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1) 101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji biznesu - czyli pierwsza pomoc dla managera w erze robotów
- https://robonomika.pl/101-pytan-i-odpowiedzi-nt-robotyzacji-biznesu-czyli-pierwsza-pomoc-dla-managera-w-erze-robotow

2) Wynająć, kupić czy zbudować roboty - czyli jakie są drogi dojścia do zrobotyzowanej firmy:
- https://robonomika.pl/wynajac-kupic-czy-zbudowac-roboty-czyli-jakie-sa-drogi-dojscia-do-zrobotyzowanej-firmy

3) Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów:
- https://robonomika.pl/podroz-w-strone-zaawansowanej-automatyzacji-i-robotyzacji-procesow-moja-prezentacja-z-xii-kongresu

4) Czy robot (softwarowy) to aplikacja i dlaczego jest to istotne:
- https://robonomika.pl/czy-robot-softwarowy-aplikacja-i-czy-jest-istotne

5) Czego powinny uczyć się osoby zajmujące się RPA:
- https://robonomika.pl/co-powinny-umiec-osoby-zajmujace-sie-rpa-robotic-process-automation

6) Jak, po etapie Proof of Concept, znaleźć w firmie procesy do robotyzacji:
- https://robonomika.pl/jak-po-etapie-proof-concept-znalezc-w-firmie-procesy-do-robotyzacji
7) Plakaty na ścianę z kluczowymi koncepcjami RPA (Robotic Process Automation): 
- https://robonomika.pl/plakaty-na-sciane-z-kluczowymi-koncepcjami-rpa-robotic-process-automation

8) Podsumowanie i slajdy z wrześniowego seminarium AURORA'2018:
- https://www.robonomika.pl/podsumowanie-i-slajdy-z-seminarium-aurora2018-automatyzacja-i-robotyzacja-rachunkowosci

9) Informacje nt. wyników badań dotyczących zarobków w branży RPA w Polsce:
- https://robonomika.pl/zarobki-menadzerow-analitykow-i-deweloperow-rpa-w-polsce-wyniki-badan-pogladowych-edycja-lipiec2018

10) Jak wybrać procesy, które warto robotyzować:
- https://robonomika.pl/wybor-procesu-do-pilotazowego-wdrozenia-rpa-jako-jeden-z-kluczowych-czynnikow-sukcesu-poc-edycja

10 wybranych tekstów 
na serwisie Robonomika.pl
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• Katalog antywzorców robotyzacji biznesu 

• Zestawienie polskich liderów wdrażania rozwiązań do automatyzacji 
i robotyzacji biznesu

• Katalog dostawców usług z zakresu RPA/AI i ich wdrożeń referencyjnych

• Katalog dostawców chatbotów / voicebotów / taskbotów i ich wdrożeń 
referencyjnych

• Katalog narzędzi do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych

• Katalog kluczowych kryteriów oceny platformy RPA - czyli jak wybrać dobre 
narzędzie do robotyzacji procesów

• Katalog (prawie) darmowych kursów on-line dotyczących Robotic Process
Automation

Poznaj zestawienia
serwisu Robonomika.pl

https://robonomika.pl/katalog-antywzorcow-robotyzacji-biznesu-edycja-luty-2019
https://robonomika.pl/katalog-polskich-liderow-firm-wdrazajacych-rozwiazania-z-zakresu-automatyzacji-rpa
https://robonomika.pl/katalog-dostawcow-uslug-z-zakresu-rpaai-i-ich-wdrozen-referencyjnych-edycja-listopad-2018
https://robonomika.pl/katalog-dostawcow-chatbotow-voicebotow-taskbotow-i-ich-wdrozen-referencyjnych-edycja-grudzien-2018
https://robonomika.pl/katalog-narzedzi-do-zrobotyzowanej-automatyzacji-procesow-biznesowych-rpa-edycja-listopad-2018
https://robonomika.pl/katalog-kluczowych-kryteriow-oceny-platformy-rpa-wymagania-na-narzedzie
https://robonomika.pl/katalog-prawie-darmowych-kursow-line-dotyczacych-robotic-process-automation-edycja-listopad-2018


Dawno, 
dawno temu
pojawił się…



początek powszechnej 
automatyzacji biurowej 
- obsługa tworzenia makr





. Temat robotów 
stał się modny

(syndrom lodówki)

Google Trends



Wymagający klient, 
często gotowy na 
innowacyjne produkty 
finansowe

Bardzo silnie 
regulowany obszar 
(z tendencją 
wzrostową)

Uwarunkowania
wdrażania
robotyzacji
banków w PL

Fintechy (powoli) 
rozpychające się 
na rynku

Często działalność 
w strukturach 
międzynarodowych 
korporacji

Złożone środowisko 
organizacyjno-
informatyczne (z 
elementami legacy)

Dążenie do 
poprawy 
współczynników 
rentowności 

Rynek B2C
zdominowany 
przez język polski 



Nie mamy
odwrotu…



Robotyzacja:

Jeden ze sposób automatyzacji, 
w którym praca ludzka
jest zastępowana za pomocą 
(ro)botów (softwarowych).

Rozwiązania do  
robotyzacji biznesu:

• Robotic Process Automation
• Chatboty / Voiceboty
• Expertise Automation & 

Augmentation Software 



Robot softwarowy
• Ma swoje imię (i czasami nazwisko)
• Ma swój User ID (np. w SAPie)
• Działa zgodnie z zaprogramowanym 

algorytmem, nie podejmuje 
autonomicznych decyzji

• Ma nadane uprawnienia dostępu 
do systemów (często bardzo duże)

• Podlega (co do zasady) audytom 
prowadzonym przez dział 
bezpieczeństwa (rzadziej IT) 

• Może mieć różny poziom złożoności 
(od prostych działań, po obsługę bardzo 
złożonego przepływu)

Robot = program komputerowy



Umiejscowienie
robotów
z perspektywy
rozwiązań IT

Infrastruktura
informatyczna

Aplikacje 
biznesowe
mające GUI

Roboty
(zastępujące 

pracowników)



Robotic Process Automation

Klasa oprogramowania stosowana do 
automatyzacji – zwykle na poziomie interfejsu 
użytkownika (GUI) działań, wykonywanych zwykle 
w kilku systemach (zrealizowanych w różnych 
technologiach), które są składowymi procesów 
biznesowych.

Działania te wykonuje w sposób autonomiczny 
robot softwarowy (utworzony najczęściej za 
pomocą wizualnego kreatora) na bazie 
zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, 
z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w 
których wymagane jest zaangażowanie człowieka.

RPA = klasa narzędzi IT



Roboty programowe sprawdzają się, przy 
masowych procesach, które mają być 
obsłużone w identyczny (stały) sposób

Obsługa procesów masowych

Operacje wykonywane przez roboty
programowe realizowane są zwykle kilka 
razy szybciej od tych przez ludzi

Wysoka efektywność pracy

Robot programowe dobrze radzą 
sobie z dobrej jakości danymi 
ustrukturalizowanymi

Praca na danych ustrukturalizowanych

Wyróżniki 
zastosowania 
robotów 
programowych

Wdrożenie robota nie wiąże się z 
koniecznością modyfikacji istniejących 
systemów IT 

Brak modyfikacji systemów IT



Pobranie 
/ zapisanie 

danych 
z systemu klasy

Enterprise 
(np. SAP)

Zlecenie 
/ odebranie 

wyników 
z systemu OCR

Odczyt danych
ze strony WWW

Praca 
na plikach

(zapis/odczyt)

Praca na 
mailach 

(odebranie
/ wysłanie)

….

Co może 
robić robot 
(przykłady)



Robot czytający 
stany kont 
bankowych

Roboty finansowe
działające w Polsce
(przykłady)

Robot wysyłający 
powiadomienia 

o nierozliczonych 
saldach kont 
bankowych

Robot rozliczający 
delegacje (łączenie 
pozycji z delegacji 
z wydatkami karty 

kredytowej)

Robot 
reklasyfikujący 

należności

Robot rozliczający 
nakłady inwestycyjne 

z wydatków 
pracowniczych

Robot 
rozksięgowujący 

faktury 
wielopozycyjne

Robot dokonujący
księgowania 

rezerw

Robot dokonujący
księgowania 

pakietów 
konsolidacyjnych

Robot 
realizujący opłaty 

środowiskowe

Robot 
do obsługi

ryzyka kredytowego



Narzędzie
cięcia 
kosztów
(redukcja FTE)



Zrównoważenie godzin 
pracy / rozładowanie 
kumulacji pracy

Rozwój pracowników 
wewnątrz organizacji 
(IT, Biznes)

Zmniejszenie ryzyka 
operacyjnego –
mniejsza ilość 
błędów ludzkich 

(Nie)oczywiste
korzyści
z robotyzacji

Zmiana charakteru 
pracy - od obsługi 
standardu do obsługi 
wyjątków

Zmiana kultury 
organizacyjnej – na 
bardziej innowacyjną

Zapewnienie 
potencjału do 
świadczenie 
nowych usług

Wzmocnienie motywacji 
do standaryzacji i 
optymalizacji 
istniejących procesów



RPA = pęknięte
serce szefa IT



Co nas czeka w przyszłości?.



Stopień
automatyzacji
w branżach
w ciągu 3-4 lat
(skala 1-5)



Zakres
automatyzacji 
za 3-4 lata
(skala 1-5)



Kierunki rozwoju
narzędzi RPA

Specjalista 
wykonuje część 

działań, wspierając 
się robotem

]

Robot wykonuje 
większość działań 

w procesie. 
Specjalista 

podejmuje pewną 
część decyzji 
w procesie

Specjalista 
nadzoruje proces 
i podejmuje tylko 
kluczowe decyzje

Proces jest realizowany 
niezależnie

(bez specjalisty)

D
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Na razie jesteśmy bezpieczni.



AI finds that 
married couples
have a higher 
chance of divorce 
than single people.

Znalezione w sieci



Oprogramowanie 
jest łatwiej 
zaktualizować 
niż wiedzę
i umiejętności 
człowieka 

Przeczytane w Internecie



Zapraszam do odwiedzenia: 
https://robonomika.pl/101pytan



Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji 
w kreowaniu innowacjach cyfrowych

4 lipca 2019 r., kampus SGH, (Warszawa)
https://robonomika.pl/darwin
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