
Warszawa  
9 Maja 2018 

Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

WINDYKACJA 
SĄDOWA

V EDYCJA

 ʇ Nowe ustawy komornicze – najistotniejsze zmiany i konsekwencje  
z punktu widzenia komornika sądowego

 ʇ Nowe ustawy komornicze – najistotniejsze zmiany i konsekwencje  
z punktu widzenia wierzyciela

 ʇ Zarządzanie wierzytelnościami w 2018 roku - perspektywy, szanse, 
zagrożenia

 ʇ Realizacja usług windykacji zleconej przez outsourcera po zmianach 
legislacyjnych

 ʇ Wyzwania związane z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

PRELEGENCI: 
Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie, Intrum Justitia 
Sp. z o.o., RK Legal, Arvato Polska Sp. z .o.o., Joanna Ike-Duninowska-Adwokat, 
Kancelaria Adwokacka Ike-Duninowska



PROGRAM

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-10.45
10.45-11.45

11.45-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-15.15
15.15-16.15

16.15-17.00

17.00

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Realizacja usług windykacji zleconej przez outsourcera po zmianach legislacyjnych
Mateusz Sobolewski, Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo Egzekucyjnej, Arvato Polska  sp. z o.o.

 ● system rekomendacji i segmentacji portfela
 ● współpraca z komornikami, efekt skali
 ● szanse i zagrożenia dla wierzyciela i outsourcera
 ● analiza różnych modeli windykacji – stworzenie najlepszego rozwiązania

przerwa kawowa

Wyzwania związane z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO)
Joanna Ike - Duninowska, Adwokat, Kancelaria Adwokacka Joanna Ike - Duninowska

 ● podstawowe pojęcia związane z problematyką ochrony danych osobowych i ich rozumienie w regulacjach RODO;
 ● zmiany wprowadzone przez RODO w dotychczasowych regulacjach, w szczególności w zakresie obowiązków administratora 

danych osobowych,
 ● odpowiedzialność i sankcje za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku,
 ● odpowiedzi na pytania uczestników – dyskusja.

przerwa kawowa

Zarządzanie wierzytelnościami w 2018 roku - perspektywy, szanse, zagrożenia 
Jan Prasałek, Ekspert ds. prawnych, Kancelaria RK Legal

Zmiany w przedawnieniu roszczeń
 ● skrócenie terminów przedawnienia
 ● przedawnienie „z urzędu”
 ● zakaz dochodzenia roszczeń przedawnionych od konsumentów

Nowelizacja procedury cywilnej
 ● najważniejsze zmiany proceduralne
 ● podwyższenie kosztów i opłat sądowych

Funkcjonowanie EPU w praktyce
 ● zwiększenie liczby spraw przekazywanych przez referendarzy 
 ● wniosek o umorzenie postępowania w przypadku przekazania - wnioski praktyczne

lunch

Nowe ustawy komornicze – najistotniejsze zmiany i konsekwencje z punktu widzenia komornika sądowego 
Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

 ● zakres przedmiotowy nowych ustaw oraz ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego w świetle nowych 
przepisów.

 ● prawa i obowiązki komorników.
 ● nadzór i odpowiedzialność komorników.
 ● koszty prowadzenia kancelarii, opłaty komornicze i wydatki 

przerwa kawowa

Nowe ustawy komornicze – najistotniejsze zmiany i konsekwencje z punktu widzenia wierzyciela
Piotr Gajda, Radca Prawny, Pełnomocnik Zarządu ds. Obsługi Prawnej, Intrum Justitia Sp. z o.o.

Ustawa o komornikach sądowych
 ● dalsze ograniczenie możliwości wyboru komornika przez wierzyciela
 ● możliwość odmówienie przyjęcia przez komornika spraw od danego wierzyciela, który uprzednio złożył już co najmniej 100 

spraw
 ● zakres uprawnień asesora komorniczego
 ● zmiany w zakresie protokołu stanu faktycznego

Ustawa o kosztach komorniczych 
 ● zmniejszenie opłaty stosunkowej – czy na pewno będzie taniej dla dłużnika ?
 ● opłaty obciążające wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
 ● przepis intertemporalny – złamanie zasady niedziałania prawa wstecz w zakresie opłaty obciążającej wierzyciela w 

przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela
 ● data wejścia w życie ustawy o kosztach komorniczych 01. 01. 2019 r. – co wierzyciel może zrobić, żeby się przygotować i 

zniwelować skutki wejścia w życie przepisów o opłatach

Przyszłość windykacji sądowej – panel dyskusyjny

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów



PRELEGENCI
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

Marcin Świtkowski- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Marcin Świtkowski obecnie wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej przez wiele lat jako menadżer i radca 
prawny zajmował się wszelkimi aspektami zarządzania wierzytelnościami. Był jednym z twórców zorganizowanego, 
profesjonalnego rynku obrotu wierzytelnościami masowymi (odpowiadał za organizację jednych z pierwszych w Polsce 
transakcji masowej sprzedaży wierzytelności). Brał także udział w tworzeniu prawnych i biznesowych standardów 
windykacji masowej (zarówno w modelu insourcing, jak i outsourcing).

Jan Prasałek- Ekspert ds. Prawnych, Kancelaria RK Legal
Ekspert ds. prawnych w kancelarii RK Legal. Odpowiada za obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych. 
Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym i upadłościowym, wspierając klientów m.in. przy prowadzeniu 
spornych postępowań cywilnych i tworzeniu opinii prawnych oraz procedur obsługi spraw. Jest także ekspertem  
w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym prowadzenia audytów oraz tworzenia
 i wdrażania procedur ochrony danych osobowych. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, 
związanych z tematyką prawa cywilnego i bankowego. Uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pod opieką naukową dr hab. Wojciecha Góralczyka przygotowuję pracę pod 
tytułem „Bankowy tytuł egzekucyjny jako przykład uzasadnionego uprzywilejowania banków, w zakresie sądowego 
dochodzenia roszczeń”.

Joanna Ike-Duninowska- Adwokat , Kancelaria Adwokacka Joanna Ike – Duninowska
Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Łodzi. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i egzekucyjnym. Od wielu 
lat współpracuje z komornikami sądowymi, prowadząc ich obsługę prawną. W przeszłości, tj. do maja 2003 roku 
wykonywała zawód prokuratora. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi wykłady z tej problematyki dla komorników 
sądowych oraz przedstawicieli innych branż.

Piotr Gajda-Radca Prawny, Pełnomocnik Zarządu ds. Obsługi Prawnej, Intrum Justitia Sp. z o.o.
Komplementariusz  w Kancelarii Prawnej Król i Gajda Intrum Justitia Sp. z o.o. Sp.k.
Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Osiemnaście lat doświadczenia zdobytego w międzynarodowych korporacjach 
finansowych na stanowiskach Pełnomocnika ds. Obsługi Prawnej. Odpowiedzialny za aspekty prawne związane  
z zarządzaniem postępowaniami sądowymi w skali masowej. Posiada szeroką wiedzę i umiejętność wsparcia prawnego 
w zakresie zarządzania wierzytelnościami i reprezentacji procesowej. Kieruje pracą wykonywaną przez zespół 
prawników oraz koordynuje działania departamentu prawnego z działaniami innych departamentów funkcjonujących 
w organizacji.

Mateusz Sobolewski- Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo Egzekucyjnej, Arvato Polska Sp. z o.o.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.Od początku swojej drogi zawodowej 
związany z zagadnieniami dotyczącymi windykacji, swoją karierę zaczynał w kancelariach prawnych w Poznaniu, 
obsługując podmioty gospodarcze w zakresie dochodzenia wierzytelności i zorganizowania systemu sprzedaży 
masowej. Od stycznia 2015 r. Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo Egzekucyjnej 
w Arvato Polska, zajmuje się obsługą windykacyjną, banków, firm pożyczkowych i telekomów. Członek Rady Legislacyjnej 
Polskiego Związku Windykacji. Laureat Diamentowego Grantu za projekt „Prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy 
państwa” oraz laureat stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego . Otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia naukowe w tym stypendium Rektora UAM dla 
najlepszego studenta UAM. Laureat konkursu „Studencki nobel”, uzyskując II miejsce w Kraju i II pośród nauk 
ekonomicznych i prawniczych. Pisze pracę doktorską poświęconą 
e-Commerce na UAM przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji 
i wystąpień naukowych poświęconych, prawom konsumenta, prawom konkurencji, prawa cywilnego, handlowego, 
zobowiązań. Twórca dwóch ogólnopolskich pism naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych 
MNiSW. Odbył liczne wyjazdy i staże naukowe w takich ośrodkach akademickich jak Harvard, Columbia, Bentley, 
Bayreuth, Humboldt, Edynburg.  


