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63%
Badanych dyrektorów finansowych

i szefów HR* potwierdza, 
że inwestowanie w rozwój 

kompetencji jest w ich firmie
strategicznie ważne, 

ale wciąż mało doceniane!

*Badanie przeprowadzono wśród uczestników Executive Breakfast „Fenomen motywacji”
organized by Savills Poland and Gekko advisoryNOW.
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Jak zadbać o jakość i przydatność
raportowania zarządczego
w rozproszonej organizacji?

Zarządzanie 2T (Talent & Technologia)
to wciąż wybór czy już wymóg?

5 powodów, dla których działy
finansowe nie powinny dłużej zwlekać

z wdrożeniem robotów

Luka kompetencyjna w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych
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Jak zadbać o jakość
i przydatność raportowania
zarządczego w rozproszonej

organizacji?

Obecnie menadżerów większości organizacji nie trzeba przekonywać, 
że wysokiej jakości raportowanie zarządcze to jeden z kluczowych czyn-
ników skutecznego zarządzania. Coraz więcej przedsiębiorstw, nawet 
tych mniejszych, posiada oddzielne komórki odpowiedzialne za tego 
typu raportowanie. I o ile w scentralizowanych i mniej złożonych or-
ganizacyjnie przedsiębiorstwach łatwiej zapanować jest nad jakością 
danych dostarczanych do raportów, a w rezultacie również jakością 
samej informacji zarządczej, to większe organizacje często mierzą się 
z problemem niskiej wartości raportów, właśnie ze względu na problem  
z danym źródłowymi. Jest to szczególnie trudne w organizacjach o roz-
proszonej strukturze takich jak np. różnego rodzaju sieci franczyzowe, 
stacje dealerskie, sieci handlowe, w których dane i raporty generowane są  
w wielu lokalizacjach przez wiele różnych osób.

„

„Organizacje często mierzą się z problemem
niskiej wartości raportów zarządczych.

Paweł Młyński
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STUDIUM PRZYPADKU:
Jak wdrożenie albo optymalizacja raportowania za-
rządczego w rozproszonej sieci może wyglądać w 
praktyce?

Problem: jedna z dużych sieci dealerów samocho-
dowych zmagała się z problemem rozproszonego 
raportowania – raporty otrzymywane przez impor-
tera z poszczególnych stacji dealerskich były niepo-
równywalne, w różny sposób alokowane były koszty, 
niespójnie wykazywano te same zdarzenia gospo-
darcze. Często zdarzały się błędy lub niewypełnia-
nie określonych pozycji w raportach. Niska jakość 
raportowania uniemożliwiała ich wykorzystywanie 
do zarządzania całą siecią. Celem zarządzających 
centralą było nie tylko podniesienie wartości infor-
macji zarządczych z punktu widzenia sieci, ale rów-
nież przekonanie właścicieli i dyrektorów poszcze-
gólnych stacji dealerskich do używania raportów do 
zarządzania operacyjnego i strategicznego swoimi 
jednostkami.

ROZWIĄZANIE: 
Po przeanalizowaniu przyczyn problemów z raportowa-
niem zarządzający uznali, że z jednej strony konieczne 
jest doprecyzowanie zasad i wytycznych, a z drugiej strony 
wsparcie dla poszczególnych dealerów w dostosowaniu 
raportowania do nowych / doprecyzowanych zasad. Zde-
cydowano się uruchomić projekt, w którym przedstawi-
ciele zewnętrznej firmy doradczej w ścisłej współpracy z 
kontrolingiem korporacyjnym:

 � opracowali szczegółową wytyczną raportowania od-
powiadającej na potrzeby biznesowe zarówno impor-
tera jak i dealerów – zaproponowane rozwiązania były 
konsultowane z dealerami,

 � opracowali komunikację na temat istotności prawi-
dłowego raportowania i w trakcie spotkań z dealera-
mi budowali świadomość na temat tego, co to rapor-
towanie daje,

 � dokonali przeglądu zgodności raportowania z wy-
tyczną – odwiedzono ponad 100 dealerów, przy czym 
wizyty odbywały się bardziej na zasadzie konsultacji i 
wsparcia, niż audytu,

 � opracowali szczegółowe rekomendacje do wdrożenia 
przez poszczególnych dealerów,

 � udzielali bieżącej pomocy i weryfikowali stopień 
wdrożenia rekomendacji,

 � opracowali rekomendacje dla centrali dotyczące wy-
mogów i samego procesu raportowania, które były re-
zultatem wniosków i oczekiwań dealerów.

Wyzwania kontrolingowe, przed którymi stoją takie fir-
my to m.in.

 � różne podejście do tych samych zdarzeń gospodar-
czych - te same zdarzenia w różnych jednostkach/lo-
kalizacjach ewidencjonowane i wykazywane są w inny 
sposób, w inny sposób alokowane są też koszty, co za-
burza analizy rentowności,

 � brak dobrego rozpoznania potrzeb – zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i w centralach, nie ma dobrze 
zdefiniowanych potrzeb biznesowych i oczekiwań wo-
bec raportowania zarządczego, w związku z czym nie 
spełnia ono oczekiwań na żadnym poziomie zarzą-
dzania,

 � brak lub niejasne wytyczne – organizacje często nie 
podejmują wysiłku potrzebnego do szczegółowego 
przygotowania wytycznych dotyczących raportowania, 
a często, nawet jeżeli takie instrukcje są, to są one nie-
zrozumiałe lub ignorowane przez raportujących,

 � błędy wynikające z niewystarczającego przeszko-
lenia – skomplikowane wymagania korporacyjne wy-
magają często od raportujących dodatkowej wiedzy 
i umiejętności, brak odpowiedniego wsparcia może 
przekładać się na dużą liczbę błędów w raportowaniu,

 � brak terminowości – dużym problemem bywa rów-
nież terminowość, zarówno jeżeli chodzi o ewidencjo-
nowanie określonych zdarzeń, jak i przygotowywanie 
raportów. Przesunięcia czasowe w raportowaniu spra-
wiają, że obraz całej sieci jest niekompletny i niepo-
równywalny,

 � brak poczucia o istotności raportowania – brak od-
powiedniej świadomości widać często zarówno po 
stronie przygotowujących raporty – nie rozumieją oni 
znaczenia przygotowywanych informacji, w związku z 
czym nie przykładają do nich tak dużo wagi jak po-
winni, jak i potencjalnych odbiorców raportów – szcze-
gólnie zarządzający poszczególnymi jednostkami nie 
do końca wiedzą jak mogliby wykorzystać raporty i 
często traktują je jako dodatkowy obowiązek, a nie na-
rzędzie do skutecznego zarządzania.

Jak poradzić sobie z tym wyzwaniami? W zmianach 
istotne jest położenie nacisku na trzy elementy:

 � budowanie świadomości – to podstawowy warunek 
poprawy jakości raportowania. Osoby odpowiedzialne 
za ewidencjonowanie oraz przygotowanie raportów 
muszą mieć przekonanie, że ich praca jest ważna, a 
przygotowywane przez nie informacje wykorzystywa-
ne we właściwy sposób. Takie poczucie jest możliwe 
do osiągnięcia tylko przy wyraźnym sygnale ze strony 
zarządzających. W pierwszej kolejności zarządzają-
cych całą siecią, ale równie istotne jest przekonanie 
o wartości raportowania zarządczego osoby, które 
odpowiadają za kierowanie poszczególnymi jednost-
kami. To oni mają bezpośredni wpływ na osoby ra-
portujące, a z drugiej strony mogą być bezpośrednim 
beneficjentem raportów menadżerskich. 

 � transfer wiedzy  - za wymaganiami powinno iść 
również wsparcie – transfer wiedzy i szkolenia, które 
umożliwią wszystkim raportowanie zgodne z wytycz-
nymi. Natomiast absolutnie kluczowe jest to, żeby 
wytyczne te były jasne, jednoznaczne i odpowied-
nio zakomunikowane osobom, które zgodnie z nimi 
mają przygotowywać raportowanie.

 � dbałość o jakość i jej kontrolowanie – aby odbiorcy 
mogli wyciągać wnioski z raportów, ważne jest, żeby 
mieli do zawartych w nich danych zaufanie. Trudno 
budować zaufanie do informacji, które nie odzwier-
ciadlają rzeczywistości albo zawierają błędy. Stąd też 
konieczna jest dbałość o jakość, a nieodłącznym ele-
mentem powinno być jej kontrolowanie rozumiane 
nie jako audytowanie raportów, ale uważne ich anali-
zowanie i wsparcie dla autorów raportowania, wtedy 
gdy nie mogą poradzić sobie z problemami technicz-
nymi lub merytorycznymi.
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Rezultaty:

znacznie poprawiona jakość i terminowość raportowania – raportowane dane „zaczęły mieć sens”, są po-
równywalne i odzwierciedlają rzeczywiste wyniki poszczególnych dealerów i mogą być wykorzystywane 
do analiz sieci,

wzrost zadowolenia osób raportujących w jednostkach – pracownicy kontrolingu i księgowości stacji dea- 
lerskich otrzymali wsparcie merytoryczne, którego im zawsze brakowało, a ich opinie i wnioski zostały 
wysłuchane i przekazane do decydentów,

zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników odpowiedzialnych za raportowanie – w trakcie wizyt 
uzyskiwali oni pomoc merytoryczną, a w niektórych przypadkach również konkretne narzędzia rozwią-
zujące ich problemy ewidencyjne i raportowe,

dostrzeżenie wartości raportów zarządczych przez właścicieli i dyrektorów poszczególnych stacji dealer-
skich – raporty przestały być traktowane jako „wymysł centrali” i zaczęły być wykorzystywane do zarządza-
nia operacyjnego i strategicznego.
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Wywiad z Violettą Malek,
Partnerem Zarządzającym

Gekko advisoryNOW

Zarządzanie 2T
(Talent & Technologia) to 

wciąż wybór czy już
wymóg?

Redakcja C-SuiteNEWs – jaki wpływ na model działania firm ma dzisiejsze 
otoczenie biznesowe?

Violetta Małek - Krytyczny.

Obserwujemy inną dynamikę rozwoju w każdym sektorze gospodarki, więk-
sze zróżnicowanie oczekiwań klientów, stale rosnącą ofertę technologiczną 
oraz kompletną inwazję w tradycyjne zarządzanie kompetencjami. Dziś biz-
nes działa „na żądanie”, „nie posiada”, a zarabia, „chce” więcej za mniej i inten-
sywnie „myśli” o pełnej automatyzacji, aby jutro wciąż być w grze.

Redakcja C-SuiteNEWs – jak mam rozumieć inwazję w tradycyjne zarządza-
nie kompetencjami? 

VM - Czas, kiedy zarządzanie talentem wyróżniało skutecznych liderów, jest 
już historią. 

Kilka lat temu, kiedy pełniłam funkcje dyrektora finansowego i członka za-
rządu zaczęłam swoją przygodę lidera. lidera zorientowanego na talent. Nie 
tylko wierzyłam w to, że kapitał intelektualny doskonale dobrany do potrzeb 
firmy jest jednym z najważniejszych (jeśli nie najważniejszym) czynników suk-
cesu, ale zarządzałam talentem dla sukcesu. Sukcesu jednostki, sukcesu ze-
społu i sukcesu firmy – bo tylko wtedy kiedy te trzy cele są spełnione mówimy 
o „talent oriented leader”.

Ostatnie lata dają mi powody do radości, ponieważ widzę, że liderów zorien-
towanych na talent, których organizacje odnoszą sukcesy, przybywa. Równo-
legle rośnie świadomość istoty podejścia do zarządzania talentem i budowa-
nia silnej kultury organizacyjnej opartej na strategii zarządzania 2T.  „

„Sukces jednostki, sukces zespołu i sukces firmy
– tylko wtedy kiedy te trzy cele są spełnione

mówimy o „talent oriented leader”.
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Redakcja C-SuiteNEWs – czyli już nie ma czasu na 
wybór, a raczej jest wymóg zastosowania strategii 
ZARZĄDZANIA 2T? 

VM - Tak. Podejście, kiedy „talent” był na agendzie 
szefów HR, idzie do lamusa!

Jedyną drogą do budowy solidnego profitu jest kul-
tura zorientowana na talent. Oznacza to spełnienie 
następujących warunków brzegowych:

 � ZARZĄD kreuje świadomość I pielęgnuje filozo-
fię zarządzania talentem (daje przykład swoim 
zachowaniem będąc spójnym z tym co „głosi i 
robi” i jak prezentuje priorytety w firmie).

 � ZESPOŁY z każdym swym członkiem rozumieją 
wszystkie aspekty zarządzania talentem (wiedzą 
jak diagnozujemy potencjał, jak go rozwijamy I 
alokujemy budując spójną kompetencyjnie orga-
nizację).

 � ORGANIZACJA ma zarządzanie talentem “we 
krwi” (jak budujemy i utrzymujemy modele ope-
racyjne, jak naturalnie i na bieżąco eliminujemy 
niespójności, chaos, zbędne/zawiłe i kosztowne 
struktury procesowe – tak, aby pozbyć się trady-
cyjnych modeli, niekompatybilnych rozwiązań 
technologicznych i pozostawać w ciągłej goto-
wości do zmian niewydolnej struktury operacyj-
nej).

Redakcja C-SuiteNEWs – co to znaczy mieć zarzą-
dzanie talentem „we krwi”? 

VM - Mieć we krwi, według słownika frazeologicznego 
to „umieć coś robić bardzo dobrze, bez trudu”. Ozna-
cza nic innego jak: rozumieć co, po co, za co, dlaczego 
i jaki efekt daje to co robimy. Tylko wtedy, naturalnie 
przychodzi nam łączenie kompetencji jednostki (z 
wcześniejszą diagnozą i rozwojem) z potrzebami ze-
społu i organizacji. 
Chociaż brzmi prosto – proste nie jest! 

Często obserwowałam błędny dobór ekspertów do 
projektu (brak wiedzy o umiejętnościach jak rów-
nież częste „szufladkowanie” nie pozwala alokować 
ani rozwijać jednostki na potrzeby i dla dobra ze-
społu i firmy), błędne przeniesienie eksperta do in-
nego działu (tylko dlatego, ze w aktualnym odniósł 
sukces) czy wreszcie promowanie osób na „akurat 
wolne stanowiska” czy według standardowej ścieżki 
rozwoju (jednej dla wszystkich, bez analizy jednost-
ka-zespół-firma).

Redakcja C-SuiteNEWs – …ale czy tak kompleksowa 
zmiana nie wiąże się z dodatkowymi kosztami? 
Może się wiązać, ale nie musi! 

VM - Wzrost kosztów związanych z utrzymaniem 
tradycyjnego sposobu zarządzania może zaskoczyć 
firmy ze zdwojoną siłą, kiedy zaczną doświadczać 
większej rotacji pracowników (jednym z powodów 
może być brak rozwoju, realizacji siebie, brak celu 
i satysfakcji z pracy), efektu zlej alokacji kompe-
tencji (w zwinnych, dynamicznych organizacjach 
jest już mniej czasu na „douczenie”, a projekty nie 
maja marginesu bezpieczeństwa pozwalającego na 
„utrzymywanie niekompetencji”), czy też mało efek-
tywnego kapitału intelektualnego pozwalającego na 
innowacyjny rozwój!

Pozwólmy zatem przejść tradycyjnemu zarządzaniu 
talentem do lamusa i już dziś przejdźmy do realiza-
cji strategii ZARZĄDZANIA 2T. Strategii, która uwolni 
nas od ciężkiego kosztowo tradycyjnego zarządzania 
kompetencjami i pozwoli, nawet jeśli będzie wyma-
gała pewnych inwestycji szkoleniowych, przygoto-
wać się do wyzwań nowoczesnego biznesu przyszło-
ści! 

Redakcja C-SuiteNEWs – jak zatem strategia ZA-
RZĄDZANIE 2T podchodzi do technologii? 

VM - Technologia to drugi krytyczny aspekt dla 
firm, dla których przyszłość jest dziś. Zorientowany 
na talent lider i jego, mająca zarządzanie talentem 
we krwi, firma są przygotowani do poruszania się w 
świecie nowoczesnych technologii. Rozumieją po-
trzeby firmy I potrafią wykorzystać rozwiązania za-
awansowanych technologii do budowy przewagi 
konkurencyjnej czy chociażby do przetrwania. 

A czym się wyróżniają? Doskonalą znajomością sil-
nych i słabszych kompetencyjnie miejsc w swojej 
firmie i są przygotowani do wyboru najlepszych roz-
wiązań. Dziś, nie jest sztuką wiedzieć jakie rozwią-
zania technologiczne istnieją na rynku, ale potrafić 
wybrać i wdrożyć te najbardziej pasujące do orga-
nizacji. Nierzadko wiedza taka daje podwaliny pod 
nowy produkt lub wręcz pod nowy model operacyj-
ny, a to z kolei eliminuje lub minimalizuje zagroże-
nie ze strony nowych rozwiązań/firm zakłócających 
stary porządek (tzw. disruptors). 

Redakcja C-SuiteNEWs – dziękujemy za rozmowę.

Pozwólmy zatem przejść tradycyjnemu zarządzaniu talentem
do lamusa i już dziś przejdźmy do realizacji strategii

ZARZĄDZANIA 2T. 

„

„
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Automatyzacja pracy w działach finansowych to wyzwanie, z którym mierzy 
się każdy firma, której dynamiczny wzrost powoduje zwiększony nakład pra-
cy manualnej w tym obszarze. Jednocześnie wzrastający poziom komplikacji 
procesów, a przede wszystkim wzrastająca presja na jakość i tempo dostar-
czania efektów nie pozwala na szybkie i efektywne zastosowanie tradycyj-
nych metod optymalizacji procesów.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi robotyzacja procesów za pomocą narzę-
dzi RPA (Robotic Process Automation). W przypadku działów finansowych 
robotyzacja procesów daje potencjał nie tylko inkrementalnego wzrostu 
efektywności, ale także wykonania skoku transformacyjnego pozwalającego 
na zbudowanie finansów przynoszących jeszcze większą wartość dla całej 
organizacji.

O robotyzacji procesów mówi się i pisze dużo. Na tyle dużo, że udało się, 
przynajmniej w niektórych branżach i kręgach, wytworzyć wokół tego zagad-
nienia swoistą modę. W takiej sytuacji coraz trudniej odróżnić realne efekty 
wdrożeń od marketingowego przekazu firm, które dostarczają platformy lub 
usługi związane z robotyzacją. Z tego względu proponujemy przyjrzenie się 
5 podstawowym powodom, dla których dyrektorzy finansowi powinni zasta-
nowić się nad robotami software’owymi i ich zastosowaniem w swoich ob-
szarach finansowych. 

Obszar finansów osiąga namacalne i znaczące wzrosty efektywności dzięki 
wprowadzaniu nowych technologii. Mimo to, nadal obserwujemy, że adapta-
cja nowych rozwiązań technologicznych w wielu firmach w pionach finan-
sowych mogłaby być jeszcze szybsza i osiągać szerszą skalę. Jest to trudne 
ze względu na złożoność i wagę procesów finansowych. Z drugiej strony z 
uwagi na rosnące oczekiwania i coraz bardziej dynamiczne środowisko pracy 
dyrektora finansowego, to właśnie technologia może być czynnikiem wyróż-
niającym firmy, które wyznaczają nowe kierunki.

Robotyzacja procesów biurowych ma jedną wielką zaletę dla zespołów finan-
sowych – roboty zdejmują z ludzi najbardziej żmudne i powtarzalne czyn-
ności oraz uwalniają potencjał kreatywny pracowników, aby mogli poświęcać 
więcej czasu na zadania bardziej złożone i wymagające więcej umiejętności 
eksperckich. Często obserwujemy, jak pracownicy działów finansowych, naj-
częściej wysoko wykwalifikowani, poświęcają olbrzymią część swojej uwagi 
na zadania, które w niewielkim stopniu wykorzystują ich twórczy potencjał. 
Te zadania mają jedną kluczową cechę – muszą zostać wykonane na czas. To 
właśnie w takich przypadkach roboty sprawdzają się najlepiej: w zadaniach, 
które są powtarzalne, muszą zostać wykonane precyzyjnie i dodatkowo mają 
zmienny charakter wolumenów. 

5 powodów, dla których 
działy finansowe

nie powinny dłużej zwlekać 
z wdrożeniem robotów
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1
Finanse są pod rosnącą presją 
związaną z bezpieczeństwem

i jakością danych
Jakość wykonywania procesów jest jedną z kluczowych 
przewag robotów software’owych nad ludźmi. Wszę-
dzie, gdzie w wykonywanie czynności zaangażowani są 
ludzie, pojawia się ryzyko błędów. Wprowadzenie do-
datkowych metod zmniejszających ryzyko błędów jest 
czasochłonne i kosztowne – najczęściej wydłuża proces.
Dostarczanie podstawowych funkcji finansowych bez-
błędnie i na czas to jedno z najważniejszych zadań dzia-
łów finansowych. Roboty spełniają te kryteria w 100%, 
a ponadto natychmiast raportują każde odchylenie od 
zdefiniowanego procesu. Takie oddzielenie sytuacji ty-
powych od wyjątkowych pozwala osobom odpowie-
dzialnym za proces zająć się tylko zadaniami wymaga-
jącymi wysokich kompetencji. Z drugiej strony nie ma 
ryzyka, że mniej doświadczeni pracownicy w sytuacjach 
wątpliwych podejmą błędną decyzję próbując stanąć 
na wysokości zadania.  Ostatecznym efektem jest znacz-
nie wyższa jakość dostarczonej pracy, bo sytuacjom wy-
jątkowym można poświęcić relatywnie więcej uwagi, 
mając jednocześnie pewność, że pozostałe są wykonane 
w pełni poprawnie.
Oczywiście dodatkowym ”sprzymierzeńcem” robotów 
jest regulowane środowisko i wszelkie wymogi raporto-
we i procesowe wynikające z obowiązujących przepisów. 
Pomijając bezbłędność i 100% zgodność z procedura-
mi, roboty dodatkowo są w pełni audytowalne. Ich praca 
jest monitorowana na poziomie najdrobniejszych czyn-
ności, a zapis może być przechowywany dowolnie długo 
na potrzeby dowolnej kontroli.

2
Łatwo dostępne rozwiązanie dla 

bardzo złożonych problemów
Jedną z najważniejszych cech robotyzacji wpływających 
na wzrost jej popularności jest łatwość i efektywność 
kosztowa ich wdrażania - oczywiście, jeżeli jest robiona 
z zachowaniem należytej staranności. Wprowadzanie ro-
botów wygląda szczególnie atrakcyjnie pod względem 
czasu i nakładów finansowych w zestawieniu z jakimi-
kolwiek zmianami i dostosowaniami w samych syste-
mach klasy ERP.
Oprócz tego roboty mają bardzo przydatną i unikalną 
w świecie rozwiązań IT cechę polegającą na umiejęt-
ności jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji, bez 
konieczności budowania dedykowanych interfejsów. 
Oznacza to, że wszelkie procesy wymagające przełą-
czania się między aplikacjami dzięki robotom w ogóle 
mogą zostać zautomatyzowane. Wcześniej budowanie 
rozwiązań IT integrujących wiele systemów było niezwy-
kle skomplikowane, a co za tym idzie kosztowne, albo 
wręcz niemożliwe.
Pod tym względem roboty są świetną odpowiedzią na 
wyzwania związane z procesami i ich automatyzacją 
procesów obecne tu i teraz. 

3
Zwiększanie skali i zakresu pracy 
zespołów w finansach bez zwięk-

szania zatrudnienia
Robotyzacja wykonana dobrze i efektywnie przyno-
si około 10% - 20% oszczędności w operacjach. To z 
pewnością namacalny efekt ekonomiczny, aczkolwiek 
doświadczenia z robotyzacją wskazują, że główną mo-
tywacją do automatyzacji nie jest zmniejszenie liczby za-
trudnionych ludzi. Podstawowym celem jest uwolnienie 
potencjału ludzkiego do generowania większej wartości 
w pracy. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku skalowalności 
działów finansowych wraz ze wzrostem biznesu. Ze-
społy finansowe, które bardzo dużą część swojego cza-
su poświęcają na podstawowe czynności finansowe są 
zmuszone do zwiększenia liczebności wraz ze wzrostem 
liczby transakcji i skomplikowania biznesu. W firmach, 
które korzystają z robotów przy bieżących i cyklicznych 
czynnościach (bądź miały możliwość zautomatyzowa-
nia tych procesów w inny sposób) zespoły finansowe 
skalują się bardzo dobrze.
Warto mieć ten aspekt na uwadze, a dyrektorzy finanso-
wi, którzy doświadczają rosnącej presji w zespołach wraz 
ze wzrostem biznesu, powinni szczególnie przyjrzeć się 
możliwościom zastosowania robotów we własnych ope-
racjach. 
Z drugiej strony, rosnący biznes w takiej sytuacji może 
umożliwić zwiększenie zespołów o stanowiska dodające 
znacznie więcej wartości całej organizacji: np. komórki 
analityczne, prognostyczne, doradztwo strategiczne itd. 
W dzisiejszych czasach nie tylko względna wielkość ze-
społów finansowych i ich efektywność kosztowa świad-
czy o jej jakości, ale coraz ważniejsze jest jaki rodzaj pra-
cy ludzie wykonują w tych zespołach.

4
W zespołach, gdzie ludzie

pracują z robotami ścieżka kariery 
dlapracowników jest ciekawsza

Roboty zdejmują z ludzi najnudniejsze, najbardziej po-
wtarzalne i najmniej lubiane zadania. Są to także za-
dania, które najczęściej wymagają mniej kreatywności, 
a angażują pracownika przede wszystkim pod kątem 
efektywności i bezbłędności pracy. Oddanie tych czyn-
ności robotom automatycznie powoduje, że praca ludzi 
staje się ciekawsza. W tej sytuacji pracownicy mają moż-
liwość skoncentrowania się na trudniejszych przypad-
kach, bądź też zmiany profilu stanowiska na bardziej 
analityczne bądź doradcze. Roboty naturalnie udostęp-
niają pracownikom nowe możliwości rozwoju, bo środo-
wisko pracy staje się przyjazne dla coraz ciekawszych i 
wymagających więcej kreatywności i wiedzy eksperckiej 
wyzwań.
Są także firmy, które robotyzację procesów realizują u 
siebie na bieżąco . Wtedy pojawia się zupełnie nowa 
ścieżka rozwoju dla chętnych pracowników – praca w IT 
przy robotyzacji procesów. Jest to niewątpliwie ciekawa 
alternatywa, a znajomość procesów jest kluczową umie-
jętnością dla dobrego developera RPA. Praktyka pokazu-
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je, że przeprowadzanie projektów robotyzacyjnych we-
wnętrznymi siłami nie jest trywialne i niewiele firm ma 
skalę uzasadniającą ekonomicznie i organizacyjnie ro-
botyzację wewnętrzną. Niewątpliwie jednak, cała branża 
robotyzacji procesów otwiera zupełnie nowe możliwości 
rozwoju dla ekspertów procesów finansowych.

5
Kluczowe procesy w finansach 
mają potencjał, by generować 
znacznie większą wartość niż 

obecnie
Robotyzacja to nie tylko wzrost efektywności i zmniej-
szenie liczby błędów. Robotyzacja to przede wszystkim 

przestawienie pracowników na bardziej dogłębne anali-
zy i lepsze możliwości w podejmowaniu decyzji.
Po wprowadzaniu robotów do takich procesów jak fore-
casting, order-to-cash czy procure-to-pay znacznie rosną 
możliwości analityczne, prognostyczne i zdecydowanie 
rośnie efektywność w całych procesach end-to-end. 
Symptomatyczne są sytuacje, kiedy zespół od prognoz 
poświęca maksymalnie 10% czasu na faktyczne progno-
zowanie przepływów pieniężnych w firmie, a całą resztę 
musi poświęcić na zebranie danych z różnych źródeł i 
ich rekoncyliację. 
Procesy finansowe, gdy są efektywniejsze, najczęściej 
przekładają się na lepsze zarządzanie kapitałem obroto-
wym, bardziej produktywną alokację zasobów w firmie 
i bardziej precyzyjne prognozowanie i modelowanie. 
Zwiększa się także zdolność organizacji do szybkiej re-
akcji na zmiany w otoczeniu firmy, co spowodowane jest 
tym, że niezbędne bieżące czynności zajmują proporcjo-
nalnie mniej czasu.

Kolejny raz potwierdza się teza, że w robotyzacji procesów w pionach finansowych 
najważniejsi są ludzie. Mimo, że tematem przewodnim artykułu są roboty, to ludziom  
poświęciliśmy najwięcej uwagi. To ważne, ponieważ pomimo szybkiego rozwoju 
technologii, w przewidywalnej przyszłości nie zmieni się to, że to ludzie będą decydo-
wać o przewadze konkurencyjnej i o efektywności organizacji – szczególnie w obsza-
rach finansowych. Stąd nadrzędną motywacją dla rozważenia wprowadzenia robotów 
powinna być zawsze poprawa jakości pracy swoich pracowników.
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Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie rozwija-
jących się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. Polska od prawie 20 
lat należy do czołówki państw przyciągających największą liczbę inwesto-
rów. Zachęca ich atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani pracownicy, ak-
ceptowalny poziom życia i prowadzenia biznesu, wsparcie lokalnych władz, 
korzystne propozycje ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie prosperująca 
gospodarka.

Dlaczego zatem, organizacje z sektora 
nowoczesnych usług zaczęły odczuwać bolesne 

skutki swego dynamicznego rozwoju?
Co „uśpiło” zarządzających, co zostało „przeoczone” przez zespoły menadżer-
skie, co spowodowało brak odpowiedniego pozycjonowania branży? I wresz-
cie czy zrobiono coś, aby długookresowo zapewnić podaż „uszytych na mia-
rę” kompetencji? Odpowiedzi należy szukać po wcześniejszym przyjrzeniu się 
następującym cechom sektora nowoczesnych usług w Polsce:

NISKI poziom atrakcyjności branży dla pracowników

Od pierwszych lat funkcjonowania, sektor kojarzony jest z proce-
sowaniem transakcji i nudnymi, mało atrakcyjnymi z perspektywy 
rozwoju pracownika, czynnościami. Praca w organizacjach typu 
centrum usług wspólnych czy outsourcing procesów biznesowych 
często porównywana jest do pracy w biurze rachunkowym, pracy 
„na taśmie produkcyjnej” i niesłusznie określana jako „mało wyma-
gająca”. Prosty model operacyjny (transakcyjne funkcje wsparcia jak 
księgowość, procesowanie faktur, płatności, raportowanie statutowe, 

konsolidacje, twardy HR i inne) oraz podstawowy model „cost plus” dają wciąż złudze-
nie, że nie ma tam miejsca na prawdziwe zarządzanie biznesem. Taki odbiór sektora i 
brak starań, aby zmienić jego wizerunek i pozycjonowanie, powoduje niższe niż w in-
nych branżach zainteresowanie długofalowym rozwojem w sektorze i zarządzaniem 
nim na średnim i wyższym szczeblu.

WĄSKIE specjalizacje 

Już od najniższych stanowisk w centrach nowoczesnych usług spe-
cjalizacje odgrywają dużą rolę, zarówno na poziomie pojedynczych 
pracowników, jak i zespołów dedykowanych do obsługi klienta w 
swoim obszarze kompetencji. Duża różnorodność klientów oraz czę-
sto niepełna standaryzacja wymagają węższych specjalizacji niż w 
organizacjach z innych branż. Do tego dochodzi dbałość o najwyż-
sze standardy obsługi, aby klient „miał jednego opiekuna”, a ta z 

kolei przekłada się na dłuższy okres czasu, który potrzebny na zdobycie pozostałych 
umiejętności pozwalających na objęcie stanowisk liderskich i managerskich. Standar-
dowe i częste promocje najlepszych specjalistów skutkują brakiem wiedzy i doświad-
czenia w pozostałych obszarach, niezbędnych do pełnienia tych ról. 

Luka kompetencyjna
w sektorze nowoczesnych

usług biznesowych
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ROSNĄCA mobilność kadr 

Region Centralnej i Wschodniej Euro-
py, a coraz częściej cała Europa, staje 
się coraz bardziej poszukiwanym miej-
scem pracy i rozwoju. Zgodnie z ra-
portem ABSL (Association of Business 
Services Leaders) już 10 % zatrudnio-
nych w sektorze pracowników w Pol-

sce to obcokrajowcy. Podobny ruch obserwowany jest 
na terenie Polski, gdzie pracownicy z coraz to większą 
ochotą przeprowadzają się „za pracą” z miasta do mia-
sta. Zjawisko to jednej strony przyczynia się do więk-
szych możliwości zarówno dla pracowników jak  i firmy, 
ale z drugiej jest ryzykiem dla rotacji kadr i wyzwaniem 
dla zarządzających.  

DUŻE zapotrzebowanie na
pracowników o specjalistycznych

kompetencjach językowych

Wymaganie przez klientów centrów 
nowoczesnych usług znajomości okre-
ślonych języków obcych sprawiło, że w 
sektorze nowoczesnych usług zatrud-
niono wiele osób, które niekoniecznie 
posiadały wykształcenie czy wcze-
śniejsze doświadczenia w jakikolwiek 

sposób powiązane z nową rolą (stąd np. wielu absol-
wentów studiów filologicznych w centrach finansowo-
-księgowych czy rozliczeniowych obsługujących mię-
dzynarodowych klientów.

ISTOTNA różnorodność kulturowa 

Sektor nowoczesnych usług, jak żaden 
inny, jest bardzo międzynarodowy. 
Pierwotnie powstawały transakcyjne 
centra usług wspólnych, później cen-
tra kompetencyjne, hub’y eksperckie 
czy outsourcingowe, aby po kilku la-
tach zacząć przeobrażać się w glo-

balne centra usług biznesowych, w których włada się 
ponad 40 językami obcymi i wszędzie „mówi po an-
gielsku”. Budowanie wielokulturowych zespołów jak 
również obsługa klientów na całym świecie podnosi 
poziom kompleksowości zarządzania na średnim i naj-
wyższym szczeblu.  

BRAK kadry menadżerskiej

Płaska struktura organizacyjna, szyb-
kie awanse bez uzupełnienia wiedzy 
i doświadczenia, wąskie specjalizacje 
niedające możliwości zdobycia do-
świadczenia na przykład w analizie 
finansowej czy biznesowej, brak do-
świadczenia w zarządzaniu zespołami 

(wielokulturowość, wielopokoleniowość), brak przygo-
towania do optymalnej struktury operacyjno-prawnej 
(SLA/OLA) i wreszcie niska orientacja jak funkcjonują 
inni w sektorze (zarządzanie bez odpowiednio przygo-
towanych zestawów mierników i analizy porównaw-
czej) to główne powody luki kompetencyjnej wśród 
kadry średniego i wyższego szczebla w centrach. Do 
tego silna obawa przed „zaszufladkowaniem” do sek-
tora, z którego nie ma wyjścia na tradycyjną drogę 
rozwoju w biznesie („bo centra to nie biznes” – błędna 
percepcja) powoduje niższe zainteresowanie stanowi-
skami średniego szczebla zarządzania (bardzo widocz-
ne wśród szefów finansowych, którzy nieczęsto myślą 
o karierze w organizacji z branży nowoczesnych usług 
biznesowych (niska atrakcyjność).  Istotne jest również 
to, że centra usług BPO, SSC, IT, R&D w Polsce to coraz 
bardziej złożone i rozbudowane organizacje, zatrud-
niające coraz więcej pracowników, którymi zarządzanie 
staje się coraz trudniejsze i wymaga zupełnie nowych 
kompetencji od kadry menadżerskiej

Lukę kompetencyjną w polskim sektorze nowocze-
snych usług można podzielić na dwa rodzaje:

 � lukę w wiedzy specjalistycznej niezbędnej do 
wykonywania codziennych obowiązków,

 � lukę w umiejętnościach zarządczych niezbęd-
nych kadrze menadżerskiej do efektywnego 
prowadzenia i rozwoju centrów nowoczesnych 
usług.

Z pierwszym rodzajem luki kompetencyjnej orga-
nizacje radzą sobie stosunkowo dobrze. Pracow-
nicy biorą udział w specjalistycznych szkoleniach 
wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnianie są ich 
braki merytoryczne i rozwijana wiedza ekspercka. 
Największe znaczenie ma jednak intensywny on-
-the-job training, który pozwala w szybki i efektyw-
ny sposób przygotować nowych pracowników do 
zadań, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. 
Stąd też luka ta w organizacjach ma zazwyczaj 
charakter krótkotrwały i jednostkowy.

44% 
centrów usług biznesowych planuje zwiększyć 

zatrudnienie o więcej niż 10%
w nadchodzącym roku

Źródło: Raport ABSL, 2019 

Na czym polega?
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Dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług w Polsce w bardzo dużym stopniu 
zależy od tego, na ile uda się zapewnić kompetentną kadrę nie tylko do pracy  
w centrach, ale, i to może przede wszystkim, jak szybko zostaną uzupełnione bra-
ki kadrowe i kompetencyjne wśród obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej. Jest 
już w Polsce od kogo się uczuć, coraz więcej w sektorze wybitnych menadże-
rów i ekspertów. Istotne jest to, aby inni poszli w ich ślady umiejętnie korzystając 
z ich doświadczeń i wiedzy. Bo wyeliminowanie luki kompetencyjnej to jedno  
z największych wyzwań dla sektora nowoczesnych usług w najbliższych latach  
i organizacje już teraz powinny zadbać o przyszłe kadry.

Bardziej strukturalny charakter ma za to luka dotycząca 
kompetencji niezbędnych do zarządzania i rozwoju cen-
trów nowoczesnych usług. Sektor jest wciąż nowy, a dy-
namika jego rozwoju sprawia, że potrzeba jest coraz wię-
cej wykwalifikowanej kadry menadżerskiej posiadającej 
kompetencje, które są dużo trudniejsze do „wyuczenia”. 
Wyzwania rynkowe, rosnące oczekiwania klientów, roz-
wój nowoczesnych technologii i dojrzewanie organizacji 
z sektora nowoczesnych usług powodują, że od ich za-
rządzających wymagany jest szereg nowych umiejętno-
ści takich jak:

 � tworzenie i transformacja modeli operacyjnych,
 � centralizacji, optymalizacji, automatyzacji i robotyza-
cji procesów, zarządzania talentem,

 � analiza strategiczna,
 � budowa modeli biznesowych i studiów lokalizacji,   
 � zarządzanie jakością usług,
 � skuteczna komunikacja i budowanie efektywnej 
współpracy w zespołach wielokulturowych i wielo-
pokoleniowych.

Są to dużo bardziej zaawansowane umiejętności, dlate-
go zasypywanie tej luki kompetencyjnej zabiera znacz-
nie więcej czasu i środków.

Jak efektywnie wyeliminować zarządczą 
lukę kompetencyjną?

Tego typu kompetencji trudno nauczyć się na teoretycz-
nych szkoleniach. Potrzebna jest praktyka, korzystanie z 
doświadczeń innych, analizowanie studiów przypadków, 
cudzych i własnych i kontakt z aktualną wiedzą, narzę-
dziami i rozwiązaniami. Nie bez powodu studia MBA sta-
wiają właśnie przede wszystkim na praktykę, która ma 
jedynie uzupełniać teorię i wcześniejsze doświadczenia.
Jedną z możliwości kontaktu z ekspertami, wymiany 
doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy potrzebnej 
menadżerom z sektora nowoczesnych usług jest bycie 
członkiem branżowych organizacji, które organizują sze-
reg konferencji, spotkań, platform do wymiany wiedzy i 
spotkań ze specjalistami i innymi menadżerami z sekto-
ra. Do wiodących w Polsce należą:

 � Klub Pro Progressio - organizacja zajmująca się roz-
wojem przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora usług dla biznesu oraz sek-
torami gospodarki, wśród których są m.in. Outso-
urcing Procesów Biznesowych (BPO), Centra Usług 

Wspólnych (SSC), Centra Badawczo-Rozwojowe 
(R&D), Call i Contact Center

 � Association of Business Service Leaders (ABSL) – naj-
większa organizacja reprezentująca sektor nowocze-
snych usług w Polsce

Oczywiście bardzo istotnym elementem rozwijania 
kompetencji zarządzających w sektorze nowoczesnych 
usług są specjalistyczne szkolenia menadżerskie. Ich 
zaletą jest to, że koncentrują się zazwyczaj na wąskich 
zagadnieniach, dlatego można wybrać szkolenie pod 
potrzeby konkretnego menadżera czy organizacji. Przy 
wyborze należy jednak zawsze zwrócić uwagę jaka jest 
proporcja pomiędzy wiedzą teoretyczną a analizą prak-
tycznych rozwiązań i studiów przypadków. Kluczowe 
jest również doświadczenie biznesowe wykładowców.

Doskonałym pomysłem wydają się kompleksowe pro-
gramy menadżerskie ukierunkowane właśnie na kadrę 
zarządzającą sektora nowoczesnych usług. Pozwalają 
one na równoległe rozwijanie większości kompeten-
cji niezbędnych do zarządzania organizacjami z sekto-
ra, dają możliwość spotkania osób na podobnym eta-
pie rozwoju zawodowego oraz ekspertów. Wadą takich 
programów jest wciąż ich niska dostępność – na całym 
świecie ciągle jest dość mało programów dedykowa-
nych menadżerom z sektora nowoczesnych usług.

Jeden z takich programów będzie dostępny w Polsce 
już od jesieni 2019 roku dzięki współpracy Collegium 
Civitas, Gekko advisoryNOW i EITT. Głównym celem 
programu „Organizacja i Zarządzanie Centrum Usług 
Biznesowych”  jest przekazanie zaawansowanej wiedzy 
oraz narzędzi potrzebnych do budowania i zarządzania 
centrum nowoczesnych usług biznesowych, zarówno na 
poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Nie mniej 
ważne jest wzmocnienie kwalifikacji, a w rezultacie po-
prawa efektywności i jakości zarządzania centrami usług 
biznesowych.

Program studiów został objęty Honorowym Patronatem 
Fundacji Pro Progressio, zajęcia będą prowadzone po 
angielsku są przewidziane na dwa semestry. Więcej in-
formacji: www.civitas.edu.pl
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W następnym numerze m. in.:

 � Jak kontroling może wspomóc 
zarządzanie cenami? 

 � Jak i czy compliance tworzy wartość 
w biznesie? 

 �Biała lista podatników - co oznacza w praktyce?
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