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Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

 ZARZĄDZANIE  
PROCESEM WINDYKACJI

IV EDYCJA

 ʇ Pre-windykacja, czyli zapobieganie potencjalnym zaległościom w spłatach jako 
nowy trend w procesach windykacyjnych

 ʇ Zmiana procesu windykacji polubownej na portfelu detalicznym – Case study

 ʇ Praktyczne wykorzystywanie narzędzi kontaktu z klientami windykacyjnymi

 ʇ Zwiększanie efektywności procesów windykacyjnych na etapie sądowo  
- egzekucyjnym przy zastosowaniu narzędzi Lean Management

 ʇ Windykacja wewnętrzna vs outsourcing-efektywność vs koszty  rozwiązania

 ʇ W poszukiwaniu najskuteczniejszej metody…..

 ʇ Model współpracy z Firmą   windykacyjną i Kancelarią Komorniczą oparty na 
relacjach. „Best practice” na przykładzie Provident Polska S.A.

PRELEGENCI: 
mBank S.A.,  BGŻ BNP Paribas,  Intrum Justitia,  Wonga.pl Sp z o.o.,  Arvato Polska, 
Provident Polska S.A ,  Klima-Therm Sp. z o.o.



PROGRAM

10.00-10.30 

10.30-11.30

11.30-11.45 

11.45-12.45

12.45-13.45

13.45-14.30

14.30-14.45

14.45-15.45

15.45

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

14 marca - pierwszy dzień

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

 Windykacja wewnętrzna vs outsourcing-efektywność vs koszty  rozwiązania
Mateusz Sobolewski, Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo - Egzekucyjnej, Arvato Polska

 ● Charakterystyka windykacji własnej  a zleconej
 ● Korzyści obu rozwiązań
 ● Koszty związane ze zleceniem spraw outsourcerowi a własne
 ● Mierzenie efektywności, kontrola, nadzór
 ● Ryzyka i zagrożenia obu procesów
 ● Modele hybrydowe 

przerwa kawowa

Zmiana procesu windykacji polubownej na portfelu detalicznym - case study 
Bartosz Musiałowicz, kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej w Departamencie Restrukturyzacji  
i Windykacji Klientów Detalicznych, mBank S.A.

 ● Bilans otwarcia – kształt procesu na początku 2017 roku, cele, mierniki
 ● Główne motywatory zmian, szanse i zagrożenia
 ● Model projektowany, model zaimplementowany, model dostosowany – dlaczego tak a nie inaczej?
 ● Rachunek zysków i strat – co zadziałało, a co nie? Jakie lekcje z tego wynosimy na przyszłość?

lunch

Praktyczne wykorzystywanie narzędzi kontaktu z klientami windykacyjnymi 
Zbigniew Ćwikliński , Dyrektor ds. Windykacji i Obsługi Klienta, Wonga.pl  Sp z o.o.

 ● Przykłady optymalizacji 
 ● Niestandardowe zastosowania

przerwa kawowa

Zwiększanie efektywności procesów windykacyjnych na etapie sądowo - egzekucyjnym przy 
zastosowaniu narzędzi Lean Management- prelekcja w duecie 
Grzegorz Kuszneruk, Lean & Change Manager, Intrum Justitia Sp. z o.o
Wojciech Kozioł, Lean & Change Manager, Intrum Justitia Sp. z o.o

 ● Mechanizm „przepływu jednej sztuki” i jego wpływ na efektywność procesów i zespołów - ćwiczenie
 ● Jak przyśpieszyć uzyskiwanie płatności na sprawach oraz podnieść skuteczność wartościową i ilościową na 

etapie sądowo - egzekucyjnym? Studium przypadku
 ● Wzrost efektywności zespołu wsparcia operacyjnego obsługującego korespondencję przychodzącą

Zakończenie pierwszego dnia spotkania



PROGRAM Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

15 marca - drugi dzień
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

Model współpracy z Firmą  windykacyjną i Kancelarią Komorniczą oparty na relacjach. „Best 
practice” na przykładzie Provident Polska S.A.
Joanna Zdanowicz, Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej, Provident Polska S.A. 

przerwa kawowa

W poszukiwaniu najskuteczniejszej metody…”
Adriana Piotrzkowska, Kierownik Sekcji Kontroli Należności i Windykacji, Klima-Therm Sp. z  o.o.

 ● Zdefiniowanie rodzaju dłużnika i określenie powodu powstania zaległości
 ● Dopasowanie ścieżki windykacyjnej
 ● Korzyści i trudności wynikające z indywidualnego podejścia do klientów

lunch

Pre-windykacja, czyli zapobieganie potencjalnym zaległościom w spłatach jako nowy trend  
w procesach windykacyjnych
Agnieszka Graczyk , Dyrektor Departamentu Windykacji Telefonicznej, BGŻ BNP Paribas S.A

Planowane zakończenie drugiego dnia spotkania, wręczenie certyfikatów.



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.

PRELEGENCI
Golden Solutions 

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

Grzegorz Kuszneruk-Lean & Change Manager, Intrum Justitia
Lean Manager w jednej z największych firm oferujących usługi zarzadzania należnościami finansowymi na rynku europejskim. Lean Black Belt, 
absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW (Zarzadzanie Projektem), Dyplomowany Trener Grupowy.
Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie m.in.: wdrażania kultury Lean, optymalizacji procesów biznesowych (obszar Litigation, Back 
office, Administracja), zarzadzania projektami, wdrażania zmian organizacyjnych oraz wdrażania polityk i procesów HRM.. 

Zbigniew Ćwikliński  - Dyrektor ds. Windykacji i Obsługi Klienta Wonga w Polsce
Od 13 lat w branży windykacyjnej. Doświadczenie zdobywał od stanowiska młodszego specjalisty ds. windykacji (telefoniczna obsługa klienta), do 
szefa działu windykacji liczącego 120 osób (zarządzanie windykacją). Ekspert ds. projektowania, wdrażania, testowania i zarządzania systemami 
masowej komunikacji z klientem. Nadzorował pierwsze w Polsce wdrożenie systemu ADEPRA i wielu systemów dzwoniących (AVAYA, ININ, 
MAGNETIC NORTH, ALTAR) i wspomagających kontakt z klientem (SMS, IVR, MMS). Z wykształcenia fizyk (Uniwersytet Warszawski). Ukończył także 
studia w zakresie komputerowych metod wspomagania zarządzania (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN). 
W Wonga jako Dyrektor ds. Windykacji i Obsługi Klienta odpowiada m.in. za: contact center (telefon, email, sms, live chat), windykację polubowną, 
sądową, obsługę klienta oraz telesprzedaż. 

Bartosz Musiałowicz - kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 
Klientów Detalicznych, mBank S.A.
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomia; absolwent studiów podyplomowych  
z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.
Od czternastu lat w bankowości, a od ośmiu w mBanku S.A. Przygodę z obsługą wierzytelności rozpoczynał jako negocjator telefoniczny, lider, 
a następnie supervisor w Citi Handlowy Bank Handlowy S.A. Obecnie, jako kierujący Wydziałem Windykacji Polubownej w mBanku S.A., odpowiada 
za pierwszy etap procesu windykacyjnego na portfelu detalicznym, zarówno wobec produktów zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych.

Joanna Zdanowicz-Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej w Provident Polska S.A.
Posiada 18 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej, które obejmuje obszar współpracy z zewnętrznymi kontrahentami (outsourcing usług 
windykacyjnych) oraz obszar  dochodzenia należności na drodze sądowo-egzekucyjnej.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA 
Oksford Brooks University. Doświadczenie w branży windykacyjnej zdobywała w T-Mobile Polska S.A. zarządzając m.in  procesami egzekucji 
komorniczej. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczyła w spotkaniach eksperckich z przedstawicielami Banku 
Światowego i Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczących usprawnień w obszarze dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców (2012r). Od 2013 
roku w Provident Polska S.A. odpowiada m.in. za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi wierzytelności na zlecenie, współpracę z 
Biurami Informacji Gospodarczej oraz proces sądowo-egzekucyjny i współpracę z Kancelariami Komorniczymi. W ramach wieloletniej współpracy z 
Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań i opiniowaniu projektów związanych z szeroko pojętym dochodzeniem 
roszczeń przez przedsiębiorców

Wojciech Kozioł- Lean & Change Manager, Intrum Justitia
Pracuje dla jednej z największych firm oferujących zarządzanie należnościami finansowymi na rynku europejskim. Six Sigma Master Black Belt. 
Specjalizuje się w budowaniu kultury LEAN w organizacjach o profilu usługowym. Realizuje projekty związane z podnoszeniem efektywności 
operacyjnej zespołów oraz z optymalizacją procesów w obszarze back-office, call center oraz HR. Magister zarządzania i marketingu Uczelni 
Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Mateusz Sobolewski - Kierownik Działu Prawnego i Windykacji Sądowo Egzekucyjnej, Arvato Polska
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Jest laureatem Diamentowego Grantu za projekt „Prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy państwa” oraz laureatem stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 2014 r.
Otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia naukowe w tym stypendium Rektora UAM I stopnia uzyskując najwyższą ilość punktów  
w stypendium pośród wszystkich studentów UAM.Laureat konkursu „Studencki nobel”, uzyskując II miejsce w Kraju i II pośród nauk 
ekonomicznych i prawniczych. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich na UAM w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego  
i Ubezpieczeniowego, pisze pracę doktorską poświęconą e-Commerce.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. Członek Rady Legislacyjnej Polskiego Związku Windykacji.Od 2010 r. związany z windykacją, swoją karierę 
zaczynał w kancelariach prawnych w Poznaniu, obsługując podmioty gospodarcze w zakresie dochodzenia wierzytelności i zorganizowania systemu 
sprzedaży, a także zabezpieczenia sprzedającego przed postępowaniem windykacyjnym.Od stycznia 2015 r. Kierownik Działu Prawnego i Windykacji 
Sądowo Egzekucyjnej w Arvato Polska, zajmuje się obsługą windykacyjną, banków, firm pożyczkowych i telekomów.

Adriana Piotrzkowska – Kierownik Sekcji Kontroli Należności i Windykacji, Klima Therm Sp z o.o.
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Finansów i Zarządzania. Z windykacją związana od 2007 roku. Poprzednio 
zatrudniona w spółce z GK ORLEN. Odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur, weryfikację ich przestrzegania oraz dopasowanie standardów 
pracy do obowiązujących w grupie. Współtwórca polityki kredytowej oraz osoba odpowiedzialna za budowę działu. 
W obecnej spółce od prawie 3 lat roku. Do obowiązków, poza powyższymi, należą bieżąca współpraca z Ubezpieczycielem, Kancelarią prawną oraz 
m.in. Działem Handlowym.


