
 

 

 

Opinie i wspomnienia uczestników Kongresu Merytorycznego DRB 

(14.08.2015 r., Pabianice) 

 

 

Robert Sakowicz 

Dla mnie osobiście Kongres spełnił ważne dwie role… 

Po pierwsze, uzyskałem kilka ważnych informacji pozwalających na zrozumienie mechanizmów samego 

procesu likwidacji szkód, a przede wszystkim tego jak istotna jest rola samych agentów w skompletowaniu 

dokumentacji niezbędnej do możliwie szybkiego uzyskania świadczeń. Wiedza ta daje pewność 

w poruszaniu się na rynku i pozwala użyć jej jako narzędzia w pracy z klientem. Wprowadzenie panelu pytań 

dało dodatkową wiedzę podczas analizy studium przypadków. 

Po drugie, poznaliśmy osoby stojące za ostatnimi sukcesami DRB, co daje silną motywację i przekonanie 

o słuszności sprawy. Jestem przekonany, że entuzjazm, który udzielił się uczestnikom po szkoleniu 

zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami. Jestem przekonany, że organizowanie tego typu spotkań jest 

właściwie i przynosi duże efekty. 

PS: Na następne spotkanie przywiozę zdecydowanie więcej osób ze swojej struktury, bo wiem jak zdobyta 

tam wiedza jest cenna w codziennej pracy na rzecz osób poszkodowanych.  

 

Artur Kałuża 

Uczestnictwo w Kongresie to była przede wszystkim szansa poznania społeczności DRB tj. struktur firmy. 

Niesamowici, uśmiechnięci ludzie odnoszący sukcesy, otwarci na dzielenie się doświadczeniami. Nieważne 

czy zaczynasz, czy jesteś już długo w firmie, zdobyta tam wiedza jest bezcenna. Inspirujący fakt 

obserwowania, jak młodzi ludzie wychodzą naprzeciw wszystkich uczestników i są odznaczani za swoje 

wyniki. Wtedy przychodziła do głowy jedna myśl „przecież ja też tak mogę” :) No i oczywiście zdobyta 

wiedza, która została nam przekazana w bardzo obrazowy, a przy tym profesjonalny sposób - jestem pod 

wielkim wrażeniem. Porażające umiejętności trenerów i ich wiedza w sposób błyskawiczny trafia do głów 

uczestników, jednocześnie budując zaufanie iż mamy możliwość pracy z „Kowalami” tego biznesu. 

 

Żaneta Markulak 

Uczestnictwo w Kongresie było dla mnie ważnym wydarzeniem pod względem podniesienia kompetencji. Co 

za tym idzie, czuję się teraz jeszcze lepszą specjalistką w dziedzinie. Dowiedziałam się co dokładnie dzieje 

się ze sprawą od momentu wejścia do Centrali. Jak wygląda proces negocjacji z TU. Uzyskałam cenne 

informacje na temat specyficznych zagadnień prawnych funkcjonujących w branży odszkodowawczej. 

Kongres pomógł mi zwrócić uwagę na istotne kwestie, które z pewnością przydadzą mi się w codziennej 

pracy, jak np. ważność kompletowania dokumentacji i jej wpływ na szybkość zgłoszenia, a co za tym idzie 

uzyskania odszkodowania dla osób poszkodowanych.  

 

Piotr Robacki 

To zdanie naprawdę powie wiele: „Bardzo merytoryczny Kongres!”. Jestem pod ogromnym wrażeniem 

organizacji oraz merytorycznych tematów, które przekazali nam sami pracownicy Centrali DRB. Z kolei panel 

pytań od uczestników był dla mnie kopalnią wiedzy, która wniosła w moje dotychczasowe działania bardzo 

wiele nowych kwestii. Warto dodać, że był to mój pierwszy Kongres, ale jaki! W trakcie spotkania bardzo 

dużo się dowiedziałem, a moi agenci z zespołu otrzymali silne fundamenty, które od „już” zaczęli 

wykorzystywać w praktyce, bowiem takie spotkania podnoszą umiejętności agentów w dwustu procentach. 

Oby więcej i więcej takich wydarzeń. Osobiście zanotowałem ponad 10 kartek A4, które przekuwam teraz w  

 



 

 

 

praktykę, bo po Kongresie moja wiedza wzrosła jeszcze bardziej i oczywiście na tym nie kończę, bo wiem że 

osoby poszkodowane potrzebują naszego merytorycznego wsparcia. 

 

Ewelina Paluch 

Wrażenia z Kongresu bezcenne... Prowadzący okazali się skarbnicą wiedzy. Wszystkie przekazane 

informacje na pewno będą mieć wpływ na pewność siebie w działaniach. Osobista nominacja Dyrektorska 

była dla mnie spełnieniem marzeń i niezwykłą motywacją do dalszych awansów. Kongres był także miejscem 

spotkania niezwykłych ludzi. W rozmowach wymieniliśmy się doświadczeniami. Ogromnie cieszę się, że 

mogłam tam być. Jestem wdzięczna, że mogę pracować w firmie DRB. Dziękuję za wszystko. 

Michał Nowak 

Bardzo się cieszę że taki Kongres został zorganizowany. Agenci z mojego zespołu są bardzo zadowoleni 

z ogromnej wiedzy jaką otrzymali od prowadzących. Już zapowiadają obecność na kolejnym takim 

wydarzeniu i to w większym składzie. Agentom bardzo była potrzebna taka szczegółowa wiedza, bo jak 

podkreślają, teraz nie będą mieć obaw w kontaktach i rozmowach z osobami poszkodowanymi.  

 

Mateusz Banach 

Kongres Merytoryczny DRB w Pabianicach to wewnętrzne szkolenie, na którym poznałem wiedzę dotyczącą 

m.in. dokładnego systemu obiegu dokumentów w naszej firmie. Aspekt merytoryczny, który szczególnie mi 

się spodobał, to wytłumaczony proces likwidacji szkody. Zarówno obieg dokumentów jak i ten proces, czyli 

wiedza na temat drogi, którą przebywa sprawa od momentu podpisania umowy przez Klienta po je 

zgłoszenie w towarzystwie ubezpieczeń są niezwykle cenne w codziennej pracy. Chciałbym podziękować 

prelegentom za wyjaśnienie najtrudniejszych aspektów szkód i ich rodzajów, a także podziękowania należą 

się Trenerom za praktyczne wskazówki i podpowiedzi, jak wykorzystać w codziennej pracy wiedzę zdobytą 

podczas Kongresu.  

 

Andrzej Mateusiak 

Kongres Centrum Odszkodowań DRB był dla mnie dużym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Było to 

pierwsze firmowe spotkanie DRB w mojej karierze tego typu. Poznałem dużo ludzi, którzy pracują w branży 

dłużej niż ja oraz zobaczyłem „ich sukcesy”. Absolutnie jestem pod wrażeniem wiedzy osób, które pracują w 

firmie i obsługują nasze sprawy. Chętnie będę uczestniczył w kolejnych tego typu spotkaniach i pogłębiał 

swoją wiedzę.  

 

Marcin Kozłowski 

Jedno zdanie powie wszystko: „szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym!”. Mimo, iż szkolenie było 

tylko jednodniowe, wzbogaciło jego uczestników o kolejną obszerną i solidną porcję wiedzy. Moja ocena 

szkolenia jest bardzo wysoka. Dobre przygotowanie zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne.  

 

Katarzyna Mierzejewska  

Niesamowita dawka wiedzy praktycznej do wykorzystania w pracy z klientem. Z kolei oglądając nominacje 

Dyrektorów postawiłam sobie jasno sprecyzowany cel – chyba nie trzeba mówić jaki?! 

 

Karolina Kobylińska 

Kongres DRB dał mi przede wszystkim ogromną dawkę bardzo przydatnej wiedzy, która pomoże mi w pracy 

z osobami poszkodowanymi. Do tego miałam okazję spotkać się z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, z którymi 

mogłam wymienić się doświadczeniami. Spotkanie uważam za bardzo udane i czekam na kolejne, bo mój 

„apetyt” na wiedzę urósł w zawrotnym tempie, a dobrze wiem, że to od naszej wiedzy i doświadczenia zależy 

właściwa obsługa osób poszkodowanych.  



 

 

 

Dawid Chmura 

Kongres DRB przeszedł moje najśmieszniejsze oczekiwania. Poznałem wielu fantastycznych ludzi, których 

zapewne bym nie poznał gdyby nie to wydarzenia. Gratuluję profesjonalizmu firmie DRB oraz wszystkim 

prelegentom. Wiedza zdobyta podczas tego jednego dnia doda każdemu pewności siebie i pozwoli 

ponownie utwierdzić się w przekonaniu, że DRB to sztab profesjonalistów, który dba o swoich Agentów, 

Pracowników, Partnerów oraz Klientów. 

 

Daniel Płatkowski 

Kongres DRB:  

- nowe spojrzenie na mój kierunek działania w firmie - związane z nominacjami Dyrektorskimi, 

- przypomnienie i utrwalenie, oraz nowa dodatkowa wiedza, 

- spotkanie z agentami z innych rejonów Polski. 

 

Marcin Synak 

Kongres na pewno umocnił mnie w wiedzy jaką posiadam, żeby pomóc osobom poszkodowanym z tytułu 

przysługujących im praw. Ukazał działanie DRB „od kuchni”. Umocnił mnie w przekonaniu, że to co robię jest 

słuszne i na pewno będę robił to dalej. Kongresy takie jak ten powinny być stałą pozycją w kalendarzu 

szkoleń, są bardzo rzeczowe i pomocne w wielu kwestiach.  

 

Elżbieta Woźniak 

Pierwszy raz miałam możliwość uczestnictwa w tak merytorycznym i dobrze zorganizowanym wydarzeniu. 

Jestem zadowolona że mogłam tam być, poznać osobiście pracowników z Centrali, którzy nam na co dzień 

pomagają i zajmują się sprawami Klientów. Dzięki udziałowi w Kongresie umocniłam swoją wiedzę, dzięki 

której czuję się pewnie. Wydarzenie dodało mi więcej wiary w siebie i teraz wiem, że jeśli tylko chcę, to mogę 

pokonać swoje obawy i zdziałać naprawdę wielkie rzeczy pomagając innym. 

 

Jacek Tabin 

Uczestnictwo w kongresie było dla mnie cennym doświadczeniem. Zdobyłem dużo nowej wiedzy, którą już 

wykorzystuję udzielając pomocy osobom poszkodowanych. Dodatkowo poznałem nowych ludzi. Mogliśmy 

wymienić się doświadczeniami, jak wygląda praca w rożnych rejonach kraju. Mogłem także przyjrzeć się 

liderom, co umacnia mnie w przekonaniu, że jeżeli wykażę się konsekwencją i wykonam podobne kroki, to 

sukces jest na wyciągniecie ręki. Uczestnictwo w Kongresie DRB dodało mi dużo odwagi w przełamywaniu 

kolejnych barier, a niewątpliwie to dopiero początek. 

 


