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firm biorących udział w badaniu na temat 

robotyki twierdzi, że poziom wiedzy na temat 

robotyki w ich firmie jest wysoki. 

Niestety wciąż 50% deklaruje,

że jest średni, a aż 38%, że niski!

6%

Źródło: GAN, survey 2020
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Jak zacząć robotyzację w 
organizacji?

Zapobieganie praniu pieniędzy 
– co zrobić, aby działać zgodnie 

z nowymi przepisami AML?

Strategiczne decyzje o wejściu 
w model BPO  

Przygotuj się - nadchodzi fala 
inteligentnej robotyzacji!



Strategiczne decyzje o wejściu 
w model BPO



Nowoczesne modele operacyjne uwzględniające „wyniesienie” procesów do zewnętrznego wykonawcy

stanowią w dzisiejszych realiach biznesowych spory odsetek wśród wszystkich firm na świecie. Organizacje BPO

(eng. Business Proces Outsourcing) specjalizujące się w obsłudze procesów biznesowych to jednostki najbardziej

dynamicznie rozwijające się wśród wszystkich z sektora nowoczesnych usług. Według prognoz HFS Research

outsourcing podstawowych procesów wciąż będzie miał miejsce, a kolejne lata mogą oznaczać stabilny wzrost

rok do roku o około 6%.

Jakie i ile procesów outsourcować oraz jak zarządzać kontraktem outsourcingowym? 
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Ewolucja, jaką obserwujemy w out-

sourcingu, to nic innego jak przenie-

sienie się uwagi zarządzających

biznesem z głównego aspektu, jakim

była obniżka kosztów, na podnoszenie

jakości procesów. Trwająca rewolucja

cyfrowa przyczynia się do takiej

zmiany potrzeb przedsiębiorstw, które

mając do czynienia z bardzo dyna-

micznym otoczeniem (dziś biznes dzia-

ła „na żądanie”, „nie posiada”, a za-

rabia, „chce” więcej za mniej i intensy-

wnie „myśli” o pełnej automatyzacji),

budują modele operacyjne, które

zabezpieczą strategiczny rozwój firm

czy wręcz pozostanie w grze.

Źródło: HFS, IT Services and BPO Market Size and Forecast, 2018 - 2022

Dlaczego model operacyjny uwzględniający outsourcing jest stosowany przez organizacje odnoszące sukces w 
dzisiejszych tak dynamicznych warunkach?

Firmy, które z sukcesem „wyniosły” swoje procesy na zewnątrz do outsourcer’a, jasno określiły w swojej strategii biznesowej jak

wykorzystane zostaną wszystkie możliwości takiego modelu. Wiedziały jak ważne, dla osiągnięcia celów biznesowych, jest:

● skupienie się na swej działalności podstawowej, 

● lepsza kontrola kosztów funkcjonowania

● łatwość analiz finansowych oraz usprawnienie procesów decyzyjnych

● wykorzystanie efektu skali u dostawcy usługi (na przykład przy ciągłym rozwoju poprzez zakup nowych spółek w nowych 

lokalizacjach czy krajach)

● możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych

● częściowe lub całkowite przejście na opcję „wszystko jako usługa” (AaS)

● możliwość korzystania z rozwiązań w modelu chmurowym

● wysoka jakość obsługi klienta ze strony outsourcer’a

● szybkość i precyzyjność oraz korzyści z automatyzacji i robotyzacji

Modele operacyjne przyszłości budowane są w oparciu o takie właśnie założenia, aby zapewnić firmom najbardziej pożądaną

elastyczność i zwinność biznesową (eng. Agile Operating Model) – tak ważną teraz w trakcie wyzwań nowej rzeczywistości.

To czas dynamicznego rozwoju modeli

operacyjnych uwzględniających wy-

dzielenie niektórych funkcji, procesów

z przedsiębiorstwa do odrębnego

dostawcy usług. Wszystko po to, aby

w pełni skoncentrować się na swej

podstawowej działalności, uzyskaniu

dostępu do najbardziej zaawanso-

wanych rozwiązań, czy w końcu

umożliwieniu wykorzystania zwolnio-

nych własnych zasobów do innych,

często wspierających rozwój, celów.

Ostatnie lata to okres wysokiej

dynamiki w biznesie oraz czas

intensywnych poszukiwań różnych

źródeł budowania lub zwiększania

przewagi konkurencyjnej na lokalnym

czy globalnym rynku. Firmy dążyły do

obniżki kosztów, szukały tańszych

zasobów, stawiały na wysoką jakość

usług, jak również poszukiwały dróg

dojścia do wiedzy eksperckiej.
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Jak zatem wejść w model BPO, 
aby odnieść sukces?

Wszystko zaczyna się od wizji, która

jest ściśle powiązana z podstawową

misją i strategią firmy. Przed podję-

ciem decyzji o jakimkolwiek procesie

(mniej lub bardziej podstawowym dla

organizacji) lub obszarze rozważanym

do „wyniesienia”, bezwzględnej ana-

lizie poddawane powinny zostać:

● trendy rynkowe i prognoza

wzrostu

● wszelkie strategiczne zmiany

profilu działalności (portfolio,

zasięg geograficzny itd.)

● potencjał firmy, jeśli chodzi o

skalowalność

● analiza kosztów pracy w

przyszłym modelu miesza-

nym – „praca zdalna & praca

w biurze”

● możliwości technologiczne

firmy, zrewidowane po doś-

wiadczeniach „pandemicz-

nych”

● zdolność do kompletnego,

prawidłowego i terminowe-

go raportowania i pomiaru

wyników

Na podstawie analiz definiowana jest

strategia biznesowa uwzględniająca

nowoczesny outsourcing. W kolejnym

kroku budowany jest przyszły model

operacyjny, gdzie określane są przy-

szłe procesy, przyszłe potrzeby tech-

nologiczne oraz przyszłe potrzeby

kompetencyjne. Tak przygotowany

model operacyjny pozwala z łatwością

określić, które obszary/procesy będą

podlegały „wyniesieniu”, a które pozo-

staną w organizacji.

Procesy od rutynowych (transakcyjne) do wymagających 
specjalistycznej wiedzy (kompleksowe)

W trzecim kroku przygotowywana jest

pełna analiza biznesowa, aby

przyjrzeć się obecnym i spodziewanym

kosztom, jak również określić korzyści

modelu wspierającego realizację

celów strategicznych. Analiza ta jest

niezwykle istotnym momentem w

procesie decyzyjnym, bo dotyka

pełnej analizy kosztów, spodzie-

wanych korzyści, nowych czy prze-

projektowanych procesów, struktury

zespołów objętych zmianą i przygo-

towuje do budowy nowych,

partnerskich relacji z outsourcer’em.

Ostatni, czwarty etap przygotowań to

powołanie zespołu projektowego

wyposażonego w kompetencje potrze-

bne do przeprowadzenia tej zmiany.

Przeprowadzenia organizacji przez

cały proces transformacji, tranzycji,

tworzenia nowych procedur i

budowania relacji z zewnętrznym dos-

tawcą usług outsourcingowych.

Eksperci biorący udział w projekcie

„wyniesienia” procesów stanowią

główne zaplecze merytoryczne i są

w pełni zaangażowani w proces

„wyniesienia” od początku projektu,

aż do momentu, kiedy outsourcer

przejmie pełną odpowiedzialność

za przyjęte przez siebie procesy.

Kluczowym czynnikiem sukcesu

na tym etapie projektu jest jasna

i kompletna informacja o tym kto

i za co jest odpowiedzialny w projekcie

oraz w jakim terminie powinien to

dostarczyć. Eksperci oraz koordynator

projektu powinni zostać powołani

przez organizację zlecającą „wynie-

sienie”, aby wiedza projektowa

i procesowa była uzupełniona o wie-

dzę biznesową. Na każdym etapie

projektu outsourcer jest aktywnie

uczestniczącą stroną, aby móc wspól-

nie ze swoim zleceniodawcą określać

i opracowywać najlepsze rozwiązania

do wdrożenia.

Takie cztero-etapowe podejście do budowy modelu operacyjnego 

(uwzględniającego elementy outsourcingu) jest zalążkiem

do przyszłej współpracy z dostawcą i charakteryzuje

nowoczesny trend zarządzania relacjami.

Źródło: Gekko advisoryNOW, ABSL 2019, kpmg.pl



Współpraca, którą dziś firmy budują

z dostawcą usług biznesowych, tak jak

do tej pory, zaczyna się od dobrze

przygotowanej umowy pozwalającej

na ocenę efektywności tych usług.

SLA opisuje poziom usług i definiuje

istotne cechy usług oraz przypisuje im

określone wartości, ustala zasady mie-

rzenia poziomu usług, określa środki

zaradcze i rekompensaty ewentualnej

szkody powstałej w wyniku dostar-

czenia usług o niższej jakości (boni-

fikaty, gwarantowane czasy reakcji

i naprawy zaistniałej awarii/błędu,

zasady zerwania umowy, gdy usługa

jest permanentnie niskiej jakości).

Umowa zawiera również ustalony przy

projektowaniu procesów do „wynie-

sienia” komplet mierników KPIs (Key
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Budowa relacji partnerskich z outsourcerem – jako nowoczesny sposób zarządzania kontraktem 
outsourcingowym

Dzisiejsze dynamiczne warunki rynkowe i częste zmiany w strategii organizacyjnej wymagają aktywnego i elastycznego podejścia do us-

ług biznesowych. Tradycyjne cięcie kosztów czy wykonywanie zleceń przez outsourcer’a zgodnie z oczekiwaniami nie zapewniają

komfortu współczesnym zarządzającym, którzy wymagają elastyczności, zrozumienia potrzeb biznesowych, najwyższej z możliwych

jakości usług, najbardziej zaawansowanych technologii/narzędzi analitycznych i wreszcie wspólnego tworzenia wartości. Jesteśmy

świadkami wzrostu oczekiwań biznesu, jeśli chodzi o kontrakt outsourcingowy, przy jednoczesnym zacieśnianiu się współpracy.

Podstawowe kroki pozostają bez zmian...

KATALOG PRODUKTÓW

– określenie standardowych 

procesów i cen po jakiej zostaną 

zakontraktowane oraz wszystkich 

procesów niestandardowych, które 

podlegają indywidualnemu 

podejściu 

UMOWA SERWISOWA SLA (eng. 

Service Level Agreement)

– udokumentowanie wszystkich 

usług/produktów, które dostawca 

zobowiązuje się dostarczyć 

i warunki w jakich to uczyni

RAPORTOWANIE

i MONITOROWANIE

– określenie zakresu/obszaru 

raportowania, mierników, 

częstotliwości oraz formuły 

komunikacji

ROZLICZANIE 

– ustalenie formuły 

wynagradzania czy kary 

(pain & gain share)

Kultura dzielenia się wiedzą i doradzania swoim klientom to nowość w ofercie

outsourcerów. Przy takiej współpracy pojawia się również bardzo dobra znajomość

biznesu przez outsourcer’a, która również może zostać wykorzystana do ciągłych

usprawnień, czy nawet „wynoszenia” kolejnych procesów (tych, które wcześniej miały

znamiona bardziej kompleksowych i tym samym nie podlegających „wyniesieniu”

do outsourcer’a).

Budowa relacji partnerskich z outsourcer’em zaczyna się już na etapie 

przygotowania projektu przez firmy, które z sukcesem korzystają z oferty 

outsourcer’ów. Każdy taki projekt zakończy się sukcesem, bo charakteryzuje się 

wzorowym przygotowaniem, gdzie kluczowym jest – określenie i wypracowanie 

strategicznie spójnego modelu operacyjnego z elementami outsourcing’u, popartego 

rzetelną analizą business case i wdrażanego przez zaangażowany, dobrze dobrany

i współpracujący z outsourcer’em zespół projektowy!

Jak w każdej dobrej relacji partnerskiej, każda ze stron dba o wartość jaką tylko 
wspólnie może wygenerować! Zacieśnianie się współpracy to nasza nowa 

rzeczywistość w outsourcingu!

Performance Indicators) pozwala-

jących na zdefiniowanie poziomu

efektywności. Te z kolei, jeśli dobrze

ulokowane w procesach, dobrze zde-

finiowane i dobrze, regularnie liczone

mogą mieć szereg zastosowań, takich

jak m.in.: analiza porównawcza,

ustalanie celów biznesowych, popra-

wa efektywności, usprawnienia pro-

cesów czy jako element procesu

motywacyjnego dla zespołów.

Innym aspektem, wcale nie nowym,

ale bardzo istotnym w budowaniu

nowoczesnej relacji jest raportowanie

i monitorowanie, które już nie jest

prostym zestawieniem wyników za da-

ny okres, a raczej jest materiałem

do wspólnych rozmów nad kolejnymi

projektami optymalizacyjnymi.



Zapobieganie praniu pieniędzy -
co zrobić, aby działać zgodnie z nowymi 

przepisami AML?



Proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest zjawiskiem, które występuje na całym świecie. Walczą z nim zarówno kraje

słabo rozwinięte, jak i te w których systemy prawne wyposażone są w szereg narzędzi mających na celu ograniczenie nielegalnej

działalności. Doniesienia prasowe wskazują, iż padają rekordowe kary za niespełnienie obowiązków AML – w przypadku

Australijskiego banku Westpack, było to aż 900 mln USD. Kontrolom podlega nawet Watykan. 30 września br. rozpoczęła się tam wizyta

zespołu oceniającego Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Celem jest

określenie skuteczności środków stosowanych w Watykanie w celu przeciwdziałaniu nielegalnym praktykom.

Według raportu Deloitte „The global framework for fighting financial crime” szacuje się, że co roku praniu poddawane jest między 715

mld a 1,87 bln euro. Raport wskazuje również, które obszary mogą wpłynąć na poprawę sytuacji. Są to przede wszystkim rzetelnie

wdrażane standardy i wytyczne AML/CFT oraz usprawnienia technologii, a zwłaszcza zwiększenie zakresu jej wykorzystania

do zwalczania nielegalnego finansowania.

Niestety Polska nie może być wzorem do naśladowania przez inne kraje w zakresie terminowego wdrożenia regulacji unijnych.

Do dzisiaj nie mamy dostosowanego prawa krajowego do wymogów V Dyrektywy, mimo iż termin na jej implementację minął

w styczniu br. W grudniu mija termin wdrożenia kolejnej, VI Dyrektywy AML. Polska proces dostosowania prawa krajowego

do wymogów V Dyrektywy rozpoczęła 2 lata temu, co znalazło odzwierciedlenie w ustawie AML z dnia 1 marca 2018. Kontynuację prac

stanowi Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowelizacja ustawy AML - jakie 
zmiany nas czekają?

W projekcie znajduje się szereg zmian,

które doprecyzowują niejednoznaczne

zagadnienia i rozszerzają zakres

obowiązków wymaganych do realizacji

przez instytucje obowiązane. Projekt

przewiduje m.in. dodatkowe działania

w zakresie relacji związanych

z państwami trzecimi wysokiego

ryzyka.

Wymagane będzie również częstsze

stosowanie środków bezpieczeństwa

finansowego względem klientów,

z którymi utrzymywane są stosunki

gospodarcze.

Duże kontrowersje budzi wymóg

odnotowywania, wyjaśniania, a na-

stępnie raportowania rozbieżności

zidentyfikowanych podczas weryfikacji

danych zawartych w Centralnym

Rejestrze Beneficjentów Rzeczywi-

stych. W przypadku instytucji obo-

wiązanych, obsługujących dużą liczbę

klientów i ogromną ilość ich transakcji,

pojawia się dylemat, czy dysponują

one odpowiednimi zasobami do speł-

nienia wymogów ustawy? Czy bez

wsparcia odpowiednich narzędzi

informatycznych ich działania będą

skuteczne?

Zaostrzeniu podlegają również sankcje

karne. Projekt przewiduje m.in. kary

pieniężne za niedopełnienie przez

spółki, obowiązku zgłoszenia do Cen-

tralnego Rejestru Beneficjentów

Rzeczywistych wymaganych informa-

cji lub zgłoszenie nieprawdziwych

informacji. Karane ma być także

niewykonanie zaleceń pokontrolnych

wydanych przez właściwe organy.
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Centralny Rejestr Beneficjentów

Rzeczywistych działa od ubiegłego

roku, a celem jego funkcjonowania

jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy

i finansowaniu terroryzmu. Dzięki

stworzeniu bazy zawierającej aktualne

i dokładne informacje o bene-

ficjentach rzeczywistych, przestępcom

znacznie trudniej ukryć swoją tożsa-

mości w skomplikowanej strukturze

korporacyjnej. Rejestr ma charakter

publiczny, co oznacza, iż każdy ma

możliwość nieodpłatnego sprawdzenia

informacji. Stanowi on ważne źródło

dla wszystkich instytucji, które

zobowiązane są do weryfikacji danych

klientów i beneficjentów rzeczy-

wistych. Temat CRBR uwzględniony

został w projekcie zmian do ustawy

AML. Projekt wprowadza mechanizmy

weryfikacji danych zawartych w CRBR.

Zgodnie z jego założeniami, instytucje

obowiązane, jak np. banki czy

towarzystwa ubezpieczeniowe, powin-

ny odnotowywać i wyjaśniać wszelkie

rozbieżności pomiędzy danymi ustalo-

nymi a tymi, które znajdują się

w rejestrze. W przypadku potwierdze-

nia rozbieżności ich obowiązkiem jest

przekazanie stosownej informacji do

ministra właściwego ds. finansów

publicznych. Udokumentowane po-

winny być również utrudnienia zwią-

zane z weryfikacją tożsamości bene-

ficjenta rzeczywistego. Nowe wymogi

w zakresie weryfikacji danych BR,

oznaczają dla instytucji kolejne

obowiązki, które niewątpliwie wpłyną

na zwiększenie zaangażowania

pracowników odpowiedzialnych za ob-

szar AML. Zmiany dotykają również

beneficjentów rzeczywistych, którzy

dotychczas pełnili rolę biernych

uczestników procesu identyfikacji

i rejestracji w CRBR.
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Weryfikacja danych w CRBR

Monitorowanie zmian danych 
klientów

Kolejna zmiana wynikająca z Projektu

dotyczy sposobu monitorowania

zmian danych klientów i ich benefi-

cjentów rzeczywistych. Instytucje

zobowiązują swoich klientów do infor-

mowania o zmianie danych. Należy

jednak pamiętać, że odpowiedzialność

za ich aktualność spoczywa na insty-

tucji obowiązanej. Oznacza to, iż insty-

tucja powinna stworzyć cykliczny

proces weryfikacji danych klientów

oraz beneficjentów rzeczywistych,

który będzie stanowił gwarancję, że

dane w bazach instytucji są aktualne.

Jak przygotować się 
do nadchodzących zmian?

Instytucje obowiązane już teraz po-

winny rozpocząć prace mające na celu

dostosowanie procedur wewnęt-

rznych do nowych wymagań zawar-

tych w projekcie. Ponieważ zakres

obowiązków ulega rozszerzeniu, nale-

ży również przewidzieć, jaki to będzie

miało wpływ na organizację pracy

zespołów AML, które już teraz są

mocno obciążone. Kolejnym krokiem

powinna być weryfikacja narzędzi

informatycznych w celu ustalenia, czy

posiadają one automatyczne mecha-

nizmy pozwalające na realizację no-

wych obowiązków np. weryfikację

danych w CRBR.

Projekt wprowadza obowiązek

dostarczania przez nich dokumentów

i informacji niezbędnych dla doko-

nania prawidłowego zgłoszenia do

rejestru. Niedopełnienie przez spółki

obowiązku zgłoszenia beneficjenta

rzeczywistego do CRBR lub podanie

nieprawidłowych danych, oznacza

karę administracyjną do 1 mln złotych.



Mimo iż nie jest jeszcze znana

ostateczna treść nowelizacji ustawy

AML, instytucje obowiązane powinny

już przygotowywać się na zmiany.

Dodatkowo pewne jest, iż działania

podejmowane na szczeblu Unii

Europejskiej będą generowały kolejne

zmiany w prawie krajów człon-

kowskich – w tym Polski.

Komisja Europejska ogłosiła nowy plan

działania dotyczący kompleksowej

polityki Unii w zakresie zapobiegania

praniu pieniędzy i finansowaniu

terroryzmu. Wynika z niego, iż Komisja

oprócz nowelizacji przepisów dotych-

czas obowiązujących i zwiększenia

poziomu harmonizacji, zakłada stwo-

rzenie nowej instytucji unijnej, której

zadaniem będzie dbanie o jednolite

stosowanie przepisów w obszarze

AML oraz nadzór z poziomu UE.

Planowane jest również wzmocnienie

koordynacji działań instytucji krajo-

wych zajmujących się analizą tran-

sakcji finansowych oraz zwiększenie

współpracy między systemami wymia-

ny informacji w postępowaniach

sądowych i policyjnych.

CRBR – Centralny Rejestr Benefi-

cjentów Rzeczywistych jest system-

em, w którym są gromadzone i prze-

twarzane informacje o beneficjent-

ach rzeczywistych, tj. osobach fizycz-

nych sprawujących bezpośrednią lub

pośrednią kontrolę nad spółką

CEIDG – Centralna Ewidencja i In-

formacja o Działalności Gospo-

darczej. Jest to spis przedsiębiorców,

będących osobami fizycznymi, pro-

wadzony w systemie teleinforma-

tycznym przez ministra właściwego

do spraw gospodarki

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy jest

rejestrem publicznym zawierającym

spis podmiotów

REGON - Rejestr REGON jest bieżąco

aktualizowanym zbiorem informacji

o podmiotach gospodarki narodowej

prowadzonym w systemie informa-

tycznym w postaci centralnej bazy

danych.

11

Jak to działa?

Po zgromadzeniu danych klientów

oraz beneficjentów rzeczywistych,

system Asseco AML automatycznie

łączy się z bazami zewnętrznymi i po-

biera z nich dane. Gdy system odno-

tuje brak zgodności danych, zostaje

automatycznie wygenerowany alert,

który trafia do odpowiedniego

pracownika. Cały proces jest zautoma-

tyzowany, a pracownik zostaje zaanga-

żowany tylko w przypadku ziden-

tyfikowania rozbieżności.

Dalsze działania pracownika również

są wspierane przez system, gdyż

zakłada on sprawę, w której ewiden-

cjonowane są wszystkie kroki podej-

mowane w celu uzyskania wyjaśnień.

Dzięki temu w przypadku kontroli

organów zewnętrznych dysponujemy

pełną dokumentacją zgromadzoną

podczas procesowania sprawy.

Plany Komisji Europejskiej
Wsparcie narzędzi 
informatycznych

Zakres obowiązków, jakie dzisiaj

nakłada ustawa AML na instytucje

obowiązane, nie jest możliwy do reali-

zacji bez wsparcia ze strony narzędzi

informatycznych. Ważne, aby były to

narzędzia, które w łatwy sposób

można dopasować do aktualnych oraz

przyszłych potrzeb instytucji. Nie bez

znaczenia jest również doświadczenie

dostawcy w projektowaniu i wdraża-

niu narzędzi AML na rynku polskim.

Dla spełnienia wymogów ustawy AML

w zakresie weryfikacji danych klienta

oraz beneficjenta rzeczywistego nie-

zbędna jest funkcjonalność umożliwia-

jąca porównanie danych podmiotów

z bazami zewnętrznymi. Funkcjonal-

ność ta pozwala również na monitoro-

wanie zmian danych klientów.

W przypadku systemu Asseco AML

weryfikacja danych odbywa się w na-

stępujących bazach zewnętrznych:



Przygotuj się - nadchodzi fala 
inteligentnej automatyzacji!



Korzyści użytkowania z 
robotyzacji i SI
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84%
przedsiębiorstw 

planuje 

przyspieszyć 

cyfryzację

procesów

do roku 2025

Robotyzacja i sztuczna inteligencja

doskonale wspiera i uzupełnia inteli-

gencję ludzką. Właśnie dlatego robot

to idealny kandydat na asystenta.

Uwalniając człowieka od wykonywania

rutynowych czynności, otwiera drogę

do większej kreatywności i innowa-

cyjności. Organizacje, które stawiają

na takich asystentów, mają znacznie

większe szanse na zbudowanie prze-

wagi konkurencyjnej. W Polsce, są już

firmy, które zautomatyzowały dzie-

siątki procesów. W ślady pionierów

idą kolejne przedsiębiorstwa.

O automatyzacji, robotyzacji, uczeniu

maszynowym i inteligentnym OCR sły-

szała już większość z przedstawicieli

biznesu. Mówi się o wielu udanych

projektach i wdrożeniach. Na rynku

dostępne są zaawansowane techno-

logie i doświadczeni partnerzy, którzy

po wysłuchaniu wyzwań Klienta, pot-

rafią zaproponować satysfakcjonujące

rozwiązanie. Zarówno narzędzia jak

i kompetencje są już dostępne, a jed-

nak nie wszystkie projekty automa-

tyzacji procesów i nie każdy projekt

transformacji cyfrowej kończy się suk-

cesem.

Wiele wskazuje na to, że szeroka

dostępność takich technologii jak:

Robotic Process Automation, uczące

się systemy OCR, czy dostępne do

zaadoptowania komponenty uczących

się algorytmów, znacznie poszerzyły

grono osób zaangażowanych w pro-

jekty IT oraz zmieniły znaczenie po-

działu pomiędzy IT i biznesu, niez-

będnego, by osiągnąć sukces przy

wdrożeniu. Dzięki temu, że techno-

logie automatyzujące potrafią praco-

wać coraz bliżej człowieka i są coraz

skuteczniejsze w dostosowaniu się

do istniejących procesów w firmie,

rośnie znaczenie znajomości tych pro-

cesów, ich przebiegu oraz budowy,

a relatywnie maleje znaczenie

zagadnień czysto technicznych doty-

czących wdrażanej technologii.

To bardzo dobra wiadomość, bo dzięki

temu użytkownicy technologii są

w większym stopniu zaangażowani

w sam projekt, co po pierwsze zwięk-

sza szanse, że technologia faktycznie

rozwiąże ich problemy, a po drugie

daje możliwość pracownikom opera-

cyjnym lepszego zaznajomienia się

z pracą przy nowych technologiach,

projektach i zagadnieniach związanych

z kreatywnym rozwiązywaniem prob-

lemów operacyjno-biznesowych. To

jest bardzo pożądany trend, bo

zgodnie z raportem World Economic

Forum ‘The Future of Jobs Report

2020’ aż 84% przedsiębiorstw

planuje przyspieszyć cyfryzację

procesów do 2025 roku. Oznacza to,

że manualnej pracy będzie coraz

mniej do wykonywania, za to

wzrośnie zapotrzebowanie na osoby

zdolne do wdrażania automatyzacji i

cyfryzacji.



Nie chodzi o niuanse związane z

narzędziami programistycznymi, ale

raczej o świadomość możliwości

technologii oraz jej uwarunkowań poś-

ród pracowników jednostek bizne-

sowych, którzy uczestniczą w pro-

jektowaniu robotów oraz później będą

korzystać z efektów ich pracy. Ta świa-

domość sprawia, że projekty realizo-

wane są sprawniej i przynoszą o wiele

lepsze efekty. Częściej udaje się je

zmieścić w harmonogramie i w bud-

żecie. Właśnie dlatego powstają różne

inicjatywy szkoleniowe, jak na przyk-

ład Inteligent Process Automation

Academy utworzona przez firmę

Mindbox, w ramach której są spec-

jalistyczne i ogólne szkolenia poświę-

cone inteligentnej automatyzacji.

Świat doświadcza rewolucji techno-
logicznej, która coraz odważniej
wkracza do organizacji i przejmuje
stanowiska pracy. Po pierwszych la-
tach obawy przed automatyzacją czy
sztuczną inteligencją wydaje się, że
obecnie technologia jest postrzegana
bardziej jako pomoc w realizacji
procesów biznesowych niż jakiekol-
wiek zagrożenie. Sytuacja taka
oznacza tylko jedno - w najbliższych
latach wzrośnie zapotrzebowanie na
pracowników potrafiących wyko-
rzystać potencjał nowoczesnych
rozwiązań technologicznych w miejsce
operatorów procesów. Kluczowe jest
by w ślad za tym trendem szły
możliwości zdobycia kompetencji nie-
zbędnych do funkcjonowania w cy-
frowej rzeczywistości w biurze – i to
zarówno z perspektywy pracowników
jak i firm, które odczuwają coraz
pilniejszą potrzebę rozbudowy kom-
petencji technologicznych, nawet je-
żeli ich biznes niekoniecznie z tech-
nologią do tej pory się kojarzył.

Roboty przyśpieszają 
procesy biznesowe, 
zapewniają wzrost 
produktywności,      

a przy tym 
zwiększają precyzję   

i redukują liczbę  
błędów. Pracują 
konsekwentnie, 

zgodnie z ustalonymi 
regułami i nigdy się 

nie męczą. Mogą 
pracować nocą 

i w wielu 
zastosowaniach, 

efekty ich pracy są   
w większości 
przypadków 

widoczne bardzo 
szybko. Zwrot z 

inwestycji w projekt 
automatyzacji 

procesów 
biznesowych, 

osiągany jest w kilka 
miesięcy.

Co to oznacza dla różnych 
departamentów firmy? 

Oznacza to, że w dzisiejszych czasach,

już nie tylko pracownicy IT, ale także

księgowi, pracownicy operacyjni,

administracji itd. powinni nabywać

umiejętności technologiczne i projek-

towe, by po pierwsze; zapewnić niez-

będne kompetencje organizacji

do wdrażania technologii; jak i by móc

po wdrożeniu pracować w zdigitalizo-

wanym środowisku pracy, gdzie praca

z najnowszymi technologiami będzie

standardem. Zmiany zachodzą szyb-

ko, kwestią czasu pozostaje, aby

biznes zdołał wyposażyć się w odpo-

wiednie kompetencje, zanim nadej-

dzie zapowiadana fala automatyzacji.

Obserwuje się od lat, że wiedza ogólna

dotycząca inteligentnej automatyzacji

procesów, a także o tym, które proce-

sy są najlepszymi kandydatami, a jakie

nie nadają się do automatyzacji, ma

znaczący wpływ na postrzeganie i re-

zultaty projektów. Inteligentna auto-

matyzacja to jeden z głównych nurtów

cyfrowej transformacji. Roboty przy-

śpieszają procesy biznesowe, za-

pewniają wzrost produktywności, a

przy tym zwiększają precyzję i redu-

kują liczbę błędów. Pracują kon-

sekwentnie, zgodnie z ustalonymi

regułami i nigdy się nie męczą. Mogą

pracować nocą i w wielu zastoso-

waniach, efekty ich pracy są w

większości przypadków widoczne

bardzo szybko. Zwrot z inwestycji w

projekt automatyzacji procesów biz-

nesowych osiągany jest w kilka

miesięcy.

Dlatego tak ważne jest, by pracownicy

zostali wyposażeni w umiejętności

cyfrowe, aby zmaksymalizować ko-

rzyści dla organizacji. Zmaksymalizo-

wany jest już nie tylko zwrot z in-

westycji poniesionej na samą techno-

logię, ale również z zainwestowa-

nego czasu, jaki zespoły angażują w

projekt.
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http://box.mindbox.com.pl/rpa-foundations/


Jak zacząć robotyzację w 
organizacji? 

https://stock.adobe.com/ie/images/robotic-hand-pressing-a-keyboard-on-a-laptop-3d-rendering/244473269?prev_url=detail&asset_id=299562309
https://stock.adobe.com/ie/images/robotic-hand-pressing-a-keyboard-on-a-laptop-3d-rendering/244473269?prev_url=detail&asset_id=299562309


Firmy często 
zaczynają 

robotyzację od 
znalezienia jednego 
procesu, który ich 

zdaniem nadaje się 
do automatyzacji        

i starają się wdrożyć 
w nim robota. Choć 

w wielu przypadkach 
takie podejście 
działa, nie jest 

jednak optymalne. 
Tylko poznanie 

potencjału 
robotycznego 

procesów pozwala 
efektywnie wdrożyć 

roboty w całej 
organizacji. 

Czym jest potencjał 
robotyczny procesów?
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W uproszczeniu analiza potencjału

robotycznego procesów w organizacji

odpowiada na 2 podstawowe pytania:

▪ które procesy w organizacji mogą 

zostać zrobotyzowane?

▪ które procesy w organizacji opłaca 

się zrobotyzować?

Aby przeanalizować procesy pod

kątem możliwości robotyzacji należy

ocenić je i poszczególne ich elementy

pod kątem spełniania szeregu kryte-

riów robotycznych. Natomiast sama

opłacalność robotyzacji procesów

najczęściej wyrażana jest w postaci

liczby FTE (ang full time equivalent,

czyli etatów), które dzięki robotyzacji

procesu mogłyby zostać uwolnione.

Oczywiście przy ocenie potencjału

robotycznego nie należy brać pod

uwagę wyłącznie oszczędności kosz-

towych, ale również innego rodzaju

korzyści finansowe i niefinansowe.

W zależności od potrzeb i priorytetów

organizacji mogą to być m.in.

możliwość zwiększenia wydajności

procesów, poprawy ich jakości /

zmniejszenia liczby błędów, ale także

większa niezawodność i ciągłość pro-

cesów oraz zwiększenie motywacji

i zaangażowania pracowników dzięki

zabraniu im najbardziej uciążliwych

i powtarzalnych zadań.

Kompleksowa analiza procesów pod

kątem możliwości robotyzacji wydaje

się naturalnym pierwszym krokiem w

robotyzacji organizacji. Dlaczego więc

tak wiele firm unika tego etapu (z

ankiety przeprowadzonej przez Gekko

advisoryNOW wynika, że jedynie 20%

firm zainteresowanych robotyzacją ma

zdefiniowany potencjał robotyczny,

kolejne 73% widzi taką potrzebę i ma

zamiar go zdefiniować)?

Etapy analizy procesów

Kompleksowa analiza procesów,

zwłaszcza w dużych organizacjach,

musi być przeprowadzona w sposób

usystematyzowany i przemyślany.

Często dużym wyzwaniem w wielu

organizacjach jest już sama inwen-

taryzacja procesów i ich hierarchizacja.

Dlatego w pierwszym kroku należy

dobrze określić zakres analizy poprzez

wyodrębnienie procesów w organi-

zacji. Na tym etapie możliwe jest już

wykluczenie z analiz robotycznych

procesów, które w sposób oczywisty

nie nadają się do robotyzacji.

Drugim etapem analiz powinna być

wstępna ocena możliwości robotyzacji

poszczególnych elementów analizo-

wanych procesów przy zastosowaniu

określonych kryteriów. Pozwala to

odrzucić te procesy i te elementy

procesów, które nie spełniają kry-

teriów brzegowych robotyzacji i wy-

brać do dalszych analiz te, które

wstępnie te kryteria spełniają.

Finalnym etapem analizy procesów

jest zastosowanie szczegółowych

kryteriów oraz oszacowanie poten-

cjału robotycznego i priorytetyzacja

elementów procesów do robotyzacji.

Analizy te powinny być dokonywane

przez osoby dobrze rozumiejące

kluczowe aspekty robotyzacji i posia-

dające umiejętność analizy procesów.

Bardzo ważne jest jednak również

zaangażowanie w analizy właścicieli

procesów i osób, które poszczególne

procesy realizują.

Główne przyczyny to brak doś-

wiadczenia w projektach robo-

tycznych, brak czasu, ale także brak

umiejętności analizy procesów i trud-

ność w zdefiniowaniu odpowiednich

i obiektywnych kryteriów oceny.
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Korzyści z analizy procesów 
pod kątem robotyzacji

Kompleksowa ocena potencjału 
robotycznego

Priorytetyzacja procesów i 
elementów procesów 

do robotyzacji – wskazanie tych,
które powinny zostać zrobotyzowane 

w pierwszej kolejności

Przygotowanie mapy drogowej 
robotyzacji pozwalającej

odpowiednio zaplanować i 
przeprowadzić projekt robotyczny

w organizacji

Minimalizacja ryzyka 
niepowodzenia projektu 

robotycznego

Transfer wiedzy – w trakcie
projektu osoby przeprowadzające 
analizę mogą dzielić się wiedzą z 
osobami realizującymi procesy

Zaangażowanie pracowników            
w projekt robotyzacji – w prace 

zaangażowani są właściciele 
procesów i specjaliści z całej 

organizacji

Oszczędność czasu – dobrze 
przygotowane wstępne analizy 
pozwalają znacząco zwiększyć 
efektywność i czas wdrożenia

Ocena skutków finansowych 
robotyzacji i wskazanie najbardziej 

opłacalnych wariantów



Kluczowym czynnikiem sukcesu analiz

procesów i definiowania ich poten-

cjału robotycznego jest właściwe

zdefiniowanie kryteriów, pod kątem

których procesy i ich elementy są

oceniane. Kryteria te mogą mieć różną

postać: ilościową i jakościową, ale

również różny mechanizm stoso-

wania: być brzegowe (czyli takie,

których niespełnienie sprawia, że dany

proces nie nadaje się do robotyzacji)

lub szczegółowe (pozwalające

właściwie priorytetyzować elementy

procesów do robotyzacji).

Część kryteriów stosowanych w ana-

lizach robotycznych ma charakter

uniwersalny i może być stosowana we

wszystkich organizacjach, jednak każ-

da lista i definicje kryteriów powinny

być dostosowane do potrzeb, moż-

liwości i priorytetów poszczególnych

organizacji.

Cyfrowość danych wykorzystywanych

w procesie – ustalenie czy dane

wejściowe do procesu mają charakter

cyfrowy, jakiego rodzaju dane i pliki są

przetwarzane (nie wszystkie dane

cyfrowe dają się efektywnie „zroboty-

zować”), czy w ramach realizacji

procesu pobiera się jakieś dodatkowe

dane z zewnątrz. Jest to kryterium

brzegowe, brak danych cyfrowych

uniemożliwia robotyzację procesu

Standaryzacja procesu – pozwala na

weryfikację na ile proces posiada

jasny, zdefiniowany, jednoznaczny

przebieg, czy jest on opisany proce-

durą albo możliwy jest jednoznaczny

opis schematu postępowania w pro-

cesie, w tym ustalonej ścieżki obsługi

ewentualnych wyjątków. Aby możliwa

była robotyzacja procesu, powinien on

być odpowiednio wystandaryzowany.

Zasobochłonność procesu – kluczowe

kryterium z punktu widzenia oceny

potencjału robotycznego procesu

i weryfikacji opłacalności jego roboty-

zacji. Wartość brzegowa z jednej

strony wynika z obiektywnych,

niezależnych od organizacji czynników

związanych z kosztami robotów i ich

wdrożenia, z drugiej strony jest

pochodną priorytetów i możliwości

organizacji.

Podatność na błędy ludzkie - pozwala

określić z jakimi rodzajami poten-

cjalnych błędów wiąże się realizacja

procesu, jak wysokie jest prawdopo-

dobieństwo ich wystąpienia i jak po-

ważne konsekwencje wiążą się z po-

pełnieniem błędów w procesie. Im

proces bardziej narażony na poważne

błędy, tym większe uzasadnienie jego

robotyzacji (roboty nie popełniają

błędów).

Kryteria analizy procesów Wybrane kryteria stosowane w analizach procesów 
pod kątem robotyzacji:
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Jak to 
wygląda w 
praktyce

?
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Ankieta 

zrealizowana przez 

Gekko advisoryNOW 

pokazuje, jakie są 

najważniejsze 

przeszkody w 

uruchomieniu 

robotyzacji w 

organizacjach top 

managerów, którzy 

wzięli udział w 

badaniu. 

Nie wiem jakie korzyści 
przynosi robotyzacja

Nie wiem czy robotyzacja 
ma potencjał w mojej firmie

Obawiam się reakcji 
pracowników

Nie mam wiedzy, co jest 
potrzebne do robotyzacji

Obawiam się wysokich 
kosztów

Obawiam się

o bezpieczeństwo danych

Większość tych przeszkód może zostać zlikwidowana przez odpowiednio

przeprowadzoną analizę procesów i ocenę ich potencjału robotycznego.

Takie rezultaty osiągnięto m.in. w realizowanym przez zespół analityków

procesowych z Gekko advisoryNOW wraz z ekspertami od robotyki z Digital

Teammates projekcie dla dużej polskiej grupy ubezpieczeniowej.

Wyniki prac to m.in.:

Przeszkolony zespół Klienta

Przeanalizowane 232 procesy

80h godzin warsztatów z właścicielami procesów
i specjalistami

12 procesów (26 podprocesów) rekomendowanych
do robotyzacji

Rekomendacja optymalnego modelu wdrożenia RPA

Mapa drogowa wdrożenia wraz z analizą kwestii 
technologicznych, regulacyjnych i propozycją KPIs

Wieloscenariuszowy Business Case robotyzacji
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W następnym numerze m.in. :

▪ Kontroling strategiczny kluczem do skutecznego zarządzania.

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

▪ Nowoczesny konsulting – dlaczego tak ważna jest synergia 
z klientem? 



Violetta Małek
Gekko advisoryNOW

Paweł Młyński
Gekko advisoryNOW

AUTORZY

Konrad Jakubiec
Mindbox

Edyta Zdziarska
Asseco Poland S.A.



Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.
Spektrum Tower
ul. Twarda 18 | 00-105 Warszawa
tel. +48 22 295 69 60 
mob. +48 606 564 406
www.advisorynow.pl

We WISH YOU
a MERRY CHRISTMAS

& 
a very PROSPEROUS

NEWs YEAR!!!
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