
Jak bezpiecznie sprzedawać
i na tym nie stracić?
Szkolenie antyfraudowe dla sprzedaży

Warszawa, 14 czerwca 2018 

Warsztat

 Czym są oszustwa, wyłudzenia, kim są sprawcy, jak ich rozpoznać, 
co robić, gdy Klient okazuje się oszustem oraz jak uniknąć kłopotów związanych 
z tym, co planują osoby nieuczciwe… 

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Wstęp

Szkolenie w zakresu przygotowania pracowników pracujących poprzez 
bezpośredni kontakt z klientem obsługi sytuacji kryzysowych, tzw. trudnego 
Klienta oraz rozpoznania faktycznych intencji Klienta pod kątem wykrycia 
nadużyć czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Trener jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w wykrywaniu nadużyć 
oraz budowania schematów bezpieczeństwa organizacji

Metodyka

Proponujemy szkolenie w oparciu o Państwa przypadki – przypadki mi znane 
musiałyby być ogólne, gdyż dotychczasowi Klienci nie zgadzają się na 
wykorzystywanie ich materiałów. W przypadku skorzystania z Państwa danych, 
proszę o informację – celem przygotowania NDA (umowa o zachowaniu 
poufności). 
 
Cele szkolenia:

 • Zrozumienie problematyki oszustw
 • Podstawy psychologii rozmowy i oszustwa
 •  Prowadzenie rozmowy w przypadku podejrzenia oszustwa .
 •  Techniki rozwiązywania problemów – na bazie doświadczeń

Czas trwania

1 dzień (6-8 godzin)

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym 
razem było to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto 
szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany 
trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i 
zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat

Część I. Wprowadzenie w zagadnienia fraudów/oszustw/wyłudzeń.

 Aby zrozumieć problematykę oszustw, trzeba poznać definicje i zrozumieć najważniejsze pojęcia jakie 
funkcjonują w tym zakresie. Zaczniemy od samego zjawiska, czym są oszustwa, jakie są ich rodzaje, przeciwko 
komu są skierowane. Odpowiemy sobie na pytanie czemu ludzie oszukują, jak to robią, kim w ogóle są oszuści, 
czemu w oszustwach pomagają pracownicy (porozmawiamy o oszustwach wewnętrznych)? Na koniec 
postaramy się zrozumieć czemu nieuczciwość tak silnie pociąga iż ludzie oszukują, narażają siebie, swoje rodziny 
i kolegów na spore problemy, dlaczego to robią oraz jak bardzo się mylą w swoich ocenach. Porozmawiamy o 
niebezpieczeństwach i konsekwencjach pójścia drogą na skróty. Również dowiecie się Państwo, jakie są 
konsekwencje nieuczciwości pracowniczej oraz braku należytej staranności w procesie sprzedażowym. Zrobimy 
też wszystko by zrozumieć czemu istnieje konflikt pomiędzy „bezpieczeństwem” 
a „sprzedażą”? Pokażemy jak ten konflikt można rozwiązać. 

Część II. Mechanizm fraudów, matactw i oraz złych wyborów

Tu zapraszamy do wycieczki w świat oszustw. Zaczniemy od wprowadzenia do modus operandi 
fraudów by zrozumieć w których momentach różnych scenariuszy oszustw, można w prosty sposób 
rozpoznać, czy mamy do czynienia z oszustem,czy tylko z człowiekiem, któremu zależy bardzo na 
produkcie. Wielu potencjalnych Klientów miewa kłopoty, popełnia błędy ale obawiają się, że nie 
dostaną finansowania swoich projektów. Pokażemy pracownikom sprzedażowym, na co mają uważać, 
co mają rejestrować w trakcie rozmów sprzedażowych, jakie techniki manipulacji są wobec nich 
stosowane i co mają przekazywać analitykom antyfraudowym/ryzyka, by ich ocena była bardziej 
sprawna, efektywna i rzetelna. Uczestnicy szkolenia zajmujący się ryzykiem otrzymają również 
kompendium wiedzy pozwalającej im na współpracę z doradcami dla wspólnego interesu firmy. Jest to 
na tyle ważne, że bez większego problemu można pogodzić motywację do realizacji planów 
sprzedażowych z troską o większe zyski dla Państwa firmy. 

Część III. Jak wykryć próbę oszustwa i jeszcze na tym zarobić?

Aby sprawdzić na ile przekazana wiedza została zapamiętana porozmawiamy o klasycznych metodach 
wykrywania oszustw. Pracownicy zatrudnieni przy pozyskiwaniu i obsłudze Klienta, poznają jak trudną 
pracę wykonują ich koledzy zatrudnieni przy ocenie ryzyka i zagrożenia wyłudzeniami. Jednocześnie 
odsłonimy przed Słuchaczami mechanizmy, które wykorzystują pozorną dychotomię pomiędzy 
sprzedażą a ryzykiem, by doprowadzić do uzyskania korzyści kosztem Państwa firmy. Pokażemy 
Państwu mechanizm, w którym połączenie sił w przeciwdziałanie wyłudzeniom sprawia, że sprzedaż 
jest bardziej efektywna, a ryzyko mniej kosztowne, przez co wzrasta dochodowość firmy. Oszuści 
wykorzystują dwa doskonale im znane fakty: doradcy Klienta i sprzedawcy mają sporą presję na 
sprzedaż, pracownicy ryzyka mają obawy związane z potencjalnymi stratami i pretensjami, kiedy 
transakcja się „wysypie”.  Ten problem daje się rozwiązać z zyskiem dla Firmy a oszuści mają 
zdecydowanie więcej problemów niż oczekują. Na końcu mamy zadowolonego Klienta. To mrzonka? 
Nieprawda. Postaram się to Państwu pokazać. 



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Michał Czuma 

Od wielu lat ceniony ekspert do spraw oszustw i wyłudzeń, specjalista od analizy 
behawioralnej w/w zakresie, szkolący w zakresie manipulacji, wykorzystywania 
technik operacyjnych i analizy śledczej do oszustw i fraudów. Człowiek, który by 
łapać oszustów, musiał poznać wszystkie mechanizmy rządzące i kierujące 
wyborami i zachowaniami ludzi wraz z meandrami ich natury. Przez 3 lata doradca 
zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing 
SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu 
Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył Biuro Antyfraudowe PKO 
BP, którym później kierował. Pracował jako ekspert odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej 
poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i 
doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank 
Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu 
Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. 
bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących 
wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.

 


