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Spotkanie biznesowe



ŚRODA | 12 grudnia

motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Spotkanie „Efektywny proces reklamacyjny w branży finansowej” 
miało bardzo ciekawy charakter. Forma okrągłego stołu sprawdziła się 
rewelacyjnie. Ułatwiła ona komunikację i wymianę poglądów. Materiał 
przedstawiany na spotkaniu był bardzo ciekawy. Profesjonalne podejście 
do spotkania, brawo!”

Mariusz Cierliński, Kasa Stefczyka 
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8:30 - POZNAJMY SIĘ! Sesja networkingowa

9:00 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

Słuchać, słyszeć, zmieniać – procesy reklamacyjne 
w mBanku 

•Jak słyszeć, a nie tylko słuchać – czyli rzecz o 
empatii i zrozumieniu potrzeb klientów

•Sztuczna inteligencja w reklamacjach – przyszłość, 
czy pułapka ?

•Efekty WOW w reklamacjach – zdejmujemy klątwę 
„nudnych” rozwiązań

Paweł Ejzert, Manager Wydziału Zarządzania 
Procesami Obsługi Klienta / Agnieszka 
Szlązak-Wojtalczyk, Główny Specjalista ds 
Doskonalenia Procesów Jakości Obsługi – mBank 
S.A.

Przerwa na kawę

Mediacje – to się wszystkim opłaca

•Historia zagadnienia mediacji na rynku 
ubezpieczeniowym.

•Przepisy prawa w zakresie mediacji na rynku 
ubezpieczeniowym.  

•Mediacje ubezpieczeniowe w praktyce. 
•Przykłady sporów rozwiązanych przy pomocy 

mediacji.  
•Podsumowanie: Kto zyskuje, a kto traci na 

mediacjach.
Wojciech Brewczyński - Kierownik Wydziału Skarg 
w Departamencie Strategii Likwidacji Szkód 
- WARTA S.A.

9:15

10:15

10:30

Przerwa na kawę

„Oczami klienta – gramy o klienta” – czyli jak 
wykorzystywane są reklamacje do poprawy 
doświadczeń naszych klientów 

•Gra o klienta – długofalowy program zarządzania 
doświadczeniem klienta w PZU – ogólnie
•Wyzwania w organizacji - czy bycie gigantem 
pomaga wdrażać usprawnienia i zmiany? 
•Jak pracujemy z biznesem – narzędzia i metody 
wykorzystywane do zarządzania tzw. inicjatywami 
skargowymi
•Czy warto analizować głos klienta płynący z 
reklamacji ? Efekty działań 

Marta Rybak, Kierownik Zespołu Zarządzania 
Reklamacjami, Biuro Zarządzania Relacjami z 
Klientem - PZU SA, PZU Życie SA 

Przerwa na lunch12:45

11:45

11:30
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 „Z dużą przyjemnością brałam udział w spotkaniu biznesowym „Efektywny proces 
reklamacyjny w branży finansowej”. Warsztaty umożliwiły aktywny udział uczestników i 
wymianę doświadczeń. Prelegenci bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do swoich 
wystąpień, w ciekawy sposób dzielący się praktyczną wiedzą.”

Justyna Jankowska, Masterlease  

Reklamacja – szansa czy zagrożenie?

•Reklamacja – źródło wiedzy o organizacji i o 
Klientach.
•Przebieg procesu rozpatrywania reklamacji – ryzyka 
na poszczególnych etapach procesu.
•Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. 
Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy).
•Reklamacje a PSD II – w którym kierunku idziemy? 

Elżbieta Dalkiewicz, kierownik Zespołu ds. Relacji z 
Klientami – BOŚ S.A.

Przerwa na kawę

13:30 Reklamacje przy pożyczkach krótkoterminowych – 
jak dbać o relacje 

•Reklamacje dotyczące danych osobowych po 
wejściu RODO
•Reklamacje – najczęściej pojawiające się tematy 
reklamacji

Anna Murlinkiewicz, Koordynator ds. Kontaktów z 
Klientami  - Kuki.pl

Planowane zakończenie spotkania, podsumowanie, 
wręcznie certyfikatów, wymiana wizytówek

14:45

15:45

14:30
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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

PRELEGENCI

Agnieszka Szlązak-Wojtalczyk, Główny Specjalista ds Doskonalenia Procesów Jakości Obsługi - mBank
Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku historii współczesnych stosunków 
międzynarodowych, społecznych i politycznych. Z mBankiem związana od 12 lat. Od 2006 r. realizuje zadania 
związane z procesami reklamacyjnymi i obsługą klienta detalicznego. Odpowiedzialna za monitorowanie 
jakości obsługi w Call Center, zarządzanie procesami reklamacyjnymi, kształtowanie i rozwój  standardów 
obsługi oraz budowanie satysfakcji klientów. Aktualnie główny specjalista do spraw doskonalenia procesów 
jakości obsługi w Departamencie Jakości i Procesów Posprzedażowych. Ambasador strategii myślenia 
klientem.

Paweł Ejzert, Manager Wydziału Zarządzania Procesami Obsługi Klienta - mBank
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Związany z bankowością od 16 lat. Od 
2007 roku na stanowiskach menadżerskich w BRE Banku S.A. a następnie w mBanku S.A. Kierował Wydziałem 
Zarządzania Relacjami z Klientami, Wydziałem Zarządzania Procesami Reklamacyjnymi oraz Wydziałem 
Zarządzania Procesami Obsługi Klienta. Obecnie odpowiedzialny za organizację i nadzór nad procesami 
reklamacyjnymi w bankowości detalicznej mBanku. 

Marta Rybak, Kierownik Zespołu Zarządzania Reklamacjami, Biuro Zarządzania Relacjami z Klientem - 
PZU SA, PZU Życie SA
Od 17 lat związana z branżą finansową – od konsultanta CC do właściciela procesu obsługi reklamacji w 
największym TU w Polsce. Swoją przygodę z reklamacjami zaczęła w Raiffeisen Bank, gdzie początkowo 
rozpatrywała reklamacje, a następnie została kierownikiem Zespołu. W Allianz Bank budowała od podstaw 
jednostkę reklamacyjną w nowopowstającym Banku. Następnie przeprowadziła z sukcesem centralizację 
procesu i wdrożenie nowego systemu do obsługi reklamacji w BOŚ SA. Od ponad 4 lat związana z PZU, gdzie 
jako Właściciel Procesu zarządza całą „machiną” realizującą proces. Posiada bogate doświadczenie 
menadżerskie, jak również doświadczenie w koordynacji i wdrażaniu projektów (gł. zmian organizacyjnych i 
systemowych). Certyfikowany Green Belt Six Sigma, entuzjastka zarządzania procesowego i „myślenia 
klientem”. Członek Grupy ds. skarg klienckich przy PIU. Absolwentka SGH w Warszawie (Zarządzanie i 
Marketing) oraz studiów podyplomowych z Zarządzania procesowego i Zarządzanie projektami.
 

Wojciech Brewczyński, Kierownik Wydziału Skarg, Departament Strategii Likwidacji Szkód - WARTA S.A.
Od lutego 2015r odpowiedzialny za zarządzanie reklamacjami, w tym również za przygotowanie Grupy Warta 
do nowej ustawy o reklamacjach. Od 2016 roku Przewodniczący grupy odpowiedzialnej za reklamacje przy 
Komisji Likwidacji Szkód w PIU.  Wcześniej w latach 2012-2014  Koordynator w Departamencie Contact Center 
(TUiR „WARTA” S.A.). W latach 2009-2012, kierownik Wydziału ds. Informacji i Analiz w Departamencie 
Odszkodowań (HDI Asekuracja TU S.A.). Wcześniej doświadczenie zawodowe zbierane w roli rzeczoznawcy 
samochodowego oraz likwidatora szkód komunikacyjnych. Absolwent Politechniki Radomskiej (Technika i 
Rzeczoznawstwo Samochodowe) oraz Politechniki Krakowskiej  (Rekonstrukcja wypadku drogowego).

Elżbieta Dalkiewicz, kierownik Zespołu ds. Relacji z Klientami – BOŚ S.A.
Związana z bankowością od 24 lat. Rozpoczynała pracę jako doradca Klienta w placówkach kilku banków. W 
BOŚ S.A. od prawie 20 lat zajmowała się m.in. sprzedażą, tworzeniem produktów, była pełnomocnikiem 
Prezesa zarządu ds. współpracy z NGO. Obecnie kieruje pracą Zespołu ds. Relacji z Klientami w Departamencie 
Strategii, Organizacji i Projektów, w tym zarządza procesem obsługi reklamacji w Banku od przygotowania i 
dostosowania regulacji wewnętrznych Banku i szkolenie pracowników poprzez analizę funkcjonalności i 
przygotowanie propozycji modyfikacji systemu służącego do obsługi reklamacji; nadzór nad terminowością i 
prawidłowością rozpatrywania reklamacji; prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi do 
analizy ryzyka operacyjnego wynikającego z reklamacji oraz przygotowania raportów i analiz. Aktywnie bierze 
udział w projektach prowadzonych wewnątrz Banku oraz we współpracy z instytucjami zewnętrznym, np. 
Projekt Bakcyl - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.


