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AI w HR! 
Nowe kompetencje w organizacji. Narzędzia AI 
do wykorzystania w rozwoju kompetencji pracowników.

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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AI w HR
Nowe kompetencje w organizacji. Narzędzia AI 

do wykorzystania w rozwoju kompetencji pracowników.

Program sesji:

• Dlaczego w ogóle się tym zajmować?

• AI dla opornych – krótko o technologii

• Aktualności na temat AI

• Ciekawe wątki dot. AI

• Przykłady narzędzi „na już”:
- https://www.chatpdf.com/

- Artflow.ai

- https://www.tutorai.me/

- ChatGPT, ver. 3 i ver. 4

- https://tutorly.ai/

Zaproszenie na kolejną sesję – 06.04.2023, 14:00-14:45 – „AI w HR – zmiana w organizacji”

https://www.chatpdf.com/
https://www.tutorai.me/
https://tutorly.ai/
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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: „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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Aktualności

• ChatGPT 4
o Zdjęcia

oWiększa kreatywność

oDłuższe teksty (in-out)

• AI w Google Workspace – Bard

• AI w pakiecie Office - Copilot

• AI w wyszukiwarce Bing
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Przykład grafiki wygenerowanej przez AI
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Uczenie maszynowe od najmłodszych lat
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Wywiad Grzegorza Sroczyńskiego z Michałem Sadowskim
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29504559,ai-jest-slabsza-niz-salieri-jak-
zwolnie-grafika-to-bede-mial.html

Rozmowa Tomasza Rożka z Mateuszem Chrobokiem
https://www.youtube.com/watch?v=2_yQlynKo48&t=3272s

Wartościowe treści
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https://next.gazeta.pl/next/7,151243,29569843,kierownik-kazal-przestac-mu-uzywac-chatgpt-i-grozil-
konsekwencjami.html#do_w=163&do_v=829&do_st=RS&do_sid=1071&do_a=1071&e=RelRecImg3&do_upid=829_ti&do_utid=295
69843&do_uvid=1679052927626
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Wpływ AI na proces HR
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Jakie zmiany nastąpią albo… jakie zmiany 
jesteśmy sobie w stanie dziś wyobrazić?

Szanse:

• Automatyzacja rutynowych zadań 
związanych z przygotowaniem szkoleń / 
warsztatów

• Indywidualizacja rozwoju – każdy może sobie 
wygenerować własne szkolenie

• AI jako mentor / tutor / coach / psycholog / 
facylitator

• Dostęp do syntetycznych materiałów –
szybkie zapoznawanie się z treścią 
skomplikowanych dokumentów

• …Napiszcie na forum, jakie widzicie szanse

Zagrożenia:

• Zanik krytycznego myślenia, uzależnienie 
od AI w edukacji

• Atomizacja i bańki informacyjne – każdy uczy 
się innych rzeczy

• Pokusa rezygnacji z kontaktu z żywymi ludźmi

• Bios / błędy uczenia AI / klucz syntezy 
informacji nie jest nam znany

• …Napiszcie na forum, jakie widzicie 
zagrożenia 
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Co dalej? Konferencja AI w HR?
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Opracuj video tutorial dla menedżerów
na temat zmian, jakie w firmie wywoła AI.



19



20



21

Chatpdf.com

• Podsumuj najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed firmami w kontekście wdrażania AI

Prompt: Podsumuj najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed firmami w kontekście wdrażania AI.

Najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się firmy w kontekście wdrażania AI to brak odpowiednich umiejętności wśród pracowników
oraz wysokie koszty zakupu technologii i dostosowania procesów operacyjnych do AI. Około 80% przedsiębiorstw zgłasza brak umiejętności
w ich zespole oraz na rynku pracy, a także wysokie koszty zakupu i dostosowania technologii AI. Wdrożenie AI wymaga również zmiany
kultury organizacyjnej i podejścia do zarządzania, co może być trudne dla niektórych firm.
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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://www.swiatksiazki.pl/neural-networks-for-babies-6520942-ksiazka.html?gclid=CjwKCAjwq-
WgBhBMEiwAzKSH6BiGlS-FIF2amsUFTVSOHa3NppSSBlGtZmlIWcy0huMBuEgHrkfPVRoCNM8QAvD_BwE

• https://next.gazeta.pl/next/7,151243,29569843,kierownik-kazal-przestac-mu-uzywac-chatgpt-i-grozil-
konsekwencjami.html#do_w=163&do_v=829&do_st=RS&do_sid=1071&do_a=1071&e=RelRecImg3&do_upid=829_ti
&do_utid=29569843&do_uvid=1679052927626

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://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://www.swiatksiazki.pl/neural-networks-for-babies-6520942-ksiazka.html?gclid=CjwKCAjwq-WgBhBMEiwAzKSH6BiGlS-FIF2amsUFTVSOHa3NppSSBlGtZmlIWcy0huMBuEgHrkfPVRoCNM8QAvD_BwE
https://www.swiatksiazki.pl/neural-networks-for-babies-6520942-ksiazka.html?gclid=CjwKCAjwq-WgBhBMEiwAzKSH6BiGlS-FIF2amsUFTVSOHa3NppSSBlGtZmlIWcy0huMBuEgHrkfPVRoCNM8QAvD_BwE
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,29569843,kierownik-kazal-przestac-mu-uzywac-chatgpt-i-grozil-konsekwencjami.html#do_w=163&do_v=829&do_st=RS&do_sid=1071&do_a=1071&e=RelRecImg3&do_upid=829_ti&do_utid=29569843&do_uvid=1679052927626
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,29569843,kierownik-kazal-przestac-mu-uzywac-chatgpt-i-grozil-konsekwencjami.html#do_w=163&do_v=829&do_st=RS&do_sid=1071&do_a=1071&e=RelRecImg3&do_upid=829_ti&do_utid=29569843&do_uvid=1679052927626
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,29569843,kierownik-kazal-przestac-mu-uzywac-chatgpt-i-grozil-konsekwencjami.html#do_w=163&do_v=829&do_st=RS&do_sid=1071&do_a=1071&e=RelRecImg3&do_upid=829_ti&do_utid=29569843&do_uvid=1679052927626


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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