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LUDZIE W CONTACT CENTER
Budowanie zespołu CC na wiele lat; jak zatrzymać pracowników,
uniknąć rotacji. Sprawdzone case studies.

Sprzedaż telefoniczna w branży FMCG  

Jak wydłużyć staż pracy pracownika contact center? 

Retencja pracowników – case study 

Cele indywidualne i grupowe a efektywność biznesowa 

. Partner strategiczny:

Hotel Marriott Courtyard,
Warszawa Okęcie, 13-14 marca 2019 

Spotkanie biznesowe



Ludzie w Contact Center

ŚRODA | 13 marca

 “W dniach 22-23 maja 2018 r., odbyło się spotkanie „Nowe Technologie w 
Contact Center”. To było ciekawe doświadczenie i przyjemność móc uczestniczyć w 
spotkaniu organizowanym przez firmę BMS Group. Organizacja na wysokim 
poziomie, doskonały wybór prelegentów i tematów. Zbudowano atmosferę 
sprzyjającą wymianie doświadczeń, wiedzy i swobodnej dyskusji. Przyjęta 
konwencja prezentacji na zasadzie „case study” trafiona w punkt. Niezaprzeczalny 
atut to niewielkie grono uczestników, dziękuję.”
Małgorzata Kania, Energa Obrót 

Referencje
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9:15 ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

Zarządzanie projektem w kontekście planowania i 
wykorzystania zasobów ludzkich – co zrobić, żeby 
ludzie chcieli z Toba teraz i później pracować. 
•Techniki / metodyki zarządzania projektami
•Gdzie te techniki widzą zasoby ludzkie, w jaki 
sposób je planują
•Tworzenie zespołu projektowego
•Kiedy grupa zamienia się w zespół?
•Role w zespole
•Motywowanie – czy jest zależne od pełnionej roli w 
zespole czy może jest to cos uniwersalnego?
•Zostawianie po sobie dobrego wrażenia czyli co 
robić, aby ludzie chcieli tworzyć przyszłe projekty 
właśnie z Tobą
Joanna Długosz, Purchasing Specialist – 
Polimarky sp. z o.o. Sp. K. 

Przerwa na kawę

Retencja pracowników – case study Eurobanku
•Przychodzi pacjent do lekarza, czyli diagnoza ma 
znaczenie
•Medykamenty i zalecenia, czyli wdrożenie małych 
działań
•Potrzebna interwencja chirurgiczna, czyli 
zastosowanie dużego projektu
•Lepiej przeciwdziałać niż leczyć, czyli jak walczyć z 
nudą.
Agnieszka Bera, Kierownik Procesów Sprzedaży, 
Aleksandra Zahajko, Dyrektor Centrum Obsługi 
Klienta – Euro Bank S.A. - Eurobank SA
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Przerwa na lunch

„A gdy zabraknie ludzi…”
•Nie panikuj, działaj, czyli rzecz o wyborze rozwiązania
•AI, RPA I inne technikalia
•Jak zmierzyć, czy się udało?
Karol Bancerz, Właściciel portalu CCNews.pl

Przerwa na kawę

Contact Center: jak w aktualnej sytuacji rynkowej 
zbudować i utrzymać stabilny, wartościowy Zespół 
- case study na podstawie lidera polskiego 
e-grocery. 
•Co dzieje się w Biurze Obsługi Klienta?
•Co jest problemem?
•Co chcielibyśmy zmienić?
•Jak możemy to zrobić?
•Jakie uzyskamy efekty
Adam Lipiński, CEO ulepszam.pl, Dyrektor Biura 
Obsługi Klienta i Działu Telesprzedaży - Frisco.pl

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania

Spotkanie integracyjne
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CC Outbound

CZWARTEK | 14 marca

 „Spotkanie „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center”, było ciekawym doświadczeniem z 
udziałem praktyków uczestniczących w organizacji pracy Contact Center, w czasie którego mogłem 
poznać metody i narzędzia służące optymalizacji czasu pracy CC, które częściowo mogę zastosować w 
swojej firmie. Kilka spośród wszystkich prelekcji idealnie wpasowało się w tematykę spotkania 
poszerzając moją wiedzę, którą na pewno wykorzystam na swoim „podwórku”. Całe spotkanie było 
sprawnie zorganizowane, a kameralne grono uczestników pozwoliło na wymianę ciekawych opinii i 
doświadczeń.”
Paweł Koterbicki, Itaka 

9:30  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

Rola lidera w budowaniu stałego zespołu 
Call-Contact Center
•Wymagane kompetencje w procesie rekrutacji
•Zakres obowiązków Lidera
•Oczekiwania a rzeczywistość w codziennej pracy 
Lidera
•Struktura i rola poszczególnych stanowisk w call 
contact center na przykładzie BEST

Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji 
Polubownej - BEST S.A.

Przerwa na kawę

Cele indywidualne i grupowe a efektywność 
biznesowa organizacji 
•Cele indywidualne a grupowe jako narzedzia 
optymalizacji
•Bilansowanie efektywności biznesowej poprzez cele
•Narzedzia kontroli realizacji i wyznaczania celów

Tomasz Kalinowski, Head Specialist for Business 
Analysis – T-Mobile

Przerwa na lunch
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Sprzedaż telefoniczna w branży FMCG na 
przykładzie Distribev Orbico
•Model Obsługi
•Systemy wspierające
•Czy e-commerce jest w stanie skutecznie zastąpić 
wychodzący kontakt telefoniczny

Anna Jasińska, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta – 
Distribev Orbico

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek
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CZWARTEK | 14 marca

motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Udział w warsztacie okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – 
bardzo miło móc w jednym miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie 
podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich Contact Center, podzielić się 
odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do 
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, 
że jest to wydarzenie, w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i 
posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele interesujących tematów i inspiracji. Z 
chęcią wezmę udział w kolejnej edycji.”
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK 

Referencje

9:30  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA

Zaangażowanie pracowników fundamentem 
stałego zespołu, czyli jak wygrać z rotacją w Call 
Center.
•Dlaczego pracownicy odchodzą - analiza przyczyn 
wysokiej rotacji w CC
•Rola systemu motywacyjnego w utrzymaniu 
pracowników
•Struktura organizacyjna "O pracowniku" i jej wpływ 
na  zaangażowanie zespołu
•Servant leadership - rola lidera w budowaniu 
zaangażowania pracowników

Agata Małkińska, Dyrektor Departamentu  Obsługi
i Utrzymania Klientów – AXA S.A.

Przerwa na kawę

Motywacja pracowników Contact Center w Saltus 
Ubezpieczenia 
•Program motywacyjny 
•Niefinansowe bonusy motywacyjne
•Rozwój w strukturach firmy

Natalia Gorlikowska, Kierownik Biura Obsługi 
Klienta – Saltus Ubezpieczenia

Przerwa na lunch

Zainteresuj, zaanagażuj, zapewnij rozwój – u nas to 
działa! 
•Zainteresuj czyli nasze „kontaktuj na dzień dobry” z 
pracownikiem
•Zaangażuj czyli „zagraj all in.” i udostępnij realizację 
inicjatyw pracownikom
•Zapewnij rozwój czyli wykształcona kadra równa się 
zaangażowany zespół

Ewa Lis, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń – PZU 
Centrum Operacji SA

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek
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PRELEGENCI

Joanna Długosz, Purchasing Specialist – Polimarky sp. z o.o. Sp. K. 
Ukończyła Politechnikę Rzeszowską, gdzie zdobyła tytuł magistra zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe na kierunkach: organizacja i zarządzanie 
produkcji (Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie), zarządzanie zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie) oraz informatyka 
stosowana (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w 
dziale sprzedaży oraz jako Kierownik Biura Obsługi Klienta. Aktualnie pracuje w jednej z podkarpackich  firm produkcyjnych oferujących tworzywa sztuczne. 
Zrealizowała szereg projektów o charakterze inwestycyjnym, szkoleniowym oraz zakupowym. Posiada tytuł kierownika projektu wg metodyk IPMA oraz 
PRINCE2,  pełnomocnika i auditora wewnętrznego systemów zarządzania ISO 9001 i 14001, a także auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg normy 
IATF 16949. Jest współautorką publikacji „Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w 
organizacji”. Mieszka w Rzeszowie.  

Natalia Gorlikowska – Kierownik Biura Obsługi Klienta - Saltus Ubezpieczenia
Karierę zawodową rozpoczęła w branży ubezpieczeniowej i tak już zostało... Z Saltus Ubezpieczenia związana od ponad 8 lat. Od początku ściśle 
współpracowała z outsourcingowym Contact Center oraz pracowała „na słuchawce”, potem projektowała i współtworzyła wewnętrzne CC. Po uruchomieniu 
własnego Contact Center w 2014 zarządza i motywuje zespół obsługowo-sprzedażowy.

Adam Lipiński, CEO ulepszam.pl, Dyrektor Biura Obsługi Klienta i Działu Telesprzedaży - Frisco.pl
Skuteczny manager z  dużym doświadczeniem w  obszarach sprzedaży i  obsługi klienta. Z  branżą Call/Contact Center związany od przeszło 18 lat. W 
międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej kierował zespołami Contact Center o różnej specyfice (około 20 FTEs - zespoły szkoleniowe, specjalistyczne, 
sprzedażowe, obsługa premium), a następnie współzarządzał ruchem całego Contact Center (1500 FTEs – procesy, zasoby). Aktualnie prowadzi projekty w 
ramach ULEPSZAM.PL oraz kieruje Biurem Obsługi Klienta i Działem Telesprzedaży w Supermarkecie Internetowym Frisco.pl.

Anna Jasińska, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta - Distribev Orbico Sp. z o.o.
Od początku swojej kariery zawodowej związana ze środowiskiem Contact Center w sektorze usług oraz w branży FMCG. Posiada szeroką wiedzę w zakresie 
budowania, centralizacji i optymalizacji struktur Contact Center. Ambasador jakości i efektywności Obsługi Klienta. Obecnie jako Dyrektor Centrum Obsługi 
Klienta zarządza 128-osobowym zespołem Doradców oraz Kierowników Zespołów, zajmujących się sprzedażą telefoniczną B2B w kanałach detalu 
tradycyjnego i HoReCa. Jest przekonana, że największą wartość firmy stanowią ludzie, a ich motywacja i zaangażowanie mają realny wpływ na sukces całej 
organizacji.

Agnieszka Bera, Kierownik Procesów Sprzedażowych – Euro Bank S.A.
Od 2003r związana z eurobankiem. Karierę rozpoczęła od telefonicznej obsługi klienta i sprzedaży produktów bankowych.  Posiada wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu zespołem sprzedażowym oraz zarządzaniu ruchem w CC. W chwili obecnej zajmuje się procesami sprzedażowymi w CC eurobanku oraz 
odpowiada za Zespoły Supervisorów i Analityków. Jej pasją jest pogłębianie wiedzy w zakresie zarządzania w CC, którą realizuje będąc dwukrotnie jurorem w 
Telemarketerze Roku, a w roku 2015r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych za dysertację z obszaru gospodarowania potencjałem pracy w CC. W 
ostatnim czasie była koordynatorem projektu „Telematrix”, za którą eurobank otrzymał Złotą Słuchawkę w 2018r.

Aleksandra Zahajko, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta – Euro Bank S.A.
Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze Contact Center buduje od 12 lat. Karierę zawodową rozpoczynała od stanowiska Konsultantki Telefonicznej, 
następnie jako Trenerka rekrutowała oraz szkoliła pracowników CC. Kompetencje managerskie zdobywała jako Kierownik Zespołu Infolinii, a później Zespołu 
Sprzedażowego. Z sukcesem wdrożyła w CC Zespół ds. obsługi Partnerów Biznesowych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Klienta 
eurobank. Znając Contact Center od „podszewki”, wykorzystuje wiedzę do sprawnego zarządzania procesami obsługi, dbając równocześnie o budowanie 
długofalowych relacji z Klientami. Wynik pracy CC doceniany jest przez badania firm zewnętrznych, wysoko oceniających poziom obsługi Klienta Contact Center 
euro banku, m.in. w badaniach takich jak Złoty Bankier, MojeBankowanie.pl. Pod jej przywództwem eurobank otrzymał Złotą Słuchawkę za projekt „Telematrix” 
oraz dla Najlepszego Lidera CC 2018r.

Ewa Lis – Kierownik Zespołu Rekrutacji i Szkoleń, PZU 
Od 12 lat związana z ubezpieczeniami i contact center. Prze kilka lat była trenerem merytorycznym i jakościowym, a od 4 lat pracuje na stanowisku 
menedżerskim. Zarządza zespołem Specjalistów zajmujących się rekrutacją pracowników do Contact Center PZU. Odpowiada również za działania związane 
ze szkoleniami i rozwojem pracowników. Współuczestniczy w tworzeniu strategii i realizacji nowych inicjatyw oraz employer brandingu w Contact Center PZU.

Tomasz Kalinowski, Head Specialist for Business Analysis - T-Mobile
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, autor pracy magisterskiej na temat systemów planowania czasu pracy. Od ponad 15 
lat związany ze środowiskiem contact center i telekomunikacją. W pracy zawodowej odpowiedzialny między innymi za maksymalizację utylizacji czasu pracy, 
efektywności obsługi i sprzedaży, analizy biznesowe oraz operacyjne, utrzymanie i rozwój narzędzi i źródeł danych wspierających pracę customer service. 
Obecnie ekspert do spraw analiz, doświadczony zawodowo jako analityk, planista oraz menadżer jednostki analiz oraz zarządzania operacyjnego, obsługującej 
jednostki front i back office, dedykowanych do obsługi i sprzedaży, posiadacz zielonego pasa UMS Six Sigma. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, zapalony 
hokeista amator i wielbiciel gier planszowych.

Karol Bancerz, Właściciel – CCNews.pl
Z branżą call center związany od 12 lat. Od ponad 10 lat prowadzi ccnews.pl, największy i najpopularniejszy w Polsce vortal customer care. Zarządzał wieloma 
projektami telemarketingowymi dla operatorów telefonii komórkowej, linii lotniczych, platform tv cyfrowej i towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnio 
odpowiedzialny był za nadzorowanie procesu wydawania wiz przez konsulaty USA dla obywateli Polski, Rosji, Białorusi i Litwy. Obecnie bloger, dziennikarz, 
przedsiębiorca – baczny obserwator zmieniających się trendów w obsłudze klienta. Wielki zwolennik wdrażania Customer Experience Management i 
Holokracji.


