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 ʇ 7 rzeczy jakie powinien wiedzieć o 
mierzeniu windykacji  każdy menadżer 

 ʇ Jak mierzyć współpracę z komornikami 
i optymalizować postępowanie 
egzekucyjne?

 ʇ Opomiarowanie działu prawnego

 ʇ Wpływ specyfiki pracy struktury 
terenowej na wskaźniki windykacyjne

 ʇ Bot zapewniający faktyczną spłatę 
zadłużenia - case study
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 ʇ Błędy w ocenianiu i premiowaniu 
windykatorów oraz rozwoju ich 
kompetencji

 ʇ Błędy w pracy menadżera 
windykacji - gdy dobre intencje 
przynoszą fatalne skutki

 ʇ Liczy się droga a nie cel - pozytywna 
strona porażki na podstawie case 
study projektu wysokich sald 
w Departamencie Windykacji 
Provident Polska SA.

 ʇ Automatyzacja i AI w windykacji 

 ʇ Błędy w komunikacji czyli jak  
z sukcesem rozmawiać z dłużnikiem?
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7 rzeczy jakie powinien wiedzieć o mierzeniu windykacji każdy menadżer - prelekcja zdalna
Borys Sadowski, Dyrektor Generalny GEKKO Collections 

 ● Co i jak mierzyć, czyli obszary opomiarowania i rodzaje wskaźników w windykacji
 ● Czy jak zwiększysz jakość to spadnie produktywność i co ze skutecznością?
 ● Lody i utonięcia, czyli jak sprawdzić czy za efekt odpowiada konkretne działanie
 ● Wieża z klocków i balony, czyli wskaźniki składane oraz ich wagowanie
 ● Statystyczne demony, czyli kiedy nie ufać średniej i wnioski z próbki   
 ● Dylemat scenariuszy alternatywnych, czyli samospłaty, przepalanie portfela i champion-challenger
 ● Jakie niestandardowe wskaźniki stosuje rynek

przerwa kawowa

Jak mierzyć współpracę z komornikami i optymalizować postępowanie egzekucyjne?”
Michał Rączkowski, Adwokat i Partner zarządzający Kancelarii RK Legal

 ● Jak sprawdzić skuteczność egzekucji?
 ● Koszty postępowania egzekucyjnego, na co zwracać uwagę
 ● Kontrola działań podejmowanych przez komorników

przerwa kawowa

Opomiarowanie działu prawnego
Łukasz Grzegrzółka, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawnego, Radca prawny, PRA Group Polska sp.z.o.o.

 ● budowanie map procesów
 ● kluczowe wskaźniki jakościowe i produktywnościowe
 ● wpływ wskaźników na systemy motywacyjne

planowany lunch

Wpływ specyfiki pracy struktury terenowej na wskaźniki windykacyjne
Daniel Arciszewski, Menadżer Zespołu Windykacji terenowej, Alior S.A.

przerwa kawowa

Bot zapewniający faktyczną spłatę zadłużenia - case study
Dawid Wójcicki,założyciel i CEO spółki Vee S.A.

 ● Voiceboty vs. Inteligentne Hosty, czyli różnica pomiędzy „dzwonieniem i rozmawianiem” a uzyskiwaniem 
deklaracji spłaty i jej realizacją

 ● Podstawowe założenia biznesowe procesu miękkiej windykacji - kategorie wskaźników
 ● Zachowania rozmówców w rozmowie z hostem
 ● Uzyskiwana efektywność na podstawie case study - wartości wskaźników
 ● Best practices, czyli jak nie realizować wdrożenia bota
 ● Pytania i odpowiedzi
 ● Wręczenie nagród za aktywność :)

planowane  zakończenie  spotkania

WSKAŻNIKI WINDYKACYJNE- jak dobrze 
mierzyć działania odzyskujące należności  
II EDYCJA
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rejestracja, poranna kawa(rejestracja na platformie)

Błędy w ocenianiu i premiowaniu windykatorów oraz rozwoju ich kompetencji - prelekcja zdalna
Borys Sadowski, Dyrektor Generalny GEKKO Collections 

 ● Quality Monitoring - czy jest Ci naprawdę potrzebny i jakie pułapki zastawia
 ● Motywowanie windykatorów premiami – błędy małe i duże
 ● Kluczowe błędy w rozwijaniu umiejętności windykatorów, czyli jak zwiększyć skuteczność bez zmiany 

procesu i inwestowania w narzędzia
 ● Postkorona a rozwój windykatorów – gdzie są wilcze doły i jak ich unikać
 ● Jakie błędy popełniliśmy przy przechodzeniu na szkolenia cyfrowe

przerwa kawowa

Liczy się droga, a nie cel - pozytywna strona porażki na podstawie case study projektu wysokich sald  
w Departamencie Windykacji Provident Polska SA.
Dorota Mikołajczyk, Kierownik Centrum Windykacji Provident Polska S.A.

 ● Efektywność procesów vs zmieniające się otoczenie rynkowe – powody uruchomienia projektu  
 ● Założenia projektu i mierniki sukcesu 
 ● Przekonania vs rzeczywistość  - pozytywna strona porażki

przerwa kawowa

Błędy w komunikacji czyli jak z sukcesem rozmawiać z dłużnikiem?
Katarzyna Katana, Dyrektor Restrukturyzacji i Windykacji Należności Detalicznych, Millennium Bank S.A.

 ● Poznaj swojego dłużnika czyli statystyka vs. życie 
 ● Narzędzia komunikacji – co dla kogo?
 ● Co poszło nie tak, czyli sprawdzaj

planowany lunch

 Błędy w pracy menadżera windykacji - gdy dobre intencje przynoszą fatalne skutki
Bartłomiej Socha, Debt Collection Director, Transcash.eu S.A.

 ● Błędy w stawianiu celów indywidualnych i zespołowych

 ● Błędne wskaźniki efektywności KPI

 ● Błędy w zarządzaniu zespołem windykatorów

przerwa kawowa

Automatyzacja i AI w windykacji
Jacek Krupa, Dyrektor Płatności i Rozliczeń w Orange Polska S.A.

Planowane zakończenie, wręczenie Certyfikatów.

PROGRAM  |  15 WRZEŚNIA
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.plBŁĘDY I PORAŻKI WINDYKACJI 

II EDYCJA



PRELEGENCI | 14 WRZEŚNIA

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

email: info@goldensolutions.com.pl

Borys Sadowski -Dyrektor Generalny GEKKO Collections
Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections (www.gekko.pl), która od 2003r. 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.

Michał Rączkowski- adwokat i Partner zarządzający Kancelarii RK Legal, która specjalizuje się w zarządzaniu 
wierzytelnościami w obszarze B2C i B2B. Odpowiada za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów 
dłużnych B2C.
Od 2006 roku zarządza kancelarią RK Legal, która świadczy usługi prawne dla biznesu. Firma, której zespół liczy dziś ponad 120 
osób, połączyła niezawodną pomoc prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami kompleksową ochroną danych osobowych oraz 
inwestowaniem w portfele wierzytelności.
Portfolio klientów kancelarii w obszarze zarządzania wierzytelnościami obejmuje banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, 
fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. 
RK Legal obsługuje należności korporacyjne B2C i B2B również na rynkach zagranicznych, jako członek Euro Collect Net Lawyers - 
międzynarodowej sieci firm specjalizujących się w obsłudze długów w UE i poza nią. Kancelaria posiada również licencję Komisji 
Nadzoru Finansowego na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi. Firma opracowuje własne, innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, które pozwalają efektywnie zarządzać projektami i na bieżąco raportować postępy prowadzonych spraw.
Michał Rączkowski jest autorem licznych komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa 
o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych ”. Dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami podczas licznych 
konferencji branżowych i szkoleń.

Łukasz Grzegrzółka-Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Windykacji prawnej, Radca prawny Pra Group Polska sp. o.o.
Radca prawny Łukasz Grzegrzółka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły 
Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez University of Florida, Levin College of Law a także absolwentem podyplomowych 
studiów w zakresie Wyceny Nieruchomości. Od 2015 r. jest członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ma ponad 15 
letnie doświadczenie praktyczne w windykacji, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności wynikających z produktów 
zabezpieczonych hipoteką. Podczas swojej kariery zawodowej pracował dla największych Banków w Polsce m. in. Banku Millennium 
S.A., GE Money Bank S.A., Banku BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., gdzie zdobywał bogate doświadczenie w zakresie 
odzyskiwania wierzytelności na drodze negocjacji polubownych, restrukturyzacji, postępowania egzekucyjnego oraz sprzedaży 
portfeli NPL. Obecnie pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora departamentu windykacji prawnej w PRA Group Polska sp. z o.o.

Dawid Wójcicki - założyciel i CEO spółki Vee SA (wcześniej Voicetel Communications), 
technologicznego lidera branży Conversational AI i rynku hostów głosowych. Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie 
Gdańskim, doświadczony manager w firmach z branży IT, projektant oprogramowania, ale przede wszystkim  pasjonat komunikacji 
na linii człowiek-maszyna – pierwsze programistyczne próby na tym polu podejmował już jako 11-latek. Od początku kariery 
zawodowej związany z przedsiębiorstwami technologicznymi o dużym potencjale innowacyjnym. Ścieżkę zawodową rozpoczął  
w Wirtualnej Polsce jako programista i project manager. Następnie współtworzył inkubator technologiczny, w którym wykazał się  
w roli pomysłodawcy i koordynatora rozwoju projektów internetowych do fazy spin-off. W Vee zaangażowany jest w rozwój technologii, 
planowanie strategii i business development. Aktywnie edukuje rynek w obszarze automatyzacji głosowej, dzieląc się swoją wiedzą 
i doświadczeniem na łamach mediów oraz uczestnicząc w konferencjach poświęconych nowym technologiom czy contact center. 
Jako prelegent wystąpił na takich wydarzeniach jak: Trendy w Contact Center (Puls Biznesu), Konferencja WallStreet, Customer Care 
Festival, Robotyzacja i AI w contact center (Puls Biznesu) czy HiperAutomatyzacja.. Miłośnik karate tradycyjnego.

Daniel Arciszewski – Menadżer zespołu Windykacji Terenowej, Alior Bank S.A.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Blisko 20 lat doświadczenia w obszarze ryzyka, operacji oraz windykacji należności. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywał w kilku 
największych bankach komercyjnych w Polsce. Od  8 lat zarządza jedną z największych struktur terenowych odpowiadając za 
optymalizację procesu windykacji bezpośredniej z segmentu klienta indywidualnego oraz biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za 
opracowywanie i wdrażanie strategii w zakresie windykacji bezpośredniej a także za realizację projektów związanych z zwiększeniem 
skuteczności windykacyjnej.
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Borys Sadowski -Dyrektor Generalny GEKKO Collections
Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections (www.gekko.pl), która od 2003r. 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.

Katarzyna Katana - Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Kompetencji 
Psychologicznych i Negocjacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach 
finansowych. 
Praktyk, posiadający ogromną wiedzę merytoryczną dot.  całego procesu kredytowego oraz duże doświadczenie w projektowaniu, 
organizacji i zarządzaniu procesami. Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów oraz zarządzania i motywowania licznych zespołów 
ludzkich.
Prelegent podczas licznych konferencji i warsztatów związanych z tematyką dochodzenia należności oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi

Jacek Krupa, Dyrektor Płatności i Rozliczeń w Orange Polska S.A.
W obszarze Fakturowania, Rozliczeń, Windykacji i Płatności zarządzał w firmach: NETIA Telekom S.A. Warszawa , Pilicka Telefonia S.A., 
EuroMacc Polska, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A., Orange Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
procesami billingu i rozliczeń w firmach telekomunikacyjnych. Przeprowadził z sukcesem wdrożenia systemów dla masowych operacji 
billingowych. Od roku 2003 związany z Orange Polska gdzie od 15 lat odpowiada za fakturowanie abonentów, rozliczenie ich płatności 
i windykację należności. W pracy skupiony na automatyzacji i elektronizacji procesów, zwolennik upraszczania.

Dorota Mikołajczyk- Kierownik Centrum Windykacji, Provident Polska S.A.
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Karierę zawodową, od początku związaną z windykacją rozpoczęła w jednym z największych polskich banków jako 
Inspektor w Dziale Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych. Z windykacją oraz Call Center związana jest od ponad piętnastu 
lat. Aktualnie Manager Operacyjny Centrum Windykacji w Provident Polska SA,  odpowiada za jakość i efektywność windykacji 
telefonicznej oraz procesów windykacyjnych na etapach polubownym i sądowym. 

Bartłomiej Socha-Debt Collection Director, Transcash.eu S.A.
Wieloletni praktyk windykacji i zarządzania należnościami. Od 2007 roku zajmuje stanowiska menadżerskie w dużych firmach 
windykacyjnych w Polsce. 
Specjalizuje się w tworzeniu struktur windykacyjnych w spółkach na wczesnym etapie rozwoju a także w szkoleniu, coachingu  oraz 
rozwijaniu potencjału pracowników, w tym kadry menadżerskiej. Z wykształcenia psycholog.
Certyfikowany Coach (ADVANCED COACHING SKILLS AT THE PROFESSIONAL LEVEL) oraz Trener Biznesu (EUROPEAN BUSINESS 
TRAINER on level IV EQF). Współautor oraz kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Skuteczna windykacja w praktyce” 
oferowanych przez Uniwersytet SWPS w latach 2015-2017.


