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PRELEGENCI

Małgorzata Uljasz, Koordynator ds. roszczeń – DCT Gdańsk S.A. 
Inżynier Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii. Od 2009 roku związana z DCT Gdańsk S.A. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w 
Dziale Operacyjnym oraz Dziale Bezpieczeństwa. Początkowo odpowiedzialna za szeroko pojęty kontakt z Klientem w 
sprawach związanych z obsługiwanymi kontenerami i ładunkami na terminalu, a następnie uczestniczyła w tworzeniu 
procedur i mapowaniu procesów operacyjnych. Obecnie stoi na czele Komórki Roszczeń, którą stworzyła od podstaw. 
Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, 14001, 45001, 50000).

Justyna Makara, Kierownik ds. Ryzyka i Reklamacji kartowych - Polskie ePłatności S.A.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale stosunków międzynarodowych oraz studiów 
podyplomowych MBA na Krakowskiej Szkole Biznesu. Z firmą i reklamacjami związana od początku jej istnienia, tworząc 
funkcjonujące do dziś procedury obsługi reklamacji. Obecnie zarządza połączonym zespołem Działu ryzyka i reklamacji.

Marcin Gawior, Koordynator, Wydział Zarządzania Reklamacjami - mBank S.A.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Związany z bankowością od 11 lat. Six Sigma Balck Belt i doświadczony 
project manager. Obecnie pełni funkcję Koordynatora w Wydziale Zarządzania Reklamacjami. Kieruje zespołem 
odpowiedzialnym m.in. za nadzór nad procesami reklamacyjnymi, monitoring KPI i sprawozdawczość zarządczą oraz 
prowadzenie projektów optymalizacyjnych i podwyższających satysfakcję klientów z reklamacji. W swoim portfolio posiada 
szereg zakończonych sukcesem projektów optymalizacyjnych, ale także wdrożeniowych i jakościowych – między innymi 
projekt ograniczenia przyczyn reklamacji (zmniejszenie liczby reklamacji o 30% w ciągu 3 lat) i automatyzacji end-end 
procesów reklamacyjnych (zwiększenie efektywności o 15%). Obecnie prowadzi prace nad stworzeniem w pełni 
automatycznych procesów obsługowych w reklamacjach, a także wykorzystania w obsłudze reklamacji algorytmów TFIDF. 

Magdalena Paczkowska, Specjalista ds. Obsługi Skarg i Reklamacji - Prudential International Assurance plc S.A. 
Od ponad dekady jestem związana z branżą ubezpieczeniową oraz szeroko rozumianą obsługą Klienta. W swojej pracy 
zajmowałam się między innymi kreowaniem standardów obsługi Klientów, ze szczególnym naciskiem na wiedzę 
merytoryczną i jakość obsługi. Pierwsze doświadczenia zdobywałam w Nationale – Nederlanden, w dziale 
odpowiedzialnym za realizację wypłat wartości wykupu. Wtedy też byłam jednym z Liderów Jakości, których zadaniem była 
weryfikacja pracy współpracowników w celu zapewnienia poprawności i spójności w obsłudze telefonicznej. W Prudential 
od 2012 roku gdzie miałam okazję brać udział w budowie i rozwoju organizacji oraz procesów firmy poprzez tworzenie 
wymagań biznesowych, modelowanie procesów oraz testach UAT. Obecnie realizuję zadania związane z procesem 
reklamacji oraz obsługą Klienta.

Beata Kosicka, Analityk ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta - PZU S.A.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych 
Prawo Gospodarcze. Od 20 lat związana z ubezpieczeniami, gdzie rozpoczynała od sprzedaży ubezpieczeń, a następnie 
zajmowała się likwidacją szkód, windykacją oraz obsługą klienta i reklamacjami. Uczestniczyła w projekcie centralizacji 
windykacji w TUiR Warta SA jak również wdrażała projekt tworzenia Call Center wspierającego likwidację szkód w trakcie 
centralizacji likwidacji w Allianz Polska. Większość czasu skupiła na kliencie i budowaniu jego satysfakcji, prowadziła projekty 
i wdrażała nowe rozwiązania w celu optymalizacji procesów i poprawy jakości obsługi Klienta. Od prawie 2 lat związana z 
PZU.

Piotr Ożarek, Dyrektor ds. Komunikacji z Klientami/Rzecznik klienta - PZU S.A. 
Prawnik, negocjator, absolwent MBA. Od 2017 roku Rzecznik Klienta w PZU, z firmą jest związany od 2005 r. Przeszedł 
wszystkie kolejne szczeble kariery: od specjalisty do kierownika w zespołach obsługi szkód i świadczeń. Zna otoczenie 
prawne ubezpieczeń, ma praktyczne doświadczenie w zarządzeniu i negocjacjach. W swojej karierze przeprowadził kilkaset 
spotkań negocjacyjnych z klientami. Zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami, które nie mogą zostać zrealizowane według 
standardowej procedury reklamacyjnej lub wymagają dodatkowych opinii prawnych czy eksperckich.

Paweł Ejzert, Manager Wydziału Zarządzania Reklamacjami – mBank S.A.
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. 
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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 - Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

Kontener Roszczeń – jak go skutecznie 
rozładować?
•DCT Gdańsk S.A. - charakterystyka 

dynamicznie rozwijającego się terminalu 
kontenerowego w Europie

•Niepożądane zdarzenia – ryzyka 
•Klasyfikacja reklamacji w DCT
•Case study na przykładzie działalności DCT
 
Malgorzata Uljasz, Claim Coordinator - DCT 
Gdansk S.A.

Przerwa na kawę

Reklamacje widziane oczami agenta 
rozliczeniowego- czyli proces chargeback bez 
tajemnic
•Obsługa reklamacji zgoda z regulacjami 

organizacji płatniczych- największe 
zaskoczenia

•Wyzwania w procesie obsługi reklamacji
•Za co można kochać obsługę Reklamacji- case 

study

Justyna Makara, Kierownik ds. Ryzyka i 
Reklamacji kartowych - Polskie ePłatności SA

Przerwa na kawę

8:45

9:45

10:00

„Aby mleko się nie rozlało” – zapobieganie 
przyczynom reklamacji w mBanku 
•Dlaczego klienci dają nam prezenty i co z tym 
fantem zrobić?
•Szczepionka czy antybiotyk – czyli jak najlepiej 
rozwiązywać problemy
•Co jest najlepsze do przechowywania zboża i 
najgorsze dla reklamacji – kilka słów o 
współpracy 

Trudne sprawy załatwiamy od ręki, na 
niemożliwe trzeba chwilę zaczekać – 
reklamacyjny express mBanku
•Doktor FCR i jego recepta na 1/3 naszych 
problemów
•Zaufanie to podstawa - uznania warunkowe, 
jako „czasoprzyspieszacz” i akcelerator NPS
•D30 na D1 – to nie szachy, to magia 
automatyzacji i standaryzacji

Paweł Ejzert, Manager in Quality and 
Post-sales Processes Department 
Marcin Gawior, a Team Coordinator, 
Complaints Management Division – mBank 
S.A.

Przerwa na lunch12:15

11:15

11:00
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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 

W podróży z klientem – czyli Customer 
Journey w procesie reklamacyjnym w PZU
•Gra o klienta w PZU – długofalowy program 
zarządzania doświadczeniem klienta - ogólnie 
•Customer Journey w procesie reklamacyjnym  
w kontekście strategii PZU – dlaczego 
zdecydowaliśmy się na ten projekt
•Nasza dwutorowa podróż  ( Customer Journey i 
Emploee Experience Map) – w czym tkwi 
tajemnica sukcesu
•Rachunek zysków i strat – czy było warto 
realizować ten projekt? 
•Rzecznik klienta na ścieżce podróży klienta 
reklamacyjnego -  rola Rzecznika i przykłady 
jego działań pro-klienckich
Marta Rybak, Customer Experience Manager
Beata Kosicka, Analityk ds. Zarządzania 
Doświadczeniem Klienta
Piotr Ożarek, Dyrektor ds. Komunikacji z 
Klientami/Rzecznik klienta - PZU S.A. 

Przerwa na kawę

Jak radzić sobie z klientami, którzy notorycznie 
składają reklamacje?
•Reklamacja to prezent – korzyści, które płyną z 
niezadowolenia Klienta. 
•Dlaczego Klient ponownie składa reklamację – 
czy proces obsługi zgłoszenia przebiegł 
prawidłowo?
•Czy Klient, który wielokrotnie składa reklamacje 
to „trudny Klient”?
•Obsługa Klienta po zamknięciu reklamacji – czy 
już zawsze powinien mieć szczególne względy?
Magdalena Paczkowska, Specjalista ds. 
Obsługi Skarg i Reklamacji - Prudential 
International Assurance S.A.

Planowane zakończenie spotkania, 
podsumowanie, wręczenie certyfikatów, 
wymiana wizytówek

14:15

15:15

14:00
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