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PRELEGENCI

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura Operacji i Obsługi Klienta - Gothaer TU SA
Należy do zespołu Customer Contact Center, który działa w ramach europejskiego zrzeszenia towarzystw ubezpieczeniowych Eurapco. Od 2012 roku kieruje 
Biurem Operacji i Obsługi Klienta Gothaer TU S.A. gdzie zrealizowała wiele projektów w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów obsługowych.
Od ponad 15 lat jest związana z rynkiem finansowym. Doświadczenie menadżerskie zdobywała m.in. w takich organizacjach jak Prudential Financial, PZU S.A. 
czy HSBC Bank Polska S.A. Od 2012 roku odpowiada za całościową obsługę Klientów i Pośredników, obsługę reklamacji, obszar operacji oraz obszar rozliczeń 
w Gothaer TU S.A. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek i pewnie największą w Polsce fanką zespołu „Fury in the Slaughterhouse”.

Izabela Froelke, Kierownik Działu Windykacji Masowej - Best SA
Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni (wydział zarządzania). Od prawie 10 lat związana z branżą call center. Praktyka obejmuje zarządzanie 
wierzytelnościami funduszowymi, korporacyjnymi, hipotecznymi i SME. Współtwórca procesów, strategii oraz systemów motywacyjnych. Ekspert w zakresie 
obsługi wierzytelności zarówno na etapie polubownym jak i sądowo - egzekucyjnym.  Aktywnie wspiera rozwój pracowników poprzez prowadzenie szkoleń, 
coaching i inne aktywności rozwojowe. Pomysłodawca i inicjator wielu akcji charytatywnych. W swojej pracy za cel stawia sobie realizację wyników poprzez 
motywację pracowników.

Bartosz Wasilewski, Kierownik w Departamencie Windykacji Telefonicznej - Getin Noble Bank SA
W branży Contact Center od 2007 roku, początkowo w dziale sprzedaży następnie windykacji telefonicznej, od 2008 roku na stanowiskach managerskich. 
Obecnie jestem Kierownikiem w Getin Noble Bank S.A. Mój zespół zajmuje się m.in.: obsługą ruchu przychodzącego, windykacją sprawy na początkowych 
etapach zadłużeń, Skip Tracingiem oraz realizacją i kontrolą procesów automatycznych. Istotnym elementem mojej pracy jest również wdrażanie innowacji 
tj. Drzewa IVR, tworzenie i modyfikacja strategii kontaktu z Klientem.

Dorota Osiecka, Customer Experience & CRM Manager - Tesco CE 
Od ponad 17 lat związana z firmą Tesco. W swojej pracy zawodowej skoncentrowana przede wszystkim  na Kliencie. Posiada szerokie doświadczenie  
z zakresu zarządzania operacyjnego, obsługi  klienta  jak również zarządzania projektami  oraz  marketingu i reklamy. W latach 2008 -2014 odpowiedzialna 
za operacyjne wdrożenie  i rozwój  jednego z  największych w Polsce programów lojalnościowych - CLUBCARD. Od 2015 w nowej strukturze Tesco One Europe 
(Polska, Czechy, Słowacja , Węgry)  zajmuje się budowaniem  kultury i strategii skoncentrowanej na kliencie oraz  CRM dla Contact Center w Tesco CE.

Agnieszka Kosiorkiewicz, Koordynator w Wydziale Windykacji Polubownej – mBank
Absolwentka SGH w Warszawie na kierunku Windykacja Należności. Z windykacją związana od kilkunastu lat. Swoją karierę zawodową zaczynała w dziale 
windykacji kredytów wypowiedzianych tworząc pozwy i wypisując weksle.  Od 2011 r. pracuje w mBanku, gdzie od przeszło 2 lat odpowiada za proces 
obierania rozmów przychodzących, monitorowania jakości rozmów oraz raportowania działań wydziału. Odpowiedzialna m.in. za tworzenie procedur 
i koordynację procesów. Współpracując z klientami wewnętrznymi, dba o najwyższy poziom współpracy. Na co dzień kieruje się zasadą, która mówi, 
że najważniejszy w pracy jest szacunek do drugiego człowieka i do siebie samego.

Rafał Pychowski, Dyrektor ds. Sprzedaży - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Od 17 lat związany z branżą IT. W Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. pracuje od 12 lat gdzie 
odpowiada za obszar związany z systemami IT w szczególności rozwiązaniami Contact Center. Ma na swoim koncie projekty dla dużych uznanych na rynku 
firm z wielu branż. Różnorodność projektów pozwoliła mu zdobyć bezcenne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań Contact Center i całego obszaru Customer 
Service. Uczestnik i prelegent podczas wielu konferencji oraz autor artykułów w prasie branżowej. Prywatnie uprawia kolarstwo górskie i jest fanem 
snowboardingu.

Magdalena Pisarczyk, Dyrektor ds. Projektów Informatycznych - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Od 20 lat związana z branżą IT.  W firmie Unima 2000 pracuje od ponad roku, wcześniej przez wiele lat 
pracowała u jednego z czołowych integratorów IT w Polsce. Od wielu lat uczestniczy w projektach związanych z dostarczeniem i wdrożeniem systemów 
informatycznych czołowych producentów rozwiązań IT na świecie.  Posiada doświadczenie zarówno w sprzedaży jak i w zarządzaniu projektami w obszarach: 
BI, ERP, Asset Management, Contact Center , Security. 
Uczestniczyła w licznych szkoleniach i  konferencjach branży IT.

Justyna Dżus-Toczek, Członek Zarządu - Logisfera 33
Z branżą ubezpieczeniową związana od 12 lat, początkowo w strukturach Ergo Hestia, następnie w Logisfera33 Sp. z o.o, gdzie od podstaw organizowała 
procesy: obsługi klienta i likwidacji szkód majątkowych. Ekspert w dziedzinie funkcjonowania contact center. Zorientowana na opomiarowanie i doskonalenie 
procesów biznesowych. Inicjatorka wdrażania innowacyjnych rozwiązań podnoszących efektywność funkcjonowania infolinii (m.in. predictive dialing, analityka 
mowy, automatyczny agent).

Michał Rudziński, Kierownik Centrum Autoryzacji Szkód - Logisfera 33
Od ponad 6 lat związany z branżą Contact Center w sektorze ubezpieczeniowym. Pracował na różnych stanowiskach związanych z obsługą Klienta. 
Był Konsultantem, Specjalistą oraz Liderem Zespołu. Obecnie zarządza 60 – osobowym działem odpowiedzialnym za kompleksową obsługę procesu likwidacji 
szkód majątkowych dotyczących ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Ukierunkowany na automatyzację procesów poprzez wykorzystywanie 
zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych zapewniających Klientom wysoką jakość obsługi, a pracownikom komfort i wygodę w realizacji codziennych 
zadań.

Rafał Życzkowski, Dyrektor Departamentu Customer Care - Vivus Finance Sp. z o.o.
Związany z finansami i branżą Contact Center od 18 lat. W 2015 r. dołączył do Vivus Finance, gdzie odpowiada za Contact Center, Telesprzedaż, Operacje, 
Customer Experience i strategię obsługi klienta. Jednym z głównych zadań jest tworzenie środowiska pracy, które w równym stopniu wspiera pracowników 
i dostarcza najlepsze doświadczenia klientom. Jego mottem jest „Zatroszcz się o swoich pracowników, a oni zatroszczą się o Twoich klientów.”



WTOREK | 17 października

motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Jak skutecznie zdobyć i utrzymać prawdziwy talent w zespole CC? Bardzo 
ciekawy, bardzo aktualny temat w czasach tak trudnego rynku pracy. Spotkanie 
bardzo ciekawe, różnorodne spojrzenia na temat i rozwiązania niewątpliwie warte 
zaadaptowania na własnym stanowisku pracy.”

Barbara Sośnicka, Nestle Polska 
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9:30  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

10:00  Przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Pokolenie „X” , „Y” , „Z” : różnice, podobieństwa, 
preferencje –jak wykorzystać różnice pokoleniowe, 
aby zwiększyć efektywność swojego zespołu
•Charakterystyka poszczególnych generacji. 
•Aktywność pokoleń na rynku pracy.
•O czym należy pamiętać przy organizacji pracy w 
swoim zespole ?
•Case Study – na przykładzie Departamentu 
Windykacji Telefonicznej Getin Noble Banku
•Organizacja pracy w Zespole Monitoringu na 
przykładzie wybranych preferencji pokoleniowych – 
wpływ na motywację, fluktuację i funkcjonowanie 
zespołu.
•Pytania i dyskusja
Bartosz Wasilewski, Kierownik w dep. Windykacji 
Telefonicznej - Getin Noble Bank

Przerwa na kawę

Wdrożenie pokolenia Y i pokolenia Z do pracy w CC 
poprzez metodę shadowing. Case study na 
przykładzie Gothaer TU S.A.

   •Co to jest shadowing i dlaczego jest bardziej 
skuteczny niż inne formy wdrażania nowych 
pracowników?

   •Dlaczego szukamy najbardziej skutecznych metod 
dotarcia do pokolenia Y i Z? 

   •Co nam się nie udało? Jakie problemy napotkaliśmy 
podczas zmiany podejścia do wdrażania 
pracowników do pracy w CC? 
Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura Operacji 
i Obsługi Klienta - Gothaer TU S.A.

Przerwa na lunch

10:15

11:15

11:30

Między młotem a kowadłem – zarządzanie 
stresem pracowników CC
•Zarządzanie emocjami
•Znaczenie coachingu indywidualnego i osobistej 
rozmowy 
•Redukcja poziomu stresu w służbie wydajności 
•Analiza wskaźników wydajności
Dorota Osiecka, CE Customer Experience & CRM 
Manager – Tesco 

Przerwa na kawę

Spersonalizowany proces obsługi klienta w ramach 
strategii Omnichannel
•Jak kłopot przemienić w przewagę konkurencyjną
•Obsługa klienta w kanele internetowym ze 
szczególnym uwzględnieniem social media
•Wpływ analizy danych z Contact Center na 
utrzymanie klienta
•Case study: przykład wdrożenia kompleksowego 
rozwiązania omnichannel
Rafał Pychowski, Dyrektor ds. Sprzedaży - Unima 
2000 Systemy Teleinformatyczne SA
Magdalena Pisarczyk, Dyrektor ds. Projektów 
Informatycznych - Unima 2000 Systemy 
Teleinformatyczne S.A.

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania

WSPÓLNA KOLACJA INTEGRACYJNA

14:30

14:45

13:30

15:45

12:30

19:00



ŚRODA | 18 października

 „Po raz pierwszy uczestniczyłam w kongresie CC organizowanym w dniach 15-16.10.2014 r. przez 
firmę Business Media Solutions Sp. z o.o. Spotkanie zostało przygotowane i  przeprowadzone w pełni 
profesjonalnie zarówno pod względem organizacji jak i treści merytorycznej.  Szerokie omówienie tematu 
„Rekrutacja jako skuteczne narzędzie do przeciwdziałania rotacji i absencji w CC”, oparte na konkretnych 
praktycznych przykładach, było podstawą do ciekawej dyskusji i wymiany poglądów, co niewątpliwie było  
największym atutem tego spotkania.”

Sylwia Stasiak, mBank 

9:30  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

Skrypt or not? Między skryptem, a rozmową 
telefoniczną z klientem
•Rodzaje skryptów stosowane w Call Center
•Dobry skrypt - czy taki istnieje?
•Skrypt a staż i doświadczenie pracownika Call Center
•Czy tylko skrypt- co jeszcze może pomóc 
pracownikowi w rozmowie
•Między skryptem a kreatywnością
Izabela Froelke, Kierownik Windykacji Masowej – 
Best SA

Przerwa na kawę

Sztuczna inteligencja w Contact Center – 
Nieuchronna przyszłość czy modny gadżet?
•Gadająca maszyna – jak to działa?
•Dlaczego mamy zatrudniać automaty?
•Czy nasz Klient jest gotowy na rozmowę z maszyną?
•Wdrożenie wirtualnego agenta w Logisferze 33 – 
case study
Justyna Dżus-Toczek/Michał Rudziński, Członek 
Zarządu i Kierownik Centrum Autoryzacji Szkód – 
Logisfera33

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Psychologia zachowań i ich wpływ na realizację 
procesów
•Jak zorganizować stałe i naturalne łącze pomiędzy 
pracownikami a kadrą zarządzającą
•Tematyka i logistyka spotkań
•Analiza zgłoszonych tematów i ich realizacja
•Wpływ tzw. focus team-u na wewnętrzną kulturę 
zaangażowania i motywacji do pracy
•Czy komunikacja oddolna zastąpi stałe spotkania                   
z menegerami
•Jak godzić potrzeby obu stron
Agnieszka Kosiorkiewicz, koordynator w Wydziale 
Windykacji Polubownej – mBank

Przerwa na kawę

Rozwój pracownika jako źródło zaangażowania, 
motywacji, satysfakcji i stabilnego zespołu
•Dlaczego powinniśmy inwestować w rozwój 
pracowników?
•Co zrobić aby szkolenia były inwestycją, a nie 
kosztem?
•Budowanie zaangażowania  - źródło motywacji, 
katalizator rozwoju.
•Ścieżki karier, czyli nie droga prowadzi do celu, ale 
cel wskazuje drogę.
•Autentyczne przywództwo i kompetencje 
managerskie liderów.
Rafał Życzkowski, Customer Care Director – Vivus 
Finance sp. Z o.o.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek 

13:15

14:15

14:30

12:15

15:30


