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•Automatyczni asystenci, czyli projektowanie automatyzacji.
•ChatBot w CC; od pomysłu do wdrożenia - biznes case study.
•Przyszłość obsługi klienta – wdrożenie voicebota a COVID 19.
•Zdalna transformacja analogowo-cyfrowa w warunkach pandemii.
•Automatyzacja obsługi źródłem pozytywnych doświadczeń.
•Bot czy człowiek? Doświadczenie klienta w ekstremalnych warunkach 2020 r.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W CONTACT CENTER
II EDYCJA
Case studies na temat wdrożeń botów i wykorzystania AI 
do zadań back office’owych oraz kontaktu z klientem. 

.

Hotel Four Points by Sheraton, 
Warszawa, 23-24 września 2020r.

Spotkanie biznesowe



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

Agnieszka Bednarczyk, Kierownik Działu Contact Center – InPost S.A.
Od lutego 2017 pracuje w firmie InPost, kieruję  Działem Contact Center, odpowiedzialnym za obsługę Klientów we wszystkich kanałach 
kontaktu (telefon, e-mail, czat, social media). Od początku kariery zawodowej jest związana z branżą contact center, począwszy od 
stanowiska konsultanta telemarketingu, infolinii przychodzącej, poprzez kolejne szczeble jako lider zespołu, a  następnie Menedżer Infolinii 
Alior Banku.

Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney Polska S.A.
Od 17 lat aktywnie związana ze sprzedażą i obsługą klienta w sektorze bankowo-finansowym, ze specjalizacją w dziedzinie contact center. 
Rozpoczynała karierę od stanowisk konsultanckich, osiągając eksperctwo w modelowaniu efektywnych procesów obsługowych (Polbank 
EFG i Raiffeisen Bank), wzbogacone doświadczeniem reklamacyjnym. Zarządzała kilkudziesięcioosobowymi strukturami contact center, 
dedykowanymi telefonicznej obsłudze klienta i sprzedaży, obsłudze dyspozycji i reklamacji, retencji oraz wsparciu sprzedaży (Cetelem 
Bank, Sygma Bank, obecnie Oney Polska). Od 2015 roku odpowiada w Oney Polska za biznesową metamorfozę kanałów zdalnych w 
kierunku przychodowości wiernej idei utrzymania długotrwałych relacji z klientem. Absolwentka dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski) 
oraz studiów menedżerskich dla wyższej kadry zarządzającej (Szkoła Główna Handlowa).

Mateusz Zybert, Project Manager, Koordynator Zespołu ds. Doświadczenia Klienta - mBank S.A.  
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Administracja i Historia. Od 2012 r. związany z 
mBankiem. Od początku pracy zawodowej odpowiedzialny między innymi za współtworzenie, monitoring oraz rozwój procesów 
posprzedażowych w kanałach zdalnych oraz procesów reklamacyjnych. Od 2017 r. prowadzi projekty z zakresu budowania CX w całej 
grupie mBanku. Poza funkcją Project Managera i koordynatora zespołu CX,  pełni rolę moderatora Design Thinking. W swojej pracy chętnie 
wykorzystuje narzędzia empatyzacji. Uważa, że Design Thinking pozwala popełniać błędy, wyciągać z nich wnioski oraz tworzyć z rzeczy 
dobrych, jeszcze lepsze.  Prywatnie górski freak. Zakochany w polskich Tatrach ale i Himalaje nie są mu obce.

Wojciech Feliś, Customer Experience & Communication Senior Manager - Allegro S.A.
Przez 12 lat związany z branżą reklamową jako account manager i account director pracując dla takich marek jak Orange, Samsung, Volvo, 
Intel czy Lipton Ice Tea. Realizował nagradzane na polskich i międzynarodowych festiwalach projekty na styku reklamy, technologii i 
customer experience. Od prawie roku w Allegro jako Channels Development Manager, gdzie jest odpowiedzialny za doświadczenie Klienta 
i Partnera w obszarze online, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów social media. Szuka nowych form kontaktu z klientem w myśl idei: 
to marka wychodzi do klienta, a nie klient do marki. Prywatnie absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i pasjonat podróży z 
plecakiem.

Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank BNP Paribas S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania na UW w Warszawie. Od 10 lat związany z bankowością, doświadczenie systematycznie zdobywa w 
obszarze Contact Center i Sprzedaży Telefonicznej. Początkowo na stanowiskach analitycznych odpowiedzialny za analizy efektywności 
oraz kompleksowe prowadzenie projektów związanych z systemem premiowym konsultantów począwszy od rekomendacji do czystej 
kalkulacji. Od 2019 roku odpowiedzialny w Departamencie Doskonałości Operacyjnej między innymi za prowadzenie projektu Robotyzacji 
w Operacjach Personal Finance Banku BNP Paribas. Optymista dla którego nie ma pojęcia „problem” ponieważ zastąpił je terminem 
„wyzwanie”.

Jakub Gradowski, Kierownik ds. Elektronicznych Kanałów Obsługi Klienta - DPD Polska
Od 2014 roku wspiera i tworzy koncepcje ułatwiające obsługę klientów - nadawców i odbiorców w DPD Polska. Członek międzynarodowej 
grupy ekspertów Customer Digital Journey DPDGroup - zajmującej się opracowaniem strategii i rozwiązań cyfrowej obsługi klienta. 
Wieloletni praktyk marketingu internetowego, projektów multimedialnych, współtwórca stron internetowych oraz serwisów obsługowych 
i promocyjnych w sektorze usług i bankowości. Prywatnie zapalony gracz komputerowy i wielbiciel liczb pod każdą postacią.

Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem sprzedażowym i obsługowym. Współtworzyła i zarządzała Infolinią Opieki Medycznej PZU 
Zdrowie zatrudniającą około 600 osób. Odpowiedzialna za wdrożenie innowacyjnych kałanów kontaktu tj. voicebot i Telemedycyna oraz 
narzędzi wspierających obsługę Infolinii: Workflow i SymptomChecker.

Agata Małkińska, Dyrektor Departamentu Obsługi i Utrzymania Klientów – Grupa AXA w Polsce
Od 10 lat związana z grupą AXA, gdzie zdobywała szerokie doświadczenie w obsłudze klienta, zaczynając od bezpośredniej obsługi klienta 
w roli konsultanta CC, przez funkcję Lidera Zespołu, następnie Kierownika Działu Obsługi Klienta, po obecną rolę Dyrektora Departamentu 
Obsługi i Utrzymania Klientów. Z racji swojego doświadczenia, bardzo bliska jej jest perspektywa klienta i zapewniając szeroko rozumianą 
obsługę kieruje się właśnie budowaniem pozytywnych doświadczeń klientów, za których uważa nie tylko klientów zewnętrznych, ale także 
pracowników.

Kamil Staniszewski, Kierownik Działu Obsługi Klienta Retail – AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarach sprzedażowo-obsługowych. Swoje doświadczenie zdobywał min. w Liberty 
Ubezpieczenia jako Kierownik Zespołu sprzedażowego. Następnie jako Kierownik ds. wsparcia procesów sprzedażowych prowadził liczne 
projekty automatyzujące procesy sprzedażowe oraz zajmował się zarządzaniem i pozyskiwaniem baz leadów sprzedażowych. Obecnie na 
stanowisku Kierownika Działu Obsługi Klienta Retail w Axa Ubezpieczenia TUiR S.A odpowiada za obsługę posprzedażową klientów, dbając 
o ich pozytywne doświadczenia i zapewniając proste procesy obsługowe. Pasjonat muzyki i gry na gitarze.



ŚRODA | 23 września

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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9:30- Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

Chatbot w InPost – od pomysłu do wdrożenia; case 
study.
•Identyfikacja procesów do automatyzacji.
•Styl i język komunikacji z użytkownikiem.
•Wyniki wdrożenia bota.
Agnieszka Bednarczyk, Kierownik Działu Contact 
Center – InPost S.A.

Przerwa na kawę.

Analogowo-cyfrowe małżeństwo z rozsądku i jego 
transformacja w warunkach pandemii COVID 19 – 
case study.
•Biznesowa konieczność połączenia analogowej 
infrastruktury CC z rozwiązaniem chmurowym bez 
użycia API - transformacja bieżącego wykorzystania 
użytkowanej infrastruktury w rozwiązanie 
podporządkowane logice autonomicznego, 
nadrzędnego rozwiązania contact center.
•Kontynuacja dotychczasowej działalności 
biznesowej i rozwój możliwości outsourcingowych z 
wykorzystaniem hybrydy analogowo-chmurowej.
•Migracja środowiska analogowego do infrastruktury 
chmurowej w warunkach pracy zdalnej i ograniczeń 
pandemii.
•Wdrożenie mieszanej struktury działalności 
wewnętrznego CC – praca stacjonarna na 
zmigrowanym środowisku i uruchomienie 
alternatywnych zdalnych stanowisk do pracy w domu 
w przypadku zaostrzenia pandemii i braku 
możliwości pracy stacjonarnej.
Aleksandra Żuk, Dyrektor Contact Center – Oney 
Polska S.A.

9:45

10:45

11:00

Przerwa na lunch.

Selfservice, bot czy wciąż człowiek „z krwi i kości”- 
jak budować doświadczenie klienta w 
ekstremalnych warunkach 2020 r.
•W jakich procesach klient potrzebuje pomocy, 
wsparcia człowieka a gdzie jest w stanie poradzić 
sobie sam?
•Czy edukacja klienta to koszt czy zysk? 
•Jak uczyć klienta selfservice- przykłady z 
mBankowego świata .
•Prosta komunikacja kluczem do sukcesu?
Mateusz Zybert, Project Manager, koordynator 
zespołu ds. doświadczenia klienta - mBank S.A.  

Przerwa na kawę.

Automatyczni asystenci, czyli projektowanie 
automatyzacji w Allegro
•Chatboty - jak wdrożyliśmy Allinę (dane, intencje, 
projektowanie ścieżek konwersacyjnych).
•Rozumienie intencji Klienta - jak ułatwić życie 
konsultantom.
•Badania UX - czyli dlaczego firmy tworzą kobiece 
chatboty.
Wojciech Feliś, Customer Experience & 
Communication Senior Manager - Allegro

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 
oraz transfer na spotkanie integracyjne.

12:00

13:00

14:00

14:15

15:30



CZWARTEK | 24 września

 „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

9:30 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

Przyszłość obsługi klienta – wdrożenie voicebota, 
a pandemia COVID 19.
•Otoczenie biznesowe.
•Poznajmy się – co umie nasz BOT?
•Kiedy klient nie chce rozmawiać z BOTem…
•Jak planować wdrożenie BOTa? 
Beata Pękala, Analityk Biznesowy – PZU Zdrowie

Przerwa na kawę.

CzatBot w Contact Center od strony biznesowej. 
BNP case study.
•Wybór rozwiązania pod potrzeby biznesowe.
•Tworzenie CzatBota konwersacyjnego.
•Wyzwania operacyjne na etapie organizacji i 
wdrożenia.
•Efekty wdrożonego rozwiązania.
•Wnioski i nauka na przyszłość.
Jarosław Puzynowski, Manager ds. Optymalizacji i 
Rozwoju w Pionie Operacji Personal Finance – Bank 
BNP Paribas S.A.

Przerwa na lunch.

9:45

10:45

11:00

Automatyzacja rozwiązań obsługowych jako źródło 
pozytywnych doświadczeń klientów i 
pracowników.
•Automatyzacja jako wsparcie i nowy filar motywacji 
pracowników – uzasadnienie wprowadzenia zmian 
obsługowych z perspektywy klientów i z 
perspektywy pracowników.
•Złożoność procesów i systemów i ich wpływ na 
rotację i utrzymanie pracowników.
•Automatyzacja wybranych procesów obsługowych 
– case study.
•Czy to działa i się opłaca? Efekty wprowadzonych 
zmian.
Agata Małkińska, Dyrektor Departamentu Obsługi i 
Utrzymania Klientów – Grupa AXA w Polsce
Kamil Staniszewski, Kierownik Działu Obsługi 
Klienta Retail – AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Przerwa na kawę.

Czatbot w firmie kurierskiej - magia czy dobrze 
zaprojektowany mechanizm?
•Czy bot uzupełnia czy zastępuje mechanizmy CC?
•Big Data czy Excel?
•DPDBot, Red i Leonard - doświadczenia DPDGroup 
w tworzeniu botów
Jakub Gradowski, Kierownik ds. Elektronicznych 
Kanałów Obsługi Klienta - DPD Polska

Planowane zakończenie spotkania.

13:00
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14:00

12:00

14:15

15:15


