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EFEKTYWNA  
WINDYKACJA 

TERENOWA 
IV EDYCJA

 ʇ Windykacja terenowa - efektownie i efektywnie

 ʇ Metody weryfikacji podejmowanych działań terenowych

 ʇ Profesjonalista realizujący proces windykacji terenowej B2B – niezbędne 
kompetencje oraz możliwość wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego

 ʇ Specjalizacje w Windykacji Terenowej

 ʇ Windykacja terenowa – działanie z zaskoczenia

PRELEGENCI: 
SAF S.A.,Euler Hermes ,Kredyt Inkaso S.A.,Lindorff S.A., 
Intrum Justitia  Sp. z o.o., COFACE



PROGRAM

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-10.45

10.45-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-15.15

15.15-16.15

16.15

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Windykacja terenowa – działanie z zaskoczenia 
Andrzej Grabarczyk, Koordynator Zespołu Windykatorów Terenowych, COFACE

Specyfika windykacji B2B 
 ● Co można załatwić na odległość?
 ● Czego dowiesz się tylko na miejscu?

Działania z zaskoczenia – dlaczego nie warto się umawiać?
 ● Windykacja B2B to przeważnie gra na czas
 ● Nie jesteś pierwszy na miejscu
 ● Czego nie lubią dłużnicy? Czyli, co zrobić na miejscu aby wizyta była skuteczna 
 ● Czego dłużnik nie wie o twojej wizycie ? – manipulacja/gra sytuacją
 ● O co dłużnik zawsze nas oskarży? 

Dobry windykator terenowy – czyli kto? Podsumowanie
 ● Prawnik, który nie lubi siedzieć za biurkiem
 ● Wsparcie back office

przerwa kawowa

Windykacja terenowa - efektownie i efektywnie
Edyta Walenczyk, Dyrektor Departamentu Windykacji Terenowej, Prokurent, SAF S.A.

 ● Zespół – Kto? Dlaczego? Współpraca z Zespołem
 ● Szkolenia – Kiedy? Jakie? 
 ● Zaplecze techniczne – Jakie narzędzia? Dlaczego?
 ● Jak osiągnąć sukces windykacyjny?

przerwa kawowa

Metody weryfikacji podejmowanych działań terenowych
Artur Lis, Koordynator w Zespole Windykacji Terenowej, Kredyt Inkaso S.A

 ●  Monitoring czynności i sposobu planowania zadań przez agentów terenowych
 ●  Sposoby prowadzenia kontroli terenowych
 ●  Działania koordynatora z windykatorem w terenie – wsparcie i kontrola
 ●  Kwestionariusze oceny działań terenowych

lunch

Specjalizacje w Windykacji Terenowej 
Wojciech Tatarczyk, Head of Field Collection, Lindorff S.A,  Intrum Justitia Sp. z o.o. 

 ● Podział obsługiwanych spraw
 ● Zespoły – kwalifikacje
 ● Narzędzia
 ● Efekty

przerwa kawowa

Profesjonalista realizujący proces windykacji terenowej B2B – niezbędne kompetencje oraz możliwość 
wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Karol Nowak, Kierownik Działu Windykacji Terenowej, Euler Hermes 

 ● Wiedza, doświadczenie, umiejętności –  w co powinniśmy wyposażyć specjalistę, który ma sprostać wyzwaniom 
otoczenia biznesowego,

 ● Kiedy „rozmowa”  z dłużnikiem powinna zmienić się w windykację – a może to wciąż ten sam mechanizm ?
 ● Czy specjalista dążący do odzyskania długu, może zwiększyć bezpieczeństwo biznesowe wierzyciela ?

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów



PRELEGENCI
Golden Solutions 

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

Edyta Walenczyk - Dyrektor Departamentu Windykacji Terenowej, Prokurent , SAF S.A.
Z SAF S.A. związana od 9 lat, gdzie z powodzeniem realizuje powierzone zadania. Odpowiada za współpracę z Klientami 
sektora bankowego i leasingowego oraz budowę procesów windykacyjnych poszczególnych grup wierzytelności. 
Zarządza Departamentem windykacji bankowej i leasingowej w obszarze windykacji wewnętrznej i terenowej. Od 18 
lat związana z windykacją, w dotychczasowej karierze zawodowej obejmowała stanowiska Dyrektora Departamentu 
Sprzedaży, Produkt Menadżera, uczestniczyła w wielu projektach dotyczących optymalizacji procesów windykacyjnych. 
Wiceprezes Międzynarodowego Instytutu Mediacji i Arbitrażu we Wrocławiu, promotorka alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciech Tatarczyk - Head of Field Collection, Lindorff S.A,  Intrum Justitia Sp. z o.o.
Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalizacją 
Audyt finansowy i rachunkowy. Posiada 10 lat doświadczenia na rynku windykacyjnym, które zdobywał przechodzą 
wszystkie szczeble kariery w windykacji terenowej. Obejmował stanowisko Negocjatora Terenowego w Kruk S.A., 
w Provident Polska S.A. zarządzał zespołem sprzedażowym. W Lindorff Polska od Czerwca 2015 roku jako Kierownik 
Regionalny, Kierownik Działu Windykacji Terenowej B2C po objęcie całej Windykacji Terenowej w Lindorff S.A ( B2B 
i B2C). Obecnie zarządza 100-osobowym Departamentem, składającym się z zespołów o różnych specjalizacjach 
(B2B&Leasing, Detal Mass, MŚP i Hipoteki, Zespół Egzekucyjny, oraz Biuro Detektywistyczne) w łączących się firmach 
Lindorff oraz Intrum Justitia. Jak sam mówi - lubi zmiany ze wzajemnością. A początek dobrej zmiany zaczyna się od 
zmiany negatywnego podejścia.

Karol Nowak - Kierownik Działu Windykacji Terenowej, Euler Hermes 
Wieloletni praktyk w obszarze windykacji należności, zarządzania ryzykiem w biznesie i bezpieczeństwem obrotu 
gospodarczego. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznań, ukończył studia 
podyplomowe z ubezpieczeń finansowych na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 15 lat 
związany z działem windykacji Grupy Euler Hermes. Aktualnie menager zarządzający zespołem windykacji terenowej. 

Artur Lis - Koordynator  Zespolu Windykacji Terenowej, Kredyt Inkaso S.A. 
Od ponad 12 lat związany ze strukturami windykacyjnymi w sektorze bankowym oraz poza bankowym. Pierwsze 
doświadczenia zawodowe nabywał w strukturach windykacji procesowej Kredyt Banku S.A. Następnie w latach  
2010 - 2012 brał udział we współtworzeniu struktur windykacji bezpośredniej w Raiffeisen Bank Polska. Od 2012 roku 
zajmuje się tworzeniem struktury windykacji terenowej w Kredyt Inkaso S.A. Współtwórca założeń biznesowych, 
odpowiedzialny za rekrutacje, szkolenia i zarządzanie siecią agentów terenowych. Absolwent studiów podyplomowych 
w zakresie Finansów i Bankowości na wydziale ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Grabarczyk  - Koordynatora Zespołu Windykatorów Terenowych, COFACE
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończona, zdanym   egzaminem, 
aplikacja komornicza, która poparta jest kilkoma latami spędzonymi w zawodzie asesora komorniczego. Z windykacją 
związany od 2009 roku, począwszy od windykacji telefonicznej, przez samodzielne prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych aż do przejścia do COFACE i pracy w charakterze specjalisty windykacji terenowej i ostatecznie 
Koordynatora Zespołu Windykatorów Terenowych oraz Koordynator Zespołu Windykacji Biurowej i Zagranicznej. 


