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• AI we wsparciu konsultantów 
• Teoria ewolucjonizmu zdalnej obsługi Klienta 
• Jak planować rozwój bota i szacować potencjał.
• Narzędzia do automatyzacji w procesach obsługi klienta
• Miejsce automatyzacji we współczesnej obsłudze Klienta
• Praktyczne aspekty automatyzacji procesów biznesowych 
• Zarządzanie ruchem połączeń w multikanałowym Contact Center 

SZTUCZNA INTELIGENCJA W CONTACT CENTER

Platforma wymiany doświadczeń, dyskusja na temat
botów oraz raportowania w środowisku AI 

.

Hotel Marriott Courtyard, Warszawa, 
18-19 września 2019r.

Spotkanie biznesowe

Partner strategiczny:



BMS Polska Group Sp. z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI

Remigiusz Franek, Dyrektor Digitalizacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji – Orange Polska
Od początku swojej kariery związany z systemami i procesami obsługi klienta. Odpowiadał za rozwój systemu CRM klasy 
dla największego wdrożenia w Polsce czyli Błękitnej Linii Telekomunikacji Polskiej. Zarządzał również strategią obsługi 
klientów biznesowych w Orange. Obecnie odpowiada za strategię rozwoju kanałów kontaktu w obsłudze klienta Orange a 
w szczególności za obszar Digitalizacji. Wprowadził na rynek takie rozwiązania jak Mój Orange czy Orange Expert. Jest 
ekspertem z zakresu wykorzystania nowych technologii w procesach obsługi klienta. Prywatnie fascynuje go trendy 
związane z mobile, wirtualną rzeczywistością i sztuczną inteligencją.

Paweł Wieszała, Dyrektor Centrum Relacji z Klientami - Aegon
Absolwent Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku „Informatyka i ekonometria”.  Od 10 lat związany z grupą 
Aegon w Polsce, początkowo jako lider w zakresie optymalizacji procesów i analityki biznesowej, później jako biznes lider i 
project manager w projektach związanych z szeroko rozumianym rozwojem procesów obsługi i wsparcia Klienta. Od 2015 
r. współtworzył nową strategię obsługi Klienta grupy Aegon, od 2016 odpowiedzialny za obsługę klienta we wszystkich 
zdalnych kanałach komunikacji.  

Paweł Konieczko, Menedżer Wydziału Zarządzania Operacyjnego - mBank S.A.
Pracuję w mBanku od 2010 roku, począwszy od stanowiska konsultanta aktywnie sprzedając produkty i usługi banku, 
poprzez specjalistę ds. zarządzania operacyjnego odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój narzędzi do sprzedaży dla 
contact center takich jak CRM i czat oraz optymalizowanie i usprawnianie procesów, a dziś kieruję wydziałem 
odpowiedzialnym za dostępność contact center mBanku we wszystkich kanałach kontaktu (telefon, czat, video, e-mail, 
social media).

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura Operacji i Obsługi Klienta – Gothaer TU S.A.
Od 2012 roku w ramach nadzorowanego obszaru zrealizowała wiele projektów w zakresie automatyzacji i optymalizacji 
procesów obsługowych. Od ponad 15 lat jest związana z rynkiem finansowym. Doświadczenie menadżerskie zdobywała 
m.in. w Prudential Financial, PZU S.A. czy HSBC Bank Polska S.A. Od 2012 roku odpowiada za całościową obsługę Klientów 
i Pośredników, obsługę reklamacji, obszar operacji oraz obszar rozliczeń w Gothaer TU S.A. Prywatnie jest mamą dwóch 
wspaniałych dziewczynek i pewnie największą w Polsce fanką zespołu „Fury in the Slaughterhouse”.

Grzegorz Basza, Kierownik Zespołu Doskonałości Operacyjnej w Pionie Operacji Personal Finance - Bank BNP 
Paribas SA
Od początku kariery związany z branżą finansową na styku operacji, analiz oraz prowadzenia projektów od strony 
biznesowej. Doświadczenie zdobywał w segmencie obsługi funduszy inwestycyjnych na rynkach zarówno 
międzynarodowym jak i polskim. Od ponad 9 lat związany z obszarami obsługi Klienta, sprzedaży, ryzyka oraz retencji w 
kanałach zdalnych. Obecnie wspiera te obszary w zakresie optymalizacji oraz automatyzacji procesów i narzędzi

Beata Dębicka - Ekspert ds. Budowania Strategii Zaangażowania Klientów przez kanały zdalne - mBank S.A.
Pracuje w mBanku od 2010 roku. Odpowiedzialna za strategię rozwoju i adopcji czata. Doświadczenie i wiedzę zdobyła 
uczestnicząc w wielu strategicznych projektach takich jak wdrożenie Eksperta online, mLinii na klik oraz czata 
asynchronicznego. Bliska jest jej tematyka automatyzacji oraz UX w tworzeniu rozwiązań dla klientów w kanałach zdalnych.

Aleksandra Marszałek, Deputy Head of Sales Department – Koksztys S.A.
Manager z ponad 13-letnim doświadczenie w zarządzaniu zespołem, projektami, a także sprzedażą i procesami obsługi 
klienta. Uznaję, że w pracy nie ma rzeczy niemożliwych - na niektóre potrzeba po prostu więcej czasu i niestandardowego 
podejścia. Od ponad 5 lat związana z branżą usług prawnych.

Maciej Bartosiewicz, Kierownik sekcji AI Departament Digital Marketingu - PLAY S.A.
Tworzy koncepcje i wdraża produkty oparte o maszynowe przetwarzanie języka naturalnego. Ma bogate doświadczenie 
jako produkt owner produktów IT i projektant UX. Specjalizuje się w problematyce obsługi klienta i marketingu digitalowego.



ŚRODA | 18 wrzesień

motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Spotkanie biznesowe „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center” 
przygotowane przez Firmę BMS Group w dniach 9-10 stycznia 2018 r., jest godne 
polecenia. Przygotowane w sposób profesjonalny, zarówno pod względem 
organizacyjnym jak i pod względem doboru przygotowanych tematów i osób 
referujących dane zagadnienia. Polecam uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych przez firmę BMS Group.”
Anna Ćwiek, Michał Senwicki, Energa Obrót  
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9:45 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

Dążenie do digitalowej doskonałości.
•Zarządzanie zaangażowaniem klienta w 
omnikanałowej rzeczywistości 
•Rozwój i promowanie self service 
•AI we wsparciu konsultantów (krok 1 w 
automatyzacji obsługi klienta) 
•Kiedy obsługiwać BOTem a kiedy 
angażować człowiek

Beata Dębicka, Ekspert ds. Budowania 
strategii zaangażowania klientów przez 
kanały zdalne - mBank S.A.

Przerwa na kawę

Rok z Max’em – od niemowlęcia do 
żłobka…
•Kiedy wdrożenie bota ma sens biznesowy?
•Najtrudniejsze chwile w projekcie.
•Dlaczego warto rozumieć jak bot działa?
•Jak planować jego rozwój i szacować 

potencjał.

Remigiusz Franek, Dyrektor Digitalizacji i 
Rozwoju Sztucznej Inteligencji – Orange 
Polska

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Praktyczne aspekty automatyzacji 
procesów biznesowych na przykładzie 
Gothaer TU S.A.
•Wdrożenie RPA – z czym się to wiąże?
•Procesy – weryfikacja i automatyzacja = 

optymalizacja
•Koszty vs korzyści

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Biura 
Operacji i Obsługi Klienta – Gothaer TU 
S.A.

Przerwa na kawę

Zarządzanie ruchem połączeń w 
multikanałowym contact center w dobie 
automatyzacji
•Rozwój kanałów kontaktów
•Multikanałowość w perspektywie klienta i 
pracownika CC
•Automatyzacja jako wsparcie sprawnej 
obsługi klienta

Paweł Konieczko, Menedżer Wydziału 
Zarządzania Operacyjnego  - mBank S.A.

Planowane zakończenie pierwszego dnia 
spotkania

Spotkanie integracyjne

13:15

14:15

12:15

14:30

15:30

16:00
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 „Spotkanie „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center”, było ciekawym doświadczeniem z udziałem 
praktyków uczestniczących w organizacji pracy Contact Center, w czasie którego mogłem poznać metody i 
narzędzia służące optymalizacji czasu pracy CC, które częściowo mogę zastosować w swojej firmie. Kilka 
spośród wszystkich prelekcji idealnie wpasowało się w tematykę spotkania poszerzając moją wiedzę, którą na 
pewno wykorzystam na swoim „podwórku”. Całe spotkanie było sprawnie zorganizowane, a kameralne grono 
uczestników pozwoliło na wymianę ciekawych opinii i doświadczeń.”

Paweł Koterbicki, Itaka

9:45 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

„Ludzie i roboty” – miejsce automatyzacji 
w współczesnej obsłudze Klienta
•Czym jest robot?
•Gdzie człowiek a gdzie robot? 
•Przykłady robotów w obsłudze Klienta
Paweł Wieszała, Dyrektor Centrum Relacji 
z Klientami – Aegon S.A.

Przerwa na kawę

Teoria ewolucjonizmu zdalnej obsługi 
Klienta segmentu bankowego z 
perspektywy wewnętrznej oraz Klienta. 
Analiza porównawcza poparta 
przykładami.
•Skąd przychodzimy: - Era obsługi 
posprzedażowej w ograniczonej ilości 
kanałów; – CC jako główny kanał serwisowy 
oparty głównie na voice; - Era cross-sell w 
kanale Contact Center
•Gdzie jesteśmy: - Era automatyzacji, 
robotyzacji i migracji do self-service w 
procesach i kanałach oraz tendencje zmian 
ich utylizacji
•Dokąd zmierzamy: - Rola „human touch” w 
zautomatyzowanym świecie bankowości i 
wyzwania z tym związane
Grzegorz Basza, Kierownik Zespołu 
Doskonałości Operacyjnej w Pionie 
Operacji Personal Finance - Bank BNP 
Paribas S.A.

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Automatyzacja obsługi klienta
•Czym jest zjawisko automatyzacji?
•Obsługa klienta jako proces
•Narzędzia do automatyzacji w procesach 
obsługi klienta
•Automatyzacja w komunikacji wewnętrznej
•Przyszłość automatyzacji
Aleksandra Marszałek, Deputy Head of 
Sales Department – Koksztys S.A.

Przerwa na kawę

Projektowanie doświadczeń w chat bocie  
obsługowym PLAY
•UX w konwersacji- czemu to ważne?
•Tworzenie osobowości robota zgodnej z 
charakterem marki
•Projektowanie UX w konwersacji
•Testy użyteczności dla interfejsu 
konwersacyjnego
Maciej Bartosiewicz, Kierownik sekcji AI 
Digital Marketing - PLAY S.A.

Planowane zakończenie spotkania

14:30

12:15

13:15

14:45

15:45


