener, doradca i coach z 16-letnim doświadczeniem zakresie zarządzania należnościami w obszarach 
B2B i B2C. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych                      
na Wydziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe początkowo 
zdobywała w firmach branży finansowej biorąc udział w projekcie windykacyjnym SSE/PSE Polska, następnie w firmie Żagiel zajmującej się 
sprzedażą ratalną i kredytami konsumenckimi gdzie odpowiadała za proces windykacji sądowej. W latach 2004-2016 związana z branżą 
ubezpieczeniowa gdzie była brała udział w stworzeniu struktur windykacyjnych w PZU SA i PZU Życie SA. Obecnie  zarządza Centrum 
Finansów w Tauron Obsługa Klienta sp z o.o. gdzie zajmuje się rozwojem struktury zarządzania należnościami, płatnościami oraz obsługą 
transakcyjną w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w zakresie budowy strategii zarządzania i rozwoju pracowników, inicjowania                                  
i przeprowadzenia projektów zmian organizacyjnych nakierowanych na zwiększenie efektywności i jakości nadzorowanych obszarów                    
oraz  zmniejszenia kosztów realizowanych procesów. W swej pracy dba o to, by bazować na potencjale ludzi, z którymi współpracuje. 

Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej - Wonga.pl
Z windykacją związany od 2003 roku. Pierwsze kroki w branży stawiał na stanowisku Specjalisty ds. Windykacji w Polkomtel Sp. z o.o.               
Od 5 lat pracuje w Wonga.pl, obecnie na stanowisku Kierownika ds. Windykacji. Jest jedną z kluczowych osób, która stworzyła proces 
windykacji w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC. Jest ekspertem z zakresu automatyzacji 
systemów dla procesów windykacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą wolną chwilę spędza                   
z rodziną, jest szczęśliwym ojcem 4 letniego syna, wędkuje, uprawia sporty siłowe.

Wojciech Lasoń, Head of Collection - Aasa Polska
Aktualnie  Dyrektor Działu Windykacji w Aasa Polska S.A. oraz niezależny doradca z zakresu zarządzania procesami windykacyjnymi. 
Manager od lat związany z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident 
Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o. o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko 
Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Tomasz Łapaj, Koordynator Obsługi Prawnej - Santander Bank Polska 
Doktor nauk prawnych ze specjalizacją w zakresie prawa hipotecznego. Kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości. Aktualnie 
koordynator obsługi prawnej w Santander Bank Polska SA, odpowiedzialny za standardy prawne zabezpieczeń wierzytelności, a także 
nadzór nad obsługą postępowań sądowych i tworzeniem rezerw na ryzyko prawne. Wcześniej menedżer jednostki odpowiedzialnej            
za bieżącą obsługę procesów kredytowych w zakresie oceny zabezpieczeń i sporządzania umów. Od listopada 2018 członek Rady 
Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego z ramienia banku. Autor kilku publikacji prawniczych na temat zabezpieczeń 
wierzytelności - m.in dla Rejenta, Monitora Prawa Bankowego, Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także wystąpień          
na konferencjach poświęconych problematyce zabezpieczeń wierzytelności i ochrony praw wierzycieli.

Jacek Krupa, Dyrektor ds. Płatności i Rozliczeń - Orange Polska
W obszarze Fakturowania, Rozliczeń, Windykacji i Płatności zarządzał w firmach: NETII Telekom S.A. Warszawa , Pilicka Telefonia S.A., 
EuroMacc Polska, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A., Orange Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
procesami  billingu i rozliczeń w firmach telekomunikacyjnych. Przeprowadził z sukcesem wdrożenia systemów dla masowych operacji 
billingowych. Od roku 2003 związany z Orange Polska gdzie od 15 lat odpowiada  za fakturowanie abonentów, rozliczenie ich płatności                     
i windykację należności. W pracy skupiony na  automatyzacji i elektronizacji procesów, zwolennik upraszczania.

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. Przewodniczący 
Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. 

Marek Blicharz, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu - Provident Polska
Absolwent Davidson College (kierunek Matematyka) w USA oraz Studia MBA na INSEAD we Francji. Związany ze sprzedażą wierzytelności 
w firmie Provident Polska od 2012 roku. Karierę rozpoczął w KPMG Polska oraz KPMG Londyn, a po ukończeniu MBA podjął prace                      
nad projektami w Roland Berger Strategy Consultants w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi projekty i przejął odpowiedzialność                            
za transakcje strategiczne związana z rozwojem Provident Polska.

Mieczysław Piekarski, Partner Zarządzający, Radca Prawny, Syndyk - Kancelaria Piekarski & Partnerzy
Od ponad 17 lat prowadzi nowoczesną kancelarię prawną Piekarski & Partnerzy świadczącą usługi dla polskich i międzynarodowych 
podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych oraz podmiotów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego na kierunku prawo. Ukończył aplikację sądową i radcowską oraz jest licencjonowanym syndykiem. Specjalizuje się w szeroko 
pojętym prawie gospodarczym i cywilnym oraz w prawie upadłościowym. Prezes Zarządu firmy windykacyjnej Wertus Windykacja                              
i Restrukturyzacja Sp. z o.o. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w procesach windykacyjnych, w obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych. Wielokrotnie kierował procesami połączeń, przekształceń i przejmowania spółek oraz przeprowadzaniem due diligence. 
Ma rozległe doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych  oraz w negocjacjach umów handlowych 
oraz w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych i arbitrażowych.

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339 
                                                                                                        
 ewa.rokicka@bmspolska.pl

https://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/



WTOREK | 19 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    Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Sprzedaż wierzytelności jako etap procesu 
windykacji - otoczenie prawne, rynkowe                             
i organizacyjne
•Dotychczasowy model zarzadzania    
  wierzytelnościami.
•Zmiany prawne - konieczność weryfikacji    
  dotychczasowych założeń.
•Zmiany na rynku zarządzania wierzytelnościami                
  - wpływ na decyzje wierzycieli.
•Organizacja ucząca się czyli jak się odnaleźć w nowej  
  rzeczywistości i utrzymać efektywność procesu.
Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów            
– TAURON Obsługa Klienta 

Przerwa na kawę

Modele współpracy z zewnętrznymi partnerami 
oraz metody oceny ich efektywności
•Czy warto sprzedawać swoje wierzytelności?
•Jeśli tak to na jakich zasadach?
•Współpracujemy i co dalej?
•Modele oceny efektywności.
Wojciech Lasoń, Head of Collection – Aasa Polska 

Przerwa na lunch

9:30

10:30

10:45

Zmiany w kosztach egzekucyjnych z perspektywy 
wierzyciela 
•Nowe ustawy komornicze – w jakim kierunku idą   
  zmiany?
•Koszty komornicze po nowelizacji – kto zyska,                
  kto straci?
• Opłaty egzekucyjne obciążające wierzyciela               
  – case studies:
 - Wierzyciel pierwotny
 - Wierzyciel wtórny
Michał Kwieciński, Managing Partner – Kancelaria 
RK Legal

Przerwa na kawę

Proces sprzedaży wierzytelności na przykładzie 
Wonga.pl
•Od czego zacząć? Na co zwracać uwagę?
•Modele sprzedaży wierzytelności..
•Sprzedać czy obsługiwać wewnętrznie?
Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji 
Polubownej i Sądowej – Wonga.pl

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

Przyjęcie integracyjne

12:45

15:00

15:30

11:45

13:45

14:00



ŚRODA | 20 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.”
Maciej Kurzawa, Bank Millennium

Proces weryfikacji kupców w erze po ogłoszeniu 
upadłości jednego z graczy na rynku                                
- perspektywa inwestora zagranicznego
Marek Blicharz, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu      
– Provident Polska 

Przerwa na kawę

Proces przetargowy na przykładzie modelu Orange 
Polska
•Zasady wyboru oferentów.
•Przygotowanie procesu sprzedaży wierzytelności.
•Przejrzysty proces wyboru nabywcy - aukcja   
  elektroniczna, proces decyzyjny.
•Współpraca z nabywcami po sprzedaży    
  wierzytelności. 
Jacek Krupa, Dyrektor ds. Płatności i Rozliczeń          
– Orange Polska 

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela                    
- co zrobić, gdy już kupię wierzytelność
•Zmiana wierzyciela a przedawnienie roszczeń                    
  w świetle nowych przepisów USTAWY O ZMIANIE  
  USTAWY - KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH   
  INNYCH USTAW.
•Prowadzenie skutecznej egzekucji roszczenia   
  (umowa cesji, nadanie klauzuli na nabywcę   
  wierzytelności).
•Spełnienie świadczenia na rzecz poprzedniego   
  wierzyciela – czy skutecznie zwalnia dłużnika                   
  z długu? 
Mieczysław Piekarski, Partner Zarządzający, Radca 
Prawny, Syndyk – Kancelaria Piekarski & Partnerzy

Przerwa na kawę

Nabycie wierzytelności od banku - w kontekście 
przejęć na rynku bankowym
•Wykazanie następstwa prawnego dla wierzytelności  
  objętych wcześniejszymi przejęciami na rynku   
  bankowym.
•Specyfika podziału przez wydzielenie; plan podziału.
•Wstąpienie w miejsce banku-wierzyciela                          
  w procesach i postępowaniach egzekucyjnych.
•Specyfika przejętych wierzytelności bankowych            
  w egzekucjach prowadzonych na podstawie BTE.
Tomasz Łapaj, Koordynator Obsługi Prawnej               
– Santander Bank Polska 

Planowane zakończenie Kongresu, wręczenie 
certyfikatów

13:15

15:30

9:30    Rejestracja, poranna kawa

12:15

14:15

14:30



PRELEGENCI

Aneta Kaniewska, Dyrektor Biura Contact Center - TAURON Obsługa Klienta
Prawnik z wykształcenia, manager, trener, doradca i coach z 16-letnim doświadczeniem zakresie zarządzania należnościami w obszarach 
B2B i B2C. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych                      
na Wydziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe początkowo 
zdobywała w firmach branży finansowej biorąc udział w projekcie windykacyjnym SSE/PSE Polska, następnie w firmie Żagiel zajmującej się 
sprzedażą ratalną i kredytami konsumenckimi gdzie odpowiadała za proces windykacji sądowej. W latach 2004-2016 związana z branżą 
ubezpieczeniowa gdzie była brała udział w stworzeniu struktur windykacyjnych w PZU SA i PZU Życie SA. Obecnie  zarządza Centrum 
Finansów w Tauron Obsługa Klienta sp z o.o. gdzie zajmuje się rozwojem struktury zarządzania należnościami, płatnościami oraz obsługą 
transakcyjną w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w zakresie budowy strategii zarządzania i rozwoju pracowników, inicjowania                                  
i przeprowadzenia projektów zmian organizacyjnych nakierowanych na zwiększenie efektywności i jakości nadzorowanych obszarów                    
oraz  zmniejszenia kosztów realizowanych procesów. W swej pracy dba o to, by bazować na potencjale ludzi, z którymi współpracuje. 

Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej - Wonga.pl
Z windykacją związany od 2003 roku. Pierwsze kroki w branży stawiał na stanowisku Specjalisty ds. Windykacji w Polkomtel Sp. z o.o.               
Od 5 lat pracuje w Wonga.pl, obecnie na stanowisku Kierownika ds. Windykacji. Jest jedną z kluczowych osób, która stworzyła proces 
windykacji w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC. Jest ekspertem z zakresu automatyzacji 
systemów dla procesów windykacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą wolną chwilę spędza                   
z rodziną, jest szczęśliwym ojcem 4 letniego syna, wędkuje, uprawia sporty siłowe.

Wojciech Lasoń, Head of Collection - Aasa Polska
Aktualnie  Dyrektor Działu Windykacji w Aasa Polska S.A. oraz niezależny doradca z zakresu zarządzania procesami windykacyjnymi. 
Manager od lat związany z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident 
Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o. o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko 
Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Tomasz Łapaj, Koordynator Obsługi Prawnej - Santander Bank Polska 
Doktor nauk prawnych ze specjalizacją w zakresie prawa hipotecznego. Kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości. Aktualnie 
koordynator obsługi prawnej w Santander Bank Polska SA, odpowiedzialny za standardy prawne zabezpieczeń wierzytelności, a także 
nadzór nad obsługą postępowań sądowych i tworzeniem rezerw na ryzyko prawne. Wcześniej menedżer jednostki odpowiedzialnej            
za bieżącą obsługę procesów kredytowych w zakresie oceny zabezpieczeń i sporządzania umów. Od listopada 2018 członek Rady 
Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego z ramienia banku. Autor kilku publikacji prawniczych na temat zabezpieczeń 
wierzytelności - m.in dla Rejenta, Monitora Prawa Bankowego, Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także wystąpień          
na konferencjach poświęconych problematyce zabezpieczeń wierzytelności i ochrony praw wierzycieli.

Jacek Krupa, Dyrektor ds. Płatności i Rozliczeń - Orange Polska
W obszarze Fakturowania, Rozliczeń, Windykacji i Płatności zarządzał w firmach: NETII Telekom S.A. Warszawa , Pilicka Telefonia S.A., 
EuroMacc Polska, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A., Orange Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
procesami  billingu i rozliczeń w firmach telekomunikacyjnych. Przeprowadził z sukcesem wdrożenia systemów dla masowych operacji 
billingowych. Od roku 2003 związany z Orange Polska gdzie od 15 lat odpowiada  za fakturowanie abonentów, rozliczenie ich płatności                     
i windykację należności. W pracy skupiony na  automatyzacji i elektronizacji procesów, zwolennik upraszczania.

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. Przewodniczący 
Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. 

Marek Blicharz, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu - Provident Polska
Absolwent Davidson College (kierunek Matematyka) w USA oraz Studia MBA na INSEAD we Francji. Związany ze sprzedażą wierzytelności 
w firmie Provident Polska od 2012 roku. Karierę rozpoczął w KPMG Polska oraz KPMG Londyn, a po ukończeniu MBA podjął prace                      
nad projektami w Roland Berger Strategy Consultants w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi projekty i przejął odpowiedzialność                            
za transakcje strategiczne związana z rozwojem Provident Polska.

Mieczysław Piekarski, Partner Zarządzający, Radca Prawny, Syndyk - Kancelaria Piekarski & Partnerzy
Od ponad 17 lat prowadzi nowoczesną kancelarię prawną Piekarski & Partnerzy świadczącą usługi dla polskich i międzynarodowych 
podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych oraz podmiotów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego na kierunku prawo. Ukończył aplikację sądową i radcowską oraz jest licencjonowanym syndykiem. Specjalizuje się w szeroko 
pojętym prawie gospodarczym i cywilnym oraz w prawie upadłościowym. Prezes Zarządu firmy windykacyjnej Wertus Windykacja                              
i Restrukturyzacja Sp. z o.o. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w procesach windykacyjnych, w obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych. Wielokrotnie kierował procesami połączeń, przekształceń i przejmowania spółek oraz przeprowadzaniem due diligence. 
Ma rozległe doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych  oraz w negocjacjach umów handlowych 
oraz w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych i arbitrażowych.
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