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AI w HR? Procesy HR. Narzędzia AI do wykorzystania już 
dziś w usprawnieniu pracy zespołów HR i L&D.

Prowadzący: Adam Fiącek i Paweł Gębaczyk

www.KnowHub.pl | www.EventHub.pl

http://www.knowhub.pl/
http://www.eventhub.pl/
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody KnowHub Sp. z o.o. – właściciela praw
autorskich, żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana,
wykorzystywana i przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana
w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi,
za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.



KnowHub – o nas

● Firma założona w 2005 roku

● Średniorocznie około 500 dni warsztatów/coachingu lub doradztwa

● Zaufało nam ponad 500 klientów

● Ponad 80 projektów dofinansowanych

● 100 ekspertów z różnych specjalności

● Firma członkowska Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

• Jakość usług potwierdzona certyfikatem SUS 2.0 wydanym przez Dekra Certification Sp. z o.o. 



Ekosystem



Nasi klienci



Adam 
Fiącek

Paweł 
Gębaczyk

• Socjolog
• Współwłaściciel KnowHub
• Ekspert w zakresie rozwoju kompetencji 

• Dr Nauk o Zarządzaniu
• Trener biznesu
• Coach
• Facylitator
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Procesy HR. 
Narzędzia AI do wykorzystania już dziś 

w usprawnieniu pracy zespołów HR i L&D.

Program sesji:

• Dlaczego w ogóle się tym zajmować?

• AI dla opornych – krótko o technologii

• Jakie zmiany nastąpią, albo… jakie zmiany jesteśmy sobie w stanie dziś wyobrazić? Szanse
i zagrożenia.

• Wpływ AI na proces HR

• Przykłady narzędzi „na już”:
- ChatGPT, ver. 3 i ver. 4

- chatpdf.com

- Unschooler.me

• Zaproszenie na kolejną sesję – 23.03.2023, 14:00-14:45 – „Nowe kompetencje w organizacji.
Narzędzia AI do wykorzystania w rozwoju kompetencji pracowników.”
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Dlaczego w ogóle się tym zajmować?

• Według badania "Future of HR 2021" przeprowadzonego przez Deloitte, 64% firm planuje

inwestycje w technologie HR, a 71% badanych twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie miała

znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w ciągu najbliższych 3-5 lat.

• Raport "The State of AI in Talent Acquisition" przygotowany przez Ideal, wskazuje, że w 2022 roku

ponad połowa pracodawców będzie stosować AI w procesie rekrutacji.

• McKinsey Global Institute – „tylko w Stanach Zjednoczonych do 2030 r. – na skutek automatyzacji

– całkowicie wyeliminowane zostaną 73 mln miejsc pracy”.

• Gartner - 98 proc. ankietowanych menedżerów z działów HR przyznało, że – aby ciąć koszt pracy

w obliczu recesji w 2023 r. – są gotowi wdrażać rozwiązania sztucznej inteligencji, które pozwolą

zastąpić pracownika.

• Maszyny i AI zamiast ludzi – rewolucja na rynku pracy już ruszyła – RP.pl
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AI dla opornych – krótko o technologii

Prompt: „Napisz językiem 10-latka czy jest AI”

AI to skrót od angielskiego słowa "Artificial Intelligence", co w tłumaczeniu oznacza sztuczną
inteligencję. AI to rodzaj technologii, której używają komputery, aby wykonywać zadania, które
wymagają myślenia i podejmowania decyzji tak jak ludzie. Dzięki temu, komputery mogą robić
wiele rzeczy szybciej i dokładniej niż ludzie!
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AI dla opornych – krótko o technologii

Prompt: „Opisz krótko AI językiem zrozumiałym dla dorosłych humanistów”

AI to skrót od Sztucznej Inteligencji, co oznacza zastosowanie algorytmów i modeli
matematycznych, które pozwalają na rozwiązywanie skomplikowanych problemów
i wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiego myślenia.

AI korzysta z dużej ilości danych, aby uczyć się i rozwijać się, a następnie używa tych informacji,
aby podejmować decyzje i wykonywać zadania.

Przykłady zastosowań AI to m.in. automatyzacja procesów, analiza dużych zbiorów danych,
rozpoznawanie obrazów czy języka naturalnego oraz rozwijanie systemów autonomicznych,
takich jak autonomiczne samochody.

AI ma ogromny wpływ na rozwój technologiczny i może przyczynić się do poprawy efektywności
pracy i jakości życia.
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Jakie zmiany nastąpią albo… jakie zmiany 
jesteśmy sobie w stanie dziś wyobrazić?

Szanse:

• Wzrost efektywności / optymalizacja 
procesów

• Potencjalny nowy rynek, nowe usługi, nowe 
zawody (np. prompt engineering)

• Automatyzacja rutynowych zadań

• Szerszy ogląd spraw / łączenie punktów

• Rozwój medycyny, pomoc 
niepełnosprawnym, autonomiczne pojazdy…

• …Napiszcie na forum, jakie widzicie szanse

Zagrożenia:

• Atomizacja i bańki informacyjne

• Potencjalny nowy rynek, nowe usługi;)

• Bios / błędy uczenia AI

• Zanik krytycznego myślenia, uzależnienie od AI

• „Wypieranie” ludzi z zawodów „umysłowych”

• Wyzwania w zakresie nowych kompetencji
pracowników (prompting, wykorzystanie AI,
relacje z AI)

• Kumulacja danych i informacji w rękach firm
oferujących rozwiązania AI

• …Napiszcie na forum, jakie widzicie zagrożenia
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Wpływ AI na proces HR
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Prompty do ChatGPT:

• Opracuj zakres obowiązków pracownika na stanowisku Key Account Manager w firmie

sprzedającej kalosze.

• Przygotuj ogłoszenie o wakacie na takim stanowisku we Wrocławiu. Podkreśl kluczowe

kompetencje oczekiwane na tym stanowisku.

• Opracuj zestaw 10 pytań na rozmowę rekrutacyjną z kandydatami na to stanowisko. Pytania

mają na celu zweryfikowanie najważniejszych kompetencji.

• Opisz 5 najważniejszych kryteriów, które pozwolą porównać kandydatury.

Rekrutacja 
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Prompty do Unschooler.me:

• Jak, jako menedżer sprzedaży, powinienem przeprowadzić rozmowę wprowadzającą nowego

pracownika do zespołu handlowców, którymi zarządzam?

• Jak udzielić feedbacku handlowcowi, który nie osiąga zadowalających efektów w sprzedaży

kaloszy?

Prompty do ChatGPT:

• Napisz krótki raport dotyczący perspektyw rynku kaloszy w Europie. Przywołaj dane i podaj

źródła. Wypunktuj najważniejsze kwestie.

• Napisz podsumowanie na temat tego, jakich kompetencji będą w przyszłości potrzebowali

handlowcy na rynku kaloszy. Przywołaj źródła.

Onboarding / Rozwój / Zarządzanie
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Prompty do chatpdf:

• Przygotuj treść 4 slajdów do prezentacji na temat treści tego dokumentu. Wybierz najważniejsze

kwestie.

• Przygotuj 10 zdań podsumowania tego dokumentu.

• Podsumuj treść tego dokumentu językiem zrozumiałym dla 10-latka:

„Ten dokument mówi o tym, jakie będą najważniejsze trendy w dziedzinie zarządzania pracownikami

w przyszłości. Wśród tych trendów są m.in. ochrona danych, elastyczność pracy i przestrzeganie przepisów

prawnych. HR to osoby, które pomagają firmom w zarządzaniu pracownikami. Mogą one pomóc w ochronie

danych, na przykład poprzez edukowanie pracowników i tworzenie kampanii promujących kulturę ochrony

danych. Mogą też pomóc w przejściu do nowego modelu pracy, który nazywa się modelem hybrydowym.

Wreszcie, mogą pomóc firmom przestrzegać przepisów prawnych i unikać ryzyka. Dostosowanie się

do zmieniających się trendów jest ważne dla sukcesu firm w przyszłości, dlatego warto śledzić najnowsze trendy

i dostosowywać swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.”

Proces HR
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Źródła

• Deloitte "Future of HR 2021": https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-
capital/articles/future-of-hr.html

• Ideal "The State of AI in Talent Acquisition": https://ideal.com/resources/the-state-of-ai-in-
talent-acquisition/

• Gartner "How AI Will Impact Employee Experience and HR": 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-ai-will-impact-employee-experience-and-
hr/

• https://cyfrowa.rp.pl/technologie/art37983511-maszyny-i-ai-zamiast-ludzi-rewolucja-na-
rynku-pracy-juz-ruszyla

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/future-of-hr.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/future-of-hr.html
https://ideal.com/resources/the-state-of-ai-in-talent-acquisition/
https://ideal.com/resources/the-state-of-ai-in-talent-acquisition/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-ai-will-impact-employee-experience-and-hr/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-ai-will-impact-employee-experience-and-hr/
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/art37983511-maszyny-i-ai-zamiast-ludzi-rewolucja-na-rynku-pracy-juz-ruszyla
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/art37983511-maszyny-i-ai-zamiast-ludzi-rewolucja-na-rynku-pracy-juz-ruszyla


Sesja Q&A
Prosimy o zadawanie pytań!



KnowHub – o nas

● Działamy od 2005 roku (do 06.2021 jako TAW Polska);

● Średnio około 500 dni warsztatów / coachingu / doradztwa;

● Zaufało nam ponad 500 klientów;

● Ponad 50 projektów dofinansowanych;

● 100 ekspertów z różnych specjalności;

● Firma członkowska Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

● Jakość usług potwierdzona certyfikatem SUS 2.0 wydanym przez Dekra Certification Sp. z o.o.
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Masz pytania? 

Zapraszamy na:
www.KnowHub.pl | www.EventHub.pl

info@KnowHub.pl | +48 71 346 81 34

http://www.knowhub.pl/
http://www.eventhub.pl/
mailto:info@KnowHub.pl
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