
Robotyzacja procesów biznesowych w sektorze 
finansowym – stan obecny i kierunki rozwoju
Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Redaktor naczelny Robonomika.pl



Prof. SGH, dr hab.
Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu 
Zarządzania Informatyką
Szkoła Główna Handlowa

Redaktor serwisu
Robonomika.pl

Zarządzanie strategiczne IT, 
architektura korporacyjna,  
ład danych, robotyzacja 
biznesu

Naukowiec

Budowanie świadomości
poprzez prelekcje, warsztaty,
konferencje, książki i artykuły

„Ewangelista”

Doświadczenia 
z kilkudziesięciu projektów 
dotyczących architektury i 
strategii IT oraz robotyzacji
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Aktualny stan robotyzacji procesów 
w sektorze finansowym



Aktualny stan robotyzacji procesów 
w sektorze finansowym



Informacje nt. 
zrealizowanego
badania

Badaniami objęto jednostki, które zadeklarowały 
posiadanie wdrożonego produkcyjnie przynajmniej 
jednego robota programowego (RPA/RDA/C-RPA).

Uzyskane wyniki mają charakter poglądowy – nie są 
reprezentatywne dla całej branży finansowej.

Badania przeprowadzone w okresie maj-czerwiec 2020 r. 
wśród 238 podmiotów – z czego 47 podmiotów to banki 
i zakłady ubezpieczeń.
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Doświadczenia 
sektora 
finansowego
we wdrażaniu 
robotyzacji



Liczba robotów
wdrożonych
w instytucjach
finansowych



Podmiot 
odpowiedzialny 
za budowę 
robotów
w instytucjach
finansowych



Zakres zmian w 
robotyzowanych 
procesach



Metodyka 
stosowana
podczas 
robotyzacji 
procesów



Miejsca
stosowania
robotów 
programowych



Rozwiązania
z zakresu 
hiper-
automatyzacji



Kluczowe trendy w nadchodzących
latach



Trzy główne trendy



.Narzędzia do Process Mining
/ Task Mining - czyli szukamy
prawdy o procesach

.
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Co możemy uzyskać?



mln USD mld USD
(2018 r.) (2023 r.)



. Narzędzia związane z proces mining

Źródło: Everest, 2020
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Narzędzia NoCode 
– czyli jak wyczarować 

aplikacje biznesowe 

.
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Rynek w 2020 r.: LowCode/NoCode – 13,2 mld USD
(w analogicznym czasie: RPA – 2 mld USD)

.

Gartner 2020 oraz Marketsandmarkets 2020



Kluczowi dostawcy.
Gartner 2020Forrester 2019



Do 2024 r. Ponad 65% aplikacji będzie tworzonych 
z wykorzystaniem  platform niskokodowych

.

Gartner, 2019



Jest cienka granica między 
anarchią a demokracją



Wizualne
tworzenie

kodu
(„rysowanie” 

procesu)

Komponenty
funkcjonalne

„Out of the box”
(widgety, 
pluginy)

Wsparcie 
pełnego 

cyklu życia 
oprogramowania

Architektura
rozwiązań

nakierowana
na skalowalność

Interfejs
użytkownika
rozwiązań

dostosowany
do web’a
/ mobile

Narzędzia 
zaprojektowane, 

aby spełniać 
normy 

regulatorów

Wyróżniki narzędzi 
LowCode / NoCode

Projektowane 
z myślą o 
uzyskaniu 
akceptacji 
ze strony 

IT/security

Wsparcie
różnych metod 

autoryzacji
– OpenID, 

LDAP, 
Kerberos

Obsługa 
integracji

ze światem 
zewnętrznym 
- SOAP,JSON,  
REST, oData

Wsparcie
dla tworzenia 

mikroserwisów

Deployment na
Docker EE, 

Azure Kubernetes 
Service oraz
Amazon ECS

Samoucząca
się platforma
do tworzenia 

kodu



Koopetycja zamiast 
konkurencji

.



Asystenci głosowi 
– czyli (zaawansowane)

AI w natarciu

.
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Z domu do biura.
Amazon Echo GOOGLE Home Assistant Apple HomePod



43% użytkowników internetu w wieku 
od 16 do 64 lat korzysta

z wyszukiwania głosowego 

.

GlobalWebIndex, 2019



W Polsce każdego miesiąca 
25% użytkowników internetu

korzysta z wyszukiwania głosowego

.

Voiceboty po polsku, 2020



Do 2023 r. 25% interakcji pracowników 
z aplikacjami będzie odbywać się 

za pośrednictwem głosu

.

Gartner, 2019



Słowo
ostrzeżenia
- VoiceBot
to rzadko 
QuickWin



Trzy dodatkowe trendy



Human-in-the-loop.

Automation Anywhere AARI

BluePrism Interact

UiPath Action Center



Popularyzacja łączenia robotów z ML
+ zarządzania cyklem życia modeli ML

.



Popularyzacja marketplace.



Zamiast podsumowania



Jaka przyszłość nas czeka?.



To samo tylko szybciej, więcej, bardziej intensywnie 
– aż powstanie nowa jakość

.



. Innowacje cyfrowe budują obecnie
przewagę konkurencyjną na rynku



Wizja bez realizacji
to tylko halucynacja



Kluczem jest wybranie odpowiednich narzędzi 
do dostarczania innowacji cyfrowych

.



.Ekosystem hiperautomatyzacji



Kontakt

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania IT

Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie

tel.: +48 501 707 525

mail:    sobczak@robonomika.pl

www:  robonomika.pl
.


