
EFEKTYWNA  
WINDYKACJA  

TERENOWA

Warszawa  
14 – 15 kwietnia 
Hotel Novotel 

ul. Marszalkowska 94/98

 » Budowa Zespołu windykacyjnego – saF s.a.

 » ZarZądZanie ZespołeM windykatorów terenowych –  
getBack s.a.

 » pokonać rutynę – wyZwanie dla windykatora terenowego – 
raiFFeisen polBank

 » Model windykacji terenowej – Bank  Bph

 » Modele Zachowań dłużnika – egB investMents

 » prZetwarZanie danych osoBowych w procesie windykacji – 
kancelaria rącZkowski, kwieciński adwokaci sp. p

 » skip tracing i cyBernetycZne naMierZanie dłużników jako 
narZędZie wsparcia windykatorów terenowych – veX sp. o.o.



PROGRAM

Wtorek, 14 Kwietnia
11.00 

11:30

12.45

13.45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14.50

15.00

16.30

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Budowa Zespołu Windykacyjnego na przykładzie SAF S.A.
Edyta Walenczyk– dyrektor departamentu windykacji należności Bankowych i leasingowych,  
dyrektor departamentu windykacji terenowej, prokurent, saF s.a.

 » rekrutacja - kryteria
 » szkolenie
 » dlaczego kobieta?
 » kontrola
 » rola kierownika

lunch 

Zarządzanie Zespołem Windykatorów Terenowych

Jak stawiać zadanie przed Zespołem ?

Kiedy i jak wykonywać działania windykacyjne w podziale 
 » Miasto
 » wieś

Jak ustalać godziny pracy członków zespołu , na co zwracać szczególna uwagę 
 » Zestawienie z jakich warto korzystać podczas ustalania godzin pracy  

(podział na zastawalność)
 » kiedy historycznie jest najlepsza docieralność do dłużnika

Kontrola
 » terenowa
 » wpisów systemowych
 » Z jakich raportów warto korzystać

 

Kogo z zespołu Warto promować 
 » osoby posiadające szczególne predyspozycje do poszczególnych zleceń
 » osoby , które były bądź są profesjonalistami jednak z różnych powodów zaczynają  

„ odstawać”  od dotychczas osiąganych wyników , bądź istnieje uzasadnione ryzyko pojawienia się 
takich symptomów

 » integracja jako budowanie więzi zaufania zespołu z menedżerem
 » wspólna praca – działania terenowe jako wsparcie pracownika i budowanie pozytywnych relacji

Coaching  Pracownika 
 » wykonany przez trenera
 » wykonany prze bezpośredniego przełożonego

Wolne wnioski – pytania
Piotr Burghardt  –  dyrektor departamentu windykacji terenowej, getBack s.a.

przerwa na kawę

Pokonać rutynę – wyzwanie dla Windykatora Terenowego – warsztat
Ireneusz Knyziak – koordynator ds. windykacji terenowej, raiffeisen polbank

planowane zakończanie i dnia

golden solutions 
tel: +48 22 122 82 45

email: info@goldensolutions.com.pl



PROGRAM

Środa, 15 Kwietnia 

golden solutions 
tel: +48 22 122 82 45

email: info@goldensolutions.com.pl

9.30 

10.00

10.50

11.00

12.10

13.15

14.05

15.15

Rejestracja, poranna kawa

Model Windykacji Terenowej w Banku BPH
Mirosław Gachowski  – kierownik Zespołu windykacji regionalnej, Bank Bph

 » strategia działania; 
 » Zespół – oceny, motywacja, rozwój;
 » Benchmarking

przerwa na kawę

Modele zachowań dłużnika
dr Krzysztof Matela – prezes Zarządu egB investments

 » cele i motywacje dłużników
 » podział zachowań dłużników ze względu na temperament, systemy wartości 

modele podejmowania decyzji
 » gry pt.: „nie zapłacę, bo…”
 » poziom edukacji dłużników. Zmiany w ich zachowaniu w ciągu ostatnich lat

Przetwarzanie danych osobowych w procesie windykacji
Sylwia Kilińska–Adwokat – rączkowski, kwieciński adwokaci sp. p.

 » Zakres przetwarzanych danych osobowych.
 » Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 » sprzedaż długów a przetwarzanie danych osobowych
 » powierzenie przetwarzania danych
 » odpowiedzialność za naruszenie przepisów

lunch

Skip Tracing i cybernetyczne namierzanie dłużników jako narzędzie wsparcia windykatorów  
terenowych
Markus Marcinkiewicz – prezes Zarządu vex sp o.o.

 » skip tracing, a cybertracking – o co chodzi?
 » kiedy i jakimi metodami namierzać ukrywających się dłużników?
 » przykładowe techniki skip tracing – co jest dozwolone, a co wątpliwe etycznie?
 » dlaczego outsourcing namierzania dłużników jest bezpieczniejszy dla wierzyciela?

planowane zakończenie, wręczenie certyfikatów

 



PRELEGENCI

Edyta Walenczyk, Dyrektor Departamentu Windykacji Należności Bankowych i Leasingowych,Dyrektor Departa-
mentu Windykacji Terenowej, Prokurent.–SAF S.A. 
Z  saF s.a. związana od 6 lat, gdzie z powodzeniem realizuje powierzone zadania. odpowiada za współpracę z  
klientami sektora bankowego i leasingowego oraz budowę procesów windykacyjnych poszczególnych grup wierzytel-
ności. Zarządza departamentem windykacji bankowej i leasingowej w obszarze windykacji wewnętrznej i terenowej.  
od 15 lat związana z windykacją, w dotychczasowej karierze zawodowej obejmowała stanowiska dyrektora departa-
mentu sprzedaży, produkt Menadżera, uczestniczyła w wielu projektach dotyczących optymalizacji procesów windyk-
acyjnych. wiceprezes Międzynarodowego instytutu Mediacji i arbitrażu we wrocławiu, promotorka alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów. absolwentka wydziału prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu wrocławskiego.”

Piotr Burghardt, Dyrektor Departamentu Windykacji Terenowej – GetBack S.A.
od 10 lat związany z dziedziną windykacji terenowej. obecnie kieruje strukturą 45 osób. przez ponad 9 lat pracował jako 
detektyw w policji.

Ireneusz Knyziak , Koordynator procesu windykacji terenowej – Raiffeisen Polbank
psycholog społeczny, life coach, absolwent szkoły wyższej psychologii społecznej w warszawie. od blisko dwudziestu 
lat związany z procesami windykacyjnymi w telekomunikacji, energetyce i bankowości. windykator telefoniczny  i 
terenowy w praktyce. współtwórca systemów zarządzania procesami. od 2009 roku koordynuje działania Zespołu 
windykacji terenowej w polbanku (od 2012 w raiffeisen polbanku). stawia na wysoki poziom realizacji zlecanych zadań. 
poszukuje nowych źródeł motywacji oraz narzędzi w zmieniającej się rzeczywistości rynku windykacyjnego. prywatnie 
szczęśliwy ojciec i mąż,  pasjonat muzyki rockowej, czynny gitarzysta.

dr Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. 
jednej największych firm windykacyjnych w polsce oraz prezes Zarządu egB Finanse sp. z o.o – spółki będącej liderem w 
zakresie bieżącego finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw. jest współzałożycielem polskiego Związ-
ku windykacji, w którym w latach 2003 – 2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od 2010 roku pełni funkcję przewod-
niczącego rady pZw. wiceprezes Zarządu Business centre club oraz kanclerz loży Bydgoskiej Bcc. 

Sylwia Kilińska, Adwokat– Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Sp. p.
specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego. doradza klientom w profesjonalnym obrocie gospodarczym, opiniuje 
i przygotowuje umowy handlowe i regulaminy oraz reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach, postępowaniach 
sądowych oraz postępowaniach przed prezesem urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. posiada doświadczenie 
praktyczne w obsłudze prawnej w zakresie prawa ochrony konsumentów. absolwentka studiów podyplomowych aka-
demia spółek organizowanych przez katedrę prawa gospodarczego szkoły głównej handlowej w warszawie. doświad-
czenie zawodowe zdobywała m.in. w wielkiej Brytanii, współpracując z cts solicitors claim today w Birmingham oraz 
alexander samuel llp solicitors w londynie.

Markus Marcinkiewicz, Prezes Zarządu VEX Sp. o.o.
wizjoner, menedżer, przedsiębiorca oddany pasji i skupiony na sektorze wierzytelności.
Z wykształcenia dziennikarz, zawodowo menedżer windykacji z praktycznym doświadczeniem od 2003 roku. pracował 
na stanowiskach menedżerskich w największych wrocławskich, komercyjnych bankach, a także tworzył, restruktury-
zował i optymalizował call centra w wiodących firmach windykacyjnych. jako dziennikarz i publicysta pracował dla 
największych koncernów wydawniczych w polsce i prowadził portale internetowe. 
jest ekspertem i trenerem technik motywacji, windykacji, perswazji, wywierania wpływu, psychologii i manipulacji. 
w czerwcu 2014 wydany został pierwszy tom jego debiutanckiej książki o windykacji wg. modelu Marcinkiewicza pt. 
Zawodowy windykator, jest również ekspertem Forbes.pl ds. obszaru wierzytelności i prowadzi blog o windykacji w 
natemat.pl
prelegent, wykładowca, a także filantrop. prywatnie miłośnik muzyki elektronicznej oraz gwiezdnych wojen.
obecnie prezes Zarządu nowopowstałej spółki windykacyjnej veX.

Mirosław Gachowski, Kierownik Zespołu Windykacji Regionalnej – Bank BPH S.A. 
od 2004 roku związany z zarządzaniem procesami windykacyjnymi. doświadczenie w kierowaniu zespołami zajmu-
jącymi się windykacją polubowną, prawną oraz sprzedażą wierzytelności. udział w licznych projektach związanych z 
usprawnieniami oraz wdrażaniem nowych procesów windykacyjnych. aktywny udział pracach przy budowaniu strategii 
windykacyjnych.
odpowiedzialny za utrzymywanie właściwego poziomu odzysków poprzez planowanie działań podległego zespołu oraz 
stały monitoring sposobu ich realizacji. 

golden solutions 
tel: +48 696 489 891

email: info@goldensolutions.com.pl


