
Patroni Medialni:

Więcej informacji na stronie:
www.kongreswindykacyjny.pl

SKUTECZNA WINDYKACJA 
MASOWA V EDYCJA
platforma wymiany doświadczeń

DoubleTree by Hilton, Warszawa, 
10-11 Października 2018r.

Kongres Windykacyjny

Wojciech Lasoń, Head of Collection - Aasa Polska
Aktualnie  Dyrektor Działu Windykacji w Aasa Polska S.A. oraz niezależny doradca z zakresu zarządzania procesami windykacyjnymi. 
Manager  od lat związany z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident 
Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o. o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko 
Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Marta Gilewska, Dyrektor Biura Monitoringu i Windykacji - BGŻ BNP Paribas
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Od 15 lat związana z bankowością, w tym ponad 10 lat z windykacją. Przygodę                  
z obsługą wierzytelności rozpoczęła od stanowiska specjalisty, kierownika zespołu, aż do szefa działu windykacji polubownej w Sygma 
Bank Polska S.A.. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Monitoringu i Windykacji w BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za proces 
windykacji portfela kredytów hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także proces monitoringu klienta indywidualnego. Posiada 
duże doświadczenie w budowaniu strategii windykacji telefonicznej i optymalizacji procesowej. Uczestniczka projektu wolontariackiego 
Bankowcy dla Edukacji BAKCYL.

Andrzej Pasternacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Bankowości Detalicznej - Raiffeisen Polbank
17 years experience in credit and collections management, 11 years experience in senior management. Leading industry practitioner                      
in Collections of various consumer products. An innovator introducing cutting edge strategies, “Hands-on” manager reengineering 
Collection effort by outbound dialer and IVR services installations. Experience covers Bank Handlowy, Kedyt Bank and Raiffeisen Polbank.

Robert Ciesielski, Kierownik Zespołu Windykacji - PZU
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo), Uniwersytetu Ekonomicznego             
w Poznaniu (podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami) i Akademii PZU S.A. Od roku 1999 pracuje w PZU S.A., 
początkowo w likwidacji szkód komunikacyjnych, a od 2004 r. w obszarze windykacji jako Kierownik Zespołu. W trakcie pracy związanej                    
z windykacją odpowiadał pierwotnie za realizację całości procesu windykacyjnego na powierzonym obszarze (windykacji polubowna 
korespondencyjna, telefoniczna, terenowa, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych) wszystkich rodzajów należności 
występujących w PZU S.A., a obecnie zarządza zespołem realizującym proces windykacji nieopłaconych składek ubezpieczeniowych klienta 
indywidualnego i MSP na terenie całej Polski. Brał udział w wielu projektach ukierunkowanych na zwiększenie efektywności pracy. 

Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej - Wonga.pl                         
Z windykacją związany od 2003 roku. Pierwsze kroki w branży stawiał na stanowisku Specjalisty ds. Windykacji w Polkomtel Sp. z o.o.                   
Od 5 lat pracuje w Wonga.pl, obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Windykacji Polubownej i Sądowej. Jest jedną z kluczowych osób, która 
stworzyła proces windykacji w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC. Jest ekspertem                            
z zakresu automatyzacji systemów dla procesów windykacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą 
wolną chwilę spędza z rodziną, jest szczęśliwym ojcem 4 letniego syna, wędkuje, uprawia sporty siłowe.

Jakub Tokarski, Specjalista ds. Ryzyka Kredytów Trudnych - mBank Hipoteczny
Aktualnie zajmuje się restrukturyzacją hipotecznych kredytów komercyjnych. Z windykacją i restrukturyzacją związany od 2006 roku, 
najpierw w niemieckiej firmie Angermann Bahrs & Lüders Polska Sp. z o. o. jako niezależny doradca  współpracujący m. in. z sektorem 
bankowym, następnie od 2010 w grupie mBanku – pierwotnie w mLeasing Sp. z o. o. w Departamencie Monitoringu i Windykacji zaś 
obecnie w mBank Hipoteczny S.A. w Wydziale Kredytów Trudnych odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i monitoringu kredytów 
komercyjnych oraz wsparcie procesu windykacji klientów korporacyjnych.

Małgorzata Starosta, Z-ca Dyrektora Departamentu Monitoringu i Windykacji ds. Wsparcia Procesów 
Windykacyjnych - Idea GETIN Leasing

ZAINSPIRUJ SIĘ ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:

Idea Getin Leasing 
mBank Hipoteczny
Raiffeisen Polbank
Wonga.pl

BGŻ BNP Paribas 
Aasa Polska
PZU

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339 
                                                                                                        
 ewa.rokicka@bmspolska.pl



ŚRODA | 10 paździenika

„Spotkanie biznesowe, które odbyło się w dniach 8-9.02.2017 r., było pierwszym             
ze spotkań organizowanych przez firmę BMS Group, w jakim miałem przyjemność 
uczestniczyć. Formuła spotkania, wysoki poziom merytoryczny wystąpień 
prelegentów i atmosfera w trakcie warsztatów, sprzyjały zapoznaniu się z tematyką 
z różnych perspektyw, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nawiązaniu 
kontaktów biznesowych.”

Mariusz Marek, TAURON Obsługa Klienta 
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9:30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Służby Specjalne Windykacji czyli Wsparcie Procesów      
w masowym odzyskiwaniu należności
•C.H.I.T - kim jesteśmy?
•Sprzedaż, Biznes czy Back Office – miejsce wsparcia             
  w strukturze.
•KPI oraz BSC.
•Budowanie zespołu wsparcia procesów.
•Multiskillowość i specjalizacja  – niemożliwe załatwiamy  
  od ręki.
Małgorzata Starosta, Z-ca Dyrektora Departamentu 
Monitoringu i Windykacji ds. Wsparcia Procesów 
Windykacyjnych – Idea Getin Leasing 

Przerwa na kawę

Automated Messaging in Collections Call Center                
– practical implementations
•IVRs, Dialers i inne narzędzia interaktywne.
•Text-To-Speech.
•Sztuczna Inteligencja - przyszłość Windykacyjnego   
  Contact Center.
Andrzej Pasternacki, Dyrektor Departamentu Windykacji 
Bankowości Detalicznej – Raiffeisen Polbank

Przerwa na lunch

10:00

11:05

11:20

Zapobieganie potencjalnym zaległościom w spłacie jako 
nowy trend w procesach windykacyjnych – przykład 
komunikacji i współpracy między zespołowej
•Lepiej zapobiegać czy leczyć – czym jest pre-windykacja?
•Kiedy? A więc znajdujemy właściwy moment.
•Co zrobić? A więc najważniejsze – znaleźć rozwiązanie.
•Czy warto?
Marta Gilewska, Dyrektor Biura Monitoringu i Windykacji 
– BGŻ BNP Paribas 

Przerwa na kawę

Modele współpracy z zewnętrznymi partnerami 
windykacyjnymi i metody oceny ich efektywności
•Czy warto korzystać z usług zewnętrznych partnerów.
•Jeśli tak to na jakich zasadach.
•Współpracujemy i co dalej.
•Modele oceny efektywności.
Wojciech Lasoń, Head of Collection – Aasa Polska 

Planowane zakończenie 

Przyjęcie integracyjne dla uczestników Kongresu

14:30

14:45

9:30 Rejestracja, poranna kawa

15:50

16:10

12:25

13:25



CZWARTEK | 11 października

„Miałam przyjemność być uczestnikiem Kongresu Windykacyjnego VII edycja  organizowanego przez BMS 
Group. Merytoryczne prezentacje, fachowa wiedza i doświadczenie prelegentów oraz umiejętność 
przekazania wiadomości są podstawą do wysokiej oceny poziomu warsztatów. Organizacja spotkania 
również wyróżniła się wysokim stopniem profesjonalizmu. Polecam warsztaty każdemu, kto chciałby 
porównać swoje praktyki i procesy windykacyjne z doświadczeniami i wynikami pilotaży innych 
uczestników runku windykacyjnego.”

Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Zmiany w modelu odzyskiwania wierzytelności przez 
wierzyciela hipotecznego
•Dotychczasowa praktyka odzyskiwania należności.
•Zmiany w otoczeniu prawnym i rynkowym.
•Konieczność i kierunki zmian w podejściu do odzyskiwania  
  należności przez wierzyciela hipotecznego.
•Przykłady, które z naszej strony wymagały diametralnej  
  zmiany podejścia do tematu wskutek zmian w otoczeniu  
  prawnym i rynkowym oraz zmian w polityce banku.
Jakub Tokarski, Specjalista ds. Ryzyka Kredytów 
Trudnych – mBank Hipoteczny 

Przerwa na kawę

Windykacja specjalizowana czy uniwersalna – co i kiedy 
jest bardziej efektywne w windykacji masowej
•Charakterystyka windykacji uniwersalnej.
•Charakterystyka windykacji specjalizowanej.
•Aspekty związane z praktycznym wdrożeniem danego   
  modelu windykacji:
 - Koszty,
 - Ujemne skutki zmiany w pierwszym okresie   
    działania
 - Relacje interpersonalne
 - Spodziewane korzyści
•Podsumowanie i dyskusja
Robert Ciesielski, Kierownik Zespołu Windykacji – PZU

Przerwa na lunch

10:00

11:05

11:20

TBC
•Narzędzia kontaktu w procesie windykacyjnym Wonga.pl.
•Komunikacja do Klientów windykacyjnych na Święta                   
  i z innych okazji.
•Listy w procesie windykacyjnym.
•Czynności zwiększające efektywność pracy z firmami   
  windykacyjnymi.
•Scoring w procesie windykacyjnym.
•HLR. Co to jest i co daje?
Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i 
Sądowej – Wonga.pl

Planowane zakończenie

13:25

9:30 Rejestracja, poranna kawa

12:25

14:30



PRELEGENCI

Wojciech Lasoń, Head of Collection - Aasa Polska
Aktualnie  Dyrektor Działu Windykacji w Aasa Polska S.A. oraz niezależny doradca z zakresu zarządzania procesami windykacyjnymi. 
Manager  od lat związany z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident 
Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o. o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko 
Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Marta Gilewska, Dyrektor Biura Monitoringu i Windykacji - BGŻ BNP Paribas
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Od 15 lat związana z bankowością, w tym ponad 10 lat z windykacją. Przygodę                  
z obsługą wierzytelności rozpoczęła od stanowiska specjalisty, kierownika zespołu, aż do szefa działu windykacji polubownej w Sygma 
Bank Polska S.A.. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Monitoringu i Windykacji w BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za proces 
windykacji portfela kredytów hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także proces monitoringu klienta indywidualnego. Posiada 
duże doświadczenie w budowaniu strategii windykacji telefonicznej i optymalizacji procesowej. Uczestniczka projektu wolontariackiego 
Bankowcy dla Edukacji BAKCYL.

Andrzej Pasternacki, Dyrektor Departamentu Windykacji Bankowości Detalicznej - Raiffeisen Polbank
17 years experience in credit and collections management, 11 years experience in senior management. Leading industry practitioner                      
in Collections of various consumer products. An innovator introducing cutting edge strategies, “Hands-on” manager reengineering 
Collection effort by outbound dialer and IVR services installations. Experience covers Bank Handlowy, Kedyt Bank and Raiffeisen Polbank.

Robert Ciesielski, Kierownik Zespołu Windykacji - PZU
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo), Uniwersytetu Ekonomicznego             
w Poznaniu (podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami) i Akademii PZU S.A. Od roku 1999 pracuje w PZU S.A., 
początkowo w likwidacji szkód komunikacyjnych, a od 2004 r. w obszarze windykacji jako Kierownik Zespołu. W trakcie pracy związanej                    
z windykacją odpowiadał pierwotnie za realizację całości procesu windykacyjnego na powierzonym obszarze (windykacji polubowna 
korespondencyjna, telefoniczna, terenowa, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych) wszystkich rodzajów należności 
występujących w PZU S.A., a obecnie zarządza zespołem realizującym proces windykacji nieopłaconych składek ubezpieczeniowych klienta 
indywidualnego i MSP na terenie całej Polski. Brał udział w wielu projektach ukierunkowanych na zwiększenie efektywności pracy. 

Albert Łada, Dyrektor Działu Windykacji Polubownej i Sądowej - Wonga.pl                         
Z windykacją związany od 2003 roku. Pierwsze kroki w branży stawiał na stanowisku Specjalisty ds. Windykacji w Polkomtel Sp. z o.o.                   
Od 5 lat pracuje w Wonga.pl, obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Windykacji Polubownej i Sądowej. Jest jedną z kluczowych osób, która 
stworzyła proces windykacji w Wonga od podstaw. Aktywnie uczestniczył m.in. w procesie wdrożenia platform CC. Jest ekspertem                            
z zakresu automatyzacji systemów dla procesów windykacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie. Każdą 
wolną chwilę spędza z rodziną, jest szczęśliwym ojcem 4 letniego syna, wędkuje, uprawia sporty siłowe.

Jakub Tokarski, Specjalista ds. Ryzyka Kredytów Trudnych - mBank Hipoteczny
Aktualnie zajmuje się restrukturyzacją hipotecznych kredytów komercyjnych. Z windykacją i restrukturyzacją związany od 2006 roku, 
najpierw w niemieckiej firmie Angermann Bahrs & Lüders Polska Sp. z o. o. jako niezależny doradca  współpracujący m. in. z sektorem 
bankowym, następnie od 2010 w grupie mBanku – pierwotnie w mLeasing Sp. z o. o. w Departamencie Monitoringu i Windykacji zaś 
obecnie w mBank Hipoteczny S.A. w Wydziale Kredytów Trudnych odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i monitoringu kredytów 
komercyjnych oraz wsparcie procesu windykacji klientów korporacyjnych.

Małgorzata Starosta, Z-ca Dyrektora Departamentu Monitoringu i Windykacji ds. Wsparcia Procesów 
Windykacyjnych - Idea GETIN Leasing

Sebastian Piątkowski / Project Manager
e-mail: sebastian.piatkowski@bmspolska.pl, tel: 660 270 791

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl


