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Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów – Przemysł 4.0 

06.04.2017, Galeria StrefArt, ul. Fabryczna 2 w Tychach  

Notki biograficzne prelegentów 

 

Internet Rzeczy w motoryzacji – informacja w czasie rzeczywistym 

 

Piotr Miszczak - Presales Engineer Zebra Technologies 

Inżynier wsparcia Sprzedaży w firmie Zebra Techologies. Specjalizuje się w technologiach AutoID wykorzystujących drukarki kodów kreskowych, 

skanery, specjalistyczne terminale, RFID, oraz ich zastosowaniem w systemach magazynowo-logistycznych, procesach sprzedaży detalicznej, 

elektronicznym przetwarzaniu dokumentów, inwentaryzacji zasobów, zarządzaniem pracownikami terenowymi.  

 

Trafne decyzje, większa kontrola, lepsze wyniki - Big Data i analityka  

 

dr inż. Kamil Folkert - Członek Zarządu 3Soft, Big Data Expert SILMINE 

Odpowiedzialny za obszar R&D. Ekspert w zakresie architektury systemów informatycznych i danych.  Analizuje światowe trendy, bada najnowsze 

technologie, buduje prototypy, mierzy i sprawdza.  A gdy ma pewność, że innowacja technologiczna przyniesie oczekiwane korzyści, stosuje ją. 

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Wykładowca na Høgskulen i Sogn og Fjordane w Førde w Norwegii, 

konsultant w licznych projektach realizowanych w Polsce i za granicą.  Autor publikacji naukowych. Prywatnie wciąż poszukuje nowych możliwości 

rozwoju i nauki, regularnie prowadzi konsultacje z architektami z Doliny Krzemowej w USA. 

 

Globalne standardy GS1 w motoryzacji 

 

dr inż. Elzbieta Hałas - Członek Zarządu GS1 Polska 

Absolwentka  Politechniki Wrocławskiej, na wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Doktorat z zakresu zarządzania zapasami obroniła na 

Politechnice Poznańskiej. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Logistyki i Magazynowania jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu GS1. Od czerwca 

2016, po utworzeniu Fundacji GS1 Polska,  jest członkiem  Zarządu tej fundacji. Specjalizuje się w problematyce  efektywnego zarządzania łańcuchami 

dostaw w oparciu o standardy GS1. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: kody kreskowe, automatyczna identyfikacja, elektroniczna 

wymiana danych, synchronizacja danych podstawowych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu kodów kreskowych i EDI Aktywnie działa  

w międzynarodowym stowarzyszeniu GS1, które zrzesza 110 organizacji krajowych , ponad 1.5 miliona firm na całym świecie , w tym prawie 21 tysięcy 

to firm polskich. W latach 2011-2012 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady GS1 In Europe, a obecnie zasiada w Komitecie ds. Standardów, przy Radzie 

Zarządzającej GS1.  

 

 

Jakub Lewandowski - Starszy Specjalista, GS1 Polska 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Starszy Specjalista, PM, trener i konsultant GS1 posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania 

technologii automatycznej identyfikacji w firmach. Związany z Organizacją GS1 od 2007 roku, odpowiedzialny głównie za audyty systemów 

informatycznych klasy WMS, WES, ERP oraz innych aplikacji wykorzystywanych w procesach logistycznych w oparciu o globalne standardy GS1. 

Współtwórca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie transferu technologii automatycznej identyfikacji, z wykorzystaniem m.in. kodów kreskowych 

oraz technologii RFID. 

 

Dedykowane systemy dla monitorowania procesów produkcyjnych w motoryzacji 

 

Monika Mierzwa - Senior Project Manager Jantar Sp. z o.o.  

Ukończyła Wydział Informatyki, specjalność Systemy i Sieci komputerowe na Politechnice Wrocławskiej. Jako Senior Project Manager w Jantar Sp. z 

o.o. prowadzi szereg projektów z zakresu zarządzania systemami informatycznymi, tworzenia oprogramowania i rozwiązań opartych o technologię 

kodów kreskowych i RFID. Posiada również doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej. Prywatnie pasjonatka turystyki górskiej i kajakarstwa. 
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