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 WINDYKACJA  
MASOWA

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

 ʇ Egzekucja komornicza- perspektywa nowych regulacji ich wpływu na 
procesy egzekucyjne- punkt widzenia wierzyciela.

 ʇ Multiskillowość czy specjalizacja? Organizacja pracy windykacji w banku 
uniwersalnym

 ʇ Technologia w windykacji

PRELEGENCI: 
Alior Bank/RACC, Credit Agricole Bank Polska S.A., Provident Polska S.A., 
BGŻ BNP Paribas S.A.
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Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Multiskillowość czy specjalizacja? Organizacja pracy windykacji w banku uniwersalnym
Agnieszka Graczyk, Dyrektor Departament Windykacji Telefonicznej, BGŻ BNP Paribas S.A.

 ● Multiskillowość – sposób na swobodne zarządzanie zasobami
 ● Specjalizacja – stawiamy na jakość obsługi
 ● Korzyści obu modeli dla pracowników i organizacji
 ● A może … model mix?

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?

lunch

 Technologia w windykacji
Oskar Piekarski, Menedżer Zespołu Insourcingu Windykacyjnego – Alior Bank S.A.

 ● Monitoring i wczesna windykacja na przykładzie Alior Banku i RACC
 ● DRON- możliwości i potencjał 
 ● Wymierne efekty digitalizacji w windykacji 
 ● Ekspansja i dalszy rozwój

Przerwa kawowa

Egzekucja komornicza- perspektywa nowych regulacji ich wpływu na procesy egzekucyjne - punkt 
widzenia wierzyciela. Czy i jak można podnieść skuteczność egzekucji komorniczej ?- dyskusja, 
wymiana doświadczeń
Joanna Zdanowicz, Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej, Provident Polska S.A.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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Joanna Zdanowicz - Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej, Provident Polska S.A.
Posiada 16 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej w segmencie B2C, w szczególności w obszarze dochodzenia 
należności na drodze sądowo-egzekucyjnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania 
Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford BrooksUniversity. W 2007r. ukończyła studia 
podyplomowe na kierunku Controling kosztów i wyniku finansowego na Politechnice Łódzkiej. Doświadczenie  
w branży windykacyjnej zdobywała w T-Mobile Polska S.A. zarządzając m.in procesami egzekucji komorniczej, w 2013r. 
dołączyła do zespołu Provident Polska S.A. Odpowiada obecnie za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi 
wierzytelności na zlecenie, współpracę z Biurami Informacji Gospodarczej oraz Kancelariami Komorniczymi.  
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.

Laura Brzoska - 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

Oskar Piekarski - Menedżer Zespołu Insourcingu Windykacyjnego, Alior Bank S.A.
Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Prawno-
Menedżerskie). Rozpoczął pracę w GE Money Banku w 2006 roku. Od 2008 roku kierował sekcją a później Zespołem 
odpowiedzialnym za telefoniczną windykację rachunków trudnych. Od 2012 roku kierował Zespołem Windykacji 
Prawnej odpowiadając za procesy sądowe i egzekucyjne produktów detalicznych, SME oraz zabezpieczonych 
hipoteką. Do głównych obowiązków należała optymalizacja kosztów i efektywności w oparciu o masową windykację 
wierzytelności. W 2014 roku reprezentował Bank BPH S.A. przed Związkiem Banków Polskich w zakresie opracowywania 
nowych rozwiązań w związku z likwidacją BTE. Od maja 2017 kieruje Zespołem Insourcingu Windykacyjnego w Alior 
Banku zarządzając procesem windykacji należności bankowych.

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


