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 » Dlaczego warto Mieć outsourcer’a?
 » Kryteria wyboru firMy outsourcingowej
 » wDrażanie usług outsourcingowych
 » outsourcing w Dobie zMian i wyzwań stojących  

przeD wierzycielaMi
 » prewinDyKacja i winDyKacja MięKKa  

w firMie ubezpieczeniowej
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Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Prewindykacja i windykacja miękka w firmie ubezpieczeniowej 
tomasz rodak- Menedżer wydziału windykacji w allianz polska s.a.

 » prewindykacja – co to jest?
 » segmentacja klienta w firmie ubezpieczeniowej
 » agent/handlowiec jako wsparcie w procesie windykacji
 » proces windykacji miękkiej – metody działania
 » przygotowanie spraw dla outsourcer’a 

przerwa kawowa

Dlaczego warto mieć outsourcer’a? 
Mateusz sobolewski - szef Działu prawnego w arvato polska

 » 11 powodów dla których warto mieć outsourcer’a
 » dane statystyczne i ekonomiczne dotyczące outsourcingu
 » Machiavelli a outsourcing, przekonanie ciągle żywe
 » przykłady z branży modeli outsourcingu
 » przykłady firm działających na tym samym rynku, które skorzystały i tych które nie skorzystały  

z usług outsourcingowych
 » case study, przykłady z własnego i firmowego doświadczenia

lunch

Kryteria wyboru firmy outsourcingowej
łukasz naworski - ekspert w zespole outsourcingu w centrum restrukturyzacji  
i windykacji pKo banku polskiego

 » regulacje prawne dotyczące stosowania outsourcingu bankowego w polsce;
 » rodzaje ryzyka związane z outsourcingiem, jakie regulacje przyjąć w zapisach umownych w celu 

zabezpieczenia interesu banku
 » obszary działalności banku objęte outsourcingiem
 » kryteria oceny podmiotów zewnętrznych przy postępowaniu przetargowym 

przerwa kawowa

Wdrażanie usług outsourcingowych
Katarzyna Kujawa-lipińska - Dyrektor Departamentu windykacji, Vivus finance sp. o.o.

 » z których usług outsourcingowych korzystamy?
 » dlaczego z nich korzystamy?
 » jak je wdrażamy?
 » jakie korzyści z nich odnosimy?

 
Outsourcing w dobie zmian i wyzwań stojących przed wierzycielami
Marek rechciński - Dyrektor operacyjny ,Departament Kredytów trudnych Klienta Korporacyjnego, 
bank pekao sa

 » potrzeby i oczekiwania versus możliwości
 » zróżnicowanie usług – brak standaryzacji, wielość modeli
 » zmiany w otoczeniu prawnym – wpływ na obecną sytuację
 » kierunek zmian  

Planowane zakończenie, wręczenie Certyfikatów

Degustacja win
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PrELEgEnci

Marek Rechciński - Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego, Bank Pekao SA
 
prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 15 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego 
zarządzania wierzytelnościami w obszarach b2b i b2c.
swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca systemy zarządzania należ-
nościami w grupie firm logistycznych w polsce fM logistic. następnie jako Dyrektor windykacji w polsce w spółce 
coface zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. 
podczas kilkuletniej pracy w banku citi handlowy (wcześniej 
citi financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. prowadził 
wiele szkoleń, zarówno w polsce, jak i za granicą, uczestnik i prelegent konferencji z zakresu szeroko rozumianej windy-
kacji. na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych banków w polsce 
w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windykacji poczynając od 
wczesnego procesu monitoringu, aż do sprzedaży portfela włącznie. swoją karierę zawodową kontynuuje jako Dyrektor 
operacyjny w banku pekao s.a. w Departament Kredytów trudnych Klienta Korporacyjnego w zakresie małych i śred-
nich przedsiębiorstw (sMe).

Łukasz Naworski - PKO Bank Polski Expert w Zespole Outsourcingu w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO 
Banku Polskiego.

absolwent wydziału prawa i administracji na uniwersytecie warszawskim. ukończone studia podyplomowe z zakresu 
Dyplomacji oraz prawa egzekucji sądowej na uniwersytecie łódzkim. związany z pKo bankiem polskim od 2007 roku.
wieloletni praktyk w prowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących wyboru podmiotów zewnętrznych jak rów-
nież ich wdrażaniu do bieżącej współpracy.

Katarzyna Kujawa-Lipińska - Dyrektor Departamentu Windykacji, Vivus Finance Sp.z o.o

absolwentka prawa wydziału prawa i administracji uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu oraz podyplomo-
wego studium prawa bankowego tejże uczelni. posiada ponad 15-letnie doświadczenie w windykacji wierzytelności 
w obszarze rynku detalicznego, MŚp, w tym kredytów zabezpieczonych hipotecznie. w ramach swoich obowiązków 
odpowiedzialna była za wszystkie etapy procesu windykacji, począwszy od monitoringu wierzytelności, poprzez późną 
windykację, windykację prawną, aż do sprzedaży wierzytelności. od 2000 roku związana z takimi instytucjami citibank 
handlowy, polbank efg, reiffeisen polbank, pKo bp sa. obecnie zatrudniona w Vivus finance sp. z o.o. na stanowisku 
Dyrektora Departamentu windykacji.

Tomasz Rodak- Menedżer Wydziału Windykacji w Allianz Polska S.A.

Menedżer Księgowości ubezpieczeniowej w allianz od 1998 r. w Departamencie finansowym odpowiedzialny za  
zespoły ewidencji składek, rozliczeń z pośrednikami, Księgowości szkodowej oraz windykacji należności (zarówno 
miękkiej jak i twardej). 

golden solutions 
tel: +48 22 122 82 45

email: info@goldensolutions.com.pl

Mateusz Sobolewski - Szef działu prawnego, Arvato Polska

odpowiedzialny za Dział prawny w bertelsmann Media sp. z o.o. zajmuje się postępowaniem sądowym i egzekucyjnym 
oraz sprzedażą usług windykacyjnych. 
student stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale prawa i administracji uaM w poznaniu, pisze rozprawę dok-
torską poświęconą ecommerce.
Kieruje działem prawnym zajmując się obsługą windykacyjną dużych przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, 
energetycznej, bankowej i pożyczkowej. 
laureat Diamentowego grantu za projekt „prawo konsumenckie a ustrój gospodarczy państwa”, oraz nagrody studencki 
nobel dla najlepszego studenta w polsce i stypendium Ministra dla najlepszych studentów. 
autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego dot. windykacji i praw konsumentów, oraz wystąpień 
na konferencjach zagranicznych i krajowych. 
odbywał zagraniczne staże naukowe na uniwersytecie harvarda, yale, bentley, humboldt i bayreuth obecnie współpra-
cuje z tymi ośrodkami naukowymi.


