
 ZARZĄDZANIE 
PROCESEM WINDYKACJI 

II EDYCJA

Warszawa  
15-16 marca

Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

 ʇ Zarządzanie Jakością w Windykacji

 ʇ Mapowanie procesu windykacji. Zarządzanie strumieniem wartości

 ʇ Skuteczne dochodzenie należności od klienta biznesowego  
– optymalizacja procesu

 ʇ Budowa i zarządzanie zespołem windykacji

 ʇ Komunikacja z dłużnikiem w procesie masowej windykacji polubownej

 ʇ Multiskillowość czy specjalizacja? Organizacja pracy windykacji  
w banku uniwersalnym

 ʇ Zarządzanie procesem windykacji w firmie pożyczkowej

PRELEGENCI: 
Idea Money S.A., Bank BGŻ BNP Paribas  S.A., Citi Handlowy, FOR-NET S.A.,
VIVUS Finance Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., RK Legal

SPONSOR



PROGRAM

9.30-10.00 

10.00 -11.00

11.00-11.15

11.15-12.15

12.15-13.15

13.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.45

15.30

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Zarządzanie procesem windykacji w firmie pożyczkowej- Katarzyna Kujawa-Lipińska, 
Dyrektor Departamentu Windykacji, Vivus Finance Sp. z o.o.

 ● Jakie są nasze cele?
 ●  Cele a struktura organizacyjna, czyli jak dobrze przydzielić zasoby ludzkie
 ● Cele a proces windykacji, czyli jak dobrze to poukładać

Przerwa kawowa 

Mapowanie procesu windykacji. Zarządzanie strumieniem wartości-Krystian Kłosiński,
Kierownik Działu Windykacji P4 Sp. z o.o.

 ● Mapy procesowe jako podstawowe narzędzie managera
 ● Punkty styku na linii sprzedaż-obsługa klienta-windykacja
 ● Zarządzanie należnościami czy zarządzanie relacjami
 ● Rola obszaru windykacji w relacjach z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Lunch

Komunikacja z dłużnikiem w procesie masowej windykacji polubownej- Marcin Puzio,
Dyrektor Departamentu Windykacji Polubownej, FOR-NET S.A

 ● Istota komunikacji     
 ● Szum komunikacyjny w relacji dłużnik – negocjator                                                   
 ● Rozmowa windykacyjna i negocjacje                                                           
 ● Typy dłużników                                                                                                           
 ● Gry psychologiczne                                                                                                      
 ● Skuteczna rozmowa             
 ● Komunikacja zapośredniczona    
 ● Podsumowanie     

Przerwa kawowa

Zarządzanie Jakością w Windykacji- 3D-Dominika Jachimowicz, 
Kierownik Zespołu Zarządzania Jakością i Restrukturyzacji, Citi Handlowy

 ● Reklamacje- jak znaleźć wspólny język?
 ● Restrukturyzacja- jak zbilansować wspólny interes?
 ● Szkolenia- jak budować kompetentne kadry windykacyjne?

…a wszystko przez pryzmat klucza T-R-A-R-E

Zakończenie pierwszego dnia

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

I dzień- 15 marca



PROGRAM

10.00-10.30 

10.30 -11.30

11.30-11.45

11.45-12.45

12.45-13.45

13.45-14.45

14.45 

Rejestracja, poranna kawa

Budowa i zarządzanie zespołem windykacji-Jerzy Kachnowicz,
Dyrektor Departamentu Windykacji i Analiz, Idea Money S.A.

 ● Inwentaryzacja zadań zespołu i posiadanych zasobów
 ● Zdefiniowanie potrzeb biznesowych
 ● Rekrutacja właściwych pracowników 
 ● Dobór właściwej struktury organizacyjnej
 ● Systemy motywacyjne I narzędzia ich kontroli
 ● Rozwój pracowników I struktur.  
 ● BCPpracowników I struktur.  
 ● BCP

Przerwa kawowa 

Multiskillowość czy specjalizacja? Organizacja pracy windykacji w banku uniwersalnym 
Agnieszka Graczyk, Dyrektor Departament Windykacji Telefonicznej,  
Marta Gilewska, Dyrektor Biura Monitoringu i Windykacji, BGŻ BNP Paribas S.A.

 ● Multiskillowość – sposób na swobodne zarządzanie zasobami
 ● Specjalizacja – stawiamy na jakość obsługi
 ● Korzyści obu modeli dla pracowników i organizacji
 ● A może … model mix?

Lunch

Skuteczne dochodzenie należności od klienta biznesowego – optymalizacja procesu
Adw. Izabela Długołęcka - Górczyńska, Head of B2B Credit Management Department, RK Legal

 ● Wyzwania w procesie zarządzania wierzytelnościami B2B („martwe” spółki, problem 
reegzekucji, upadłości)

 ● Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dla usprawnienia procesu
 ● Czy po zakończeniu postępowania egzekucyjnego jest jeszcze szansa na skuteczną egzekucję 

długu od przedsiębiorcy?  

Zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

II dzień- 16 marca



Jerzy Kachnowicz-Dyrektor Departamentu Windykacji i Analiz, Idea Money S.A.
Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Przez ponad 5 lat pracował w GE Money Banku S.A. jako lider zespołu zajmującego 
windykacją prawną klienta indywidualnego. W 2010 roku dołączył do Alior Banku S.A., gdzie stworzył od podstaw zespół i proces 
windykacji prawnej od wypowiedzenia rachunków, aż do zwindykowania lub sprzedaży wierzytelności. W 2015 r. rozpoczął pracę w Spółce 
Faktoringowej Idea Money S.A. na stanowisku Dyrektor Departamentu Windykacji, a od 2016 r. Dyrektora Departamentu Windykacji  
i Analiz, gdzie zajmuje się nadzorem procesu analiz faktoringowych i monitoringu portfela faktoringowego oraz windykacją klientów 
biznesowych. 

PRELEGENCI
Golden Solutions 

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

Krystian Kłosiński- Kierownik Działu Windykacji P4 Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia „Windykacji Należności” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szesnaście lat 
doświadczenia zdobytego w korporacjach telekomunikacyjnych (Orange, Play) na stanowiskach Kierownika Działu Windykacji. 
Odpowiedzialny za nadzór nad procesem windykacji oraz sprzedaży wierzytelności w skali masowej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu 
zarządzania wierzytelnościami, a także współpracy z zewnętrznymi podmiotami i kancelariami prawnymi.  Kieruje pracą wykonywaną 
przez zespół ekspertów i specjalistów z zakresu windykacji oraz windykacji prawnej. Koordynuje działania działu windykacji z działaniami 
innych departamentów funkcjonujących w organizacji. Prelegent na szkoleniach poświęconych zarządzaniu i obrocie wierzytelnościami. 

Agnieszka Graczyk, Dyrektor Departamentu Windykacji Telefonicznej- BGŻ BNP Paribas S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, doświadczony menadżer, od początku kariery zawodowej związana  
z bankowością w Grupie BNP Paribas. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami o różnych specjalnościach (analitycy 
kredytowi, agenci Contact Center i windykacji, specjaliści ds. ryzyka kredytowego, menadżerowie średniego szczebla). Uczestniczka 
projektu BAKCYL i międzynarodowego programu Women In Business.

Marta Gilewska- Dyrektor Biura Monitoringu i Windykacji, BGŻ BNP Paribas S.A.
Od ponad 10 lat zdobywa doświadczenie w zarządzaniu, windykacji, obsłudze klienta. Specjalizuje się w wczesnych etapach procesu 
windykacyjnego, a doświadczenie zdobywała począwszy od pracy „na słuchawce”, jako Kierownik Zespołu, po obecnie zajmowane 
stanowisko Dyrektora Biura Monitoringu i Windykacji. Od początku kariery zawodowej związana z sektorem bankowym,  posiada duże 
doświadczenie w zarządzaniu procesowym, w pracy projektowej.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

Izabela Długołęcka - Górczyńska -Head of B2B Credit Management Department, RK Legal
Koordynuje działania Departamentu Zarządzania Wierzytelnościami B2B, specjalistka z zakresu prawa upadłościowego, bankowego  
i postępowania cywilnego. Odpowiada za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie odzyskiwania należności. Posiada ponad 6 letnie 
doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu firm i przedsiębiorstw m.in. w sporach sądowych o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych 
i przeciwegzekucyjnych oraz upadłościowych. Mecenas Izabela Długołęcka - Górczyńska uczestniczyła w licznych procesach sądowych,  
w tym procesach przeciwko byłym członkom zarządów spółek, w których uzyskano zasądzenie powództwa w całości w kilkuset sprawach 
procesowym, w pracy projektowej.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

Dominika Jachimowicz- Kierownik Zespołu Zarządzania Jakością i Restrukturyzacji, Citi Handlowy 
Od 10 lat związana z większością aspektów windykacji, ostatnio również w powiązaniu z Customer Experience, który ma za zadanie wdrażać 
w podległym sobie obszarze odpowiedzialnym za analizę reklamacji składanych na działania podejmowane przez bank w kierunku 
odzyskiwania należności.
Kieruje zespołem kilkunastu specjalistów realizujących kilka procesów i misję budowania pozytywnych doświadczeń.
Poszukuje wciąż nowych sposobów na optymalizacje procesów pozwalające szybko, logicznie i spójnie realizować oczekiwania Klientów.

Marcin Puzio- Dyrektor Windykacji Polubownej, FOR-NET S.A.
Praktyk. Od 7 lat związany z firmą FOR-NET S.A., w której zdobył obecnie posiadaną wiedze i umiejętności. 
Zawód zaczął poznawać od najniższego stanowiska, jako młodszy specjalista ds. windykacji. Głodny wiedzy i nowych doświadczeń nie 
zamykał się na wyzwania dzięki czemu obecnie zajmuje stanowisko dyrektora departamentu. Aktualnie  odpowiedzialny za kilka projektów 
obsługiwanych przez firmę i kilkadziesiąt osób tworzących departament.
Analityk, trener, inspirator, szef i kolega – ciągle poszukujący nowych wyzwań i doświadczeń.

Katarzyna Kujawa-Lipińska-Dyrektor Departamentu Windykacji , Vivus Finance Sp. z o.o
Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa 
Bankowego tejże uczelni. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w windykacji wierzytelności w obszarze rynku detalicznego, MŚP,  
w tym kredytów zabezpieczonych hipotecznie. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialna była za wszystkie etapy procesu windykacji, 
począwszy od monitoringu wierzytelności, poprzez późną windykację, windykację prawną, aż do sprzedaży wierzytelności. Od 2000 roku 
związana z takimi instytucjami Citibank Handlowy, Polbank EFG, Reiffeisen Polbank, PKO BP SA. Obecnie zatrudniona w Vivus Finance sp. 
z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Windykacji.


