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Wybitni eksperci i praktycy branżowi 
będą poruszać tematy z zakresu:

Polska a gospodarka światowa – wyzwania na najbliższy czas
Przewidywanie niewypłacalności kontrahentów
Podnoszenie efektywności zarządzania należnościami handlowymi
Wyzwania w analizie finansowej i analizie kredytowej
Praktyczne aspekty stosowania gwarancji ubezpieczeniowych
Nowe technologie w credit management

https://picm.pl/credit-forum-2023/


AGENDA

08:30 – 09:00 rejestracja uczestniKóW

09:00 – 09:10 otwarcie Konferencji Robert Dyrcz (PiCM)

09:10 – 09:50 „Bezpieczeństwo finansowe – jak zabezpieczyć się nie tylko na trudne czasy” Adam Kosiński (ERGO Hestia)

09:50 – 10:30  
“navigating the challenges of cee: adapting to new eu fund rules and Beyond” (j. angielski), 
Jakob Suwalski (Scope Ratings GmbH)

10:30 – 11:30 PrzerWa KaWOWa, netWOrKinG

11:30 – 12:10 „jak przewidzieć, że twój kontrahent nigdy nie zapłaci faktury?” Borys Sadowski (GEKKO Collections)

12:10 – 12:50 
PaneL DYsKusYjnY: „Sposób na niepewność, czyli jak patrzeć w przyszłość” moderator: Piotr Rybicki, 
paneliści: Monika Kiełtyka (RiskMan), Piotr Kaźmierczak (EULEO), Małgorzata Banaszczyk (Lipton), Dawid Deręgowski (Pekao Faktoring)

12:50 – 13:50 PrzerWa LuncHOWa, netWOrKinG

13:50 – 14:30 „należności pod nadzorem credit managera” Tomasz Delman (RiskMan)

14:30 – 15:10 „czy dane ekonomiczne faktycznie zaskakują?” Mikołaj Raczyński (Portu – WOOD & Co.)

15:10 – 16:10 PrzerWa KaWOWa, netWOrKinG

16:10 – 16:50 „optymalizacja procesu zarządzania należnościami handlowymi” Szymon Kamiński & Dagmara Kozłowska (Deloitte)

16:50 – 17:00 ZaKońcZenie Konferencji Robert Dyrcz (PiCM)
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złożoność procesu udzielania kredytu kupieckiego powoduje, iż w kręgu zainteresowania każdego credit managera jest nie tylko sam kredyt 
b2b, ale każdy aspekt istoty kredytu w funkcjonowaniu gospodarki.

Dlatego w Polskim instytucie credit management (Picm), organizatora cieszących się uznaniem konferencji credit risk, postanowiliśmy  
zaproponować Państwu konferencję credit forum, czyli miejsce dyskusji na temat bieżących wyzwań w obszarze kredytu b2b, b2c, zarządzania 
wierzytelnościami a także gwarancji ubezpieczeniowych.

ORGANIZAtOR

założony w 2016 roku Polski instytut credit management (Picm) to platforma edukacyjno-networkingowa 

dla zarządzających należnościami oraz kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie (credit managerów).

oferta Picm pomaga w kształtowaniu kluczowych kompetencji credit managera, czyli zarządzającego 

należnościami handlowymi.

celem Picm jest:

•	 Działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego 

ryzyka kredytowego oraz zarządzania kredytem kupieckim (credit management)

•	 Działalność edukacyjna w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia  

kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania szeroko rozumianego zawodu zarządzającego kredytem 

kupieckim (credit management) 

•	 Promocja profesji oraz rozwój zawodowy osób oraz instytucji zarządzających kredytem kupieckim 

•	 Promocja badań naukowych, studiów, rozwój wiedzy oraz publikacje związane z szeroko rozumianym 

zarządzaniem kredytem kupieckim

•	 kreowanie oraz aktywna promocja wysokich standardów w zarządzaniu kredytem kupieckim



Miejsce Konferencji:

Sofitel Grand Sopot

Konferencja credit forum 2023

odbędzie się w Sopocie, 
jednym z najatrakcyjniejszych miast
nad polskim morzem 
dla organizatorów konferencji

https://picm.pl/credit-forum-2023/
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aGenda i rejeStracja: picm.pl/credit-forum-2023/

infOrmacje Organizacyjne & Partnerzy & SPOnSOrzy

robert dyrcz
+48 600 093 372   |   rdyrcz@picm.pl

https://picm.pl/credit-forum-2023/
https://picm.pl/credit-forum-2023/
https://picm.pl/credit-forum-2023/

