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 ʇ Windykacja terenowa w praktyce – istotne aspekty wpływające  
na efektywność oraz jakość procesu windykacji

 ʇ Skuteczny model szkoleniowy w rozproszonych zespołach 
windykacyjnych. Niemożliwe? A jednak…

 ʇ Sposoby weryfikacji realizacji zadań w terenie. Informacja zwrotna  
dla pracownika

 ʇ Systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń windykatora terenowego

 ʇ Nowoczesny system mobilny do zarządzania windykacją terenową. 
Praktyczne zastosowanie VSoft Mobile Workforce

PRELEGENCI: 
Dogmat Systemy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Kredyt Inkaso S.A., 
Credit Agricole Bank Polska S.A., Vsoft S.A.



PROGRAM

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-10.45

10.45-11.45

11.45-12.45 

12.45-13.45

13.45-14.45

14.45-15.00 

15.00-16.00 

16.15

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Windykacja terenowa w praktyce – istotne aspekty wpływające na efektywność oraz jakość procesu 
windykacji 
Monika Giec, Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu, Dogmat Systemy S.A.

 ● Skip tracing, czyli przygotowanie spraw do czynności terenowych.
 ● Koordynacja zadań negocjatora terenowego, optymalizująca skuteczność podejmowanych czynności.
 ● Motywacja i rozwój negocjatora terenowego

Przerwa kawowa

Skuteczny model szkoleniowy w rozproszonych zespołach windykacyjnych. Niemożliwe? A jednak…
Laura Brzoska, Manager Zespołu Trenerów, Credit-Agricole Bank Polska S.A.

 ● 3x10 - czy 10-etapowy proces szkoleniowy w zespołach rozproszonych w 10 różnych obszarach Polski może być 
strzałem w 10-tkę? 

 ● 1+1>2 - wpływ synergii na efektywność szkolenia
 ● Jak wprowadzić standardy realizacji projektu szkoleniowego w zespołach rozproszonych? 
 ● Jak zyskać pomoc i zaangażowanie wszystkich partnerów procesu szkoleniowego, którzy znają się tylko  

z widzenia i/lub słyszenia? 
 ● Jak zmierzyć efektywność szkolenia, przy założeniu, że każdy zespół ma ustalony cel biznesowy na innym 

poziomie?

Sposoby weryfikacji realizacji zadań w terenie. Informacja zwrotna dla pracownika
Grzegorz Skrobotowicz, Radca Prawny, Kierownik Zespołu Windykacji Terenowej, Kredyt Inkaso S.A.

 ● Działania koordynatora i windykatorem w terenie – wsparcie i kontrola;
 ● Kwestionariusz oceny podejmowanych działań bezpośrednich przez windykatorów;
 ● Monitoring czynności i sposobu planowania zadań / wizyt u zobowiązanego

lunch

Systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń windykatora terenowego
Tomasz Hawrylik, Kierownik Zespołu Windykacji Terenowej, Raiffeisen Bank Polska S.A.

przerwa kawowa

Nowoczesny system mobilny do zarządzania windykacją terenową. Praktyczne zastosowanie VSoft 
Mobile Workforce
Łukasz Gawroński, Key Account Manager VSoft S.A.

 ● Co zrobić, aby mieć kontrolę nad pracownikami działającymi w terenie? 
 ● Jak zautomatyzować ich pracę?
 ● Jak zwiększyć efektywność windykatorów terenowych?

planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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Laura Brzoska - Manager Zespołu Trenerów w Departament Windykacji, Credit-Agricole Bank Polska S.A.
Motto życiowe: „Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi” S.J.Lec
Zawodowo od ponad 15 lat związana z sektorem bankowym. Dyplomowany coach, trener biznesu z 12-letnią praktyką 
w obszarze procesów rozwojowo-szkoleniowych pracowników call center. Przez 6 lat trener Contact Center w LUKAS 
Banku S.A. a od 6 lat menadżer Zespołu Trenerów Windykacji w Credit Agricole Bank Polska S.A. Główne obszary 
realizowanych szkoleń: telefoniczna sprzedaż i obsługa klienta, komunikacja, negocjacje windykacyjne, przywództwo  
i zarządzanie zespołem. Od kilku lat uczestnik ogólnofirmowych projektów HR-owych, wspierających rozwój kompetencji 
pracowników oraz menadżerów średniego szczebla Centrali Banku CA. Wykładowca przedmiotu ‚Trener Biznesu’  
i ‚Warsztaty kwalifikacji menadżerskich’ w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Juror w 8. i 9. edycji ogólnopolskiego 
konkursu ‚Telemarketer Roku’. Zwycięzca w konkursie, organizowanym przez Polish Society for Training & Development, 
w kategorii: Najefektywniejszy standard szkoleniowy 2016. 

Monika Giec - Dyrektor windykacji i audytu, Dogmat Systemy S.A.
Z wykształcenia ekonomista. Doświadczony menager zarządzający zespołami windykacji i audytu, z branżą 
windykacyjną związana od ponad 13 lat. Znawca problematyki oszustw i nadużyć finansowych, uczestniczyła  
czynnie w budowie procesów audytach śledczych dla Instytucji Finansowych.

Tomasz Hawrylik - Kierownik Zespołu Windykacji Terenowej, Raiffeisen Bank Polska S.A..
Od 5 lat Kierownik Zespołu Windykacji Terenowej w Raiffeisen Polbank. Ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
zespołami o strukturze rozproszonej. Doświadczenie zdobyte przede wszystkim w Provident Polska SA   - 11 lat pracy  
w Dziale Kontroli Wewnętrznej. Zdarzył mi się również 2 letni epizod kierowania agencją pośrednictwa  
nieruchomościami. Wykształcenie: Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Ubezpieczeń w Warszawie,  kierunek Finanse 
i Bankowość oraz Akademii Finansów w Warszawie. Kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna. Certyfikat CICA czyli 
Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej. 

Łukasz Gawroński - Key Account Manager VSoft S.A.
Manager z kilkuletnim doświadczeniem w branży finansowej. Na co dzień wspiera instytucje finansowe w zakresie 
zwiększania efektywności pracy poprzez dobór dedykowanych narzędzi informatycznych. Brał udział w wielu projektach 
mających na celu optymalizację procesów i zwiększenie skuteczności w działach windykacji. W VSoft S.A. odpowiada 
za kontakty z kluczowymi Klientami z sektora finansowego: bankami, firmami ubezpieczeniowymi i windykacyjnymi.

Grzegorz Adam Skrobotowicz - Kierownik Zespołu Windykacji Terenowej, Radca Prawny, Kredyt Inkaso S.A.
Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo karne). Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa 
Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Autor kilkunastu publikacji  
z zakresu prawa karnego wykonawczego, prawa karnego procesowego, postępowania cywilnego oraz ADR’u. Uczestnik 
kilkudziesięciu konferencji naukowych zarówno międzynarodowych m.in. w: USA (The Jesuit University of New 
York - School of Law; Notre Dame University in South Bend), Kanada (University of Windsor - Windsor Law), jak  
i ogólnopolskich. Stypendysta fundacji Nanovic Institute for European Studies na Notre Dame University w Indianie 
(USA) oraz laureat programu TransFormation.doc (MNiSW), w ramach którego odbył biznesowy kurs trenerski  
w ośrodku szkoleniowym Ivey Business School w London (Ontario - Kanada). Absolwent studiów podyplomowych 
Master of Business Administration (MBA) zorganizowanych na Politechnice Lubelskiej we współpracy z University 
of Minnesota. Kilkukrotny laureat ogólnopolskich konkursów zorganizowanych przez Prokuratora Generalnego  
p. Andrzeja Seremeta z zakresu problematyki mediacji karnej. 
Pracę naukową łączy z praktyką bowiem od 2006 r. związany jest z zawodem komornika sądowego, najpierw jako 
aplikant (2007-2009), a następnie asesor komorniczy (od 2009) oraz windykacją należności obecnie zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Zespołu Windykacji Terenowej (Kredyt Inkaso S.A.)


