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PRELEGENCI
Adam Kuszyk, CEO / Prezes Zarządu - KredytOK / Capital Service

Absolwent zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i menadżerskich studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Certyfikowany księgowy,
biegły rewident oraz certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA) z wieloletnim doświadczeniem w Big4 – Deloitte. Wieloletni dyrektor
finansowy oraz członek zarządu, w tym w grupach kapitałowych notowanych na GPW. Prezes spółki pożyczkowej Capital Service S.A.,
którą z pozycji niewielkiej lokalnej firmy wprowadził do pierwszej dziesiątki pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce, z przychodami
i portfelem istotnie powyżej 100 mln zł.

Przemysław Cichoń, Chief Investment Officer, Członek Zarządu - Ultimo

Pracę w Ultimo rozpoczął w 2002 roku, gdzie zdobywał kolejne doświadczenia i osiągał szczeble kariery zawodowej. Początkowo
zajmował stanowisko analityka w Departamencie Ryzyka Kredytowego, w którym od 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora. W latach
2006-2008 doświadczenie na rynku finansowym zdobywał jako Dyrektor Wykonawczy, a od 2008 roku był Dyrektorem Departamentu
Strategii i Kampanii. We wrześniu 2017 roku objął funkcję Chief Investment Officera odpowiedzialnego za inwestycje (zakup portfeli
wierzytelności), wyceny, prognozy i relacje z partnerami biznesowymi. W marcu 2019 roku został powołany na stanowisko Członka
Zarządu Ultimo S.A. Od listopada 2019 objął również nadzór nad całością procesów obsługi portfeli zabezpieczonych.

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 2005 rozpoczął przygodę z sektorem bankowym.
Od 2015 jest Dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych. 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. Zaangażowany w życie lokalnych
społeczności oraz projekty mentoringowe.

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. Dwadzieścia 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.

Piotr Dąbkowski, Manager - Kredytowy Portfel Nieregularny, Zespół Jakości i Outsourcingu - ING Bank Śląski

Z windykacją związany od 2005 roku. Przygodę z branżą zaczynał jako negocjator w call centre. Od 2010 roku zarządzał w ING zespołem
odpowiedzialnym za standaryzację i jakość w obszarze komunikacji z dłużnikami. Przez ponad 5 lat jego celem było szkolenie
negocjatorów i eliminowanie ryzyk reputacyjnych w rozmowach windykacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich wskaźników
efektywności. Obecnie zarządza procesem outsourcingu windykacyjnego i odpowiada za sprzedaż wymagalnych wierzytelności
detalicznych banku ING. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Anna Burczyk, Starszy Specjalista ds. Obsługi Kontraktów Outsourcingowych - ING Bank Śląski

Od 2002 roku związana z ING Bankiem Śląskim SA. Przez prawie 10 lat zdobywała doświadczenie w Wydziale Windykacji: najpierw
w Zespole Windykacji Prawnej zajmowała się odzyskiwaniem należności na etapie egzekucyjnym a następnie w Zespole Windykacji
Sądowej i Zewnętrznej nadzorowała i wspierała merytorycznie pracę partnerów zewnętrznych. W 2016 roku przeszła do Zespołu Jakości
i Outsourcingu gdzie nadzorowała rozwój i monitorowała kompetencję doradców oraz jakość rozmów z klientami. Jako ekspert i trener
prowadziła liczne projekty szkoleniowe dla pracowników ING oraz partnerów zewnętrznych. Obecnie koordynuje długoterminowe zadania
projektowe odpowiadając min. za procesy przetargowe, wybór nowych dostawców oraz sprzedaż wierzytelności.

Mirosław Gachowski, Dyrektor Biura Zarządzania Wierzytelnościami - Bank BPH

Związany z bankowością od 2004 roku (GE Money Bank, Bank BPH), niezmiennie w obszarze szeroko pojętej obsługi wierzytelności.
Bogate doświadczenie w budowie procesów windykacyjnych zarówno w zespołach stacjonarnych jak i rozproszonych. Liczny udział
oraz prowadzenie projektów optymalizujących działanie jednostek windykacyjnych włącznie z projektami na styku fuzji banków. Od 2016
roku Dyrektor Biura Zarządzania Wierzytelnościami Banku BPH, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i windykacji prawnej kredytów
i pożyczek hipotecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunek prawo oraz Podyplomowych
Studiów Szkoły Głównej Handlowej – Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.

Michał Czekalski, CEO - Dronn.com

Przedsiębiorca i Business Angel. Od 2012r rozwija spółki z obszaru nowych technologii. Laureat nagrody EY Entrepreneur of the Year 2013.
Od 2018 jako CEO spółki Dronn.com rozwija system do automatyzacji kontaktu w procesach windykacyjnych dla branży finansowej.
Najchętniej relaksuje się przy mocnym wietrze na kitesurfingu i łodziach typu skiff.

Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: 660 270 791
BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

ŚRODA | 26 lutego

09:00

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

09:30 Dobór odpowiedniej strategii w związku
ze zmianami na rynku obrotu wierzytelnościami
•Przegląd aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania
wierzytelnościami.
•Analiza prowadzonych postępowań przetargowych
w przeszłości.
•Aktualne strategie na rynku obrotu
wierzytelnościami.
•Przyszłość rynku sprzedaży wierzytelności.
Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji
– P4/Play

10:30 Przerwa na kawę

10:45 Rynek obrotu wierzytelnościami - 7 grzechów
głównych
•Obszary i praktyki wpływające na nieefektywności
występujące w procesie.
Przemysław Cichoń, Chief Investment Officer,
Członek Zarządu – Ultimo

11:45 Przerwa na lunch

12:45 Wpływ nowych regulacji na rynek obrotu
wierzytelnościami
•Wpływ nowych regulacji EBA dot. ekspozycji NPE
na sektor bankowy.
•Nowa definicja default w bankowości.
•Zmiany w postępowaniu cywilnym
– czyli sprzedawać czy windykować?

13:10 PANEL DYSKUSYJNY
Wpływ nowych regulacji na rynek obrotu
wierzytelnościami – kierunki rozwoju rynku
i modeli windykacyjnych
Moderator: Paweł Kurpiński, Dyrektor
Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji
Klientów Detalicznych – mBank
Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji
– P4/Play
Przemysław Cichoń, Chief Investment Officer,
Członek Zarządu – Ultimo
Piotr Dąbkowski, Manager - Kredytowy Portfel
Nieregularny, Zespół Jakości i Outsourcingu – ING
Bank Śląski

13:50 Przerwa na kawę

14:10 Możliwości zwiększanie wartości portfela NPL
na trudnym rynku
•Trendy rynkowe, w tym na rynku NPL.
•Implikacje dla branży pożyczkowej.
•Sposoby na podnoszenie wartości portfela NPL.
•Możliwe scenariusze na przyszłość i ich ocena.
Adam Kuszyk, CEO / Prezes Zarządu
– KredytOK / Capital Service

15:10 Zakończenie I dnia konferencji
•Transfer z hotelu do restauracji
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“Spotkanie biznesowe z cyklu „Obrót wierzytelnościami VI edycja”, było pierwszym
ze spotkań organizowanych przez firmę BMS Polska 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.”
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16:00 Przyjęcie integracyjne

CZWARTEK | 27 lutego

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00 Ewolucja procesu sprzedaży wymagalnych
wierzytelności detalicznych w ING Banku Śląskim
•Wybór spraw dedykowanych do sprzedaży.
•Zapytanie ofertowe.
•Przetarg.
•Due diligence.
•Zarządzanie aukcjami elektronicznymi.
•Głos kupujących: kluczowe zmiany jakie
wprowadziliśmy w procesie i umowach.
Piotr Dąbkowski, Manager - Kredytowy Portfel
Nieregularny, Zespół Jakości i Outsourcingu – ING
Bank Śląski
Anna Burczyk,Starszy Specjalista ds. Obsługi
Kontraktów Outsourcingowych – ING Bank Śląski

12:30 Wpływ technologii przetwarzania języka
naturalnego na efektywność procesów
windykacyjnych i wycenę portfeli w obrocie
wierzytelnościami
•Wpływ NLP na narzędzia i proces kontaktu
z klientem w windykacji
•Budowa profilu windykacyjnego w oparciu o dane
statystyczne i semantyczne
•Wykorzystanie profilowania opartego o NLP
do optymalizacji procesu odzyskiwania i sprzedaży
wierzytelności
Michał Czekalski,CEO – Dronn.com

13:30 Zakończenie konferencji
•Wręczenie certyfikatów

11:00 Przerwa na kawę
13:35 Lunch
11:15 Sprzedaż detalicznych wierzytelności hipotecznych
•Debt Sale – kiedy START.
•Model obsługi.
•Wpływ na poziom wskaźnika NPL.
Mirosław Gachowski, Dyrektor Biura Zarządzania
Wierzytelnościami – Bank BPH

11:15 Przerwa na kawę

“Nie po raz pierwszy miałem przyjemność brać udział w konferencji organizowanej przez firmę BMS Polska
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

