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„Mimo, iż szkolenie 
 było tylko jednodniowe, 

wzbogaciło  
naszych pracowników  

o obszerną  
i solidną wiedzę” 

„Uczestnicy  
aktywnie włączali się  

do dyskusji  
i wymieniali poglądy 
związane tematyką 

szkolenia” 

„Warsztaty składały się  
m.in. z praktycznych 

ćwiczeń, które cechowały się 
wysokim poziomem 

merytorycznym 
 oraz aktywizującą formą”  

 

     Referencje 

 

 

 

 Zapraszamy  na III edycję  „Spotkania z windykacją” - tym 

razem do Torunia, do samego serca Starego Miasta.  

 

 Nasi Prelegenci omówią najnowsze zmiany w windykacji 

należności min. dotyczące:  egzekucji, KPC, upadłości konsumenckiej i 

ochrony danych osobowych,  a podczas  paneli dyskusyjnych skupią się na 

problemach występujących w Państwa codziennej pracy. 

  

 Jak zawsze będziecie mieć Państwo okazję do wymiany 

doświadczeń z innymi uczestnikami oraz nawiązania  długotrwałych 

kontaktów, nie tylko biznesowych, ale również interpersonalnych. 

 

 Podczas spotkania oraz w części integracyjnej o naszych 

Gości zadba jak zawsze Kuba Lewandowski. 

  

Zapraszamy do zapoznania się za szczegółami 

Miejsce: Toruń, Hotel Solaris    Termin: 17-18.10.2019 



Angelika Gnyś - Dyrektor Windykacji w Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. Ukończyła 

studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach prawo i 
administracja uzyskując tytuł magistra.  Współpracuje również z Kancelarią Prawną WEC 
Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. na stanowisku prawnika. Zajmuje się sprawami Klientów na etapie 
polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadzi szkolenia z windykacji prawnej i 
polubownej. Członek zespołów roboczych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). 
Uczestnicy szkoleń cenią ją za praktyczne podejście do tematu poparte wieloma przykładami. 
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Prelegenci: 

Szymon Krawczyk - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, na którym ukończył studia podyplomowe z prawa podatkowego oraz absolwent 
ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Złożył egzaminy 
w Ministerstwie Finansów oraz uzyskał wpis na liście doradców podatkowych prowadzonej 
przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Od 2011 roku zajmuje się kompleksowym 
zarządzaniem wierzytelnościami na etapach polubownym, sądowym i egzekucyjnym. 
Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. prawa podatkowego oraz windykacji należności. Prowadzi 
bloga oraz pisze artykuły o nowościach w prawie podatkowym. Śledzi wszystkie nowości 
pojawiające się prawie. Swobodnie posługuje się językiem angielskim. 

. 

 
 

Kamil Miśtal -- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca 

akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Powołany na stanowisko Eksperta w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii. Specjalizuje się 
w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych 
osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i 
opiekuńczym. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i 
trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników 
urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników 
praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi 
prawnej przedsiębiorców oraz  wdrażania standardów ochrony danych osobowych w 
organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych 
osobowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi 
stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia 

Jacek Sroczyński - Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej 

przedsiębiorstw, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Praktyk 
zajmujący się dochodzeniem roszczeń finansowych i prowadzeniem szkoleń z zakresu windykacji 
należności. Jako uznany specjalista bierze aktywny udział z ramienia pracodawców Komisji 
Przedsiębiorstw Finansowych w pracach nad nowelizacją ustawy o elektronicznym 
postępowaniu sądowym. Mecenas Sroczyński jest cenionym trenerem z zakresu zagadnień 
prawnych związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, windykacją oraz zabezpieczeniem 
roszczeń. Przeprowadził wiele szkoleń zamkniętych i otwartych dla klientów Grupy WEC. Od 
czerwca 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. – spółki 
giełdowej notowanej na parkiecie NewConnect. 

„Nie oszczędzaj na 
zdobywaniu wiedzy” 

 

        Rekomendują nas: 



     Program – Dzień 1 godz.9:30-15:30 

Zmiany w Kodeksie Postepowania Cywilnego: 

 Instytucja nadużycia prawa procesowego, 

 Zmiany w instytucji wyłączenia sędziego, 

 Obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy 
zwrot pisma dotkniętego brakami, odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia, powołanie świadka), 

 Zmiany w przepisach o doręczeniach, 

 Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym, 

 Regulacja procesowego zarzutu potrącenia oraz zarzutu przedawnienia. 

 Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, 

 Postępowanie w sprawach gospodarczych. Obostrzenie zasad dla przedsiębiorców, 

 Zmiany dotyczące zażalenia, 

 Zmiany dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego. 
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Angelika Gnyś – 9:30-11:00 

Egzekucja w praktyce: 

 Proces ustalenia kręgu spadkobierców – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 
akt poświadczenia dziedziczenia, 

 Dochodzenie należności przeciwko spadkobiercy, stwierdzenie nabycia spadku, 

 Przyjęcie spadku przez gminę – proces odzyskania należności, 

 Bezskuteczna egzekucja, a wspólna nieruchomość lub ruchomość dłużnika i jego 
małżonka, 

 Ochrona dłużnika przez egzekucją z majątku wspólnego. 

Omówienie zmian w upadłości konsumenckiej. 

 

Przerwa kawowa– 11:00 - 11:30 

Kolacja odbędzie się o godzinie 
18:00. Po kolacji zapraszamy 
wszystkich do udziału w integracji. 

Szymon Krawczyk – 11:30 – 13:00 

        Panel dyskusyjny – praca na studium przypadku. 

         Angelika Gnyś, Szymon Krawczyk 14:00 - 15:30 

  Lunch– 13:15 - 14:00 



Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o.  

 Podstawy odpowiedzialności – charakter odpowiedzialności członków zarządu, 

 Zakres podmiotowy – czy każdy członek zarządu ponosi odpowiedzialność z art. 299 ksh, 

 Odpowiedzialność likwidatora a odpowiedzialność członków zarządu w świetle regulacji kodeksu 
spółek handlowych, 

 Przedawnienie roszczeń z art. 299 ksh, 

 Zagadnienia procesowe odpowiedzialności członków zarządu. 

 

 

 

 

  

 

www.wecfinanse.pl szkolenia@wecfinanse.pl 
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź tel./fax.: +48 42 681 74 74/70  

Jacek Sroczyński – 10:30-11:30  

Ochrona danych osobowych w egzekucji: 

 Obowiązywanie RODO w postępowaniu egzekucyjnym, 

 Pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika a RODO, 

 Funkcjonowanie rejestrów zewnętrznych a RODO. 

 

  

 

 

Kamil Miśtal– 12:00-13:00 

 Przerwa kawowa – 11:30-12:00 

 

  

 

     Program – Dzień 2 godz.10:30-15:00 

 Lunch– 13:15-14:00 

 Jacek Sroczyński, Kamil Miśtal 14:00 - 15:30 

Panel dyskusyjny –praca na studium 
przypadku.  

Zapraszamy na naszą stronę 
www.szkoleniawec.pl, gdzie znajduje się 
aktualna oferta naszych szkoleń. 

http://www.szkoleniawec.pl/
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Nazwa firmy/instytucji (do faktury): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Poczta (proszę wpisać, jeżeli inna niż miejscowość): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Numer  NIP: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koszt uczestnictwa w konferencji jednej osoby wynosi 1690 zł netto (+23% Vat)  

Cena zawiera: 

• uczestnictwo w konferencji, 

• materiały konferencyjne, 

• certyfikat udziału w konferencji,  

• przerwy kawowe, lunch, kolacja – 17.10.2019r., 

• nocleg 17-18.10.2019r. 

• Cena bez noclegu – 1490 zł netto (+23% Vat)  

W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji z konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji uczestnik zostaje obciążony 
kwotą 50% jej wartości. W przypadku rezygnacji z konferencji po upływie 14 dnia do terminu konferencji Wykonawca zachowuje prawo do pełnego 
wynagrodzenia. 

Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ……………………………………..….. i uprawnia WEC Finanse Sp. z o.o.,   do 
wystawiania w przedmiotowym zakresie faktur VAT bez swojego podpisu. Klienci Grupy Kapitałowej WEC otrzymują 10 % upustu.  

Prosimy o wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza fax-em na numer +48 42 681 74 70. Fax stanowi  potwierdzenie Państwa uczestnictwa w szkoleniu. 

 

 

 

 

     Podpis i pieczęć Klienta 

 

      

 

 

 

 

Konferencja – windykacja należności 

Termin konferencji: Miejsce konferencji: 

17-18.10.2019r. Toruń, Hotel Solaris  

Adres: Miejscowość: Kod Pocztowy: 

………………………………………………………… ..………………………… ……………………………. 

Osoba do dalszych kontaktów: Telefon: E-mail: 

………………………………………………………… …………………………… ………………………...… 

  Uczestnik konferencji: Stanowisko pracy: 

 

1. 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 

 
 
Oświadczam, że otrzymałam/-em i zapoznałam/-em się z „Informacją dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych” przez podmioty Grupy WEC, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, co niniejszym potwierdzam podpisem. Informacja 
jest również publicznie dostępna na stronie internetowej  www.grupawec.pl/dane-
osobowe.    
Pieczęć i podpis osób uprawnionych ze strony Klienta 
 
 
Wyrażam nieograniczoną  w czasie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach marketingowych przez Grupę WEC, czyli Kancelarię Prawną-Inkaso WEC S.A., 
WEC Finanse Sp. z o.o., Kancelarię Prawną WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k., 
Kancelarię Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k.,  e-wierzyciel.pl Sp. z 
o.o., które mają siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź. 
□ TAK □ NIE 
W przypadku zaznaczenia TAK, prosimy o wskazanie formy kontaktu: 
□ TELEFON □ E-MAIL 
Pieczęć i podpis osób uprawnionych ze strony Klienta 
 
 

Partner merytoryczny: 
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Administratorzy 

danych (podmioty z 

Grupy WEC) 

Pani/Pana danymi osobowymi administrują wspólnie podmioty Grupy WEC, czyli: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

S.A., WEC Finanse Sp. z o. o., Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k., Kancelaria Biegłych 

Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k.,  e-wierzyciel.pl Sp. z o. o., które mają siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 

270, 90-361 Łódź 

Dane kontaktowe We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@grupawec.pl, lub przez 

wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.grupawec.pl/dane-osobowe albo na 

stronach internetowych poszczególnych administratorów, lub pisemnie na adres siedziby administratorów.  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

 zawarcia i wykonania umowy  z  administratorem danych – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, 

 marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest wyrażona zgoda lub niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie 

marketingu bezpośredniego swoich usług, 

 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego 

roszczeń. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy 

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 

szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy . 

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, 

jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach lub wycofa udzieloną zgodę. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 

m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom 

marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Przekazywanie 

danych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym .  

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na 

podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych.   

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe 

wskazane są wyżej. 

Informacja o 

wymogu podania 

danych 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy  – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW PODMIOTÓW 

GRUPY WEC 
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