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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Warszawa, 25 października 2021 r. 
 
 
 

 

 

Łukasz Kiliński nowym Country Managerem Coface w Polsce 
 
 

Zarząd Grupy Coface, międzynarodowego ubezpieczyciela należności, powołał Łukasza Kilińskiego 

na stanowisko Country Managera, powierzając mu od 1 listopada br. zarządzenie wszystkim 

obszarami działalności Coface w Polsce. 

Łukasz Kiliński zastąpi Jarosława Jaworskiego, który pełnił funkcję Country Managera od 2012 

roku, a od 1 września br. objął stanowisko CEO Regionu Coface Central & Eastern Europe. 

   

 

Łukasz Kiliński dołączył do Coface w 2007 roku, jako Sales Manager w 

nowo powstałej spółce Coface Poland Factoring. Następnie przez cały 

okres kariery w Coface pełnił funkcje kierownicze, najpierw jako Head of 

Sales w spółce faktoringowej, a od 2011 roku jako Head of Commercial, 

odpowiadając za sprzedaż we wszystkich liniach biznesowych Coface: 

ubezpieczeniu należności, faktoringu, informacji gospodarczej i 

windykacji należności B2B. 

W 2014 roku awansował na stanowisko Regional Commercial Director i 

przez trzy lata pracował w centrali Regionu Central & Eastern Europe w 

Wiedniu. Do Polski wrócił w 2017 roku i od tego czasu pełnił funkcję 

Commercial Directora oraz Wiceprezesa Zarządu Coface w Polsce. 

Przed dołączeniem do Coface, Łukasz Kiliński zdobywał doświadczenie 

w sprzedaży i w finansach, pracując w bankach komercyjnych 

Raiffeisen, Pekao Faktoring, MFaktoring. 

 

– Podczas 14 lat pracy w Coface Łukasz Kiliński zawsze wyróżniał się ambicją i kreatywnością, a jego 

zdolność łączenia strategicznego myślenia z doskonałą oceną bieżącej sytuacji pozwalały mu z 

powodzeniem osiągać wyznaczone cele. Zrozumienie potrzeb klienta, niewątpliwe wyczucie rynku oraz   

zdolności negocjacyjne ułatwiały mu finalizowanie rozwiązań najwłaściwszych dla bezpiecznego rozwoju 

biznesu klientów, a także nawiązywanie trwałych relacji z kontrahentami Coface. Ponadto angażował się w 

wiele międzynarodowych inicjatyw, które miały znaczący wpływ na rozwój Coface. Jestem przekonany, że 

zrozumienie przez Łukasza Kilińskiego wartości i wizji Coface, jego doświadczenie i wiedza na temat 

polskiego rynku oraz umiejętności przywódcze pomogą mu rozwijać działalność Coface w Polsce, która 

jest wiodącym rynkiem w Regionie Central Europe. – powiedział Jarosław Jaworski, CEO Regionu Central 

& Eastern Europe. 

 

Łukasz jest absolwentem studiów na kierunku International Business oraz Executive Master of Business 

Administration (EMBA). Jest częstym mówcą podczas branżowych konferencji i komentatorem 

uwarunkowań mających wpływ na ryzyko transakcji handlowych firm. 
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KONTAKT DLA MEDIÓW: Martyna WŁODARCZYK – M. +48 509 467 531 – E.  martyna.wlodarczyk@coface.com 
 

Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

 

Dzięki 75-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów Grupa Coface, światowy lider w 

ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem 

niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, 

wspierana przez 4.300 pracowników, osiągnęła w 2020 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,45 mld EUR. Coface 

publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 162 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych 

przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface 

i weryfikujących kondycję ich dłużników. 

 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez 

faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej 

informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na: www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu 

pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 
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