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WSKAŹNIKI 
WINDYKACYJNE  

JAK DOBRZE MIERZYĆ DZIAŁANIA 
ODZYSKUJĄCE NALEŻNOŚCI

 ʇ Najnowsze trendy w opomiarowaniu windykacji. Główne problemy 
opomiarowania windykacji i stosowane rozwiązania

 ʇ Windykacja w świecie digital i omnichanell – jak wskaźniki pozwalają lepiej 
zrozumieć potrzeby Klienta oraz efektywność pracy doradcy Contact Center

 ʇ Jak badać efektywność działu prawnego lub zewnętrznej kancelarii

 ʇ Proces windykacji na przykładzie wonga.pl. sp. z o.o.

 ʇ Jak prawidłowo mierzyć działania windykacji telefonicznej

 ʇ Skip Tracing – podkręć efektywność windykacji precyzyjnie namierzając 
dłużników

PRELEGENCI: 
GEKKO, Ultimo S.A.,AFORTI Collections,Wonga.pl sp. z o.o., Alior Bank S.A., Tide Software
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Rejestracja, poranna kawa

Najnowsze trendy w opomiarowaniu windykacji. Główne problemy opomiarowania windykacji  
i stosowane rozwiązania
Borys Sadowski, Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections

 ● OKR (Objectives and Key Results) w windykacji 
 ● Badanie poziomu kontaktowalności portfela  
 ● Czy można zbadać poziom etyczności windykacji 
 ● Co w windykacji potrafi zbadać sztuczna inteligencja 

Przerwa kawowa

Proces windykacji na przykładzie Wonga.pl sp. z o.o.
Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej Wonga.pl sp. z o.o.

 ● Raportowanie w windykacji – podstawowe wskaźniki w Call Centre, raporty operacyjne, sposoby 
raportowania zmian.

 ● SMS flesh – co to jest i gdzie go użyć i jak mierzyć jego skuteczność ?
 ● Jak używać i mierzyć efektywność MMS ?
 ● Porównanie wskaźników: dialer i człowiek vs sztuczna inteligencja na przykładzie Wonga.pl sp. z o.o.

lunch

Windykacja w świecie digital i omnichanell – jak wskaźniki pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby 
Klienta oraz efektywność pracy doradcy Contact Center
Damian Bednarski, Head of Unsecured Collection, Ultimo S.A.

 ● Cyfrowe kanały obsługi Klienta – boty i selfservice w windykacji
 ● Doradca CC vs cyfrowa obsługa – konkurencja czy synergia działań?
 ● KPI dla doradców wsparciem dla digitalnej transformacji organizacji
 ● Co warto mierzyć a co warto mierzyć szczególnie w cyfrowym świecie?

Przerwa kawowa

Jak prawidłowo mierzyć działania windykacji telefonicznej -prelekcja w duecie
Adrian Ochałek, Menedżer zespołu strategii windykacyjnych, Alior Bank S.A.
Piotr Szczepański, Lider sekcji strategii windykacji wstępnej i modeli windykacyjnych, Alior Bank S.A.

 ● Techniczne sposoby realizacji windykacji telefonicznej
 ● Zalety dialera pracującego w trybie predykcyjnym
 ● Kluczowe wskaźniki dla kampanii telefonicznych
 ● Interpretacja wskaźników, ograniczenia zasobowe
 ● Czym można sobie pomóc w planowaniu kampanii telefonicznych
 ● Kiedy warto z dialera zrezygnować

przerwa kawowa

Jak badać efektywność działu prawnego lub zewnętrznej kancelarii
Agnieszka Baran-Płomińska, Prezes Zarządu AFORTI Collections

 ● Narzędzia badania efektywności
 ● Kryteria oceny efektywności
 ● Filary sukcesu współpracy z prawnikami
 ● Jak badać skuteczność komorników?

przerwa kawowa

Skip Tracing – podkręć efektywność windykacji precyzyjnie namierzając dłużników
Paweł Bieliński, Account Manager, Tide Software

 ● Alternatywne numery dłużnika
 ● Po co nam statusy numerów, czyli ich rodzaje i zastosowanie w praktyce

planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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Borys Sadowski  - Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections (www.gekko.pl)
jest liderem rynku edukacji windykacyjnej w Polsce. Jeden z najbardziej uznanych w Polsce ekspertów w zakresie 
psychologii pieniądza i długu oraz praktyki windykacji. Pomaga długofalowo zwiększać skuteczność i motywację 
w działach windykacji dużych firm. Badacz trendów i najskuteczniejszych rozwiązań w branży windykacyjnej. 
Propagator proklienckiego podejścia w odzyskiwaniu należności. 
Najbardziej doświadczony trener zawodowych windykatorów w Polsce. Szkolił oraz doradzał min w:
Heineken, Coca Cola, T-Mobile, Polkomtel, Siemens, Volvo, Accenture, Provident, Vivus, Polsat Cyfrowy,   
Alior Bank, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, Eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski,  
PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Bank, ERGO Hestia, Axa, Liberty Direct, DPD, Ruch, Enea, Energa, EFL,  
Idea Money, Home Broker, PRA Group Polska, Hoist, Kruk, Intrum Justitia, Kredyt Inkaso, Best, Ultimo, Atradius, 
Raport, RK Legal, Żabka, Grupa Żywiec.

Albert Łada - Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej, Wonga.pl sp. z o.o.
 Z branżą windykacyjną jest związany od 17 lat. Jest jedną z kluczowych osób, która tworzyła proces windykacji  
w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC czy AI. Jest ekspertem z zakresu 
automatyzacji systemów dla procesów windykacyjnych. W branży zaczynał na stanowisku specjalisty ds. windykacji 
w Polkomtelu. Albert Łada jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą wolną 
chwilę spędza z rodziną, jest szczęśliwym ojcem 6-letniego syna.

Damian Bednarski - Head of Unsecured Collection, Ultimo S.A.
Blisko 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania Contact Center i operacjami w obszarze bankowości, 
ubezpieczeń i windykacji. Od 10 lat odpowiada za obsługę klienta w Ultimo, jednego z liderów rynku wierzytelność. 
Obecnie zarządza obsługą Klienta niezależnie od etapu obsługi (windykacja polubowna, prawna teren).

Agnieszka Baran-Płomińska - Prezes Zarządu Aforti Collections 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz radca prawny z wieloletnim 
doświadczeniem. Specjalizuje się w obszarze prawa handlowego, rynków kapitałowych i bankowości. Posiada 
bogate doświadczenie zawodowe, który zdobywała renomowanych instytucjach finansowych m.in. Getin Noble 
Bank. Przez niemal cztery lata pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w polskich spółkach finansowych. 
Założycielka LifeBelt Sp. z o.o., a obecnie po połączeniu sił z Grupą AFORTI Prezes Zarządu Aforti Collections S.A.

Adrian Ochałek-Menedżer Zespołu strategii windykacyjnych, Alior Bank S.A.
7 lat doświadczenia w bankowości, w tym 5 lat w obszarze windykacji klienta detalicznego. Absolwent Informatyki 
i Ekonometrii na AGH i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sprawuje nadzór nad strategią, narzędziami  
i modelami dla procesów windykacyjnych, restrukturyzacyjnych i monitoringowych Klienta Indywidualnego,
Brał udział we wdrożeniu „Smart Collect” – za który Alior wygrał w 2016 BAI Global Banking Innovation Awards”  
w kategorii „Innowacja w usprawnianiu procesów wewnętrznych”.

Paweł Bieliński - Account Manager , TideSoftware
Specjalista ds. komunikacji SMS i omnichannel. Świadomy potrzeby nieustającej edukacji rynku, aktywnych działań 
sprzedażowych i networkingowych z wykorzystaniem nowych technologii. W swojej pracy, koncentruje się na 
zagadnieniach projektowania, obsługi wdrożeń systemów komunikacji wielokanałowej skrojonej pod dedykowane 
projekty oraz automatyzacji procesów z narzędziami #tidesoftware. 
W jego bogatym doświadczeniu zawodowym znajdziemy zrealizowane wdrożenia projektów międzynarodowych 
dla dużych firm. Ceni lojalność, zaangażowanie, profesjonalizm i chętnie dzieli się wiedzą. Z zamiłowaniem 
podróżuje po świecie. Prywatnie fan snorkrelingu i dumny ojciec.

Piotr Szczepański-Lider sekcji strategii windykacji wstępnej i modeli windykacji, Alior Bank S.A.
7 lat doświadczenia w bankowości, w tym 5 lat w obszarze windykacji klienta detalicznego. Absolwent Informatyki 
i Ekonometrii na AGH i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Sprawuje nadzór  nad strategią i narzędziami 
wspierającymi windykację wstępną, w tym kampanie telefoniczne, koordynator projektu text miningu w windykacji.


