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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

                                    PROGRAM SZKOLENIA 

 

„JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DIGITALIZACJI W FIRMIE PRODUKCYJNEJ” 

 

29 CZERWCA 2021 R. 

 

SZKOLENIE ON – LINE 

GODZ.: 10:00-11:30 

 

GRUPA DOCELOWA:  

 

Kadra Zarządzająca w firmach produkcyjnych. 

 

PROWADZĄCY: 
 

Szkolenie poprowadzi Michał Żelichowski – ekspert w znajdowaniu wyjścia z sytuacji bez wyjścia 

i doskonalenia procesów, których pozornie udoskonalić się już bardziej nie da. Zdanie „To 

niemożliwe” nie istnieje w jego słowniku, a zarządzanie produkcją nie ma przed nim żadnych (no, 

prawie żadnych) tajemnic. Jako Presales Manager zrealizował ponad 30 projektów "własnych" 

w branży produkcyjnej. Wśród Jego klientów są Plastic Omnium, HUF Polska, Solaris, Sokpol, 

Strauss Cafe Polska, Sopp Industrie, Iglotex. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał dział handlowy 

biorąc aktywny udział w ponad 80-ciu projektach. Współtworzył strategię marketingową i handlową 

firmy eq system. Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Informatyka i Ekonometria.  

 
 

10:00 - 10:05 
 

Powitanie uczestników szkolenia 
 

10:05-11:30 
 

1. Statystyki dotyczące sukcesów / porażek w projektach dotyczących digitalizacji. 

2. Przyczyny porażek, najczęstsze błędy. 

3. Jak rozumieć digitalizację. 

4. Poprawne przygotowanie do digitalizacji/informatyzacji w firmie produkcyjnej – 4 

obowiązkowe etapy poprzedzające projekt.  

5. Pytania i odpowiedzi. 
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