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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.

Sposoby weryfikacji kontrahentów ograniczające 
ryzyko fraudu i braku płatności.
•Oszustwa gospodarcze- dlaczego ponosimy straty ?
•Jak i gdzie zdobyć informacje o kontrahencie?
•Windykacja należności w czasach Covid-19 jak się 
przygotować / jak działać  ?
•Weryfikacja kontrahentów w Aluprof S.A –schematy 
działania.
Sabina Chilińska, Koordynator Ds. Windykacji i 
Zabezpieczeń Należności – Aluprof.

Przerwa na kawę.

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 lunch.

10:00

11:00

11:15

Optymalizacja procesów windykacyjnych a 
adaptacja zespołu w sytuacjach kryzysowych. 
•Wpływ zdefiniowanych procesów windykacyjnych 
na zatory płatnicze oraz ich stała aktualizacja.
•Organizacyjne podejście do procesowej obsługi 
klienta daje możliwość ogromnej elastyczności do 
reakcji na otoczenie.
•Adaptacyjne podejście do miejsca wykonywanej 
pracy i zasobów ludzkich.
•Zmniejszenie automatyzacji w obsłudze 
windykacyjnej klienta i zarządzanie jego 
doświadczeniem - budowanie relacji i zaufania.
Karolina Kulikowska, Dyrektor Działu Windykacji i 
Operacji - Focus Telecom Polska Sp. z o.o.

Przerwa na kawę.

Ryzyko kredytowe i Windykacja na trudne czasy.
•Ryzyko kredytowe (weryfikacja kontrahentów).
•Działania zabezpieczające.
•Oferta (środki zaradcze) korzystne dla kontrahenta i 

dla Nas.
•Windykacja.
Krystian Dąbrowski, Dyrektor Działu Windykacji – 
Orlen 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

Wpływ efektywnego zarządzania 
wierzytelnościami na unikanie zatorów 
płatniczych.
•Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu.
•Ryzyko powstania zatorów płatniczych.
•Działania podejmowane w okresie kryzysu mające 
na celu zachowanie płynności przedsiębiorstwa. 
Agnieszka Szczygłowska, Manager Klientów 
Strategicznych – Koksztys S.A.

Przerwa na kawę.

Audiatur et altera pars.
•Kto zasługuje na szansę? – obniżenie/ odroczenie 
terminu spłaty a COVID-19.
•Prognozowanie spływu należności w obliczu 
pandemii - jak prawidłowo zaplanować poziom 
należności w Spółce.
•Rola zespołów windykacyjnych w Spółce w 
przypadku zdarzeń losowych- czego biznes może 
oczekiwać?
Magdalena Polończyk, Dyrektor Biura Windykacji - 
PKP S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

11:15

Duet 2.0 – Wykorzystanie platformy 
Crowdsourcingowej w procesach windykacji.
•I ty możesz zostać skip-tracerem [ewentualnie 

Windykatorem terenowym].
•SkipTrace paliwem dla V-Botów, RPA oraz AI 

[ewentulanie suplement, nie substytut].
•Crowdsourcing nowym modelem pracy.
•Scoring adresowy zamiast intuicji.
•Siła dzwonka telefonu a dzwonka do drzwi.
Mariusz Suchanecki, Konsultant ds. procesów -  
Polska Sieć Windykacji, StreetData.

Przerwa na kawę.

Jak spokojnie upaść i przetrwać oraz jak 
wykorzystać kolejne środki rządowe, zamiast 
troszczyć się o kontrahentów. 
•
•
•
Włodzimierz Szymczak, Regional Manager Eastern 
Europe - Atradius Collections B.V.

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów.

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa.

12:15

14:30

15:30
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Sabina Chilińska, Koordynator Ds. Windykacji i Zabezpieczeń Należności - Aluprof S.A.
Z windykacją związana od 2007 roku. Wieloletnie doświadczenie zdobyła w pracy w dziale windykacyjno-prawnym firmy Aluprof S.A., która należy do Grupy 
Kapitałowej Grupa Kęty S.A. – najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy w branży aluminiowej w kraju. Spółka, oprócz 4 zakładów w Polsce, 
posiada 10 oddziałów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Aluprof w portfolio ma ponad 1 500 stałych klientów, dostarcza swoje rozwiązania do 55 krajów na 
całym świecie. Karierę rozpoczęła jako specjalista ds. windykacji, następnie pracowała jako specjalista ds. zabezpieczenia należności. Od ponad trzech lat pełni 
stanowisko Koordynatora ds. windykacji i zabezpieczeń należności. Zarządza procesami z zakresu zabezpieczenia i windykacji należności, odpowiada za 
opracowywanie i realizację strategii windykacyjnych, tworzenie procedur spółki i wzorów dokumentów oraz ocenia sytuację ekonomiczno-finansową klientów 
firmy. Na co dzień współpracuje również z kancelarią prawną, kancelariami komorniczymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Zarządzania. Otrzymała stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Edukacyjnej 
Przedsiębiorczości. Prywatnie od lat pasjonuje się sportem, szczególnie turystyką górską, narciarstwem i tańcem.

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. 

Karolina Kulikowska, Dyrektor Działu Windykacji i Operacji - Focus Telecom Polska Sp. z o.o.
Posiada 13 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania płynnością finansową, począwszy od zabezpieczania umów, aż do obsługi procesów sądowych.Od 
2012 roku związana z firmą Focus Telecom, lidera aplikacji contact center, na stanowisku Dyrektora działu windykacji i operacji.W okresie COVID-19 osiągnęła 
97% poziomu spływu należności w terminie 21 dni. Ukończyła zaawansowany kurs Executive Project Manager EY Academy,dzięki któremu wdraża 
innowacyjne podejście do kreowania strategii windykacyjnej w oparciu o optymalizację procesów i skuteczne zarządzanie projektami. Przeciwnie do życia 
zawodowego prywatnie zwalnia tempo podróżując i odkrywając interesujące miejsca na świecie i kawałki swojej duszy co w efekcie buduje odwagę by 
wykorzystać swoje zdolności w innych warunkach i na innym lądzie.

Krystian Dąbrowski, Dyrektor Biura Windykacji - Orlen GK S.A.
Od lutego 2019 r. Dyrektor obszaru windykacji PKN ORLEN S.A. Od ponad 18 lat związany 
z obszarem windykacji. Odpowiedzialny za politykę windykacji w Grupie Kapitałowej ORLEN. Doświadczenie zawodowe zdobyte pracując  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie. Ukończył liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania finansami 
oraz windykacji. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Executive MBA certyfikowanym przez 
Apsley Business Szkool - London.

Agnieszka Szczygłowska, Manager Klientów Strategicznych w Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp.k.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Prawa i Administracji. Związana z Koksztys Kancelarią Prawa Gospodarczego sp.k. od 2018r. Posiada 
wieloletnie doświadczenie menadżerskie w obszarze windykacji. Praktyczne umiejętności zdobywała we wrocławskich  firmach windykacyjnych i bankach. 
Dotychczas z powodzeniem zajmowała się nadzorem i usprawnianiem procesów  sądowo-egzekucyjnych oraz tworząc nowe  zespoły pracując nad ich 
kompetencjami jednocześnie realizując z nimi wyznaczone cele. Obecnie zajmuje się pozyskiwaniem i utrzymaniem stałych relacji z Klientami Strategicznymi 
w Departamencie Zarządzania Wierzytelnościami.

Magdalena Polończyk, Dyrektor Biura Windykacji  - PKP S.A.
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania obszarem należności. Ścieżkę kariery rozpoczęła w polskim oddziale Grupy Coface, która od 
blisko 70 lat jako światowy lider na rynku ubezpieczeń należności, zapewnia przedsiębiorstwom ochronę przed ryzykiem braku płatności. W Coface 
odpowiedzialna za współpracę ze strategicznymi Klientami Spółki. Następnie związana z duńskim koncernem działającym w sektorze budowlanym Unicon 
A/S, gdzie z sukcesem wdrożyła model zarządzania należnościami i relacjami z Odbiorcami. Kolejne 6 lat współpracowała z międzynarodową firmą medyczną 
Baxter International Inc., gdzie odpowiedzialna była za nadzór nad procesem windykacji i kontrolą kredytową w Polsce i Krajach Bałtyckich. Od 2012 r. pracuje 
w PKP S.A. , która jest właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, do Spółki należy także ponad 22 tys. mieszkań i ponad 100 tys. działek 
nieruchomościowych. W PKP S.A. koordynuje pracę zespołów - Windykacja B2B, Windykacja B2C. Opracowała i nadzoruje wdrożenie oraz obsługę Programu 
Oddłużeniowego Klienta Mieszkaniowego. Projekt został zgłoszony jako dobra praktyka w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i otrzymał 
pozytywną weryfikację ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Drugim projektem, który okazał się sukcesem zarówno dla Spółki oraz Klienta był 
Pakietowy Program Ratalny. Obie inicjatywy spotkały się z dobrym przyjęciem przez Klientów a założenia do programów restrukturyzacyjnych zyskały uznanie 
wśród ekspertów.

Mariusz Suchanecki, Senior R&D Executive / Lean Six Sigma Black Belt, Managing Director – Street Data 
Z zamiłowania produkt, proces i projekt manager. Uważa, że każdy z nas z natury zarządza projektami. Twierdzi, że wszystko co robimy jest procesem i dzięki 
temu można to udoskonalić. Wiedzę zdobywał na uczelniach Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Roehampton w Londynie. Posiada również Black Belt Six 
Sigma. Chętnie angażuje się w procesy tworzenia i zmiany. Tworzył produkty finansowe B2B, B2C, strategie sprzedaży i marketingu. Kierował projektami 
budowania aplikacji, tworzeniem procesu sprzedaży platformy multi-ofert kanału brokerskiego oraz międzynarodowym projektem M&A. Wie również, że 
liczby nie kłamią – są tylko czasami błędnie interpretowane.

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


