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Związek Pracodawców Polska Miedź 

wraz z partnerami merytorycznymi: 

Human Partner, Alfa-Net, Impel Business Solutions, BIRRT, WOO Agency 

i partnerem technicznym: Creativ Media 

zapraszają na seminarium online 

 

„Automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych” 

w ramach projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 

 

30 listopada 2021 roku, g. 9:30 – 12:00 

Webinar na platformie ZOOM 

 

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp 

do udziału w wydarzeniu. 

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/raVzww5puKhiucFr9 

 

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. 

System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Każda firma produkcyjna i usługowa, organizacja biznesowa, jednostka samorządowa, bez 
względu na branże, stale monitoruje procesy biznesowe, udoskonala je, optymalizuje koszty. 
To nieodzowny element gry rynkowej, budowania przewagi konkurencyjnej. 

Mały krok może uczynić kolosalną zmianę. Rewolucja technologiczna zmienia naszą 

rzeczywistość, pomaga w rozwoju, pozwala na zintegrowanie systemów produkcyjnych i 

metod świadczenia usług.  

Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych obejmuje wszystkie aspekty działania 

organizacji. Pozwala zwiększyć produktywność działalności oraz wygenerować oszczędności. 

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych możesz przenieść swoją organizacji na kolejny 

poziom i uwolnić jej potencjał. Technologie te mogą wydatnie wpływać na efektywność działań 

biznesowych i przemysłowych.  

Jak? 

Tego dowiecie się podczas webinarium z cyklu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 

„Automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych”, które odbędzie się 30 listopada 

2021 roku w godzinach 9:30-12:00 na platformie zoom. 

 

Eksperci z firm technologicznych i przemysłowych, przedstawiciele administracji 

samorządowej, menedżerowie, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy finansowi, kierownicy i 

pracownicy działów utrzymania ruchu, prelegenci odsłaniający kulisy nowoczesnych 

rozwiązań i wielu innych znakomitych gości 

mailto:sekretariat@pracodawcy.pl
https://forms.gle/raVzww5puKhiucFr9


Jak dzięki automatyzacji i cyfryzacji przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć jej 

konkurencyjność? Jak sprawić, by innowacje przyspieszały rozwój firmy? Czy Przemysł 4.0 w 

ogóle ma zastosowanie w każdej działalności?  

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania. 

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 26 listopada 2021 r. 

 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI 

 

• Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie monitorowania pracy maszyn i 
przewidywania potencjalnych awarii; 

• Poprawa wydajności produkcji oraz efektywności usług; 
• Nowe technologie skutecznie wspierające tradycyjne procesy biznesowe 

(logistyka, sprzedaż, dystrybucja, kadry, płace, księgowość); 
• Nowoczesne narzędzia i systemy operacyjne wspomagające zarządzanie 

przedsiębiorstwem; 
• Usprawnienie komunikacji w organizacjach; 
• Budowanie i rozwój kompetencji cyfrowych w przedsiębiorstwach, organizacjach, 

instytucjach; 
• Gospodarka 4.0, przemysł przyszłości, innowacje: korzyści, potencjał i wyzwania; 
• Transformacja cyfrowa firm dużych, małych i średnich. 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU                                                     PARTNER PROJEKTU 

                                                
 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

          
  

PARTNER TECHNICZNY 

 

  



PRELEGENCI 

 

Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców 

Polska Miedź 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w 

Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w 

zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach 

non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach 

konsultingowych.  

Po ukończeniu studiów MBA w 2001 roku rozpoczęła pracę jako 

konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach 

potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. 

W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, 

Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Od czerwca 2016 

roku, pełni funkcje prezesa zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. 

 

Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o. 

Od 15 lat zarządza firmą doradczo-szkoleniową Human Partner, która 

świadczy usługi rozwojowe za pomocą cyfrowych technologii. Tworzy 

dedykowane programy rozwojowe dla firm i ich liderów. Firma jest 

laureatem międzynarodowej nagrody Komisji Europejskiej VET 

Excellence Awards 2018 za najlepszy program szkoleń pracowniczych 

w Europie w kategorii „Training at Work”. 

Marcin Kowalski jest również współzałożycielem startup-u VRinHR, 

specjalizującego się w dedykowanych rozwiązaniach wirtualnej 

rzeczywistości (VR) dla działów HR. W czasie pandemii COVID-19 współtworzył wspólnie z 

partnerami, pierwszą w Polsce platformę HRtech Hub, integrującą społeczność praktyków i 

liderów HR zainteresowanych rozwiązaniami cyfrowymi i innowacjami. 
 

Ewa Piotrowska, Dyrektor sprzedaży w Impel Business Solutions 

Sp . z o.o. 

Dyrektor sprzedaży w Impel Buissnes Solutions, od 20 lat związana z 

branżą bankową, systemów ERP i procesów biznesowych BPO. Przez 

5 lat pracowała w spółce Mercus software, gdzie zajmowała się 

rozwojem systemów ERP. Obecnie zarządza zespołem handlowym i 

strategią sprzedaży 6 produktów, kierowanych dla biznesu, takich jak 

usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe, OCR dokumentów, 

doradztwo podatkowe oraz robotyzacja procesów biznesowych. 

 



Jakub Bernadowski, CTO i PM w Alfa-Net sp. z o.o. sp. k. 

W Alfa-Net pracuje od 20 lat, od początku współpracy z Siemens AG 

nad projektem CMS X-Tools. Absolwent Politechniki  Wrocławskiej. 

W firmie  kieruje i organizuje pracę zespołu programistów. Ma swój 

udział w kształtowaniu projektu X-Tools poprzez aktywny udział w 

spotkaniach projektowych międzynarodowego zespołu. Rozwija i 

kształtuje drugi obszar aktywności Alfa-Net opartej o technologię 

radiowej identyfikacji RFID. 

 

 

 

Dominik Kuśnierek, Założyciel i Prezes Zarządu BIRRT Sp. z o.o. 

Założyciel i Prezes Zarządu BIRRT Sp. z o.o., ma 14-letnie 

doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem 

przedsiębiorstwem i sprzedażą. W branży transportowej od 2006 r. – 

własna działalność. Poznając środowisko transportowe od samej 

podszewki i zauważając potrzebę pomocy w rozliczaniu czasu pracy 

kierowców w 2009 r. otworzył biuro rozliczeniowe „NUSS”. Poprzez 

jakość oferowanych usług, dbałość o klienta oraz bezpośredni kontakt 

z nim w ciągu 10 lat firma „NUSS” stała się jednym z liderów na rynku 

w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Powyższa dewiza towarzyszy 

mu w rozwijaniu obecnego biznesu.  

   Naszym najnowszym produktem jest BSOPT. System stworzony we współpracy 

z przedsiębiorstwami transportowymi i dla przedsiębiorstw transportowych. BSOPT integruje 

wszystkie procesy występujące w przedsiębiorstwie transportowym dając szybki dostęp do 

raportów zarządczych wspierających podejmowanie codziennych i strategicznych decyzji 

biznesowych. 
 

Iwona Matyjaszek, WOO Agency sp. z o.o. 

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, ukończyła 

również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach oraz AGH w Krakowie. Od ponad 10 lat związana z 

obszarem sprzedaży i R&D w firmach zarówno z kapitałem polskim, jak 

i zagranicznym. Pasjonatka nowych technologii - w tym blockchain. 

Mocno zaangażowana w rynek DeFi i NFT. 

Obecnie odpowiedzialna za rozwój iPlatform - platformy, która pomoże 

Państwu postawić pierwsze kroki w digitalizacji Waszej firmy. 

 

Mateusz Podburaczyński, Ekspert ds. cyfryzacji w Impel 

Business Solutions 

Ekspert ds. cyfryzacji w Impel Business Solutions od blisko roku. 

Odpowiada za koordynację wdrożeń nowych technologii i rozwiązań 

w procesach spółki. Wcześniej przez 4 lata lider zespołu zobowiązań 

Centrum Usług Procesowych, który przetwarzał miesięcznie 15 tys. 

faktur kosztowych dla 100 klientów. 

Autor wielu pomysłów i zmian doskonalących, które przeprowadził 

jako kierownik projektów usprawniających oraz inicjator zmian 

procesowych i systemowych.  



Certyfikowany specjalista GreenBelt. Absolwent Politechniki Wrocławskiej  na kierunku 

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 

 

ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU 

 

Związek Pracodawców Polska Miedź 

Samorządna organizacja pracodawców, która powstała w 1996 roku z inicjatywy KGHM 

Polska Miedź S.A. Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia branżowego, a obecnie 

zrzesza 119 firm z różnych sektorów gospodarki, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. 

Zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców.  

Nasza struktura pozwala na współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

przy poszanowaniu różnorodności interesów bez względu na wielkość, strukturę czy formę 

prawną. Naszym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych 

pracodawców. Jednym z elementów poprawiających konkurencyjność jest stałe podnoszenie 

kompetencji. ZPPM organizuje konferencje, seminaria i szkolenia, z których skorzystało ponad 

pięć tysięcy osób. Pomagamy uzyskiwać wiedzę, pozwalającą na budowanie przewagi 

rynkowej. Mamy ogromny potencjał intelektualny, ze względu na wsparcie naszego założyciela 

- Grupy Kapitałowej KGHM i innych firm członkowskich, posiadających unikalne kompetencje. 

Oprócz organizacji różnego rodzaju form rozwoju skutecznie upowszechniamy także dobre 

praktyki zarządzania. 

www.pracodawcy.pl M: sekretariat@pracodawcy.pl 

 

PARTNER PROJEKTU 

 

Human Partner Sp. z o.o. 

Firma Human Partner projektuje i wdraża usługi rozwojowe za pomocą nowych technologii.   

W szkoleniach rozwijających kompetencje menadżerskie wykorzystuje wirtualną 

rzeczywistość (VR) i aplikacje mobilne. O wysokiej jakości usług świadczy fakt zdobycia 

międzynarodowej nagrody Komisji Europejskiej -  VET Excellence Awards 2018 - za najlepszy 

program szkoleń dla pracowników w Europie. Human Partner wspiera również w rozwoju 

przedsiębiorców, oferując im usługi doradztwa biznesowego. 

Eksperci Human Partner są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji 

(m.in. VRARA Associates) popularyzujących wykorzystanie innowacji technologicznych, dzięki 

czemu mają dostęp do światowego know-how oraz sieci kontaktów, z czego później korzystają 

klienci firmy. 

https://humanpartner.pl M: biuro@humanpartner.pl 

  

http://www.pracodawcy.pl/
mailto:sekretariat@pracodawcy.pl
https://humanpartner.pl/
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PARTNERZY MERYTORYCZNI 

 

Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. 

Firma Alfa-Net powstała w 1996 roku. Na początku swego istnienia świadczyła usługi 

związane z dostępem do internetu oraz jako dostawca i serwisant systemów komputerowych. 

W 2002 r. Firma Alfa-Net zajęła się produkcją oprogramowania. Od tego czasu 

wyspecjalizowała się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla potrzeb przemysłu 

produkcyjnego i sektora usługowego. Dzięki 20 letniej współpracy polskiego software house'u 

Alfa-Net z gigantem technologicznym jakim jest Siemens AG powstało dedykowane 

programowanie do ciągłego monitorowania pracy maszyn, zainstalowane m.in. w fabryce 

Volkswagena i na lotnisku Heathrow. 

Wśród klientów dla których Alfa-Net stworzył rozwiązania programistyczne znajdziemy firmy z 

grupy KGHM, firmy: 3M, Matusewicz – Budowa Maszyn, Perfecta, firmy niemieckie: Siemens 

AG, Foltyn Industrie system elektronik GmbH, Shell GmbH, fińska Espotel, słowacka Molitas 

s.r.o. 

Firma koncentruje się głównie na dwóch obszarach: systemy ciągłego monitorowania maszyn 

oraz technologie radiowej identyfikacji RFID. Mimo tego w portfolio firmy znajdziemy też inne 

ciekawe projekty, takie jak np. system do wspomagania audytów energetycznych dla 

przedsiębiorstwa DB Energy, czy aplikacja do analizy aukcji internetowych dla firmy Krzymark.  

Obecnie Alfa-Net ma za sobą wiele udanych projektów, zespół utalentowanych, 

doświadczonych programistów oraz ugruntowaną pozycję na rynku usług komputerowych. 

https://alfa-net.pl/ M: office@alfa-net.pl 

 

 

Impel Business Solutions Sp. z o.o. 

Impel Business Solutions specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze specjalistycznych usług 

back office. Dajemy możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy poprzez 

przejęcie części obowiązków. Dostarczamy pakiet usług dostosowanych do profilu firmy 

Klienta i charakteru jego działalności. Zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę firmy oraz jej 

pracowników w obszarach obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa procesowego, robotyzacji i 

automatyzacji procesów back office, księgowości, zarządzania dokumentacją oraz doradztwa 

podatkowego. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia, potencjału osobowego i 

sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, możemy zagwarantować Państwu profesjonalnie 

wykonanie wszystkich wymienionych wyżej obowiązków.  

https://procesy-biznesowe.impel.pl/; M: bpo@impel.pl 

Kontakt: https://procesy-biznesowe.impel.pl/kontakt/ 

http://m.in/
https://alfa-net.pl/
mailto:office@alfa-net.pl
https://procesy-biznesowe.impel.pl/
mailto:bpo@impel.pl
https://procesy-biznesowe.impel.pl/kontakt/


 

 

BIRRT Sp. z o.o. 

Skupiamy się nie tylko na dostarczaniu gotowych programów, ale także otaczamy opieką 

naszych Klientów, oferując kompleksowy outsourcing IT. Nasi specjaliści wspierają w 

zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną, a także w konfiguracji sprzętu i oprogramowania. 

Posiadamy wiedzę, dzięki której jesteśmy w stanie zasugerować naj-bardziej efektywne 

sposoby zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem i atakami hakerskimi. Tworzymy 

responsywne i nowoczesne strony internetowe, które pozwalają skutecznie wprowadzić 

biznes do sieci i zwiększyć ilość klientów. Pamiętaj, że nasz zespół projektantów, 

programistów i administratorów, może stworzyć dedykowane rozwiązanie dopasowane do 

indywidualnych potrzeb Twojej firmy. 

 

Prowadzenie firmy transportowej w obecnej sytuacji rynkowej jest dużym wyzwaniem. Wiele 

firm popada w problemy finansowe, ponieważ przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy na temat 

faktycznych wyników, jakie osiągają ich pojazdy. Często pozyskują zlecenia z niską stawką za 

kilometr, nie do końca zdając sobie sprawę, że naraża ich to na straty, a w konsekwencji 

prowadzi do upadłości. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom transportowym 

stworzyliśmy system, który przy minimalnym wprowadzaniu danych, pozwala na określenie 

rentowności pojazdu i całego przedsiębiorstwa. BIRRT Sp. z o.o., zaledwie w rok, rozwiązała 

kluczowy problem jednego z liderów branży transportowej zajmującego się rozliczaniem czasu 

pracy kierowców. Efektem wspólnej pracy zespołu było stworzenie aplikacji webowej, która 

stała się platformą pracy dla wszystkich pracowników. Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie, 

które pozwala nam dalej tworzyć rozwiązania IT dla przedsiębiorstw działających w różnych 

branżach. 

Jesteśmy zespołem projektantów, programistów oraz administratorów specjalizujących się w 

tworzeniu aplikacji internetowych. Do każdego zlecenia podchodzimy fachowo, nastawieni na 

dostarczenie naszym klientom aplikacji realizujących ich cele biznesowe. Posiadamy 

niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, dzięki którym świadczymy usługi na 

najwyższym poziomie. Miarą naszej skuteczności jest sukces naszych klientów. Powierzone 

zadania realizujemy wykorzystując pełen potencjał wiedzy i kreatywności naszych 

pracowników, mediów elektronicznych i najnowszych technologii dostępnych na rynku. 

Podstawową wartością naszych realizacji jest zadowolenie klienta oraz szybka reakcja na jego 

zmieniające się potrzeby. 

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane poznaniem BSOPT:  

Przemek: 513 723 177, Dominik: 515 274 501. 

https://birrt.pl/ M: biuro@birrt.pl 

 

https://birrt.pl/
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WOO Agency Sp. z o.o. 

WOO Agency to agencja marketingu 360°, specjalizuje się w tworzeniu kompleksowej 

komunikacji marketingowej. Wyróżniają nas pasja i wieloletnie doświadczenie, ale też 

niekonwencjonalne pomysły, które z powodzeniem realizujemy w wielu branżach. 

WOO Agency to jednak nie tylko działania stricte marketingowe, ale również te z obszarów IT. 

Realizujemy na zlecenie Inwestorów i Biznesu dedykowane rozwiązania IT (platformy, 

aplikacje), począwszy od analizy biznesowej, poprzez prowadzenie projektu, aż finalnie 

wdrożenie produktu na rynek według ustalonego modelu biznesowego. Dzięki obserwacjom 

biznesowego otoczenia i współpracy zarówno z dużymi firmami, jak i tymi mniejszymi, 

oddaliśmy na rynek własny produkt - nowoczesną platformę SaaS iPlatform, która zdobyła 

uznanie dzięki kompaktowości i intuicyjnej obsłudze. 

https://wooagency.pl/ M: info@wooagency.pl 

 

PARTNER TECHNICZNY 

 

Creativ Media Sp. z o.o. 

Creativ Media to grupa ekspertów zapewniająca oprawę multimedialną i najlepszy sprzęt dla 

najbardziej wymagających. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań 

multimedialnych na potrzeby eventów. Wykorzystują najnowocześniejsze technologie, 

tworząc niezapomniane i intrygujące realizacje, aby Twoje wydarzenie budziło zachwyt i 

zapadło w pamięć. Ich zespół łączy wieloletnie doświadczenie oraz młodość, a cechuje 

nieustanna chęć rozwoju. 

http://creativmedia.eu/ M: biuro@creativmedia.eu 

https://wooagency.pl/
mailto:info@wooagency.pl
http://creativmedia.eu/
mailto:biuro@creativmedia.eu

