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TRANSFORMACJA CYFROWA UDERZY ZARÓWNO W KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN 

Zmiany na rynku pracy w wyniku transformacji cyfrowej, prognoza na 2030 r. 
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Źródło: McKinsey, The future of women at work. Transitions in the age of automation, McKinsey Global Institute 2019, link 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured Insights/Gender Equality/The future of women at work Transitions in the age of automation/MGI-The-future-of-women-at-work-Exec-summary-July-2019.pdf
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Nowe otoczenie 
konkurencyjne 
Fintechy, techfiny 

Wdrażanie technologii 
datafikacji 

Nowy typ klienta 

PERSONALIZACJA 

Źródło: istockphoto Źródło: istockphoto 

Źródło: shutterstock 

ZMIANY W SEKTORZE FINANSOWYM I BANKOWYM WYNIKAJĄ Z 
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Działalność banków zawsze 

opierała się na analizie i 

integracji danych 

50% czasu pracy w bankach 

polega na gromadzeniu i 

przetwarzaniu danych  

W epoce Big Data banki 

mogą korzystać z nowych 

źródeł danych w celu 

optymalizacji działania  

i personalizacji oferty 

Wdrażanie technologii 

datafikacji, postępująca 

automatyzacja i 

autonomizacja procesów  

w bankach przekłada się na 

radykalny wzrost 

efektywności pracy 

Źródło: Badanie DELab UW, WIB i Fundacji Cyberium 2020 

BANKI TO INSTYTUCJE SZCZEGÓLNIE PODATNE NA CYFROWĄ TRANSFORMACJĘ 
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ZBIERANIE  

PRZECHOWYWANIE 

ŁĄCZENIE 

PRZEKSZTAŁCANIE 

PRZETWARZANIE 

ANALIZOWANIE 

BUDOWANIE WZORÓW 
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ZMIANA RELACJI  
Z OTOCZENIEM 

AUTONOMIZACJA PROCESÓW 
BIZNESOWYCH 

INTELIGENTNE  
USŁUGI I PRODUKTY 

ZARZĄDZANIE OPARTE 
NA DANYCH 

DANE 
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• Masowa redukcja miejsc pracy • Konieczność zrekrutowania pracowników 

o szerokim wachlarzu kompetencji 

przyszłości 

• Konieczność szkolenia personelu 

Konsekwencje 

Radykalne ograniczenie 

pracy powtarzalnej i 

rutynowej, również 

takiej, która dotychczas 

była uważana za 

emblematyczną dla 

sektora bankowego 

Wzrost znaczenia 

zadań polegających 

na budowaniu i 

podtrzymywaniu 

relacji z klientami 

INTELIGENTNA 
AUTOMATYZACJA 

(AUTONOMIZACJA) 

PLATFORMIZACJA 

PERSONALIZACJA 

Źródło: Badanie DELab UW, WIB i Fundacji Cyberium 2020 

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZEMIAN PRACY W SEKTORZE BANKOWYM 
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Automatyzacja obejmie wszelkie 
zadania, które polegają na 
wykonywaniu powtarzalnych 
czynności, a zatem mogą ulec 
algorytmizacji.  

Źródło: Na podstawie: PwC, Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact 
of automation, PwC, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/impact_of_automation_on_jobs.pdf.  
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W SEKTORZE FINANSOWYM AUTOMATYZACJA PRACY BĘDZIE ZACHODZIĆ 
WYJĄTKOWO SZYBKO 

Udział miejsc pracy potencjalnie zagrożonych automatyzacją 
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Skutki automatyzacji 
dotkną w większym 
stanowiska zajmowane 
przez kobiety 

 Prawdopodobieństwo automatyzacji stanowiska   

 Podatność zadań na automatyzację    

Źródło: Accenture, The Impact of Cognitive Computing in Managment, Accenture 
Institute for High Performance and Accenture Strategic Study, 2015.; R. Straus, Will You 
Be Replaced by a Robot, "This is Money" 2014.  

AUTOMATYZACJA ZAGRAŻA NAWET POŁOWIE OBECNYCH MIEJSC PRACY W BANKACH 

Źródło: Badanie DELab UW, WIB i Fundacji Cyberium 2020 
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• Dostarczanie klientom możliwości 
mobilnej samoobsługi  

• Edukacja klientów tak, aby potrafili 
wykorzystywać możliwości mobilnej 
samoobsługi 

• Doradztwo i personalizacja doświadczenia 
• Tworzenie partnerskiej relacji z klientem  

• Kompetencje cyfrowe, w tym zaawansowane 
kompetencje obsługi urządzeń mobilnych  
 

• Zaawansowane kompetencje interpersonalne –
budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem 
 

• Umiejętność do współpracy z systemami 
opartymi na AI 

Banki zaczynają pełnić nowe role… … które wymagają od ich pracowników nowych kompetencji i 
umiejętności 

Źródło: Badanie DELab UW, WIB i Fundacji Cyberium 2020 

W BANKACH ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
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Źródło: Śledziewska, Włoch 2020 

Aktywności wykonywane 
wyłącznie przez ludzi 

Aktywności hybrydowe wykonywane 
wspólnie przez ludzi i maszyny 

• Nierutynowe zadania 
fizyczne 

• Nierutynowe zadania 
kognitywne 

• Współpraca  
z innymi 

• Zarządzanie ludźmi 
• Przedsiębiorczość 

• Zadania rutynowe 
• Autonomiczne 

podejmowanie 
decyzji 

• Zbieranie, integracja 
i analiza danych 

• Przestrzeganie 
procedur  
i standardów 

• Wzmacnianie 
potencjału 
umysłowego 

• Wzmacnianie 
potencjału 
fizycznego 

• Niestandardowe 
rozwiązania 

• Rozwiązywanie 
złożonych 
problemów 

• Krytyczne myślenie 
 

Aktywności wykonywane 
wyłącznie przez maszyny 

Ludzie dopełniają 
maszyny 

AI zwiększa ludzkie 
możliwości 

ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE: NOWE ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW 
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KLUCZOWE 

 IA – automatyzacja procesów, integracja 

systemów i danych (tu rola PFR)  

 Podpisy kwalifikowany – identyfikacja 

pozwala by procesy stały się całkowicie 

zdalne 

 Systemy do pracy zdalnej (funkcje 

monitorowania pracy, wykonywanych zadań, 

profilowanie pracownika) 

 Szkolenia online 

Produkty 1 

Praca zdalna 2 

Bankowość oddziałowa 3 

Automatyzacja procesów 4 
Źródło: Badanie DELab UW, WIB i Fundacji Cyberium 2020 

PRZYŚPIESZENIE TRANFORMACJI CYFROWEJ  
GŁÓWNE OBSZARY TRENDÓW ZWIĄZANYCH Z COVID-19 
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CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ N = 172 
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PANDEMIA COVID-19 PRZYSPIESZYŁA TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ  
I ZINTENSYFIKOWAŁA PROCESY, KTÓRE ZAINICJOWANE ZOSTAŁY W OSTATNICH LATACH 

Dużo jest takich rzeczy, które po 
prostu przyspieszyły -  
digitalizacja, e-commerce, to 
nie jest nowy trend, ale przez 
trzy miesiące dokonało się coś, 
co dokonywało się wcześniej 
przez 3 lata 

63% ZINTENSYFIKOWANIE PROCESÓW 
AUTOMATYZACJI W TRAKCIE PANDEMII 

29%  WYRAŹNE PRZYSPIESZENIE  

Zadania, w których 
respondenci doświadczyli 
widocznej automatyzacji 
czasie pandemii  
(% respondentów) 
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PRZED PANDEMIĄ ODCZUWANIE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z REWOLUCJI 
TECHNOLOGICZNEJ BYŁO STOSUNKOWO NIEWIELKIE 

 Doświadczenie automatyzacji w ciągu ostatnich 3 lat (% respondentów): 
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WEDŁUG PRACOWNIKÓW JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ WIDOCZNYCH I REWOLUCYJNYCH 
PRZEMIAN WYWOŁANYCH PRZEZ PANDEMIĘ BYŁO PRZEJŚCIE NA PRACĘ ZDALNĄ 
89% DOŚWIADCZYŁO ZMIANY FORMY WYKONYWANEJ PRACY 

Po prostu zapadła decyzja, że w 
zasadzie 70% organizacji w 
przeciągu dwóch tygodni 
przechodzi na pracę zdalną […] My 
sobie z tym poradziliśmy bardzo 
dobrze dlatego, że i sprzętowo 
byliśmy w dużej mierze 
przygotowani i [...] funkcjonowała 
już tak zwana telepraca.   

PRACA PRZED PANDEMIĄ W TRAKCIE PANDEMII 

2% 
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PANDEMICZNE „SPRAWDZAM” 
PRACOWNIK 

FIRMA 
SPOSÓB 

WYKONYWANIA 
PRACY 

NOWA ORGANIZACJA 
PRACY W CZASIE COVID-19 
ZREWIDOWAŁA 
FUNKCJONOWANIE 
AKTORÓW W SEKTORZE 
FINANSOWYM  
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51% 

11% 

52% 

Twierdzi, że praca zdalna wymaga nowych kompetencji, w 
tym kompetencji cyfrowych 

Odczuwa niewystarczające wsparcie i nadzór przełożonego 

Podczas pracy zdalnej ma problem z wytyczeniem granicy 
między życiem zawodowym a prywatnym 

PRACOWNICY KONIECZNIE MUSZĄ DOPOSAŻYĆ SIĘ W NIEZBĘDNE KOMPETENCJE,  
W TYM TECHNICZNE I CYFROWE 

Widzę problemy w pracy zdalnej, 
które wynikają często z braku 
odcięcia czasu prywatnego od 
czasu pracy. To szczególnie dotyczy 
osób, które łatwo popadają w takie 
poczucie obowiązku zakończenia 
powierzonych zadań. Czyli cały czas 
nie są w stanie zamknąć drzwi, 
położyć klapy od laptopa. 
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JEDNA TRZECIA FIRM NIE WYKORZYSTYWAŁA SYSTEMÓW DO PRACY ZDALNEJ 
PRZED PANDEMIĄ 

 Czy przed pandemią w firmie wykorzystywany był system do pracy zdalnej? (% respondentów) 
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83% 

58% 

26% 

Uważa, że pracodawca sprawnie przeprowadził przejście na 
pracę zdalną w czasie pandemii 

Deklaruje, że zdalnie pracuje bardziej efektywnie 

W czasie pracy zdalnej nie czuje się częścią zespołu 

Ten proces został dosyć 
dobrze,[...] zarządzony. [...] nie 
było w ogóle obowiązku 
przychodzenia do biura, a osoby, 
które dojeżdżały do pracy 
środkami komunikacji masowej, 
wręcz miały nakaz korzystania z 
home office.  

FIRMY PRACUJĄ NAD INFRASTRUKTURĄ I PROCESEM ZMIANY ORGANIZACYJNEJ 
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APLIKACJE DO SPOTKAŃ ONLINE, CZATY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE ZDALNY DOSTĘP 
DO ZASOBÓW TO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ROZWIĄZANIA DO PRACY ZDALNEJ 

Jakie narzędzia używane są w firmie w czasie pracy zdalnej? (% respondentów) 
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FORMA WYKONYWANIA PRACY: ZMIANA PRZESTRZENNA I ORGANIZACYJNA PRACY 
ZDALNEJ  

38% 
Twierdzi, że praca poza biurem jest mniej komfortowa, 
odczuwają fizyczne skutki pracy w domu 

31% Odczuwa większy stres i obciążenie psychiczne 

13% Napotyka trudności w samodzielnym zorganizowaniu się 

21% 
Twierdzi, że praca zdalna jest uciążliwa, bo nie ma 
warunków do wydajnej pracy w domu 

To były głównie problemy 

związane z warunkami pracy. 

Czyli ktoś w domu nie ma 

warunków do tego, żeby 

pracować, na przykład, nie 

wiem, ktoś ma trójkę dzieci, 

które tam biegają, albo też 

osoby mieszkają w takich 

miejscach, gdzie nie ma 

dobrej łączności. 
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PRACA ZDALNA: ZAMIAST ENTUZJAZMU I SWOBODY, MAMY OBRAZ NIERÓWNEJ WALKI 
PRACOWNIKÓW, TOCZONEJ W SAMOTNOŚCI, ZA KULISAMI, Z DALA OD OCZU PRZEŁOŻONYCH 

42% 

8% 

Podczas pracy zdalnej czuję izolację i osamotnienie 

Podczas pracy zdalnej czuję brak motywacji do działania 

16% pracowników instytucji finansowych chętnie 
przeszłoby na całkowitą pracę zdalną po COVID-19 
12% ankietowanych nie wyobraża sobie dalszej pracy z 
domu 



FINSKILLS 2020 

24 

ALE TAKŻE OSZCZĘDZAMY CZAS I PIENIĄDZE, JESTEŚMY BEZPIECZNI I MOŻEMY 
SPĘDZAĆ WIĘCEJ CZASU Z RODZINĄ 

 Największe zalety pracy zdalnej (% respondentów wskazujących cechę): 

88% 
Chciałoby po pandemii mieć 
możliwość przynajmniej 
sporadycznej pracy z domu 
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KONTRASTUJĄCE POSTAWY PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE WIZJI I OCZEKIWAŃ 
ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁOŚCIĄ SEKTORA FINANSOWEGO 

CYFROWI WYJADACZE CYFROWI NADGANIACZE 

• Doświadczenie w środowisku cyfrowym 
• Spokojni o swoje jutro 
• Przygotowani do zmiany w związku z 

automatyzacją 
• Co trzeci twierdzi, że ponad połowa 

wykonywanych zadań zostanie 
zautomatyzowana w przyszłości – 
świadomość motywuje do działań 

• Wypierają wizję bezpośredniego 
wpływu cyfryzacji na stanowisko pracy 

• Próbują dogonić proces, który zaczął 
się kilka lat temu 

• Niewielka gotowość do konkurowania z 
cyfrowymi wyjadaczami 

• Co trzeci twierdzi, że technologie nie 
wpłyną lub wpłyną tylko w 
pojedynczych sytuacjach na ich pracę 
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ROZUMIENIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ W SEKTORZE FINANSOWYM 

CYFROWI WYJADACZE CYFROWI NADGANIACZE 

Wielokrotnie słyszałam, że ludzie się boją innowacji, 
dla tych którzy nie są tak innowacyjni to może być 
rozpatrywane jako zagrożenie, bo jak my coś 
wdrożymy to oni mogą stracić pracę. Ja się z tym nie 
zgadzam absolutnie. [...] jest tyle pracy, że każdy sobie 
znajdzie miejsce w organizacji, będzie miał co robić, 
ale musi mieć też otwartą głowę, bo nasza 
rzeczywistość się zmienia z dnia na dzień, więc musimy 
umieć na to reagować, ale też być dla siebie 
wsparciem. Dla mnie bardziej istotne jest nastawienie, 
otwartość umysłu, chęć współpracy, chęć uczenia się 
niż twarde umiejętności, bo tego się można naprawdę 
nauczyć. 

Na przykład znikają pieczątki, znikają papiery, to na 
czym wyrośliśmy się automatyzuje, technologia 
wkracza w nasze życie coraz bardziej, też zawodowe 
życie, nie tylko prywatne i to oczywiście na początku 
jest jakaś bariera, ale z czasem trzeba się z tym 
oswoić[...]mamy coraz więcej narzędzi, [...]Do 
wszystkiego jest osobna aplikacja, do monitorowania 
celów, do oceny pracowników. [...]Widać tutaj 
wyraźnie postęp.[...]pieczątka to był taki atrybut pracy 
menedżera, jego podpis i  trzeba było momentalnie 
przejść na podpis elektroniczny i to się zadziało w 
zasadzie z dnia na dzień. […] 
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A TYMCZASEM… NADCIĄGA CYFROWA PREKARYZACJA STANOWISK - 
KOGNITARIAT 

NOWA PRZYSZŁOŚĆ PRACY 
W SEKTORZE FINANSOWYM: 
PRZYSZŁOŚĆ NIEPEWNA, 
TAKŻE DLA OSÓB 
GRUNTOWNIE 
WYKSZTAŁCONYCH 

65% 
Zdaje sobie sprawę, że w najbliższej przyszłości będzie 
współpracować z najnowszą technologią, w tym 21% liczy się 
z możliwą zmianą stanowiska 

64% 
Jest przekonanych, że w ciągu 5 lat dojdzie do masowych 
zwolnień w bankach 

36% Czuje niepokój o swoją pracę i przyszłość zawodową 
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ROBOTY NIE BIORĄ JEŃCÓW 

Jakie umiejętności pozwolą zachować pracę w dobie 
przyśpieszonej transformacji cyfrowej? 
 
• kompetencje przyszłości 
• unikatowe, pogłębione kompetencje specjalistyczne, oparte 

o umiejętności pracy ze sztuczną inteligencją; 
• umiejętność „organicznego” dostosowania się do struktury i 

funkcjonowania firmy w nowym środowisku cyfrowym 
• rozwinięte kompetencje miękkie, pozwalające na pracę z 

klientem (będącą dobrem „luksusowym”) 

Trend digitalizacji będzie dalej 
postępował. I teraz widać, że to 
pandemia mocno przyspieszyła, 
nawet w tych bankach, które do 
tej pory nie były identyfikowane 
z produktami i procesami 
budowanymi w sposób 
digitalny[...]  
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TRANSFORMACJA CYFROWA DWÓCH PRĘDKOŚCI 

CYFROWI WYJADACZE 
CZOŁO PELETONU 

CYFROWI NADGANIACZE 
DRUGA LINIA 

• Pracownicy firm działających w 
środowisku cyfrowym już przed 
pandemią,  

• Doświadczają mniej gwałtownych, za to 
bardziej dogłębnych zmian  

• Połowa miała doświadczenie w pracy 
zdalnej przed pandemią 

• Firmy tradycyjne, stawiające głównie 
na bezpośrednią obsługę klientów  

• Transformacja cyfrowa utożsamiana z 
przejściem na pracę zdalną i 
korzystaniem z rozwiązań chmurowych 

• Tylko 28% przeszło na całkowitą pracę 
zdalną w czasie COVID-19 

• Mniejsze doświadczenie automatyzacji 
w przeszłości 
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PRACOWNICY SEKTORA FINANSOWEGO MOGĄ POCHWALIĆ SIĘ KOMPETENCJAMI 
OSOBISTYMI, WZMACNIAJĄCYMI POZYCJĘ PRACOWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 

64% 

77% 

67% 

Inteligencja emocjonalna 

Sprawne przechodzenie między sposobami wykonywania pracy 

Praca w rozproszonym zespole hybrydowym 

WYSOKI POZIOM 
ZADEKLAROWAŁO  
(% respondentów): 
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ZNACZNIE GORZEJ WYGLĄDAJĄ ZA TO ZAAWANSOWANE KOMPETENCJE CYFROWE, 
BĘDĄCE PRZEPUSTKĄ DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI CYFROWEJ  

33% 

22% 

Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych 

Zaawansowana umiejętność pracy i współpracy z systemami AI 

WYSOKI POZIOM 
ZADEKLAROWAŁO  
(% respondentów): 
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PRYMUSI SZKOLĄ SIĘ JEDNAK NA POTĘGĘ 

63% BIERZE UDZIAŁ W SZKOLENIACH 

JEDNAK: 
„przypadkowe” szkolenia - nie wpływają 
bezpośrednio na konkurencyjność i 
bezpieczeństwo zawodowe pracowników  
POTRZEBNA STRATEGIA 
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ROZMOWY Z MANAGERAMI WYSOKIEGO SZCZEBLA UKAZAŁY KIERUNKI 
STRATEGICZNYCH ZMIAN W MANAGEMENCIE SEKTORA FINANSOWEGO 

Bezpośredni kontakt z doradcą klienta / obsługa osobista staną się dobrem luksusowym, na które będą sobie 
mogli pozwolić tylko klienci sektora VIP 

Zarząd / management firm zostanie zredukowany do niewielkiej garstki managerów, których wesprą systemy 
sztucznej inteligencji koordynujące i zarządzające pracą pracowników 

Nacisk zostanie położony na indywidualizm organizacyjny - szkolenia pracowników będą prowadzone w sposób 
zindywidualizowany, wykorzystując przewagę komparatywną pracowników, a nie - jak dzieje się to teraz - 
kształcąc wszystkich zatrudnionych na różnych szczeblach według tego samego schematu/programu.  

Zmiana profilu bankowości - z instytucji finansowej ku firmie technologicznej 
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Dziękuję za uwagę! 
Prof. UW Katarzyna Śledziewska 

k.sledziewska@uw.edu.pl 

www.delab.uw.edu.pl  

 
Współpraca przy prezentacji: dr Justyna Pokojska, Satia Rożynek 
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