PRZEMIANY PRACY
W SEKTORZE BANKOWYM
W KONTEKŚCIE ROZWOJU
GOSPODARKI CYFROWEJ
DR HAB. RENATA WŁOCH, PROF. UW
DR HAB. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA, PROF. UW
SATIA ROŻYNEK

www.delab.uw.edu.pl

1 CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
I NASTAWANIE GOSPODARKI CYFROWEJ
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SPECYFIKA CZWARTEJ REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ

Technologie intensyfikujące pozwalają
konsumować to bogactwo danych
jeszcze bardziej efektywnie: zbierać je,
przetwarzać, integrować, analizować i
wykorzystywać
do rozmaitych celów, od produkcji po
konsumpcję, a w ostatecznym
rozrachunku – czerpać z pozyskanych
w ten sposób informacji wartość
ekonomiczną, społeczną lub
polityczną.

Trzecia rewolucja
technologiczna przyniosła
komputeryzację, automatyzację
i internetyzację.

Technologie założycielskie
wspólnie tworzą środowisko
generowania danych na
niespotykaną wcześniej skalę i
umożliwiają ich gromadzenie,
przetwarzanie i analizę.

Czwarta rewolucja technologiczna
przynosi datafikację, inteligentną
automatyzację, usieciowienie i
personalizację.

Wyłania się gospodarka
informacyjna/internetowa

Wyłania się gospodarka cyfrowa

Podstawowym zasobem gospodarki cyfrowej są dane
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SPECYFIKĘ GOSPODARKI CYFROWEJ TWORZĄ PROCESY DATAFIKACJI I USIECIOWIENIA

Gospodarka cyfrowa urzeczywistnia się w wyniku niezliczonych procesów transformacji
cyfrowej, polegających na zmianie modelu funkcjonowania konsumentów i
pracowników, rynków i przedsiębiorstw oraz innych organizacji, w tym państwa oraz
globalnej gospodarki.

Procesy te występowały w gospodarce
internetu, jednak w gospodarce cyfrowej
ich natężenie i powszechność rośnie, a
charakter ulega zmianie w wyniku
wdrażania nowych technologii zbierania,
gromadzenia, przetwarzania, analizy
i wykorzystywania danych (technologii
datafikacji).
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Towarzyszy temu rozwój zastosowania
algorytmów wspartych sztuczną
inteligencją. Skutkuje to rosnącą
personalizacją, czyli produkcją towarów,
wytwarzaniem treści (również
marketingowych) czy świadczeniem usług
coraz lepiej dostosowanych do potrzeb i
oczekiwań indywidualnych odbiorców.

TRANSFORMACJA CYFROWA ZMIENIA FUNKCJONOWANIE CAŁEJ GOSPODARKI

Zmiany dotyczą
funkcjonowania rynków,
sposobu produkcji i stylów
konsumpcji oraz rynku
pracy. Zmieniają się funkcje
państwa i specyfika
procesów globalnych.

Gospodarka cyfrowa
szerokie zastosowanie rozwiązań cyfrowych w tradycyjnych sektorach
i zmiana modelu funkcjonowania gospodarki

Sektor cyfrowy
rozwój nowych modeli biznesowych
w oparciu o rozwiązania cyfrowe

Gospodarkę cyfrową cechuje
rosnące usieciowienie,
przejawiające się m.in. pod
postacią nowych modeli
biznesowych - platform
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Produkty cyfrowe
usługi i towary cyfrowe

TRANSFORMACJA CYFROWA OPIERA SIĘ NA 3 FILARACH

TECHNOLOGIE

PROCESY

ORGANIZACJA

Wdrożenie technologii to
warunek konieczny, ale
niewystarczający
transformacji cyfrowej

Równie istotne znaczenie mają
zmiany procesowe,
umożliwiające szybki przepływ,
integrację i efektywne
wykorzystanie danych.

Kluczowe są zmiany zachodzące
w obszarze organizacji
zarządzania i pracy, przede
wszystkim te dotyczące
pracowników i ich kompetencji.
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2 JAK ZMIENIA SIĘ PRACA W GOSPODARCE
CYFROWEJ?
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JAKI WPŁYW NA RYNEK PRACY MA JĄ NOWE TECHNOLOGIE?

Medialne dyskusje na temat przyszłości pracy
są zdominowane przez czarne scenariusze:
automatyzacja i autonomizacja mają
doprowadzić do bezrobocia technologicznego

Teza wysunięta w latach 30. XX w. przez ekonomistę J. M. Keynesa

„Dręczy nas nowa choroba, której część czytelników
jeszcze nie zna, ale o której usłyszy nieraz w
przyszłości. Mam na myśli bezrobocie technologiczne,
to znaczy bezrobocie wynikające z tempa odkrywania
przez nas sposobów oszczędności pracy
wyprzedzającego tempo,
w którym wynajdujemy dla niej nowe zastosowania”
www.delab.uw.edu.pl

Kontrowersyjne wnioski z badania C.
Freya i M. Osborne’a (2013): 47% miejsc
pracy w USA zagrożonych redukcją w
wyniku „komputeryzacji” [1]

WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA RYNEK PRACY JEST JEDNAK BARDZIEJ ZŁOŻONY

Eksperci McKinseya na podstawie analizy 750 zawodów ocenili, że
przy uwzględnieniu obecnego poziomu rozwoju technologicznego
tylko 5% zawodów może zniknąć całkowicie z powodu
automatyzacji. 6 na 10 zawodów jest jednak w wysokim stopniu
podatne na automatyzację – może ona objąć co trzecie dotąd
wykonywane w ich ramach zadanie [2].

Prognozy wpływu automatyzacji na rynek pracy do 2030 r.
Najwolniejszy

Średni

Najszybszy

Miejsca pracy potencjalnie
wyparte przez przyjęcie
automatyzacji

0%
(10 mln)

15%
(400 mln)

30%
(800 mln)

Pracownicy, którzy będą
musieli zmienić kategorię
zawodową

0%
(<10 mln)

3%
(75 mln)

14%
(375 mln)

Scenariusz

Źródło: J. Manyika i in., Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills and
wages, McKinsey Global Insisute” 2019, s. 9.
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Procesy te już zachodzą: eksperci
World Economic Forum podają, że
w 2018 r. w 12 najważniejszych
branżach gospodarki ludzie
wykonywali łącznie 71% godzin
pracy, w 2022 r. udział ludzkiej
pracy spadnie do 58%.
Udział maszyn i algorytmów rośnie
zwłaszcza w zadaniach związanych
z wyszukiwaniem i przesyłaniem
informacji oraz obiegiem informacji
wewnątrz organizacji (z 46% do
62% w 2022 r.) oraz w zadaniach
związanych z podejmowaniem
decyzji, administrowaniem i
monitoringiem [3].

ZMIENIA SIĘ CHARAKTER PRACY I FORMY ZATRUDNIENIA

Przyszłość pracy w
gospodarce cyfrowej to:
• znikanie niektórych
zawodów w wyniku
postępującej
automatyzacji i
autonomizacji
• pojawianie się nowych
zawodów w wyniku
zapotrzebowania na
nowe zadania
• oraz zmieniający się
charakter zadań w
obrębie istniejących
zawodów
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zmieniające się zawody

znikające zawody

nowe zawody

nowy sposób wykonywania pracy

•

Praca jest w coraz
większym stopniu
wykonywana w
środowisku
przesyconym
technologią

•

Stosunki pracy są coraz
bardziej elastyczne,
również w wyniku
platformizacji rynku
pracy

nowe produkty i usługi

nowe formy zatrudnienia

PROCESY AUTOMATYZACJI SĄ „KOMPETENCYJNIE DYSKRYMINUJĄCE” (SKILL BIASED)

•

Współpraca z maszynami i systemami algorytmicznymi będzie
wymagała kompetencji technicznych i cyfrowych. Te same
kompetencje będą niezbędne do wykonywania zadań
komplementarnych wobec pracy maszyn i
zautomatyzowanych systemów.

•

Inteligencja emocjonalna połączona z przedsiębiorczością i
krytycznym myśleniem będzie też potrzebna do radzenia
sobie z wyzwaniami radykalnie elastycznego rynku pracy i
niestabilnością zatrudnienia.

•

Praca w zespołach projektowych, często rozproszonych
geograficznie i obejmujących pracowników „nie-ludzkich”,
będzie wymagała umiejętności sprawnego zarządzania,
koordynacji i podejmowania decyzji.
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„Nigdy dotąd nie było lepszego momentu dla
pracowników z właściwymi umiejętnościami
lub wykształceniem, takich, którzy potrafią
używać technologii do kreowania wartości. I
nigdy też nie było gorszego czasu dla
pracowników mających tylko „zwyczajne”
umiejętności i zdolności, ponieważ
komputery, roboty i inne technologie cyfrowe
w nadzwyczajnym tempie zyskują te
umiejętności i zdolności” [4]

Rosnący popyt
• kreatywności
• zdolności adaptacji
• myślenia strategicznego itp.

środowisko pracy

NOWE ZAWODY I HYBRYDOWE ŚRODOWISKO PRACY WYMAGA JĄ NOWYCH KOMPETENCJI

Tradycyjne zawody w
hybrydowym środowisku
pracy

HYBRYDOWE

Rosnący popyt
• zawody
interdyscyplinarne

Nowe zawody w
hybrydowym
środowisku pracy

zawody

TRADYCYJNE

Gwałtownie malejący popyt
• Praca rutynowa

Tradycyjne zawody w
tradycyjnym środowisku
pracy

NOWE

Nowe zawody w
tradycyjnym środowisku
pracy

•

TRADYCYJNE
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Źródło: https://skills4industry.eu/sites/default/files/2019-04/SIS-DT-Interim%20Report%20%20Full%20version.pdf s.311

Rosnący popyt
• Analiza danych
• Programowanie
Umiejętności ilościowe

W HYBRYDOWYM ŚRODOWISKU PRACY KOMPETENCJE LUDZI I MASZYN BĘDĄ SIĘ
UZUPEŁNIAŁY

Maszyny i algorytmy
nieprędko zastąpią
ludzi w obszarach
wymagających
podtrzymywania relacji.
Mniej wrażliwe na
automatyzację będą te
czynności zawodowe,
w których zwyczajowo
ceni się kontakt z
drugim człowiekiem,
np. edukacja, jak
również czynności
związane z obsługą
ludzi i opieką nad nimi.
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Zadania zawodowe w coraz
większym stopniu będą polegać
na współpracy z zaawansowaną
technologią

Największy potencjał
automatyzacji – bez względu
na sektor gospodarki –
wykazują zadania polegające
na wykonywaniu
przewidywalnych,
rutynowych i powtarzalnych
czynności, zarówno
umysłowych, jak i fizycznych.
Pierwszy rodzaj zadań
przejmują zautomatyzowane
systemy funkcjonujące w
oparciu o sztuczną
inteligencję, drugi – coraz
bardziej elastyczne, lepiej
dostosowane do pracy z
człowiekiem, uczące się
roboty nowej generacji.

Zmiany na rynku pracy tworzą nowe wyzwania w zakresie przygotowania pracowników do nadchodzących zmian i wypracowania nowych
modeli zabezpieczenia socjalnego. Większość ludzi będzie wykonywać pracę w środowisku przesyconym technologią, która będzie uzupełniać
ich kompetencje i wzmacniać ich możliwości.
Dlatego ważnym aspektem będzie wzmacnianie kompetencji przyszłości:

• cyfrowe i techniczne – umożliwiają wykonywanie pracy ze wsparciem nowych technologii, bez względu na zawód czy wykonywane
zadania,
• poznawcze - pozwalają na ciągłe rozwijanie się i nabywanie nowych umiejętności i wiedzy
• emocjonalne i społeczne - ułatwiają pracownikom na radzenie sobie ze zmianami na rynku pracy oraz odnajdywanie się w elastycznym i
rozproszonym środowisku pracy (5).
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KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI DZIELĄ SIĘ NA 3 KATEGORIE
współpraca z innymi
elastyczność poznawcza

inteligencja emocjonalna

krytyczne myślenie

SPOŁECZNE

zarządzanie ludźmi

POZNAWCZE
kreatywność

przedsiębiorczość

rozwiązywanie złożonych
problemów

TECHNICZNE
podstawowe kompetencje
cyfrowe

kompetencje
inżynierskie
www.delab.uw.edu.pl

zaawansowane kompetencje
cyfrowe

kluczowego znaczenia nabierają
kompetencje, które odróżniają
pracę człowieka od pracy
systemów informatycznych,
robotów czy sztucznej inteligencji

3 CZY POLSCY PRACOWNICY SĄ GOTOWI NA
CYFROWĄ REWOLUCJĘ?
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POLSCY PRACOWNICY MA JĄ NISKIE KOMPETENCJE CYFROWE
Odsetek zatrudnionych o ponadpodstawowych umiejętnościach cyfrowych (2017)

W Polsce jedynie co czwarty pracownik posiada
ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe

55%

LIDER

21%

23. MIEJSCE WŚRÓD UE28

LUKSEMBURG

32%

KRA JE UE
ŚREDNIA UE28

POLSKA

26%

GRUPA WYSZEHRADZKA
ŚREDNIA

Źródło: DESI Eurostat
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Wskaźnik OECD urgency
index pozycjonuje Polskę
wysoko pod kątem
konieczności dokształcania
dorosłych

Nowa Zelandia

Norwegia

Australia

USA

Szwecja

Finlandia

Kanada

Dania

Holandia

Wielka Brytania

Austria

Izrael

Belgia

Czechy

Francja

Niemcy

Estonia

Chile

Słowacja

Korea

Japonia

Luksemburg

Szwajcaria

Turcja

Irlandia

Polska

Włochy

Słowenia

Węgry

Grecja

Łotwa

Hiszpania

Litwa

Portugalia

PONAD POŁOWA POLSKICH PRACOWNIKÓW WYMAGA PILNEGO PRZESZKOLENIA

65%

[WARTOŚĆ]

15%

Źródło: OECD (2019)

SYSTEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W POLSCE NIE FUNKCJONUJE WŁAŚCIWIE

Pracodawcy nie zapewniają możliwości kształcenia

Pracownicy niechętnie kształcą się na własną rękę

Odsetek pracowników korzystających ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę

70%

LIDER
CZECHY

30%

POLSKA
23. MIEJSCE

50%

39%

UNIA EUROPEJSKA
ŚREDNIA

GRUPA WYSZEHRADZKA
ŚREDNIA

Źródło: DESI Eurostat

W Polsce jedynie co piąty dorosły decyduje się
zainwestować w edukację nieformalną
Źródło: OECD (2019)
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TYMCZASEM POŁOWA PRACOWNIKÓW W POLSCE JEST NARAŻONA NA RYZYKO
AUTOMATYZACJI PRACY

Źródło: OECD (2019), EIB (2018)
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4 JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
ZMIENIA SEKTOR BANKOWY?
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ZMIANY W SEKTORZE FINANSOWYM I BANKOWYM WYNIKA JĄ Z:

Wdrażania technologii
datafikacji,
co skutkuje postępującą
automatyzacją
i autonomizacją procesów
w bankach

Pojawienia się nowego typu
klienta: zawsze online,
przyzwyczajonego do
komfortowej i mobilnej obsługi
i produktów doskonale
dopasowanych do jego potrzeb
PERSONALIZACJA

www.delab.uw.edu.pl

Nowego otoczenia konkurencyjnego
tworzonego przez fintechy
(przedsiębiorstwa wykorzystujące
potencjał najnowszych technologii do
ulepszania sposobu świadczenia usług
finansowych) oraz techfiny (platformy
technologiczne rozszerzające wachlarz
usług o usługi finansowe).
Firmy te lepiej odpowiadają na potrzebę
komfortowej i mobilnej usługi finansowej.
Niektóre z nich, zwłaszcza techfiny,
dysponują też ogromnym zasięgiem i
zaufaniem klientów.

66% przedstawicieli instytucji
bankowych przebadanych
przez EY uważa, że firmy
niefinansowe/ dysruptorzy/
fintechy stanowią zagrożenie
dla sektora bankowego [6]
Więcej o tych trendach
można przeczytać w
raporcie DELab UW

PERSONALIZACJA

NOWE POTRZEBY KLIENTÓW I NOWI KONKURENCI SPRZYJA JĄ PLATFORMIZACJI BANKÓW

•

Banki mogą stać się platformami
spersonalizowanych usług finansowych dla
klientów, tworzonych w otwartym systemie
aplikacji.

•

Będą funkcjonować jak zaufani pośrednicy
między klientami a dostawcami mobilnych
aplikacji ułatwiającymi korzystanie z usług
finansowych i zarządzanie finansami.

•

Dzięki temu będą w stanie konkurować –
jakością i komfortem doświadczenia – z
fintechami i techfinami.

•

Platformizacja będzie oznaczała dalszą
automatyzację i autonomizację procesów oraz
personalizację produktów.

www.delab.uw.edu.pl

„Można sobie wyobrazić, że banki
będą funkcjonować analogicznie do
dobrego bazaru blisko domu, na
którym ludzie i małe firmy sprzedają
żywność, od doskonałej kawy po
smaczne sery… Więcej niż
prawdopodobne, że w przyszłości rolę
rynków będą pełniły banki, łączące
marki finansowe i usługi, które będą
dumne z tego, że są częścią
ekosystemu” [7]

AUTOMATYZACJA I AUTONOMIZACJA PROCESÓW

W SEKTORZE FINANSOWYM AUTOMATYZACJA PRACY BĘDZIE ZACHODZIĆ WYJĄTKOWO
SZYBKO
Udział miejsc pracy potencjalnie zagrożonych automatyzacją

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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AUTOMATYZACJA I AUTONOMIZACJA PROCESÓW

BANKI TO INSTYTUCJE SZCZEGÓLNIE PODATNE NA CYFROWĄ TRANSFORMACJĘ

Działalność banków
zawsze opierała się na
analizie i integracji
danych

•

50% czasu pracy w
bankach polega na
gromadzeniu i
przetwarzaniu danych [8]

Banki są w awangardzie instytucji
inwestujących we wdrażanie technologii
cyfrowych: amerykańskie banki przeznaczają
na ten cel 150 mld dol. rocznie (2019) [9]
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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.

85% z 221 banków zbadanych w
2018 przez EY uznało transformację
cyfrową za priorytet biznesowy [10]

AUTOMATYZACJA I AUTONOMIZACJA PROCESÓW

AUTOMATYZACJA ZAGRAŻA NAWET POŁOWIE OBECNYCH MIEJSC PRACY W BANKACH

Prawdopodobieństwo automatyzacji stanowiska

Raport Wells Fargo (2019)
szacuje, że w ciągu dekady
pracę w amerykańskim
sektorze bankowym straci
200 tys. osób. Jeszcze
bardziej radykalne szacunki
mówią o 1.3 mln redukcji
miejsc pracy w sektorze do
2030 r. [11]

„W naszym banku mamy ludzi pracujących
jak roboty. Jutro będziemy mieli roboty
zachowujące się jak ludzie. Nie ma znaczenia,
czy jako bank będziemy mieć udział w tych
zmianach czy nie, one i tak zajdą. Smutna
prawda jest taka, że nie będziemy
potrzebować tylu pracowników co obecnie”
(J. Cryan. CEO Deutsche Bank, 2017) [13]

Podatność zadań na automatyzację

Zagrożonych jest nawet połowa
miejsc pracy w bankach, zwłaszcza
w obsłudze klienta, w działach
pośrednich i działach wsparcia [12]

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.
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Mniej zagrożone są
stanowiska związane z IT,
sprzedażą, doradztwem i
konsultingiem

Skutki automatyzacji
dotkną w większym
stopniu stanowiska
zajmowane przez
kobiety

PERSONALIZACJA

AUTOMATYZACJA I AUTONOMIZACJA PROCESÓW

W BANKACH ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE ROLE ZAWODOWE

Zwiększa się zapotrzebowanie na następujących specjalistów:

• Data scientist
• Specjalista od uczenia maszynowego
• Projektant doświadczeń (experience designer)
• Psycholog behawioralny
• Integrator technologii blockchainowej

• Programista ryzyka
• Pośrednik ds. e-tożsamości [14]
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PERSONALIZACJA

AUTOMATYZACJA I AUTONOMIZACJA PROCESÓW

W BANKACH ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Banki zaczynają pełnić nowe role…

•
•

•
•

Dostarczanie klientom możliwości
mobilnej samoobsługi
Edukacja klientów tak, aby potrafili
wykorzystywać możliwości mobilnej
samoobsługi
Doradztwo i personalizacja
doświadczenia
Tworzenie partnerskiej relacji z
klientem [15]
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… które wymagają od ich pracowników nowych kompetencji i
umiejętności

• Kompetencje cyfrowe, w tym
zaawansowane kompetencje obsługi
urządzeń mobilnych – dzięki czemu są w
stanie edukować klientów
• Zaawansowane kompetencje
interpersonalne – dzięki czemu są w stanie
budować i podtrzymywać relację z klientem
wymagającym spersonalizowanych usług
• Umiejętność i gotowość do współpracy z
systemami opartymi na sztucznej
inteligencji

BANKI SPODZIEWA JĄ SIĘ CYFROWEJ REWOLUCJI, ALE NIE PRZYGOTOWUJĄ DO NIEJ
PRACOWNIKÓW
Badanie Accenture (2019): 100 CEO i 1300 pracowników banków z 11 krajów

77%
banków zamierza
automatyzować
zadania
wykonywane przez
pracowników

Źródło: Accenture, Realizing
the Full Value of AI, 2019
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74%

67%

67%

26%

54%

3%

dyrektorów banków wierzy,
że sektor bankowy zostanie
całkowicie przekształcony
inteligentnymi technologiami

dyrektorów banków twierdzi,
że jedna czwarta ich
pracowników jest gotowa na
pracę z inteligentnymi
technologiami

spodziewa się, że sztuczna
inteligencja doprowadzi do
zysków netto z pracy
organizacji w ciągu
najbliższych trzech lat

twierdzi, że zwiększająca się
luka kwalifikacyjna jest
kluczowym czynnikiem
wpływającym na strategie
dotyczącą pracowników

pracowników banków czuje,
że inteligentne technologie
stworzą nowe możliwości w
ich pracy

planuje znacząco zwiększyć
nakłady na
przekwalifikowanie
pracowników w ciągu
najbliższych trzech lat

PODSUMOWANIE

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZEMIAN PRACY W SEKTORZE BANKOWYM

Radykalne
ograniczenie pracy
powtarzalnej i
rutynowej, również
takiej, która
dotychczas była
uważana za
emblematyczną dla
sektora bankowego

INTELIGENTNA
AUTOMATYZACJA
(AUTONOMIZACJA)

Wzrost znaczenia
zadań polegających
na budowaniu i
podtrzymywaniu
relacji z klientami

PLATFORMIZACJA
PERSONALIZACJA

Konsekwencje
•

Masowa redukcja miejsc pracy
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•

Konieczność zrekrutowania
pracowników o szerokim wachlarzu
kompetencji przyszłości

•

Konieczność szkolenia
personelu

SEKTOR BANKOWY NIE JEST PRZYGOTOWANY NA ZMIANY
• “Mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. W najbliższych
latach dojdzie do wykładniczego wzrostu automatyzacji.
Potrzeba tylko kilku tygodni, by wytrenować robota, aby
wykonywał większą część obowiązków pracownika. Zbliżamy
się do przepaści”
• „Większość banków nie zdaje sobie jeszcze sprawy z wpływu,
jaki będzie miała automatyzacja, więc są źle przygotowani na
zmianę w obszarze zarządzania. Inteligentna automatyzacja
zmieni wszystko. Już teraz 40 do 60% pracy w banku
wykonują systemy komputerowe; uczenie maszynowe może
zautomatyzować sporą część pozostałych zadań”
• „W ciągu następnych paru lat czekają nas masowe
zwolnienia. Niektóre banki mówią o 20-30% redukcjach do
2020-2022 r. Ale nadal nie zajmujemy się na poważnie
kwestią przekwalifikowania pracowników. W większości
zarządów jest to temat tabu”
• „Banki nie zajmują się kwestią przekwalifikowania
pracowników na dużą skalę. Nie widzę, żeby działy HR
tworzyły w tym obszarze jakieś plany”
Źródło: EY, The future of talent in banking:
workforce evolution in the digital era, 2019
www.delab.uw.edu.pl

• „Wiemy, że niektóre rodzaje pracy znikną, ale wciąż nie
wiemy, jak będzie wyglądała siła robocza”

5 JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
ZMIENIA PRACĘ W SEKTORZE BANKOWYM
W POLSCE?
Wyniki badania dotyczącego przemian pracy
w polskich bankach przeprowadzonego przez
DELab UW we współpracy z KIR i Fundacją
Cyberium
www.delab.uw.edu.pl

OPIS BADANIA
Stanowisko

Wiek

257
ankietowanych

Manager wyższego
szczebla i członek zarządu

12%

Manager niższego i
średniego szczebla

36%

Specjalista/ ekspert/
starszy specjalista

17%

Kasjer, doradca klienta,
asystent

26%

Inne stanowisko

Ankietę przeprowadzono w 2019 roku
wśród pracowników polskich banków
na zlecenie Fundacji Cyberium

Płeć

Wykształcenie

9%

Kategoria firmy

Analiza wykazała, że
zmienna ta nie miała
wpływu na udzielane
wypowiedzi

35%
65%

Zmienna ta nie miała
większego wpływu na
udzielane wypowiedzi
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Automatyzacja w polskim sektorze bankowym
zachodzi stosunkowo powoli i obejmuje część
zadań w ramach wykonywanych obowiązków
służbowych.
Większość pracowników polskich banków zakłada
– jak pokazują międzynarodowe badania,
bezzasadnie - że wolne tempo automatyzacji
utrzyma się w przyszłości.
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CO PIĄTY PRACOWNIK DOŚWIADCZYŁ AUTOMATYZACJI PONAD POŁOWY ZADAŃ
W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

W ankiecie zadaliśmy respondentom
pytania o:
• Odczuwany poziom automatyzacji ich
zadań zawodowych w ciągu ostatnich
5 lat
• Spodziewany poziom automatyzacji
ich zadań zawodowych w ciągu
kolejnych 5 lat
• Spodziewany odsetek nowych
obowiązków służbowych, które
powstaną w wyniku automatyzacji

40% respondentów doświadczyło
niskiej automatyzacji
wykonywanych zadań
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Jaki procent czynności wchodzących w zakres Pana/i obowiązków uległ automatyzacji w ciągu
ostatnich 5 lat?

Poziomy automatyzacji

Niska automatyzacja

0-20% wykonywanych zadań

Średnia automatyzacja

21-50% wykonywanych zadań

Wysoka automatyzacja

51-80% wykonywanych zadań

Bardzo wysoka automatyzacja

81-100% wykonywanych zadań

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ KOBIETY I STARSZYCH PRACOWNIKÓW SĄ
AUTOMATYZOWANE W WIĘKSZYM STOPNIU
Jaki procent czynności wchodzących w zakres Pana/i obowiązków uległ automatyzacji w ciągu ostatnich 5 lat?
Płeć
automatyzacja

niska

średnia

Mężczyźni częściej deklarowali,
że doświadczają niskiego
poziomu automatyzacji pracy
(49% w stosunku do 35%
kobiet).

wysoka

bardzo wysoka

Wiek

Starsi pracownicy doświadczyli
większej automatyzacji zadań:
w grupie osób 48-59 38%
respondentów doświadczyło
wysokiej lub b. wysokiej
automatyzacji zadań; w grupie
respondentów powyżej 60 r.ż –
już 58%.
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Uzyskane wyniki są zgodne z
przewidywaniami ekspertów Institute
for Women’s Policy Research. W
raporcie Women, Automation and the
Future of Work (2019) [16]
podkreślono, że automatyzacja będzie
obejmować w pierwszym rzędzie
zadania polegające na wykonywaniu
rutynowej pracy umysłowej – w
bankach często wykonywanej przez
pracownice.

PRACOWNICY NIŻSZYCH STANOWISK MANAGERSKICH DOŚWIADCZYLI NA JWYŻSZEJ
AUTOMATYZACJI PRACY W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Poziomy automatyzacji

Niska automatyzacja
Średnia automatyzacja

21-50% wykonywanych zadań

Wysoka automatyzacja

51-80% wykonywanych zadań

Bardzo wysoka automatyzacja
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0-20% wykonywanych zadań

81-100% wykonywanych zadań

Najniższej automatyzacji doświadczyły
osoby pracujące w bezpośrednim
kontakcie z klientem.

CO PIĄTY PRACOWNIK SPODZIEWA SIĘ ROSNĄCEJ AUTOMATYZACJI OBEJMUJĄCEJ PONAD
POŁOWĘ DOTYCHCZASOWYCH ZADAŃ
Jaki procent czynności wchodzących w zakres Pana/i obecnych obowiązków zostanie zautomatyzowany w perspektywie najbliższych 5 lat?
Płeć
automatyzacja

niska (0-20%)

średnia (21-50%)

wysoka (51-80%)

b. wysoka (81-100%)

Poziomy automatyzacji

Niska automatyzacja

0-20% wykonywanych zadań

Średnia automatyzacja

21-50% wykonywanych zadań

Wysoka automatyzacja

51-80% wykonywanych zadań

Bardzo wysoka automatyzacja
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81-100% wykonywanych zadań

Wiek

Kobiety spodziewają się podobnego
tempa automatyzacji, co ich koledzy.
Pracownicy 60+ częściej spodziewają
się bardzo wysokiej dynamiki
automatyzacji.

ZDANIEM WIĘKSZOŚCI RESPONDENTÓW TEMPO AUTOMATYZACJI NIE ULEGNIE
ZWIĘKSZENIU
Automatyzacja w przeszłości a automatyzacja za 5 lat

automatyzacja w ciągu ostatnich 5 lat

automatyzacja za 5 lat
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Większość respondentów spodziewa się utrzymania
tempa automatyzacji podobnego do tego, jakiego
doświadczyli w ciągu ostatnich 5 lat.
Jedynie 14% odpowiadających uważa, że tempo
automatyzacji będzie rosło w porównaniu do tego,
jakiego doświadczyli w przeszłości.

WIĘKSZOŚĆ RESPONDENTÓW NIE SPODZIEWA SIĘ RADYKALNEJ ZMIANY ZAKRESU ZADAŃ
POD WPŁYWEM AUTOMATYZACJI
Jaki procent Pana/i obowiązków za 5 lat będą stanowiły nowe obowiązki powstałe wskutek rozwoju automatyzacji w Pana/i pracy?

Respondenci nie spodziewają się radykalnych
zmian w zakresie wykonywanych przez nich
obowiązków – ponad 90% odpowiadających
przewiduje, że nowe zadania będą stanowiły
mniej, niż połowę ich dotychczasowych
obowiązków.

Poziom zmian

Niewiele

0-20% wykonywanych zadań

Mniej niż połowa

21-50% wykonywanych zadań

Więcej niż połowa

51-80% wykonywanych zadań

Prawie wszystkie

81-100% wykonywanych zadań
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IM DŁUŻSZY STAŻ PRACY, TYM WIĘKSZE POCZUCIE STABILNOŚCI ZAKRESU OBOWIĄZKÓW
Jaki procent Pana/i obowiązków za 5 lat będą stanowiły nowe obowiązki powstałe wskutek rozwoju automatyzacji w Pana/i pracy?
Staż pracy a nowe zadania

Płeć
odsetek zadań

Nieco większe grono kobiet czuje, że ponad połowę ich pracy
w bliskiej przyszłości będą stanowiły nowe zadania w związku
z postępującą automatyzacją.
Automatyzacja a nowe zadania
automatyzacja
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zadań
zadań

Wraz z długością stażu pracy wzrasta odsetek respondentów,
którzy twierdzą, że za 5 lat nowe obowiązki będą stanowiły
niewielką część ich zadań. Co ciekawe, jednak dopiero w grupach
o stażu dłuższym niż 10 lat pojawiają się głosy dopuszczające
możliwość całkowitej zmiany zakresu zadań wynikającej z
postępującej automatyzacji.

nowe zadania

zadań

zadań

2

Deklaratywnie pracownicy sektora są otwarci na pracę i
współpracę z systemami autonomicznymi oraz na
podnoszenie kompetencji.
Ze względu na obecne wolne tempo automatyzacji,
pracownicy nie doceniają rewolucyjnego znaczenia
konkretnych kompetencji analitycznych i cyfrowych
w kontekście ich dalszej kariery zawodowej.
Zdecydowana większość pracowników nie dysponuje wysoko
rozwiniętymi kompetencjami analitycznymi i cyfrowymi. Ani
oni, ani ich pracodawcy nie są przy tym nastawieni na ich
intensywny rozwój.
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KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI WŚRÓD BANKOWCÓW

W ankiecie poprosiliśmy
respondentów o:
•
wskazanie kompetencji, które
ich zdaniem są potrzebne
pracownikom sektora
bankowego w kontekście
transformacji cyfrowej,
rozwoju technologii i
postępującej automatyzacji
• ocenę, w jakim stopniu
posiadają kompetencje
uznawane za kompetencje
przyszłości
• wskazanie, w jakim stopniu
kompetencje te rozwijają w
ramach szkoleń dostarczanych
przez pracodawców oraz
realizowanych poza miejscem
pracy
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Kompetencje społeczne
Kompetencje cyfrowe i analityczne





•
•
•
•

pracy i współpracy z systemami opartymi na
sztucznej inteligencji
programowania algorytmów uczących się
analizy i wnioskowania z danych
wizualizacji i prezentacji danych i wyników

inteligencja emocjonalna
praca w grupie
zarządzenie ludźmi
radzenie sobie z niepewnością i
stresem, odporność na kryzysy

Kompetencje poznawcze
•

rozwiązywanie
problemów, kreatywność

ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ PRACOWNIKÓW BANKÓW JEST OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ
Z SYSTEMAMI OPARTYMI NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I ZDA JE SOBIE SPRAWĘ
Z KONIECZNOŚCI PODNOSZENIA KOMPETENCJI W TYM OBSZARZE
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•

Jestem otwarty/a na współpracę z systemami opartymi na sztucznej
inteligencji automatyzującej pracę w banku.

•

Żeby utrzymać pracę w banku, w ciągu najbliższych 5 lat będę musiał/a
podnieść swoje umiejętności pracy z systemami opartymi o sztuczną
inteligencję i automatyzację.

KOMPETENCJE CYFROWE I ANALITYCZNE

PRZEKONANIE O WYSOKIM ZNACZENIU PRACY I WSPÓŁPRACY Z SYSTEMAMI OPARTYMI
NA AI WYRAŻA NIECAŁA POŁOWA RESPONDENTÓW
Jakie kompetencje są potrzebne pracownikom sektora bankowego w czasach transformacji cyfrowej, rozwoju technologii i automatyzacji pracy?

Analiza, wizualizacja i wnioskowanie z danych

Kompetencje z zakresu analizy big
data za wysoce potrzebne uznało
tylko 38% respondentów, a
kompetencje z zakresu
programowania – tylko 30%.
Cyberbezpieczeństwo

Programowanie i praca z systemami opartymi na AI
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Jedynie połowa respondentów była
przekonana o wysokim znaczeniu
analizy i wnioskowania z danych.
Na zdecydowane prowadzenie w
odczuciu respondentów wysunęły
się natomiast kompetencje z zakresu
cyberbezpieczeństwa.

KOMPETENCJE CYFROWE I ANALITYCZNE

WYSOKIE KOMPETENCJE ANALITYCZNE I CYFROWE POSIADA ZDECYDOWANA MNIEJSZOŚĆ
ZBADANYCH PRACOWNIKÓW SEKTORA BANKOWEGO
Jak ocenia Pan/i poziom swoich kompetencji?

Analiza, wizualizacja i wnioskowanie z danych

Programowanie i praca z systemami opartymi na AI

Wysoki
poziom

Średni poziom

Brak
kompetencji

Analizowanie i wnioskowanie z danych
(nie włączając big data)

21%

60%

19%

Wizualizacja i prezentacja
danych i wyników

15%

70%

15%

Analizowanie big data

5%

51%

44%

Średni poziom

Brak
kompetencji

Praca i współpraca z systemami
opartymi na AI

9%

52%

39%

Programowanie algorytmów uczących się

2%

30%

68%

Znakomita większość respondentów nie posiada kompetencji
z zakresu programowania algorytmów uczących się. 4 na 10
pracowników nie ma żadnych kompetencji pozwalających na pracę
z inteligentnymi systemami.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Wysoki
poziom

Wysoki
poziom

Średni poziom

Brak
kompetencji

7%

55%

38%

Większość pracowników banków radzi sobie w wysokim lub średnim
stopniu z analizą i wnioskowaniem z danych, a także z wizualizacją i
prezentacją swoich wyników. Blisko połowa respondentów (44%) nie
potrafi jednak analizować big data.
Co niepokojące, aż 38% respondentów oceniło, że nie posiada
żadnych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
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KOMPETENCJE CYFROWE I ANALITYCZNE

PRACOWNICY SEKTORA BANKOWEGO W NIEWIELKIM STOPNIU ROZWIJA JĄ KOMPETENCJE
CYFROWE I ANALITYCZNE
Jakie kompetencje rozwija Pan/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów?
Odsetek odpowiedzi „w wysokim stopniu”

Łączny odsetek odpowiedzi „Nie rozwijam” takich kompetencji

Analiza, wizualizacja i wnioskowanie z danych

w pracy

poza pracą

Programowanie i praca z systemami opartymi na AI

w pracy
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poza pracą

Poza pracą

W pracy

Analizowanie big data

74%

65%

Analizowanie i wnioskowanie z danych
(nie włączając big data)

66%

44%

Wizualizacja i prezentacja danych
i wyników

60%

38%

Cyberbezpieczeństwo

63%

42%

Praca i współpraca z systemami opartymi
na AI

70%

62%

80%

78%

Programowanie algorytmów uczących się

Zdecydowana większość pracowników nie rozwija
zaawansowanych kompetencji cyfrowych polegających na
pracy i współpracy z systemami opartymi na AI lub
programowaniu czy analizie big data – ani w miejscu pracy,
ani na własną rękę.

KOMPETENCJE CYFROWE I ANALITYCZNE

W SZKOLENIACH CZĘŚCIEJ UCZESTNICZĄ OSOBY OBAWIA JĄCE SIĘ WYSOKIEJ
AUTOMATYZACJI PRACY
Jakie kompetencje rozwija Pan/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów? W jakim stopniu?
Płeć

Stanowisko
Odsetek odpowiedzi „W wysokim stopniu” i „W średnim stopniu”

Odsetek odpowiedzi „W wysokim stopniu” i „W średnim stopniu”

Kasjer, Doradca
klienta, Asystent

Manager niższego/
średniego szczebla

Manager wyższego
szczebla i członek
zarządu

Specjalista/ ekspert/
starszy ekspert

Analizowanie big data

38%

19%

8%

35%

Analizowanie i
wnioskowanie z danych
(nie włączając big data)

22%

22%

11%

46%

Wizualizacja i prezentacja
danych i wyników

30%

12%

14%

44%

Cyberbezpieczeństwo

21%

24%

12%

43%

Praca i współpraca z
systemami opartymi na AI

32%

23%

13%

32%

Programowanie
algorytmów uczących się

25%

20%

15%

40%

Szkolenia z zaawansowanych kompetencji cyfrowych na własną rękę
najchętniej podejmują pracownicy najniższego szczebla.
W najmniejszym stopniu doszkalają się managerowie i członkowie
zarządów – dotyczy to również kluczowych kompetencji pracy
i współpracy z systemami opartymi na sztucznej inteligencji.
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Większy odsetek mężczyzn, niż kobiet zapisuje się na szkolenia z
zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

3

Pracownicy sektora bankowego najbardziej cenią
kompetencje społeczne, umożliwiające radzenie
sobie z niepewnością, stresem i kryzysami.
Kompetencje społeczne i poznawcze są częściej
rozwijane, niż kompetencje analityczne i cyfrowe –
choć nadal w niewystarczającym stopniu –
w miejscu pracy i poza nim.

www.delab.uw.edu.pl

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I POZNAWCZE

ZA KLUCZOWE PRACOWNICY UZNA JĄ KOMPETENCJE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
I KRYZYSAMI ORAZ KOMPETENCJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I KREATYWNOŚĆ
Jakie kompetencje są potrzebne pracownikom sektora bankowego w czasach
transformacji cyfrowej, rozwoju technologii i automatyzacji pracy?

Jakie kompetencje rozwija Pan/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów?
Odsetek odpowiedzi „w wysokim stopniu”

poza pracą

w pracy

Rozwiązywanie
problemów, kreatywność

Pracownicy sektora bankowego za najistotniejsze uznają
kompetencje społeczne, szczególnie te, które pomagają radzić
sobie z niepewnością i stresem. Przygotowanie pracowników do
ciągłych zmian i ich konsekwencji jest ważnym elementem
strategii transformacji cyfrowej.
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Rozwiązywanie problemów,
kreatywność

Pracodawcy nie zapewniają jednak szkoleń na wysokim poziomie,
które umożliwiałyby radzenie sobie z niepewnością i stresem oraz
z wzmacniania odporności na kryzysy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I POZNAWCZE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I POZNAWCZE NA JCHĘTNIEJ ROZWIJA JĄ SPECJALIŚCI I EKSPERCI
Jakie kompetencje rozwija Pan/i w ramach szkoleń, kursów lub warsztatów? W jakim stopniu?
Płeć
Płeć

Stanowisko

Odsetek odpowiedzi „W wysokim stopniu” i „W średnim stopniu”

Odsetek odpowiedzi „W wysokim stopniu” i „W średnim stopniu”

Kasjer, Doradca
klienta, Asystent

Manager niższego/
średniego szczebla

Manager wyższego
szczebla i członek
zarządu

Specjalista/
ekspert/ starszy
ekspert

Radzenie sobie z
niepewnością i stresem,
odporność na kryzysy

21%

21%

15%

43%

Praca w grupie

23%

21%

11%

44%

Zarządzanie ludźmi

17%

31%

15%

37%

Inteligencja emocjonalna

23%

26%

13%

38%

Rozwiązywanie
problemów, kreatywność

23%

20%

13%

44%

Specjaliści i eksperci najszerzej rozwijają swoje kompetencje
społeczne, skupiając się szczególnie na pracy w grupie oraz
umiejętności radzenia sobie z niepewnością i stresem oraz
wzmacnianiu odporności na kryzysy.
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Inteligencja emocjonalna

Rozwiązywanie problemów,
kreatywność

Mężczyźni chętniej biorą udział w szkoleniach rozwijających
ich kompetencje społeczne i poznawcze.

KOBIETY CZĘŚCIEJ SZKOLĄ SIĘ PO TO, BY LEPIEJ WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ, MĘŻCZYŹNI –
BY ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA
Z jakiego powodu bierze Pan/i udział w kursach, szkoleniach i warsztatach poszerzających Pana/i kompetencje?

Płeć

Stanowisko

Kasjer, Doradca
klienta, Asystent

Manager niższego/
średniego szczebla

Manager wyższego
szczebla i członek
zarządu

Specjalista/
ekspert/ starszy
ekspert

Kobiety

Mężczyźni

Rozwijanie własnych
zainteresowań

61%

63%

Rozwijanie własnych
zainteresowań

39%

68%

65%

70%

Chęć wykonywania pracy
lepiej

64%

56%

Chęć wykonywania pracy
lepiej

42%

68%

74%

67%

Starania o awans

20%

24%

Starania o awans

18%

9%

13%

37%

Wymagania pracodawcy

20%

18%

Wymagania pracodawcy

24%

16%

26%

18%

Chęć uzyskania
certyfikatu/ dyplomu

17%

14%

Chęć uzyskania
certyfikatu/ dyplomu

15%

7%

3%

25%

Obawa o stanowisko

7%

4%

Obawa o stanowisko

6%

5%

6%

7%

Chęć zmiany pracy

3%

8%

Chęć zmiany pracy

2%

9%

10%

3%

Chęć założenia własnej
firmy

3%

5%

Chęć założenia własnej
firmy

6%

2%

0%

4%

Więcej kobiet bierze udział w szkoleniach z polecenia pracodawcy
i z obawy o stanowisko. Mężczyźni decydują się na doszkalanie
z chęci zmian – awansu, nowej pracy lub założenia własnej firmy.
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Specjalistom i ekspertom szkolenia częściej służą do rozwijania zainteresowań i starań
o awans. Motyw zainteresowań najrzadziej przyświeca kasjerom, doradcom klienta
i asystentom; motyw starań o awans – managerom niższego/średniego stopnia.
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Pracownicy sektora bankowego nie
doszacowują ryzyka restrukturyzacji
i konieczności zmiany profilu kompetencji,
jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa

PRACOWNICY SEKTORA BANKOWEGO OPTYMISTYCZNIE PODCHODZĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Pracownicy są świadomi
uelastyczniającej się ścieżki
kariery, która łączyć będzie częste
zmiany zespołów i działów, a także
konieczność ustawicznego
dokształcania się w zakresie
umiejętności pracy ze sztuczną
inteligencją.

Pomimo tej świadomości, ponad
połowa wierzy, że za 5 lat nadal
będzie pracować w sektorze
bankowym i jedynie co piąty czuje,
że automatyzacja procesów
biznesowych doprowadzi do
masowych zwolnień w sektorze
bankowym.
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•

Ścieżka kariery pracowników będzie zakładać częstsze zmiany zespołów
i działów.

•

Za 5 lat nadal będę pracować w sektorze bankowym.

•

W ciągu najbliższych 5 lat w moim banku dojdzie do masowych zwolnień
z powodu automatyzacji procesów bankowych.
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Zarządy banków i działy HR
w niewystarczającym stopniu reagują na
zmiany zachodzące w sektorze pod
wpływem automatyzacji, autonomizacji,
platformizacji i personalizacji.

DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PODEJMUJE
MNIEJSZOŚĆ HR-ÓW i ZARZĄDÓW
Jak określił(a)by Pan/i postawę działu HR/ Zarządu wobec zmian na rynku pracy w bankowości?

HR

Zarząd

Mniej niż połowa respondentów
uważa, że zarządy i działy HR w ich
banku mają świadomość zmian
i jednocześnie inwestują w
kompetencje pracowników.

Co więcej, 44% respondentów uważa,
że zarządy mają świadomość
zachodzących zmian, a mimo to nie
podejmują inwestycji w kompetencje
pracowników.
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TYLKO CO PIĄTY RESPONDENT PRZYZNA JE, ŻE OBOWIĄZEK SZKOLENIA NAKŁADA NA
NIEGO PRACODAWCA
Z jakiego powodu bierze Pan/i udział w kursach, szkoleniach i warsztatach poszerzających Pana/i kompetencje?

Pracownicy czują potrzebę
doszkalania i podnoszenia
kompetencji, szczególnie w celu
rozwijania swoich zainteresowań i
wykonywania lepiej swojej pracy.
Tylko 6% respondentów
zadeklarowało, że motywacją do
podjęcia szkolenia jest obawa
przed utratą miejsca pracy.
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TYMCZASEM WYNIKI BADANIA WSKAZUJĄ, ŻE

Sektor bankowy jest wysoce podatny
na zmiany wynikające z transformacji
cyfrowej; banki działające w Polsce nie
będą wyjątkiem.

Skutkiem transformacji cyfrowej będzie:
•

Redukcja miejsc pracy w wyniku
inteligentnej automatyzacji

•

Zmiana charakteru pracy,
przekładająca się na wzrost znaczenia
kompetencji przyszłości.
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Pracownicy polskiego sektora bankowego nie dostrzegają skali
ryzyka restrukturyzacji, jaką przyniosą zmiany zachodzące w
sektorze pod wpływem rewolucji technologicznej

Pracownicy polskiego sektora bankowego w niewystarczającym
stopniu dysponują kluczowymi kompetencjami przyszłości,
zwłaszcza kompetencjami analitycznymi i cyfrowymi pozwalającymi
pracować i współpracować ze sztuczną inteligencją.
Niewystarczająco też doceniają ich znaczenie.

Mniej, niż połowa zarządów i działów HR przygotowuje
pracowników do nadchodzących zmian
Pracodawcy niewystarczająco angażują się w kształcenie
pracowników sektora, które pozwoliłoby im budować kompetencje
umożliwiające pracę w radykalnie zmieniającym się środowisku
pracy w bankach lub zdobyć nowe zatrudnienie poza sektorem
bankowym (employability)
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