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Windykacja z ludzką twarzą 
 

Na szkoleniu poznasz i przećwiczysz praktyczne narzędzia i zachowania się wobec klientów zalegających z płatnościami wobec Twojej firmy. Nauczysz się 

panować nad emocjami w rozmowie z „kłopotliwym” dłużnikiem. Po tym szkoleniu uwierzysz, że jest inna, sensowna i skuteczna droga rozmów  

z Klientami nie wywiązującymi się z zobowiązań płatniczych aniżeli tylko formalno-prawne postępowanie. Po tym treningu telefon lub rozmowa osobista 

na temat zaległości nie będzie już problemem. 

 

Trening skierowany jest do pracowników firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, handlowców a także księgowych, którzy w ramach swoich 

obowiązków mają do czynienia z zadaniami związanymi z kontrolą i ściąganiem należności od klientów.   

Co zyskasz? 

 

 Wzrost poczucia osobistej mocy przed wykonywaniem trudnych telefonów czy rozmów osobistych z zalegającymi z płatnościami 

klientami. 

 Umiejętność kontroli samego siebie w sytuacjach trudnych rozmów. 

 Zrozumiesz lepiej motywy działania oraz gry dłużników. 

 Poznasz praktyczne i skuteczne narzędzia reagowania na zachowania i zagrywki klienta zalegającego z płatnością. 

  Praktyczny pomysł postępowania z zadłużonym klientem bez ubiegania się wyłącznie do postępowań i procedur formalno-prawnych.  

  Poznasz i przećwiczysz zastosowanie narzędzi, które zwiększają szansę na zachowanie dobrych relacji przy trudnych rozmowach  

z klientem. 

  Pomysły na wdrożenie standardu windykacji w firmie, w której pracujesz. 
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Co wyróżnia nasze szkolenia ? 

 Swoboda wymiany myśli, ludzka atmosfera w dzieleniu się doświadczeniami. 

 Duża liczba informacji zwrotnych od trenerów i uczestników umożliwiająca bardziej świadome kształtowanie swojego rozwoju.  

 Praca oparta na doświadczaniu i realiach uczestników pozwalająca zwiększyć zaangażowanie i przydatność uzyskanych podpowiedzi, narzędzi. 

 Możliwość solidnego popracowania nad własnymi konkretnymi przypadkami z pracy zawodowej, poćwiczenia i sprawdzenia proponowanych 

rozwiązań. 

 Propozycje sprawdzonych narzędzi i wypróbowanie ich pod okiem trenera co przyspiesza naukę i przyswajanie. 

 Solidna teoria i praktyczne przykłady pozwalające szybciej przyswoić wiedzę i zachęcić do refleksji. 

 Małe grupy szkoleniowe – do 12 os. i  2 trenerów prowadzących pozwalają na dużą liczbę ćwiczeń i zwiększają zaangażowanie. 

 

Ramowy program szkolenia: 

 Jak budować od samego początku działań windykacyjnych postawę świadomą, z zachowaniem ludzkiej twarzy a jednocześnie asertywną, 

dyscyplinującą klienta? 

 Jakie są najczęstsze powody zalegania przez klientów? Rozumienie sytuacji klienta a interesy Firmy. 

 Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach zarówno kontaktu telefonicznego jak i spotkania osobistego z klientem. 

 Jakich najczęstszych błędów nie popełniać w kontakcie z klientem-dłużnikiem. 

 Komunikujemy intencje i dążymy do rozwiązania w rozmowie. Budujemy model rozmowy z ludzką twarzą w sytuacji trudnej. 

 Rozpoznajemy gry psychologiczne dłużników. Dopasowujemy zachowania do danych gier. 

 Jak rozmawiać aby nie stracić kontroli nad celem.  

 Jakie realne ale i skuteczne sankcje stosować wobec dłużników aby zdopingować ich do płatności? 

 Jak poprowadzić rozmowę od początku do końca. Etapy postępowania windykacyjnego.  

 Jak radzić sobie ze stresem i własnymi programami blokującymi najbardziej opłacalne zachowania budujące kontakt?   
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Prowadzący: 
 

Łukasz Pustelnik - wywodzący się z działów handlowych, trener biznesu i coach. Absolwent wrocławskiej szkoły trenerów 

MODERATOR oraz międzynarodowego projektu Train-the-trainer w Hamburgu. Specjalizuje się w szkoleniach zorientowanych 

na komunikację między współpracownikami i z klientem. Raz bywa doradcą w sprawie wdrażania standardów, innym razem 

trenerem ćwiczącym umiejętności z uczestnikami a jeszcze innym ukrytym klientem, który ocenia efektywność.  

Łukasz prowadzi również warsztaty z autoprezentacji i komunikacji na studium podyplomowym przy WSNHiD oraz filii SWPS  

w Poznaniu. 

W pracy kładzie nacisk na interakty  wną formę pracy z grupą. W projektach szkoleniowych lub coachingowych wykorzystuje 

metodykę EVERYTHING DISC . Prowadzi szkolenia i coaching handlowy również w języku angielskim.  

Wszystkie zajęcia z Łukaszem charakteryzują się pozytywną energią, której w sobie jako były sportowiec ma bardzo dużo.  

Szkolił dotychczas dla: Mentor, BT, DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel,  Novitus S.A., Henkel Polska, Sitag Formy Siedzenia, Pawdruk, 

Ruch S.A, Venga, Wyzsza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Grupa VOX oraz kilkadziesiąt jednostek samorządu 

terytorialnego na terenie całej Polski.   

 

Jarosław Gorczyca - od ponad 7 lat zajmuje się szkoleniem, coachingiem i mediacjami. Jest psychologiem organizacji zarządzania. 

Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie. To, co go wyróżnia spośród rzeszy innych trenerów, to połączenie 

wiedzy z zakresu psychologii z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym w sprzedaży i zarządzaniu. 

 Przez ponad 8 lat zajmował się sprzedażą i obsługą, pracując jako Przedstawiciel Handlowy dla takich firm jak: Danuta S.A 

(Malma), Nestle, Drobimex-Heintz, PTK Centertel,  CITI Bank Handlowy.  

Naturalną koleją rzeczy zajął się zarządzaniem zespołami sprzedażowymi dla firm Budrex Food, Zakłady Mięsne Bartek,  PTK 

Centertel (Orange), P4 Sp. z o.o. (PLAY). Jako Menedżer pracował dla tych firm przez 5 lat. 

 Brał udział w tworzeniu struktur sprzedażowych P4 Sp. z o.o. (PLAY). Był szefem projektu, którego celem było opracowanie i 

wdrożenie Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta, obowiązujących w Salonach Sprzedaży PLAY. 

W celu podnoszenia swoich kompetencji trenerskich, brał udział w wielu szkoleniach i warsztatach takich, jak: mediacje rodzinne 

(Polskie Centrum Mediacji), manager coachem (Greń Communication), prowadzenie training on the job (GBR), osobiste style 

negocjacyjne (Mercuri International), przeprowadzanie development center (Hewitt), trening interpersonalny i trening 

asertywności (Intra), rozwoju umiejętności konsultacyjnych (House of Skills) oraz wiele innych.  Jest certyfikowanym trenerem 

coachingu Coaching Clinic® (Corporate CoachU). 
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Terminy i koszt uczestnictwa: 

 

  

Miejsce: Sala szkoleniowa Grupy Szkoleniowej Halibut, ul. Tęczowa 19a, Poznań 

  

Cena netto: 1800 PLN netto    

  

Cena obejmuje: 

 pracę trenerską w ramach 2-dniowego szkolenia,  

 materiały dydaktyczne,  

 przerwy kawowe,  

 wyżywienie dla uczestników w postaci dwudaniowego lunchu. 

  

Metody pracy:  pracujemy w grupach 8-12-osobowych, 

 tworząc symulacje wykorzystujemy kamerę video, 

 pracę opieramy na realnych sytuacjach naszych uczestników, 

 zapewniamy możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia i przez okres miesiąca po jego zakończeniu, 

 w pracy z uczestnikami wykorzystujemy metodę coachingu narzędziowego, 

 zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia, 

 Gwarancja Satysfakcji: jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze (po potrąceniu realnie 

poniesionych kosztów organizacyjnych). 

  

 


