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VI edycja – Dział przyszłości 
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Konferencja
Michał Rączkowski, Adwokat, Partner Zarządzający - Kancelaria RK Legal
Specjalista z zakresu prawa cywilnego i postępowań sądowych. W kancelarii koordynuje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów 
wierzytelnościowych B2C. Od 12 lat zarządza kancelarią RK Legal, świadczącą usługi prawne dla biznesu. Kancelaria, której zespół liczy dziś ponad 120 osób, 
na przestrzeni lat połączyła rzetelną obsługę prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu może profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom                       
w kluczowych aspektach prowadzonej działalności. RK Legal jest członkiem m.in. Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Euro Collect Net 
Lawyers – sieci firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności na terenie UE i poza nią. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami 
sekuryzytacyjnymi. Kancelaria RK Legal  obsługuje wierzytelności B2C oraz należności korporacyjne B2B, także na rynkach zagranicznych. W portfolio naszych 
klientów są banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Jest 
autorem licznych komentarzy prasowych oraz współautorem wydanej w 2018 publikacji: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach 
komorniczych. Komentarz." Wydawnictwa Wolters Kluwer. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. 

Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów - 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. 

Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej - Best
Od 16 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menager z wieloletnim doświadczeniem w wielu obszarach takich jak rozwój i szkolenia pracowników, 
monitoring i jakość rozmów, windykacja telefoniczna, obsługa korespondencji oraz wsparcie strategii windykacyjnej w zakresie importów nowych portfeli, 
oferty produktowej oraz marketingu. Podczas swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości                         
w obszarach operacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu Telemarketer 
Roku. Pasjonatka coachingu, który stanowi jej filozofię działania.

Marek Rechciński, Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych - Bank Pekao 
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 22 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami                                
w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC tworząca systemy zarządzania 
należnościami. Jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu 
kupieckiego zdobywał doświadczenia z perspektywy dostawcy usług. Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył 
swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu                    
w jednym z największych Banków w Polsce  oraz udział w procesie audytu operatora sieci telefonii komórkowej w zakresie przeglądu i ewentualnych 
rekomendacji po-audytowych dotyczących całego procesu restrukturyzacji i windykacji. Swoją karierę zawodową kontynuuje jako Dyrektor Biura w Banku 
Pekao S.A. w Departament Kredytów Nieregularnych - Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME).  Absolwent studiów podyplomowych na Uczelni                                           
im. Koźmińskiego oraz na Uczelni im. Łazarskiego.

Damian Bednarski, Dyrektor Departamentu Windykacji Centralnej - Ultimo
Blisko 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania Contact Center i operacjami w obszarze bankowości, ubezpieczeń i windykacji. Od 9 lat odpowiada                          
za obsługę klienta w Ultimo, lidera rynku wierzytelność. Obecnie zarządza obsługą Klienta niezależnie od etapu obsługi (windykacja polubowna, prawna teren) 
wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia i kanały komunikacji z Klientem.

dr Jan Prasałek, Legal Director - RK RODO
Adwokat, doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Od wielu lat sprawuje funkcje związane 
z zarządzaniem i ochroną danych w kancelariach prawnych, instytucjach finansowych, firmach z branży IT, firmach produkcyjnych i innych podmiotach. Brał 
udział w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony danych osobowych. Członek Grupy Roboczej ds. RODO przy Ministerstwie Cyfryzacji, której 
celem jest wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Piotr Zimmerman, Radca Prawny, Starszy Partner - Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy / Licencjonowany Doradca 
Restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja 
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie 
(1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów 
Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, 
które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r (także                      
w rankingu 2017 r.) Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów 
publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej 
polskiej i międzynarodowej.

Dorota Echaust-Przybytniak - RK RODO
Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiada bogate doświadczenie zdobyte m.in. w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych oraz w sektorze bankowym. Uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339 
                                                                                                        
 ewa.rokicka@bmspolska.pl

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

Patronat medialny:

Ultimo
Kancelaria RK Legal
Best

Bank Pekao
Tauron Obsługa Klienta 
Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:



ŚRODA | 16 października

„Miałam przyjemność być uczestnikiem Kongresu Windykacyjnego VII edycja organizowanego                     
przez BMS Polska Group. Merytoryczne prezentacje, fachowa wiedza i doświadczenie prelegentów                                  
oraz umiejętność przekazania wiadomości są podstawą do wysokiej oceny poziomu warsztatów. 
Organizacja spotkania również wyróżniła się wysokim stopniem profesjonalizmu. Polecam warsztaty 
każdemu, kto chciałby porównać swoje praktyki i procesy windykacyjne z doświadczeniami i wynikami 
pilotaży innych uczestników runku windykacyjnego.”
 

Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK
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9:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Digitalizacja obsługi Klienta i cyfrowa transformacja               
w odpowiedzi na wyzwania rynku windykacyjnego
•Obsługi klienta Online & Marketing Automation.
•Wirtualny agent w służbie celów organizacji Chat Booty,  
  Voice Booty.
•Voice Analitycs wspierający cyfrową transformację     
  Contact Center.
•Praktyczne wykorzystanie digitalnych narzędzi w pracy   
  doradcy Klienta.
Damian Bednarski, Head of Unsecured Collection                    
– Ultimo

Przerwa na kawę

Robotic Process Automation w służbie windykacji. 
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w pracy 
windykatora
•Struktura procesowa pierwszym krokiem do wdrażania   
  nowych technologii.
•Koszty wdrożenia, a oczekiwane korzyści z automatyzacji  
  procesów.
•W jakich procesach sprawdza się RPA – case study.
•Krótko i długo terminowe plany wdrażania usprawnień   
  procesowych (RPA, lean, sztuczna inteligencja)    
  pozwalające na szybkie wygrane i osiągniecie/utrzymanie  
  pozycji lidera w dalszej perspektywie.
Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów                              
– Tauron Obsługa Klienta 

Przerwa na lunch

Nowelizacja procedury cywilnej z perspektywy 
wierzyciela 
•Doręczenia według nowych zasad – zasady, przebieg i 
koszty.
•Nowe zasady organizacji postępowania cywilnego.
•Rewolucja w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym i klauzulowym.
•Pozostałe zmiany, istotne z perspektywy zarządzających 
wierzytelnościami.

10:00

11:00

11:15

Zmiana kosztów sądowych w sprawach cywilnych  
•Zwiększenie opłat w sprawach majątkowych. 
•Postępowania uproszczone i odrębne.
•Zmiany w opłatach stałych. 
•Case studies – kto zapłaci najwięcej?
•Przepisy przejściowe i wprowadzające.
Michał Rączkowski, Adwokat, Partner Zarządzający                              
– Kancelaria RK Legal

Planowane zmiany w postępowaniach upadłościowych   
•Dalsza liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości   
  konsumenckiej.
•Zmiany zasad ogłaszania upadłości przez osoby   
  prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
•Zwiększenie zakresu zachowania majątku przez upadłego.  
•Ułatwienia umorzenia zobowiązań bez spłaty dla   
  dłużników bez żadnego majątku.
•Czy czeka nas zrównanie sytuacji prawnej konsumentów                        
  i mikroprzedsiębiorców?
Piotr Zimmerman, Radca Prawny, Starszy Partner                              
– Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy 

Wpływ PSD2 i RODO na rynek zarządzania 
wierzytelnościami  
•Status firm i kancelarii windykacyjnych w świetle RODO               
  w Polsce i Europie i problemy praktyczne z tym związane.
•Kary za naruszenia przepisów RODO oraz wnioski z nich  
  płynące dla sektora zarządzania wierzytelnościami.
•W jaki sposób zminimalizować ryzyka związane                              
  z przetwarzaniem danych windykując należności?  
•Ustawa o dokumentach publicznych – kto i kiedy może   
  kopiować dokumenty tożsamości? 
•Dyrektywa PSD2 i jej wpływ na rynki finansowe.
dr Jan Prasałek, Counsel, Legal Director – RK RODO
Dorota Echaust-Przybytniak – RK RODO

Zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne

13:45

15:15

16:15

13:15

14:45

14:15

HOT Legal

12:15



CZWARTEK | 17 października

„Spotkanie biznesowe, 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                           
z różnych perspektyw, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nawiązaniu kontaktów biznesowych.”

Mariusz Marek, TAURON Obsługa Klienta

Zmiana kosztów sądowych w sprawach cywilnych  
•Zwiększenie opłat w sprawach majątkowych. 
•Postępowania uproszczone i odrębne.
•Zmiany w opłatach stałych. 
•Case studies – kto zapłaci najwięcej?
•Przepisy przejściowe i wprowadzające.
Michał Rączkowski, Adwokat, Partner Zarządzający                              
– Kancelaria RK Legal

Planowane zmiany w postępowaniach upadłościowych   
•Dalsza liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości   
  konsumenckiej.
•Zmiany zasad ogłaszania upadłości przez osoby   
  prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
•Zwiększenie zakresu zachowania majątku przez upadłego.  
•Ułatwienia umorzenia zobowiązań bez spłaty dla   
  dłużników bez żadnego majątku.
•Czy czeka nas zrównanie sytuacji prawnej konsumentów                        
  i mikroprzedsiębiorców?
Piotr Zimmerman, Radca Prawny, Starszy Partner                              
– Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy 

Wpływ PSD2 i RODO na rynek zarządzania 
wierzytelnościami  
•Status firm i kancelarii windykacyjnych w świetle RODO               
  w Polsce i Europie i problemy praktyczne z tym związane.
•Kary za naruszenia przepisów RODO oraz wnioski z nich  
  płynące dla sektora zarządzania wierzytelnościami.
•W jaki sposób zminimalizować ryzyka związane                              
  z przetwarzaniem danych windykując należności?  
•Ustawa o dokumentach publicznych – kto i kiedy może   
  kopiować dokumenty tożsamości? 
•Dyrektywa PSD2 i jej wpływ na rynki finansowe.
dr Jan Prasałek, Counsel, Legal Director – RK RODO
Dorota Echaust-Przybytniak – RK RODO

Zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne

Czy współczesna wiedza o mózgu i neuronauki mogą być 
kluczem do budowania skutecznych relacji z Klientem 
zadłużonym ? 

Barbara Grześ, Dyrektor Departamentu Windykacji, 
Coach i Trener Biznesu Credit & Collection – Sektor 
Bankowy

Przerwa na kawę

Przyszłość rynku windykacyjnego po zmianach w prawie 
krajowym oraz unijnym – praktyczny wpływ na proces 
oraz przyszłą strukturę jednostek zarządzających 
restrukturyzacją i windykacją
•Zagadnienia wstępne. 
•Zmiany rekomendowane, obligatoryjne.
•Polityka tworzenia rezerw i jej realny wpływ na skłonność  
  banków do szybszej sprzedaży.
•Podsumowanie.
Marek Rechciński, Dyrektor Biura Departamentu 
Kredytów Nieregularnych – Bank Pekao

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Agile w windykacji na przykładzie Best
•Agile – moda czy skuteczny sposób na zwinne   
  działanie?
•Zalety metodologii agile.
•Przykłady wdrożeń metodą agile (usprawnienia   
  systemowe i procesowe).
•Wartość z agile dla ludzi i organizacji.
Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji 
Polubownej – Best

Przerwa na kawę

TBC

Michał Grzywacz, Dyrektor Windykacji Telefonicznej               
– Sektor Bankowy

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa

12:15

14:30

15:30



PRELEGENCI

Michał Rączkowski, Adwokat, Partner Zarządzający - Kancelaria RK Legal
Specjalista z zakresu prawa cywilnego i postępowań sądowych. W kancelarii koordynuje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów 
wierzytelnościowych B2C. Od 12 lat zarządza kancelarią RK Legal, świadczącą usługi prawne dla biznesu. Kancelaria, której zespół liczy dziś ponad 120 osób, 
na przestrzeni lat połączyła rzetelną obsługę prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu może profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom                       
w kluczowych aspektach prowadzonej działalności. RK Legal jest członkiem m.in. Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Euro Collect Net 
Lawyers – sieci firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności na terenie UE i poza nią. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami 
sekuryzytacyjnymi. Kancelaria RK Legal  obsługuje wierzytelności B2C oraz należności korporacyjne B2B, także na rynkach zagranicznych. W portfolio naszych 
klientów są banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Jest 
autorem licznych komentarzy prasowych oraz współautorem wydanej w 2018 publikacji: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach 
komorniczych. Komentarz." Wydawnictwa Wolters Kluwer. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. 

Aneta Kaniewska, Dyrektor Centrum Finansów - 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. 

Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej - Best
Od 16 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menager z wieloletnim doświadczeniem w wielu obszarach takich jak rozwój i szkolenia pracowników, 
monitoring i jakość rozmów, windykacja telefoniczna, obsługa korespondencji oraz wsparcie strategii windykacyjnej w zakresie importów nowych portfeli, 
oferty produktowej oraz marketingu. Podczas swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości                         
w obszarach operacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu Telemarketer 
Roku. Pasjonatka coachingu, który stanowi jej filozofię działania.

Marek Rechciński, Dyrektor Biura Departamentu Kredytów Nieregularnych - Bank Pekao 
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 22 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami                                
w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC tworząca systemy zarządzania 
należnościami. Jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu 
kupieckiego zdobywał doświadczenia z perspektywy dostawcy usług. Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył 
swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu                    
w jednym z największych Banków w Polsce  oraz udział w procesie audytu operatora sieci telefonii komórkowej w zakresie przeglądu i ewentualnych 
rekomendacji po-audytowych dotyczących całego procesu restrukturyzacji i windykacji. Swoją karierę zawodową kontynuuje jako Dyrektor Biura w Banku 
Pekao S.A. w Departament Kredytów Nieregularnych - Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME).  Absolwent studiów podyplomowych na Uczelni                                           
im. Koźmińskiego oraz na Uczelni im. Łazarskiego.

Damian Bednarski, Dyrektor Departamentu Windykacji Centralnej - Ultimo
Blisko 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania Contact Center i operacjami w obszarze bankowości, ubezpieczeń i windykacji. Od 9 lat odpowiada                          
za obsługę klienta w Ultimo, lidera rynku wierzytelność. Obecnie zarządza obsługą Klienta niezależnie od etapu obsługi (windykacja polubowna, prawna teren) 
wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia i kanały komunikacji z Klientem.

dr Jan Prasałek, Legal Director - RK RODO
Adwokat, doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Od wielu lat sprawuje funkcje związane 
z zarządzaniem i ochroną danych w kancelariach prawnych, instytucjach finansowych, firmach z branży IT, firmach produkcyjnych i innych podmiotach. Brał 
udział w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony danych osobowych. Członek Grupy Roboczej ds. RODO przy Ministerstwie Cyfryzacji, której 
celem jest wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Piotr Zimmerman, Radca Prawny, Starszy Partner - Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy / Licencjonowany Doradca 
Restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja 
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie 
(1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów 
Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, 
które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r (także                      
w rankingu 2017 r.) Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów 
publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej 
polskiej i międzynarodowej.

Dorota Echaust-Przybytniak - RK RODO
Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiada bogate doświadczenie zdobyte m.in. w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych oraz w sektorze bankowym. Uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
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