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„W dniach 12-13 luty byłem uczestnikiem konferencji „Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez 
BMS. O samej konferencji mogę się wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i 
profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów 
tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu „zebrano” praktyków zajmujących 
się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych – począwszy od branży spożywczej, 
budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko 
uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów 
z ludźmi „z branży”, przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno-prawnym funkcjonującym w dość 
odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć rozwiązań 
windykacyjnych w mojej codziennej pracy.”

Konrad Burza - Whirpool
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9:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów.

„Bezdotykowe”  dochodzenie należności, czyli 
proces windykacyjny bez windykatora.
•Segmentacja czy kategoryzacja klientów – czym to 
się różni?
•Proces windykacyjny – projektowanie działań 
monitorujących.
•SMS, monit, voicebot.
•Restrukturyzacja online.
Katarzyna Katana, Dyrektor Departamentu 
Restrukturyzacji i Windykacji Należności  
Detalicznych - Bank Millennium S.A.

Przerwa na kawę.

Cyfrowe podejście do analogowego procesu 
windykacji w branży fintech.
•Online w firmie leasingowej - od sprzedaży aż po 
windykację.
•Dygitalizacja procesów masowych to nie to samo co 
ich optymalizacja.
•Czy dla windykacji telefonicznej jest miejsce w 
procesach przyszłości?
•Dążenie do doskonałego procesu nigdy się nie 
kończy – case study LeaseLink.
Marcin Suszyński, Debt Collection & Product 
Development Manager – LeaseLink Sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Wdrożenie Robotów w procesach usługowych-  
szansą na podniesienie poprzeczki dla 
pracowników  a nie ich zastąpienie. 
•Omówienie procesu wdrożenia na przykładzie 
dwóch robotów zaimplementowanych do procesów 
wsparciach.
•Przygotowanie wdrożenia Robotów od strony HR.
•Analiza i uzasadnienie biznesowe wdrożenia 
robotów – czyli po co to robimy?
•Robot jako element optymalizacji jakości procesów.
Joanna Zdanowicz, Kierownik Biura Windykacji 
Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi 
– Provident S.A.

Przerwa na kawę.

Efektywność kadrowa w środowisku COVID na 
przykładzie obszaru restrukturyzacyjnego w 
mBank S.A.
•Światła zgasły – czyli jak zmiana trybu pracy 

wpłynęła na naszą organizację?
•Fala nadchodzi – czyli co teraz jest priorytetem, a co 

zadaniem niższej wagi?
•„… wszyscy za jednego” – czyli jak elastycznie 

dostosować strukturę jednostki i organizacji?
•Wpatrzeni w horyzont – czyli słowo o projektowaniu 

zmian procesowych, organizacyjnych i 
systemowych.

Bartosz Musiałowicz, Wicedyrektor Departamentu 
Windykacji – mBank S.A.

Zakończenie I dnia Kongresu.

13:15

15:30

12:15

14:30

14:15
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„Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „Skuteczna windykacja B2B” organizowanym przez firmę 
BMS Polska 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

Informatyzacja sądowego postępowania 
egzekucyjnego.
•Sprzedaż licytacyjna ruchomości na przykładzie 
licytacji elektronicznych.
•Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe.
•Elektroniczne zajęcie wierzytelności z rachunku 
bankowego.
•Wpływ technologii informatycznych na skuteczność 
postępowania egzekucyjnego.
Kamila Jaworek, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Przerwa na kawę.

Adaptacja biznesu w czasach niepewności.  
•Automatyzacja procesów – remedium na spadek 
efektywności.
•Wirtualna windykacja - e-windykacja znacząco 
wpływa na zmniejszenie kosztów.
•Restrukturyzacja zobowiązań – cienie i blaski.
•Elastyczne zarządzanie limitami zadłużenia – 
priorytetyzowanie potrzeb.
Joanna Skawińska,  IT Business Analyst/Product 
Owner – VFSoft S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Nie proś się o swoje. Wrzuć to do Payhelp!
•Rynek windykacyjny – kto, gdzie i kiedy może 
skorzystać z usług windykacyjnych?
•Wyzwania w zakresie płynności finansowej w 
sektorze MŚP.
•Paradygmaty i stereotypy o windykacji wśród 
przedsiębiorców.
•Payhelp  - usługa windykacji online jako odpowiedź 
na potrzebę rynku.
•Partnerstwo w zakresie budowania ekosystemu dla 
przedsiębiorców.
Katarzyna Gulbicka, Business Development 
Manager – Best S.A.

Przerwa na kawę.

Digitalizacja w procesie dochodzenia 
wierzytelności masowych z tytułu składek 
ubezpieczeniowych.
•Specyfika wierzytelności tytułu składek 
ubezpieczeniowych.
•Opis procesu dochodzenia wierzytelności 
masowych z tytułu składek ubezpieczeniowych.
•Digitalizacja procesu – dostępne narzędzia.
•Ograniczenia wynikające z przepisów prawa i 
procedur.
Sandra Skrzypek, Kierownik Zespołu Obsługi 
Procesowej Wierzytelności - InterRisk TU.

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów.

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa.

12:15

14:30

15:30
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Katarzyna Katana – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Należności  Detalicznych - Bank Millennium S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Kompetencji Psychologicznych i 
Negocjacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych 
w międzynarodowych korporacjach finansowych. Praktyk, posiadający ogromną wiedzę merytoryczną dot.  całego procesu kredytowego oraz duże 
doświadczenie w projektowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami. Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów oraz zarządzania i motywowania licznych 
zespołów ludzkich. Prelegent podczas licznych konferencji i warsztatów związanych z tematyką dochodzenia należności oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Marcin Suszyński – Debt Collection & Product Development Manager
Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą finansową w obszarach consumer finance oraz finansowania firm mikro/sme. Od 2015 roku uczestniczy w 
budowaniu oraz ciągłym rozwijaniu firmy LeaseLink uznawanej za jeden z największych sukcesów biznesowych sektora fintech – obecnie wchodzącego w 
skład grupy mBank (w wyniku transakcji M&A). Marcin Suszyński posiada unikalne doświadczenie zawodowe o horyzontalnym przekroju od wsparcia 
sprzedaży i rozwoju produktów poprzez zarządzanie ryzkiem kredytowym aż po odpowiedzialność za procesy windykacyjne. Specjalista wykorzystujący 
technologię przy rozwijaniu i automatyzowaniu procesów.  Z szacunkiem podchodzący do humanizowania tych elementów procesowych które pozostają 
krytyczne dla zachowania wysokiego poziomu doświadczenia klienta. 

Joanna Zdanowicz, Kierownik Biura Windykacji Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi - Provident Polska S.A.
Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej, które obejmuje obszar współpracy z zewnętrznymi kontrahentami (outsourcing usług 
windykacyjnych) oraz obszar  dochodzenia należności na drodze sądowo-egzekucyjnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole 
Zarządzania Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford Brooks University. Doświadczenie w branży windykacyjnej zdobywała w 
T-Mobile Polska S.A. zarządzając m.in  procesami egzekucji komorniczej. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczyła w spotkaniach 
eksperckich z przedstawicielami Banku Światowego i Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczących usprawnień w obszarze dochodzenia roszczeń przez 
przedsiębiorców (2012r). Od 2013 roku w Provident Polska S.A. odpowiada m.in. za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi wierzytelności na 
zlecenie,  proces sądowo-egzekucyjny i współpracę z Kancelariami Komorniczymi, współracuje także z Biurami Informacji Gospodarczej. W ramach wieloletniej 
współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań i opiniowaniu projektów związanych z szeroko pojętym 
dochodzeniem roszczeń przez przedsiębiorców. 

Bartosz Musiałowicz, Wicedyrektor Departamentu Kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania Wierzytelnościami 
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych - mBank S.A.
Magister ekonomii i absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim. Od szesnastu lat w 
bankowości, a od dziesięciu w mBanku. Przygodę z obsługą wierzytelności rozpoczynał jako negocjator telefoniczny.  W 2016 roku wdrożył autorski proces 
obsługi podmiotowej na etapie windykacji polubownej dedykowany klientom wieloproduktowym banku, integrujący nowo budujące się potrzeby rynku 
(koncentracja na kliencie i jego potrzebach) oraz wymogi regulacyjne (IFRS9). Obecnie odpowiada za etapy windykacji twardej i sprzedaży wierzytelności, 
proces restrukturyzacyjny oraz ruch inbound we wszystkich kanałach kontaktu zadłużonego klienta z bankiem.

Kamila Jaworek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Dodatkowo wszechstronne doświadczenie zawodowe, w szczególności 
z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego uzyskałam w trakcie aplikacji adwokackiej, pod okiem doświadczonego patrona. Po złożeniu 
egzaminu adwokackiego pracowałam w charakterze asesora komorniczego.  W 2013r. zostałam powołana na stanowisko komornika sądowego i od tego 
czasu prowadzę kancelarię komorniczą. W ramach doskonalenia zawodowego, rozwijania swoich pasji i zainteresowań w 2018r. ukończyłam Studia 
Podyplomowe z zakresu Doradztwa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, w szczególności z 
zakresu postępowania egzekucyjnego, poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych zarówno przez samorząd komorniczy jak i instytucje 
niezależne. Prywatnie jeżdżę konno, moją pasją jest nauka języków obcych.  

Joanna Skawińska, IT Business Analyst | Product Owner - VSoft S.A.
Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Wiedzę zdobywałam w trakcie zarzadzania 
procesami i zespołami odpowiedzialnymi za monitoring i windykację klientów Banków BPH S.A., Pekao S.A., Alior Bank S.A. i SGB Bank S.A. 
Obecnie pracuję w VSoft S.A., gdzie zajmuję się rozwojem produktu dedykowanego dla branży windykacyjnej  i optymalnym dopasowaniem narzędzi IT do 
potrzeb biznesowych w obszarze monitoringu i windykacji. Znajomość specyfiki i potrzeb branży windykacyjnej pogłębiam w ramach realizowania projektów 
dla instytucji finansowych na rynkach polskich i zagranicznych.

Katarzyna Gulbicka Business Development Manager - BEST S.A.
Od 17 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie windykacji wierzytelności detalicznych i MŚP. 
Budowała i zarządzała strukturami operacyjnymi odpowiadając między innymi za proces windykacji polubownej oraz wspierała obszar strategii 
windykacyjnych w zakresie produktów restrukturyzacyjnych, kanałów kontaktu i marketingu.  Podczas swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych 
projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości. Obecnie odpowiada za rozwój biznesu w zakresie nowych usług windykacyjnych dla sektora MŚP 
(Payhelp). Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Pedagog, Certyfikowany Coach i Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu 
Telemarketer Roku. 

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
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Katarzyna Katana – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Należności  Detalicznych - Bank Millennium S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Kompetencji Psychologicznych i 
Negocjacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych 
w międzynarodowych korporacjach finansowych. Praktyk, posiadający ogromną wiedzę merytoryczną dot.  całego procesu kredytowego oraz duże 
doświadczenie w projektowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami. Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów oraz zarządzania i motywowania licznych 
zespołów ludzkich. Prelegent podczas licznych konferencji i warsztatów związanych z tematyką dochodzenia należności oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Marcin Suszyński – Debt Collection & Product Development Manager
Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą finansową w obszarach consumer finance oraz finansowania firm mikro/sme. Od 2015 roku uczestniczy w 
budowaniu oraz ciągłym rozwijaniu firmy LeaseLink uznawanej za jeden z największych sukcesów biznesowych sektora fintech – obecnie wchodzącego w 
skład grupy mBank (w wyniku transakcji M&A). Marcin Suszyński posiada unikalne doświadczenie zawodowe o horyzontalnym przekroju od wsparcia 
sprzedaży i rozwoju produktów poprzez zarządzanie ryzkiem kredytowym aż po odpowiedzialność za procesy windykacyjne. Specjalista wykorzystujący 
technologię przy rozwijaniu i automatyzowaniu procesów.  Z szacunkiem podchodzący do humanizowania tych elementów procesowych które pozostają 
krytyczne dla zachowania wysokiego poziomu doświadczenia klienta. 

Joanna Zdanowicz, Kierownik Biura Windykacji Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi - Provident Polska S.A.
Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej, które obejmuje obszar współpracy z zewnętrznymi kontrahentami (outsourcing usług 
windykacyjnych) oraz obszar  dochodzenia należności na drodze sądowo-egzekucyjnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole 
Zarządzania Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford Brooks University. Doświadczenie w branży windykacyjnej zdobywała w 
T-Mobile Polska S.A. zarządzając m.in  procesami egzekucji komorniczej. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczyła w spotkaniach 
eksperckich z przedstawicielami Banku Światowego i Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczących usprawnień w obszarze dochodzenia roszczeń przez 
przedsiębiorców (2012r). Od 2013 roku w Provident Polska S.A. odpowiada m.in. za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi wierzytelności na 
zlecenie,  proces sądowo-egzekucyjny i współpracę z Kancelariami Komorniczymi, współracuje także z Biurami Informacji Gospodarczej. W ramach wieloletniej 
współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań i opiniowaniu projektów związanych z szeroko pojętym 
dochodzeniem roszczeń przez przedsiębiorców. 

Bartosz Musiałowicz, Wicedyrektor Departamentu Kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania Wierzytelnościami 
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych - mBank S.A.
Magister ekonomii i absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim. Od szesnastu lat w 
bankowości, a od dziesięciu w mBanku. Przygodę z obsługą wierzytelności rozpoczynał jako negocjator telefoniczny.  W 2016 roku wdrożył autorski proces 
obsługi podmiotowej na etapie windykacji polubownej dedykowany klientom wieloproduktowym banku, integrujący nowo budujące się potrzeby rynku 
(koncentracja na kliencie i jego potrzebach) oraz wymogi regulacyjne (IFRS9). Obecnie odpowiada za etapy windykacji twardej i sprzedaży wierzytelności, 
proces restrukturyzacyjny oraz ruch inbound we wszystkich kanałach kontaktu zadłużonego klienta z bankiem.

Kamila Jaworek, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Dodatkowo wszechstronne doświadczenie zawodowe, w szczególności 
z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego uzyskałam w trakcie aplikacji adwokackiej, pod okiem doświadczonego patrona. Po złożeniu 
egzaminu adwokackiego pracowałam w charakterze asesora komorniczego.  W 2013r. zostałam powołana na stanowisko komornika sądowego i od tego 
czasu prowadzę kancelarię komorniczą. W ramach doskonalenia zawodowego, rozwijania swoich pasji i zainteresowań w 2018r. ukończyłam Studia 
Podyplomowe z zakresu Doradztwa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, w szczególności z 
zakresu postępowania egzekucyjnego, poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych zarówno przez samorząd komorniczy jak i instytucje 
niezależne. Prywatnie jeżdżę konno, moją pasją jest nauka języków obcych.  

Joanna Skawińska, IT Business Analyst | Product Owner - VSoft S.A.
Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Wiedzę zdobywałam w trakcie zarzadzania 
procesami i zespołami odpowiedzialnymi za monitoring i windykację klientów Banków BPH S.A., Pekao S.A., Alior Bank S.A. i SGB Bank S.A. 
Obecnie pracuję w VSoft S.A., gdzie zajmuję się rozwojem produktu dedykowanego dla branży windykacyjnej  i optymalnym dopasowaniem narzędzi IT do 
potrzeb biznesowych w obszarze monitoringu i windykacji. Znajomość specyfiki i potrzeb branży windykacyjnej pogłębiam w ramach realizowania projektów 
dla instytucji finansowych na rynkach polskich i zagranicznych.

Katarzyna Gulbicka Business Development Manager - BEST S.A.
Od 17 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie windykacji wierzytelności detalicznych i MŚP. 
Budowała i zarządzała strukturami operacyjnymi odpowiadając między innymi za proces windykacji polubownej oraz wspierała obszar strategii 
windykacyjnych w zakresie produktów restrukturyzacyjnych, kanałów kontaktu i marketingu.  Podczas swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych 
projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości. Obecnie odpowiada za rozwój biznesu w zakresie nowych usług windykacyjnych dla sektora MŚP 
(Payhelp). Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Pedagog, Certyfikowany Coach i Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu 
Telemarketer Roku. 

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339 
                                                                                                        
 ewa.rokicka@bmspolska.pl

https://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/
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Bank Millenium S.A.
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Provident S.A.
mBank S.A. 

VF Soft S.A.
InterRisk TU 
Zarząd Transportu Miejskiego
Kancelaria Komornicza
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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
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„W dniach 12-13 luty byłem uczestnikiem konferencji „Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez 
BMS. O samej konferencji mogę się wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i 
profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów 
tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu „zebrano” praktyków zajmujących 
się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych – począwszy od branży spożywczej, 
budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko 
uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów 
z ludźmi „z branży”, przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno-prawnym funkcjonującym w dość 
odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć rozwiązań 
windykacyjnych w mojej codziennej pracy.”

Konrad Burza - Whirpool

„Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „Skuteczna windykacja B2B” organizowanym przez firmę 
BMS Polska 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
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9:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów.

„Bezdotykowe”  dochodzenie należności, czyli 
proces windykacyjny bez windykatora.
•Segmentacja czy kategoryzacja klientów – czym to 
się różni?
•Proces windykacyjny – projektowanie działań 
monitorujących.
•SMS, monit, voicebot.
•Restrukturyzacja online.
Katarzyna Katana, Dyrektor Departamentu 
Restrukturyzacji i Windykacji Należności  
Detalicznych - Bank Millennium S.A.

Przerwa na kawę.

Cyfrowe podejście do analogowego procesu 
windykacji w branży fintech.
•Online w firmie leasingowej - od sprzedaży aż po 
windykację.
•Dygitalizacja procesów masowych to nie to samo co 
ich optymalizacja.
•Czy dla windykacji telefonicznej jest miejsce w 
procesach przyszłości?
•Dążenie do doskonałego procesu nigdy się nie 
kończy – case study LeaseLink.
Marcin Suszyński, Debt Collection & Product 
Development Manager – LeaseLink Sp. z o.o.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Wdrożenie Robotów w procesach usługowych-  
szansą na podniesienie poprzeczki dla 
pracowników  a nie ich zastąpienie. 
•Omówienie procesu wdrożenia na przykładzie 
dwóch robotów zaimplementowanych do procesów 
wsparciach.
•Przygotowanie wdrożenia Robotów od strony HR.
•Analiza i uzasadnienie biznesowe wdrożenia 
robotów – czyli po co to robimy?
•Robot jako element optymalizacji jakości procesów.
Joanna Zdanowicz, Kierownik Biura Windykacji 
Sądowej i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi 
– Provident S.A.

Przerwa na kawę.

Efektywność kadrowa w środowisku COVID na 
przykładzie obszaru restrukturyzacyjnego w 
mBank S.A.
•Światła zgasły – czyli jak zmiana trybu pracy 

wpłynęła na naszą organizację?
•Fala nadchodzi – czyli co teraz jest priorytetem, a co 

zadaniem niższej wagi?
•„… wszyscy za jednego” – czyli jak elastycznie 

dostosować strukturę jednostki i organizacji?
•Wpatrzeni w horyzont – czyli słowo o projektowaniu 

zmian procesowych, organizacyjnych i 
systemowych.

Bartosz Musiałowicz, Wicedyrektor Departamentu 
Windykacji – mBank S.A.

Zakończenie I dnia Kongresu.

13:15

15:30

Informatyzacja sądowego postępowania 
egzekucyjnego.
•Sprzedaż licytacyjna ruchomości na przykładzie 
licytacji elektronicznych.
•Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe.
•Elektroniczne zajęcie wierzytelności z rachunku 
bankowego.
•Wpływ technologii informatycznych na skuteczność 
postępowania egzekucyjnego.
Kamila Jaworek, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Przerwa na kawę.

Adaptacja biznesu w czasach niepewności.  
•Automatyzacja procesów – remedium na spadek 
efektywności.
•Wirtualna windykacja - e-windykacja znacząco 
wpływa na zmniejszenie kosztów.
•Restrukturyzacja zobowiązań – cienie i blaski.
•Elastyczne zarządzanie limitami zadłużenia – 
priorytetyzowanie potrzeb.
Joanna Skawińska,  IT Business Analyst/Product 
Owner – VFSoft S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Nie proś się o swoje. Wrzuć to do Payhelp!
•Rynek windykacyjny – kto, gdzie i kiedy może 
skorzystać z usług windykacyjnych?
•Wyzwania w zakresie płynności finansowej w 
sektorze MŚP.
•Paradygmaty i stereotypy o windykacji wśród 
przedsiębiorców.
•Payhelp  - usługa windykacji online jako odpowiedź 
na potrzebę rynku.
•Partnerstwo w zakresie budowania ekosystemu dla 
przedsiębiorców.
Katarzyna Gulbicka, Business Development 
Manager – Best S.A.

Przerwa na kawę.

Digitalizacja w procesie dochodzenia 
wierzytelności masowych z tytułu składek 
ubezpieczeniowych.
•Specyfika wierzytelności tytułu składek 
ubezpieczeniowych.
•Opis procesu dochodzenia wierzytelności 
masowych z tytułu składek ubezpieczeniowych.
•Digitalizacja procesu – dostępne narzędzia.
•Ograniczenia wynikające z przepisów prawa i 
procedur.
Sandra Skrzypek, Kierownik Zespołu Obsługi 
Procesowej Wierzytelności - InterRisk TU.

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów.

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa.

12:15

14:30

14:15

12:15

14:30

15:30


