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firm z sektora nowoczesnych usług twierdzi, że 
najważniejsze korzyści z posiadania centrum usług 

biznesowych to standaryzacja, optymalizacja procesów
oraz dobra kontrola. Dla 56% firm optymalizacja

kosztów pozostaje bardzo istotna.

74%

Źródło: SSON, Shared Services Industry Report 2020
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Globalne łańcuchy 
dostaw w czasie COVID19 

- szanse i ryzyka.

Co robić w sytuacji, kiedy 
nikt nie wie co to jest 

filozofia LEAN? 

What is the future of 
business services 

sector? 
[Text in English]

Jakie są najważniejsze 
przeszkody robotyzacji i jak 

je przezwyciężyć?



Globalne łańcuchy dostaw 

w czasie COVID19 – szanse i ryzyka.



Działania podejmowane ostatnimi

czasy, skoncentrowane na optymali-
zacji łańcucha dostaw w celu zmini-
malizowania kosztów, zmniejszenia
zapasów i zwiększenia wykorzystania
zasobów pociągnęły za sobą ogra-
niczenie elastyczności w niwelowaniu
opóźnień i zakłóceń. Chociaż, wydaje
się, że nieprzewidywalność i nie-
stabilność były brane pod uwagę
w zarządzaniu logistyką i łańcuchem
dostaw, to obecna sytuacja pokazuje,
że wiele organizacji mogło przecenić
swoją odporność na globalne
wstrząsy i zmiany w łańcuchu
dostaw. Zaburzenia działania które-
gokolwiek z elementów łańcucha
mogą mieć krytyczny wpływ na
możliwości przedsiębiorstwa do kon-
tynuowania procesu, dostarczenia
dóbr na rynek i zapewnienia klu-
czowych usług klientom.

Ryzyka w łańcuchu dostaw…

Ryzyka dla globalnych łańcuchów
wynikają z wielu wewnętrznych
i zewnętrznych czynników. Niektóre są
związane z trendami makro - wraz
z nasilającym się zjawiskiem
globalizacji łańcuchów dostaw oraz
wzrostem znaczenia powiązań
pomiędzy nimi, łańcuchy stają się
coraz bardziej podatne na zakłócenia.
Inne ryzyka spowodowane są
nieustannym dążeniem do poprawy
wydajności i zmniejszenia kosztów
operacyjnych.

Jak rozumiemy pojęcie ryzyka 
w łańcuchu dostaw?

Ryzyko w łańcuchu dostaw można
zdefiniować jako zmianę/zakłócenie
w rozkładzie możliwych rezultatów
łańcucha dostaw, ich prawdopodo-
bieństwa i ich subiektywnych
wartości. Te zmiany lub zakłócenia
wpływają na przepływ informacji,
materiałów lub produktów w całej
organizacji.
Z kolei, G.A. Zsidisin określa ryzyko
dostaw jako „prawdopodobieństwo
wystąpienia incydentu związanego
z dostawami, spowodowanego awarią
na rynku zaopatrzeniowym lub
u poszczególnych dostawców,
w rezultacie którego przedsiębiorstwo
traci zdolność zaspokojenia popytu
klientów lub stwarza zagrożenie dla
życia i bezpieczeństwa klientów.”

Globalne łańcuchy dostaw 

to jeden z kluczowych 

elementów gospodarki. 

Wszelkie zakłócenia w ich 

funkcjonowaniu mogą mieć 

konsekwencje dla globalnej 

sytuacji gospodarczej 

i finansowej. Pełen wpływ 

COVID19 jest oczywiście 

jeszcze nieznany, ale jedno 

jest pewne – to, co teraz 

obserwujemy będzie, a 

wręcz już jest,  odczuwalne 

przez globalne łańcuchy 

dostaw, od surowców do 

gotowych produktów. Czy 

pandemia COVID19 może 

być wydarzeniem, które 

zmusi wiele firm i branż do 

przemyśleń oraz 

przekształceń w modelu 

operacyjnym?

Nawiązując w pewnym stopniu do
kategorii źródeł niepewności w biz-
nesie, możemy wyróżnić dwie
kategorie ryzyka: zewnętrzne i we-
wnętrzne.

zewnętrzne to przede wszystkim ryzy-
ko związane z działaniem siły wyższej:
katastrofy naturalne, epidemie/
pandemie, akty terrorystyczne, ryzyko
zmian w warunkach działania
wynikające z niestabilności politycznej,
prawnej itp. Tego typu ryzyko nie
wynika z decyzji podejmowanych
w obrębie zarządzania łańcuchem
dostaw. Wybuch pandemii korona-
wirusa niewątpliwie należy do tej
grupy ryzyka.

wewnętrzne może być związane z lean
practices – przykładowo: outsourcing,
single sourcing, just-in-time, ryzyko
dotyczące relacji między partnerami
w łańcuchu dostaw – przykładowo:
oportunizm, ryzyko specyficzne dla
funkcjonowania łańcucha dostaw –
przykładowo: brak jednego właści-
ciela, bullwhip effect, chaos, inercja
czy ryzyko związane z przepływem
informacji w łańcuchu dostaw. Są to
ryzyka, których źródła tkwią w
decyzjach podejmowanych w zakresie
łańcucha dostaw lub pojedynczego
przedsiębiorstwa, ale skutki tych
decyzji dotykają poszczególnych pod-
miotów w łańcuchu.

Źródła ryzyka (4 kategorie)...

model operacyjny - od projektowania
produkcji, po dystrybucję i zwroty,

rozszerzony łańcuch dostaw - współ-
praca z partnerami po stronie za-
opatrzeniowej i dystrybucyjnej oraz
z dostawcami usług logistycznych,

makro-otoczenie - skutki najróżniej-
szych wydarzeń o charakterze ekono-
micznym, politycznym, ekologicznym,
społecznym i technologicznymi – takie
jak obecna sytuacja związana
z COVID19,

wsparcie funkcjonalne - obszary za-
rządzania finansami, kadrami, opieką
prawno-podatkową czy zaawansowa-
nymi technologiami, których ogra-
niczenia mogą prowadzić do wielu
problemów od braku wymaganych
specjalistów do niezgodności z prze-
pisami i zakłóceń w przepływie kluczo-
wych danych operacyjnych.



.

Wybuch epidemii jako przykład 
ryzyka zewnętrznego

Wybuch epidemii COVID19 spowo-
dował ogromne zakłócenia w glo-
balnym łańcuchu dostaw. Dla wielu
firm pandemia koronawirusa wyzna-
czyła nowe standardy pracy zdalnej
i korzystanie z połączeń wideo czy
telekonferencyjnych, niż spotkań oso-
bistych. Inaczej to jednak wygląda
w przypadku producentów. Mimo za-
awansowanej automatyzacji, potrze-
bni są pracownicy do zapewnienia
ciągłości działania począwszy od po-
zyskania surowca, poprzez produkcję,
pakowanie, transport oraz dystry-
bucję. W wyniku pandemii COVID19
globalne łańcuchy dostaw poddane
zostały poważnym zmianom, uja-
wniono słabość firm, które postawiły
na ograniczoną liczbę partnerów
handlowych, w wyniku ciągłego dąże-
nia do redukcji kosztów lub ogra-
niczonego dostępu danego towaru
(np. jedna lokalizacja). Firmy zależne
od globalnego zaopatrzenia stanęły
w obliczu trudnych wyborów
w zakresie zarządzania kryzysowego
w związku z zakłóceniami łańcucha
dostaw.

Czym są zakłócenia w łańcuchu 
dostaw?

Najbardziej ogólną, wyprowadzoną
bezpośrednio z definicji łańcucha…do-

-staw jest definicja zakłócenia
w łańcuchu dostaw (ang. supply chain
disruption) zaproponowana w pracy
R. Macdonald - „zakłóceniem
w łańcuchu dostaw może być
wszystko, co ma wpływ na przepływ
i podaż surowców, elementów
składowych, komponentów i wyrobów
gotowych, na każdym etapie tego
przepływu od źródeł pochodzenia aż
do końcowych punktów, w których
pojawia się zapotrzebowanie.”

Konsekwencje wystąpienia 
zakłóceń w łańcuchu dostaw

Koronawirus będzie miał zarówno
krótko-, jak i długoterminowe konse-
kwencje w łańcuchu dostaw. W
początkowej fazie, producenci (kiero-
wnicy zakładów i właściciele fabryk)
starali się zabezpieczyć dostawy
i przewidzieć ograniczenia na dalszych
etapach łańcucha dostaw oraz ich
wpływ na swoich dostawców.
W perspektywie długoterminowej
producenci będą musieli prze-
prowadzić szeroko zakrojoną analizę
własnego modelu działania. Element
ryzyka zajmie kluczowe miejsce w tej
analizie, zarówno z perspektywy
działania swoich dostawców, jak
również ich dostawców/podwy-
konawców. Aby zminimalizować ry-
zyko związane z łańcuchem dostaw,
producenci będą podejmować różne
działania – na przykład mające na celu
dywersyfikację źródeł pozyskania su-
rowców – tzn. będą oni nie tylko po-
zyskiwać komponenty do produkcji od
wielu różnych dostawców, ale także
będą pozyskiwać komponenty od
dostawców z różnych miejsc/krajów.

Wpływ Covid19 na łańcuch do-
staw niewątpliwie zwiększy wy-
datki producentów na plano-
wanie zasobów przedsiębiorstw
(ERP – ang. Enterprise Resource
Plann-ing). Chociaż platformy ERP
zawierają moduły do kontroli
zapasów i zaopatrzenia oraz
zarządzania łańcuchem dostaw,
w świetle wybuchu epidemii
wielu producentów zwróci się
dodatkowo o pomoc do wyspe-
cjalizowanych dostawców. Po-
dejście do zarządzania łańcuchem
dostaw wymaga, aby oprogra-
mowanie (system zarządzania) był
czymś więcej niż systemem
rejestrowania i dostarczania
analizy ryzyka oraz przeprowa-
dzania symulacji, umożliwiając
producentom zrozumienie i przy-
gotowanie się na wszelkie
zakłócenia. Dlatego należy dążyć
do tego, aby łańcuchy dostaw
stały się bardziej dynamiczne,
bardziej inteligentne i lepiej
wyposażone w informacje aniżeli
kiedykolwiek w przeszłości, aby
móc redukować i łagodzić ryzyko.
Technologie takie jak Internet
Rzeczy, Cloud, 5G, AI czy robotyka
mają kluczowe znaczenie dla
umożliwienia koniecznych zmian,
które zabezpieczą funkcjonowanie
organizacji na całym świecie.
Niestabilne otoczenie biznesowe
czyni to tym bardziej niezbędnym.

Przykładowe działania, które warto rozważyć, aby być lepiej przygotowanym w 
przypadku wystąpienia zakłóceń w łańcuchu dostaw:

opracowanie oraz 

wdrożenie procesów 

zarządzania ryzykiem  

łańcucha dostaw  - 

dywersyfikacja 

geograficzna łańcucha 

dostaw w celu 

zmniejszenia ryzyka po 

stronie podaży z 

dowolnego kraju lub 

regionu

wykorzystanie 

kluczowego surowca 

pochodzącego z wielu 

różnych źródeł, aby 

zmniejszyć zależność od 

jednego dostawcy

opracowanie nowej 

strategii zapasów w celu 

zabezpieczenia 

działalności przed 

zakłóceniami podaży w 

ich łańcuchach dostaw

zbudowanie silnej relacji 

z kluczowymi 

dostawcami

inwestowanie w 

najnowsze rozwiązania z 

zakresu planowania  

łańcucha dostaw



Co robić w sytuacji, kiedy nikt nie 
wie co to jest filozofia LEAN?



.

LEAN na dobre zadomowił się

w słowniku prezesów, managerów,
brygadzistów. Jest obecny na wielu
konferencjach, salach szkoleniowych
czy portalach biznesowych. Jednak
w praktyce niewiele firm jest LEAN
i funkcjonuje według tego czym ten
sposób prowadzenia biznesu w rzeczy-
wistości jest.

Korzenie

Z definicji (jednej z wielu) lean to
filozofia działania organizacji, polega-
jąca na nieustannym poszukiwaniu i
eliminowaniu marnotrawstw (Muda w
języku japońskim), rozumianych jako
wszelkie czynności i procesy nie
dodające wartości do produktu/usługi
z punktu widzenia klienta. Brzmi
prosto i klarownie jednak wszystko
rozbija się o drobny szczegół jakim jest
słowo „filozofia”. Spotyka się często
przekonanie, że filozofia jest czymś
bardzo odległym od biznesu, a biznes
potrzebuje tylko sprawnych metod
i narzędzi, żeby „podkręcać” wyniki.
Najlepiej, żeby to były narzędzia, które
zadziałają natychmiast i przy minimum
wysiłku. To jest pokłosie życia w świe-
cie „instant”, w którym liczy się dużo,
szybko i tanio. A filozofia kojarzy się z
czymś trudnym i niepotrzebnym. W
dodatku zmusza do… myślenia!

I tutaj należy wrócić do korzeni lean
(a właściwie Systemu Produkcyjnego
Toyoty), który zrodził się w Japonii
w czasach, gdy borykano się tam
z wieloma niedoborami, podnoszę-
niem się z wyniszczającej wojny i
definiowaniem na nowo miejsca w
świecie. Dysponowano jednak umie-
jętnością obserwacji, wyciągania
wniosków, krytycznym myśleniem i
chęcią doskonalenia procesów z
wykorzystaniem posiadanych (skro-
mnych) zasobów. To zmusiło do
poszukiwania sensu każdej czynności i
wymagało zaangażowania wszystkich
pracowników w poprawę procesów
bez czekania aż „wszechwiedzący”
manager wpadnie na jakiś światły
pomysł. Te czynniki pojawiły się zanim
lean obudował się w metodykę i
wytworzył znane obecnie narzędzia.

Doktryna kontra elastyczność

Głównym problemem w realizacji
transformacji lean jest przekonanie,
że lean to zbiór praktyk i narzędzi.
Można je wylistować i wdrażać.

A jak już się wdroży, to będziemy orga-
nizacją lean i nic nie zatrzyma nas
w drodze do doskonałości operacyjnej.
Te wszystkie artefakty stały się
synonimem lean i często stanowią
o niepowodzeniu w transformacji
organizacyjnej. Tak, transformacji,
ponieważ lean nie jest czymś, co
można wdrożyć. Firma może stać się
lean czyli myślącą organizacją, w której
wszyscy pracownicy rozumieją sens
realizowanych procesów i podejmują
działania, by doskonalić swoją pracę
poprzez eliminacje marnotrawstw.
Aby tak się stało musi się zmienić
kultura organizacyjna, jej filozofia
działania, sposób przewodzenia oraz
podejście do autonomii pracowników.
Dlatego zaleca się, aby podchodzić do
tych aspektów lean w sposób dogma-
tyczny. Natomiast, gdzie warto zadbać
o elastyczność? Głównie w doborze
narzędzi. Nie każda metoda wywo-
dząca się z lean znajdzie zastosowanie
wszędzie. Znane są przypadki, gdy
próby wykorzystania „na siłę” jakiegoś
narzędzia przynosiły odwrotny od
zamierzonego skutek. I tutaj pojawia
się ponownie potrzeba poszukiwania
sensu – zastosować te narzędzia, które
mają sens w konkretnej sytuacji firmy.
Jeśli nie będzie się wykorzystywać np.
just in time ze względu na zdefinio-
wane i sprawdzone ryzyka nie ozna-
cza, że firma nie jest lean.

Skąd zatem pojawia się często po-
dejście całkowicie odwrotne przy
próbach transformacji lean? Dlaczego
zamiast skoncentrować się na tym, co
jest filozoficznym fundamentem tej
metody tak chętnie organizacje sku-
piają się na narzędziach? Odpowiedź
jest banalna – bo można to wykazać w
prosty sposób w raportach. Łatwiej
jest zrobić check-listę zawierającą
poszczególne narzędzia niż wpłynąć na
postawy i przekonania ludzi. Często już
sam audyt „ujawnia”, że firma ma
„dowody” na bycie lean w postaci pro-
centowego wskaźnika przeszkolonych
w temacie lean pracowników albo
pokazuje nieuzupełnione od tygodni

LEAN znany… a może nieznany sposób na 
funkcjonowanie firmy – przewodnik dla 
managera chcącego rozpocząć podróż ku 

doskonałości operacyjnej



Lean jest jeden, 

niczym szczyt Fuji, 

natomiast ścieżek, 

by na nim stanąć 

jest wiele. Brak 

zaangażowania 

przełożonych, 

połączony z 

nakazowym 

wprowadzaniem 

lean niezwykle 

skutecznie buduje 

opór przeciw 

„japońskim 

wynalazkom” 

Jeśli jednak w końcu pojawi się
potrzeba rozpoczęcia podróży ku
doskonałości operacyjnej, należy po-
znać i zrozumieć punkt startowy –
gdzie jesteśmy jako firma i jak
wyglądają realizowane przez nas
działania. Czy spełnione są kryteria, by
mówić o nich w kategorii „proces”?
Trzeba być na tym etapie przy-
gotowanym na wiele zaskoczeń. Duża
ilość procesów realizowanych w
firmach nie posiada ustalonych stan-
dardów, a ich realizacja opiera się na
„wiedzy plemiennej”. Pomimo posia-
dania dostępu do mnóstwa statystyk,
odnajdziemy wiele niemierzonych
procesów lub pomiarów, które nie
dostarczają żadnej wartości. Bez
wystandaryzowania i zmierzenia stanu
obecnego, niemożliwym będzie doko-
nanie jakichkolwiek zmian, bo nie
będziemy posiadać punktu odnie-
sienia. Tworzenie standardów i po-
miary procesów muszą odbywać się z
udziałem realizujących je praco-
wników. To jest pierwszy krok
w kierunku zaangażowania praco-
wników w proces zmiany. Trzeba to
jednak zrobić w sposób, który jest
wyrazem ciekawości w stosunku do
procesu, a nie chęci represji wobec
pracowników (a taka pokusa może się
pojawić zwłaszcza po wykryciu oczy-
wistych marnotrawstw). Taki początek
procesu transformacji pozwoli pozna-
wać elementy lean poprzez działanie.
Bez wtłaczania na starcie japońskiego
słownictwa i przynoszenia gotowych
rozwiązań.

Dopiero na tym etapie warto zacząć
edukować wszystkich pracowników
w tematach związanych z lean.
Edukacja pracowników powinna
wystartować od przemyślanej komuni-
kacji tego, dlaczego chcemy dokonać
transformacji, co dokładnie chcemy
zrobić, w jaki sposób będzie się ta
zmiana odbywać. Tutaj niezwykle
istotna jest absolutna szczerość,
ponieważ każda zmiana będzie drogą
przez nieznane tereny i wiele razy
zarówno zarządzający, jak również
szeregowi pracownicy będą borykać
się z poważnymi trudnościami. Nie
należy oczekiwać mistrzostwa w rze-
czach, które robi się po raz pierwszy.

Jak stać się lean

Co zatem zrobić, by dokonać skute-
cznej transformacji lean, która ma
służyć poprawie wyników ekonomi-
cznych firmy? Przede wszystkim zacząć
od zrozumienia realizowanych w
firmie procesów. Zobaczyć, jak
przepływają przez organizację ma-
teriały, informacje i produkty. Oraz, co
równie ważne, dokonać analizy
środowiska psychospołecznego w
firmie – poznać stopień satysfakcji z
pracy, zaangażowania i zaufania do
firmy. Trzeba to zrobić nie w zaciszu
sali konferencyjnej, ale zejść na halę
produkcyjną, open-space, magazyn,
sklep i uważnie obserwować. Proces
ten wymaga odrobiny cierpliwości
i ogromnych pokładów pokory. Trzeba
też zdobyć trochę wiedzy na temat
istoty lean i edukację należy zacząć od
szczytu hierarchii organizacyjnej. Brak
zrozumienia czym jest lean przez
przedstawicieli managementu stanowi
czynnik uniemożliwiający skuteczną
zmianę w organizacji. Ta wiedza
pozwoli także podjąć świadomą
decyzję, czy jesteśmy gotowi pracować
według filozofii lean, która stanowi
potężną zmianę na wszystkich pozio-
mach funkcjonowania organizacji – od
sposobu budowania strategii poprzez
działania operacyjne na relacjach in-
terpersonalnych skończywszy. Dopiero
management, wyposażony w prakty-
czną wiedzę (czasami ze wsparciem
doświadczonego Senseia) powinien
nieść „kaganek oświaty” do organizacji
według stworzonej na potrzeby danej
organizacji strategii transformacji.
Lean jest jeden, niczym szczyt Fuji,
natomiast ścieżek, by na nim stanąć
jest wiele. Brak zaangażowania
przełożonych, połączony z nakazowym
wprowadzaniem lean niezwykle skute-
cznie buduje opór przeciw „japońskim
wynalazkom”. Choć paradoksalnie
całkiem sporo elementów z filozofii
lean towarzyszy wszystkim na co dzień
choćby w kuchni, gdzie nikt nie
nazywa logiki układania sztućców w
szufladzie jako 5S, a jednak udaje się
utrzymać standard☺

tablice zarządzania wizualnego z wnio-
skiem, że jak są tablice, to znaczy, że
jesteśmy lean. Zdarza się też, że
wystarcza wpisanie do celów okreso-
wych pracowników określonej ilości
wprowadzonych usprawnień. Żeby
sprostać takiemu wymaganiu często
dochodzi do „psucia” procesów, by
można je było później „usprawnić” w
celu „wyrobienia normy” kaizenów.
Cele były zrealizowane, ale nikogo nie
interesowało, ile czasu zmarnowano
na takie pozorowanie usprawnień.
Czegoś bardziej oderwanego od
filozofii lean trudno sobie wyobrazić.



Managerowie też będą mierzyć się
z frustracją związaną z brakiem
wprawy w byciu przywódcą zgodnym
ze standardami lean leadership. Ucząc
się poprzez działanie, pogłębiając
zrozumienie, dlaczego coś jest robione
możemy wprowadzać niezbędne
narzędzia z toolboxa lean. To jest
odpowiedni moment, by budować
strukturę zarządzania wizualnego od
najprostszych tablic do codziennych
odpraw, aż po obrazujące strategię
tablice Hoshin. W sposób systemowy
pracować nad rozwiązywaniem pro-
blemów organizacyjnych według cyklu
Deminga. Taki ewolucyjny sposób
prowadzenia zmian powoduje, że
budowany jest w firmie „apetyt na
więcej”. Np. widząc korzyści wynikają-
ce ze standaryzowanego sposobu roz-
wiązywania problemów możemy bu-
dować system kaizenów (drobnych
usprawnień) dających sumarycznie po-
tężny wzrost produktywności.

Sukces na drodze do lean musi opierać się na świadomej
woli tworzenia uczącej się organizacji. Lean nie jest kolejną
nowinką czy modą, a sposobem myślenia. To właśnie
podejście polegające na zaangażowanym i uważnym
codziennym podnoszeniu wydajności realizowanych
procesów leży u podstawy sukcesu firm, które działają
według filozofii lean. Aby wzbudzić to zaangażowanie
i zbudować przestrzeń do uczenia się firma potrzebuje
dojrzałego zespołu zarządzających managerów, potrafiących
wspierać swoich pracowników i pozostawać z nimi w
ciągłym dialogu na temat procesów, pomysłów, rozwiązań.
Kultura lean, a nie narzędzia i metody, jest kluczem do
powodzenia transformacji. Rozumiejąc kontekst biznesowy
wykonywanych działań i rolę w danym procesie można
dokonać doboru narzędzia z wielu metodyk. Jednak zawsze
niech przyświeca temu sens. Tylko wtedy będzie się lean.



Jakie są najważniejsze przeszkody 
robotyzacji i jak je przezwyciężyć?



zacząć robotyzację od pierwszego
wybranego procesu, a następnie
budować doświadczenie w zwinnym
i iteracyjnym procesie ciągłego
doskonalenia.

2. Brak kompetencji 
robotycznych

Tutaj też jest kilka możliwych opcji.
Najbardziej oczywistą jest taka, że
można zdecydować, że w ogóle nie
potrzebne są kompetencje robotyczne
i pozwolić komuś przeprowadzić robo-
tyzację, kto w idealnym scenariuszu
dostarczy firmie roboty jako usługę
(Robot as a Service). To najlepszy
wybór, kiedy roboty nie są podsta-
wową działalnością firmy albo skala
operacji nie przekracza kilkuset praco-
wników. Na drugim końcu skali jest
scenariusz ustanowienia własnego
centrum kompetencji robotycznych
i pozyskania odpowiednio utalento-
wanych osób z rynku. Można również
zwrócić się do doradców, którzy
pomogą znaleźć i rozwijać takie
kompetencje.

Mimo, że robotyzacja jest obecnie

uznawana za narzędzie głównego
nurtu w cyfrowej transformacji
przedsiębiorstw, czasami trudno
znaleźć wiarygodne źródło informacji
o namacalnych korzyściach, które ona
przynosi. Jest kilka oczywistych
powodów przemawiających za roboty-
zacją, takich jak redukcja kosztów
operacji, poprawa jakości i efekty-
wności oraz kilka nieoczywistych,
które zostały omówione w
poprzednich rozdziałach.

Rozważając wprowadzenie nowej
technologii do firmy, na pewno
bierzesz pod uwagę nie tylko korzyści,
które dane rozwiązanie może
przynieść, ale też potencjalne czynniki,
które mogą utrudnić wdrożenie
rozwiązania lub które mogą prze-
mówić na niekorzyść. Poniżej przed-
stawiamy 7 najczęstszych przeszkód
pojawiających się na drodze do robo-
tyzacji oraz sposoby na ich pokonanie.

1. Brak wiedzy dotyczącej oceny potencjału robotycznego

Doświadczenie pokazuje, że ok. 20-30% wszelkich prac biurowych jest obecnie
w zasięgu technologii robotycznych, ale rzeczywisty potencjał może być znacznie
większy w zależności od konkretnego otoczenia aplikacji w firmie. Przypominamy
krótki kwestionariusz, który może pomóc w identyfikacji, które procesy najlepiej
nadają się do robotyzacji:

✓ Proces jest wysoko wystandaryzowany, udokumentowany i stabilny

✓ Dane, które przetwarza, są dostępne w cyfrowej postaci

✓ Proces wymaga dużego nakładu powtarzalnej pracy ludzkiej

✓ Automatyzowany system jest stosunkowo stabilny w sensie dodawania
nowych funkcji i w najbliższym czasie nie są planowane w jego zmianach
istotne zmiany architektoniczne

✓ Automatyzowany proces jest podatny na błędy ludzkie (wymaga wprowadza-
nia dużej ilości wrażliwych danych jak kwoty, daty czy identyfikatory klientów)

✓ Automatyzowany proces obejmuje kilka systemów informatycznych, więc
wymaga od człowieka wielozadaniowości i częstego przełączania się między
interfejsami

✓ Automatyzowany proces ma duże wahania wolumenów, przez co trudno jest
zapewnić dla niego optymalną, ludzką obsługę na odpowiednim poziomie

Jeżeli procesy mają przynajmniej kilka z powyższych cech są najprawdopodobniej
dobrymi kandydatami do oddania w ręce robotów.

Po przeprowadzeniu takiej krótkiej oceny można pójść dwoma drogami w zależ-
ności od kultury organizacji – albo poszukać pomocy doradców, którzy w szcze-
gółach przeanalizują potencjał robotyczny na samym początku, albo po prostu



został już pokrótce omówiony powyżej
– można po prostu znaleźć dostawcę
usług robotycznych i płacić jedynie za
pracę, którą wykonają roboty. W takiej
sytuacji koszty inwestycji z góry są
praktycznie zerowe. Można zainwe-
stować tylko nieco więcej i pobrać
próbne wersje wybranych platform
robotycznych opartych na lekkiej
infrastrukturze chmurowej, aby
udowodnić, że koncepcja jest
prawidłowa, a następnie spróbować
skalować rozwiązanie. To podejście
jest dość popularne, choć nie jest
szczególnie rekomendowane, ponie-
waż wyniki implementacji w małej
skali mogą być bardzo mylące, kiedy
złożoność rozwiązania zaczyna rosnąć.
Jest też trzeci sposób, aby poradzić
sobie z tym wyzwaniem, szczególnie
jeśli do kultury organizacji należy
tworzenie bardziej formalnych
business case’ów dla potencjalnych
projektów. Dobrze oszacowane
koszty robotyzacji z reguły są znacznie
mniejsze niż korzyści, które można
osiągnąć, co oznacza, że inwestycja
szybko się zwraca.

3. Obawa o implementację 
„tymczasowego” 

rozwiązania, które 
pozostanie na zawsze

Ponieważ roboty pracują bez zmiany
istniejących systemów IT i w pewien
sposób przykrywają nieefektywności
obecnego interfejsu użytkownika,
mogą być postrzegane jako rozwiąza-
nie „tymczasowe” do momentu wdro-
żenia „prawdziwej” automatyzacji.
Tymczasem roboty są pełnoprawnym
narzędziem automatyzacji, dla
którego w większości przypadków nie
ma dobrej alternatywy. Jest tak dla-
tego, że zwykle są bardzo dobre
powody, dla których nie zbudowano
niskopoziomowych interfejsów między
systemami albo systemy nie mogą
zostać zmienione ze względu na
gigantyczne koszty, które się z tym
wiążą. Z kolei roboty ze swej natury są
bardzo mało inwazyjne i mogą być
doskonałym rozwiązaniem „pomosto-
wym” do czasu, kiedy zostaną wdrożo-
ne docelowe rozwiązania.

4. Potencjalny konflikt z 
innymi projektami cyfrowej 

transformacji

Roboty są obecnie częścią głównego
nurtu narzędzi cyfrowej transformacji
i powinny być używane jako rozwią-

zanie komplementarne do innych
wysiłków automatyzacyjnych. Naj-
lepszym sposobem jest po prostu
umieszczenie robotów na mapie
transformacji po właściwej ocenie ich
przewagi nad innymi sposobami
optymalizacji. Duże projekty transfor-
macyjne zwykle potrzebują sporo
czasu na pełne wdrożenie, więc roboty
są idealnym narzędziem pomosto-
wym. Roboty są również doskonałe,
aby uzupełnić luki w ergonomii
świeżo wdrożonych rozwiązań,
szczególnie jeśli na końcowych etap-
ach dużych projektów transforma-
cyjnych podejmowano bolesne decy-
zje dotyczące ograniczenia zakresu
funkcjonalnego. Roboty mogą dać
trochę czasu, aby przemyśleć docelo-
we doświadczenie użytkownika w
kontakcie z nowymi systemami i
aplikacjami.

5. Duża inwestycja z góry

Mimo tego, że infrastruktura
robotyczna jest zwykle mniej
kosztowna niż infrastruktura dla
typowych rozwiązań IT, ciągle wymaga
kilku serwerów w chmurze bądź
wewnętrznej serwerowni, licencji
robotycznych, a przede wszystkim
wykwalifikowanego zespołu, aby
utrzymać całość w nienagannym
porządku. Jest kilka sposobów, żeby
sobie z tym poradzić. Jeden z nich



.
6. Trudności w zarządzaniu 

zmianą

Jednym z najważniejszych wyzwań,
z którymi należy się zmierzyć, zanim
roboty zostaną wdrożone, jest kwestia
zarządzenia uwolnionym czasem
pracowników. Ten problem jest
obecnie mniej palący, ponieważ
w większości rosnących przed-
siębiorstw pracy jest więcej niż osób
zdolnych ją wykonywać. W takim
przypadku należy po prostu realo-
kować pracę, przekazując ludziom
bardziej interesujące, kreatywne i
dodające wartości zadania. Jeśli robo-
tyzacja jest robiona „zwinnie”, zmiany
następują stopniowo i ciągle, więc
pracownicy mają więcej czasu na
adaptację i zwykle sami wracają z
nowymi pomysłami na to, co jeszcze
powierzyć robotom.

Jeżeli projekt robotyzacyjny jest
wdrażany w modelu big-bang albo
główną korzyścią ma być redukcja
kosztów zatrudnienia, to plan realo-
kacji pracowników powinien być
jednym z komponentów całego planu
cyfrowej transformacji. Jest wielu
doradców, którzy mogą pomóc
w zarządzeniu zmianą, jednak bardziej
rekomendowane jest stopniowe
i iteracyjne podejście do wdrożeń
robotycznych, ponieważ lepiej
odpowiada małoinwazyjnej naturze
robotów.

7. Obawa przed porażką

Wszystkie nowe przedsięwzięcia w
oczywisty sposób są obarczone jakimś
ryzykiem porażki. Dlaczego to ryzyko
jest znacznie mniejsze przy
wdrożeniach robotycznych ? Najważ-
niejszym powodem jest to, że roboty

Centrum Wiedzy, gdzie znajduje się 
jeszcze więcej informacji o 
automatyzacji procesów: 

https://dtmates.com/centrum-
wiedzy/

są ze swej natury wpisane w
paradygmat „zwinności”. To oznacza,
że mogą być wdrażane w znacznie
krótszym czasie, znacznie mniejszym
kosztem i z zaangażowaniem znacznie
mniejszej liczby interesariuszy niż w
typowych projektach automatyzu-
jących lub transformujących przed-
siębiorstwo. To pomaga uzyskać pozy-
tywne sprzężenie zwrotne, które
powoduje, że drobny sukces robo-
tyczny prowadzi do kolejnego drobne-
go sukcesu robotycznego, co w efekcie
staje się wielkim transformacyjnym
sukcesem całej organizacji.



What is the future of business 
services sector? 



Post COVID – 19 business 
landscape

Today, after COVID19 hit in March, all
traditional business aspects such as:
cost cutting and/or delivering service
“as usual” are not enough for the
management. There is a strong desire
and business expectation for
flexibility, understanding of changing
business needs, the highest possible
quality of service, the most advanced
technologies/analytical tools and,
finally, the complex reskilling plan.

Let’s get a closer look at some of the
most important aspects of the new
agile operating model (AOM), which
need to be revised and changed in
order for the organizations to "stay in
the game" or even survive. AOM main
areas of action:

1) introduction of the hybrid/mix
model on-site & remote work – will
be more effective, when ergonomics
will be properly addressed. When
working station at the remote location
will be equally well equipped
reflecting the employee needs
together with all the health & safety
regulations. When technology will be
updated and organized to ensure
business security. When full cost of
the employee will be properly
calculated and allocated for the time
of working in the office and working in
the remote mode. When creativity
and motivation aspects will be
nourished in the organized and
thought-through manner. Finally,
when development of future
competences will be properly
designed and delivered.

2) office space efficiency aspect - new
operating model will for sure define
new needs and new cost structure.
The need for redesign and
recalculation will bring some new
solutions such as more hot-desks on
one hand and more quiet rooms or
even more closed spaces such as
individual offices or per small groups.
The open space era is gone!

3) new recruitment formula – the
process seems to be the easiest to
step up onto the remote solution with
the perfect organization on-line.
There will be more and more
robotized solutions to include in the
process E2E (end to end => need for
recruitment, interviewing, placing,
training, developing, outplacing).

4) highest ever focus on RPA
solutions – all C-level executive eyes
are now focused on RPA (Robotic
Process Automation). Current COVID-
19 crises has proved it does not have
to be difficult, expensive and lengthy
process. There might be as only as 6
weeks needed to screen an
organization to filter all process
elements to get robotized and save
millions PLN annually. Following HFS
Research, where we can read that “it
took a pandemic to create the burning
platform for automation” confirmed
by 55% of surveyed enterprises where
the spending on automation will
significantly increase!

5) strong focus on resiliency, agility &
flexibility there is no other way, only
to get flexible and react fast for the
organization to be always ahead of
the competition. Agile operating
model will focus on newly designed
competences, automation solutions,
new mix of distribution channels, fully
integrated organization, dynamic
product portfolio and best mix of in-
house and outsourced business.

6) greater interest in outsourcing, as
a strategic model element – and here
we are with the FUTURE of the BSS.
The outsourcing will be even more
attractive than ever!

7) in many organizations labour cost
will no longer be a number ONE on
the priorities list in favour of techno-
logy and competence aspects to
secure business & operational
continuity.

The business world has been experiencing a period of high dynamics and a

time of intensive search for various sources of building or increasing of
competitive advantage on the local or global market in the last few years.
Companies have sought to reduce costs, find cheaper resources, focus on
high quality services and search ways to reach expert knowledge. This has
been a time of a dynamic development of operating models that considered
handing over of certain functions and processes from the enterprise to a
separate service provider, in-house or outside. The business services sector in
Poland has been growing of up to 20% annually on the average, as per the
ABSL 2020 Annual Report.

Post COVID19 business landscape



The crisis is likely to have 
a significant impact on 

accelerating the growth 
of Business Services 

Sector in Poland, 25% of 
surveyed managers 

expect the sector to grow 
more than 10% on 

average for the next 5 
years, while 63% expect 
the growth to be some-

where between 5%-10%. 

No one predicts decline!

Is the future of the business 
services sector in Poland as 
bright as the last 20 years?

Although the COVID–19 crisis itself is
not a good thing, it has given great
opportunities for the BSS
organizations in Poland to prove
outsourcing is here to stay and
become much more attractive when
compared to some off-shore
destinations. Polish-based BSS firms
ensured business continuity and
uninterrupted support to their clients,
both locally and globally. High level of
technology advancement, operational
maturity, managerial competences,
and fully remote work formula are the
main characteristics and success
factors of the Business Services Sector
organizations in Poland. In the survey
conducted by Gekko advisoryNOW,
among BSS managers, there is almost
60% who believe outsourcing will
become the scheme of choice for the
coming years. 56% is happy to see

much faster implementation of RPA
solutions and 44% is ready to redesign
current operating models to become
resilient, agile and flexible. The
readiness of 44% surveyed managers
to include much more complex
processes in the BSS product portfolio
is also very interesting. Finally, there is
also an expectation that Poland will
become an even more attractive
location, when compared to higher
risk offshore destinations (almost 60%
answered this as very highly
probable). All surveyed agreed that
Poland and some countries in the CEE
region will have great momentum to
attract new investors, both to set-up
new BSS centres or move operations
from less reliable when it comes to
business continuity, global locations.
Now is the time for the business to
consider a “cost-effectiveness-
continuity” balanced approach rather
than just cost when deciding on
outsourcing.



W następnym numerze m.in. :

▪ Jak diagnozować, planować i rozwijać kompetencje 
zwycięskich zespołów przyszłości?

▪ Zapobieganie praniu pieniędzy  – co zrobić, aby działać 
zgodnie z nowymi przepisami o AML?

▪ Skuteczny audyt finansowy – jak przygotować firmę 
w dobie nowoczesnych technologii?
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