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O CZYM MÓWIMY – CZYM JEST ROBOTYZACJA BIUROWA
Robotics Process Automation (RPA) to nazwa aplikacji zwana potocznie robotem lub botem. Ro-
bot/bot może używać dowolnego systemu informatycznego, innych aplikacji lub urządzenia z in-
terfacem graficznym i wykonywać dowolne procesy oparte na danych i regułach. Robot wykonu-
je swoje zadania dokładnie w taki sam sposób jak człowiek: wpisuje dane w odpowiednie rubryki, 
kopiuje informacje z jednego systemu do innego, współpracuje z portalem internetowym, pocztą 
e-mail, pakietem Microsoft Office, dowolnym ERP i innymi aplikacjami.

• Roboty nie zastępują istniejącej technologii w organizacji. Są komplementarne do systemów 
rdzeniowych i nie wymagają implementacji nowych. To sprawia, że RPA można wykorzystywać 
w każdej firmie i w każdej branży.

• W najbliższych latach RPA stanie się kluczowym narzędziem dla coraz większej liczby firm 
szukających redukcji kosztów, zmniejszenia ilości błędów, zwiększenia wydajności, skalowal-
ności i zgodności.

• RPA to ogólna nazwa dla tego typu rozwiązań robotyzujących procesy biurowe. Wśród produ-
centów tego typu oprogramowania znajduje się kilku światowych liderów.

CEL RAPORTU I PRZEPROWADZONEGO BADANIA:
USTALENIE JAKI JEST POZIOM WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ RPA W FIR-
MACH W  POLSCE ORAZ POZIOM ŚWIADOMOŚCI POLSKICH PRZED-
SIĘBIORCÓW O TEGO TYPU ROZWIĄZANIACH.

PARTNER MERYTORYCZNY RAPORTU:

Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network) zrzesza 
specjalistów zawodowo zajmujących się tematyką robotyzacji procesów 
biznesowych, Lean Management, Six Sigma, Kaizen oraz zarządzaniem 
procesowym w sektorze usługowym. Tworzy środowisko wymiany wiedzy i 
doświadczeń w zakresie metod zarządzania i optymalizacji procesów. Prowadzi szkolenia, konsultacje 
i coaching oraz współtworzy studia podyplomowe z zakresu Lean Management w produkcji i usługach 
oraz Szkołę Robotyzacji Procesów Biznesowych „OFFICE SAMURAI”.



MARKA PIRXON PRZEDSTAWIA RAPORT NA TEMAT 
POZIOMU ROBOTYZACJI BIUROWEJ FIRM W POLSCE. 
JEST TO PIERWSZY TEGO TYPU RAPORT, A JEGO 
GŁÓWNYM CELEM JEST POPULARYZACJA WIEDZY NA 
TEMAT MOŻLIWOŚCI ROBOTYZOWANIA PROCESÓW 
BIUROWYCH.  

W pierwszym rozdziale zostały pokrótce przedstawione świa-
towe trendy w  robotyzacji. Ukazano przede wszystkim jak 
kształtuje się sprzedaż robotów na rynku globalnym oraz 
wskazano najbardziej zrobotyzowane kraje i sektory biznesu. 

Drugi rozdział opracowany został w oparciu o wyniki  badania 
ankietowego  wśród firm mających siedziby na terenie Polski. 1

Co ważne, w raporcie ujęto firmy z  kapitałem polskim i  za-
granicznym. Jak ukażą dalsze wyniki raportu, gdyby chcieć 
oprzeć badanie tylko na firmach z  kapitałem polskim 
wskaźnik robotyzacji byłby śladowy. 

Respondentami badania ankietowego były zarówno firmy, 
które wdrożyły już u siebie rozwiązania RPA oraz takie, które 
RPA nie wdrożyły, a często nawet nie słyszały jeszcze o tego 
typu rozwiązaniach biznesowych. Dzięki temu raport ukazuje 
poziom świadomości firm na temat robotyzacji. 

Ważne były też opinie przedsiębiorstw, które nie zdecy-
dowały się na robotyzację biurową. Odpowiedzi tej grupy re-
spondentów wskazały przyczyny niskiego poziomu robotyza-
cji w Polsce. 

Rozdział trzeci stanowi podsumowanie wyników raportu. 

 1) Badanie przeprowadzono  
poprzez ankiety telefoniczne 
 na próbie 100 losowo wybranych 
 firm w Polsce. 

�3 �  z �3 15

 WSTĘP

RAPORT UKAZU-
JE POZIOM 
ŚWIADOMOŚCI 
FIRM NA TEMAT 
ROBOTYZACJI. 

GDYBY CHCIEĆ 
OPRZEĆ BADANIE 
TYLKO NA FIRMACH 
Z KAPITAŁEM POLSKIM 
WSKAŹNIK ROBO-
TYZACJI BYŁBY 
ŚLADOWY.



TRENDY OGÓLNOŚWIATOWE 
Wszelkie światowe raporty wskazują, że trend robotyzacji biurowej ma tendencję wzrostową. Re-
dukcja kosztów, oszczędność czasu, zmniejszenie ilości pojawiających się błędów to zalety, które 
coraz trudniej ignorować. Sprawiają one, że firmy chcące utrzymać konkurencyjną pozycję na 
rynku inwestują w rozwiązania RPA.  

Wykres 1.1 Globalna sprzedaż produktów RPA na świecie 

Źródło: https://cxi.today/robotic-process-automation-today/

OD STRONY GEOGRAFICZNEJ NAJWIĘKSZĄ SPRZEDAŻ ROZWIĄZAŃ RPA ODNOTOWUJE 
SIĘ W EUROPIE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ. STANOWIĄ ONE WARTOŚCI ODPOWIEDNIO 39 
% I 32%. 

TRZECI CO DO WIELKOŚCI POPYT NA ROBOTY W WYMIARZE GLOBALNYM GENERUJE 
RYNEK AZJATYCKI Z WYNIKIEM PROCENTOWYM WYSOKOŚCI 21%. Z PEWNOŚCIĄ DO 
TAK WYSOKIEGO WSKAŹNIKA NA TYM KONTYNENCIE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ INDIE, DO 
KTÓRYCH WIELE FIRM GLOBALNYCH PRZENOSI SWOJE CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH 
ZE WZGLĘDU NA TANIĄ SIŁĘ ROBOCZĄ I DOBRY POZIOM SPECJALISTÓW ZE ZNAJO-
MOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 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ROBOTYZACJA BIUROWA (RPA) NA ŚWIECIE

https://cxi.today/robotic-process-automation-today/
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Wykres 1.2 Branże w których stosuje się rozwiązania RPA na 
świecie
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Źródło: https://cxi.today/robotic-process-automation-today/

NAJWIĘKSZY ODSETEK 
WYKORZYSTANIA RPA — 29 %, 
WYKAZUJĄ FIRMY Z SEKTORA 
BANKOWEGO, FINANSOWEGO 
I UBEZPIECZENIOWEGO. 

https://cxi.today/robotic-process-automation-today/
https://cxi.today/robotic-process-automation-today/


Największy odsetek wykorzystania RPA — 29 % — wykazują firmy z 
sektora bankowego, finansowego i ubezpieczeniowego. Powody, dla 
których branża ta wprowadza tego typu rozwiązania to: 

•redukcja pojawiających się błędów, które w tej branży są wyjątkowo 
uciążliwe i niosą za sobą ryzyko strat finansowych,

•szybkość pracy z dużą ilością danych – robot jest zawsze bardziej wyda-
jny niż człowiek,

•możliwość uzyskiwania wielu, dowolnego rodzaju raportów.

Na drugim miejscu z 10% wskaźnikiem wzrostu znalazły się Centra 
Usług Wspólnych, które również pracują na ogromnej ilości danych. W tym 
sektorze liczy się konkurencyjność i szybkość obsługi klienta co niewątpli-
wie jest w stanie zapewnić robot, który może obsługiwać nie jeden, ale kil-
ka lub kilkanaście procesów biurowych. Firma Deloitte podaje, że robo-
tyzacja jest drugim najważniejszym celem strategicznym Centrów 
Usług Wspólnych na świecie. 

Na miejscu trzecim plasują się branże Technologie i IT oraz firmy pro-
dukcyjne z wartościami odpowiednio 7,3 % i 6,6%. 

Przewiduje się, że w najbliższych latach RPA stanie się 
coraz bardziej rozpowszechnione we wszystkich 
branżach.  

PRAWIE CO TRZECI PRACUJĄCY ROBOT NA ŚWIECIE 
WYKONUJE ZADANIA WŁAŚNIE W SEKTORACH BANKOWYM, FINANSOWYM 
I  UBEZPIECZENIOWYM NA BRANŻE Z  SEKTORA BANKOWEGO I  FINAN-
SOWEGO PRZYPADA 29% ROCZNEJ SPRZEDAŻY ROBOTÓW BIUROWYCH. 
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BRANŻE 
W KTÓRYCH 
STOSUJE SIĘ  
ROZWIĄZANIA 
RPA 



Wykres 1.3 Czas wdrożenia RPA w firmie 

Źródło: https://cxi.today/robotic-process-automation-today/ 

JEDNĄ Z GŁÓWNYCH OBAW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM RPA JEST CZAS 
IMPLEMENTACJI. 

Zazwyczaj firmy przewidują, że wdrożenie robota będzie trwało kilka miesięcy. Tymczasem 
powyższe dane temu przeczą. W większości przypadków wdrożenie wersji testowej i pełnej 
implementacji robota trwa do 12 tygodni. W pozostałych przypadkach jest to krótszy okres 
czasu. 

Samo nastawienie do RPA zmienia się po jego implementacji. Przed rozpoczęciem pracy robota 
tylko 3,1 % firm, które jeszcze nie wdrożyły u siebie RPA uważa, że 60% ich procesów można za-
utomatyzować. Zdecydowana większość uznała potencjał RPA za bardziej ograniczony, a 76% 
stwierdziło, że to rozwiązanie można wykorzystać do usprawnienia od 0-40% procesów. 
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https://cxi.today/robotic-process-automation-today/


Podobny poziom widać przy wdrożeniu wersji testowej robota. Tylko 4,2% firm uznało, że robot 
może mieć wpływ na 60% ich działalności.  Dopiero po pełnym wdrożeniu bota do pracy opinia ta 
ulega zmianie. Na tym etapie 36,4%  firm widzi potencjał do wykorzystania RPA dla 60% swoich 

procesów. Oznacza to, że PEŁNA WARTOŚĆ ROBOTÓW BIUROWYCH JEST 
DOSTRZEGANA DOPIERO PO WDROŻENIU.
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Wykres 1.4 Wielkość firmy
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Wykres 1.5  Czy w Twojej firmie 
pracują roboty biurowe?
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ROBOTYZACJA BIUROWA W POLSCE

Rok 2016 został nieformalnie ogłoszony na świecie „rokiem robota”. W tym czasie sprzedaż robotów 
przemysłowych i biurowych zdecydowanie wzrosła. Z ogólnych obserwacji wynika, że trendy świa-
towe znajdują odzwierciedlenie w Polsce. W naszym kraju sukcesywnie wzrasta liczba firm, które 
znajdują zastosowanie dla robotów biurowych (szacuje się, że ten wzrost jest rosnący i w żadnym 
roku nie osiągnięto jeszcze punktu kulminacyjnego). Najbardziej zrobotyzowanym sektorem 
gospodarki w Polsce jest bankowość i finanse co jest zgodne z trendami ogólnoświatowymi. 

STRUKTURA FIRM, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W BADANIU:

Badanie prowadzono w formie anonimowej ankiety telefonicznej od 10 do 31 lipca. Ankietowane osoby zaj-
mowały w firmach stanowiska: główny księgowy, dyrektor ds. rozwoju, dyrektor ds. optymalizacji biznesowych, 
członek zarządu. 



Poziom robotyzacji biurowej polskich firm jest bardzo niski. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że do 
badania wybrano firmy nie tylko te z polskim kapitałem, ale również te z zagranicznym. W przeci-
wnym razie poziom robotyzacji wskazywałby wartość bliską zeru. Jak pokazały nasze pogłębione 
pytania sama świadomość takich rozwiązań jest w Polsce bardzo słaba. 

Firmy z zagranicznym kapitałem, posiadające swoje „spółki matki” w innych krajach, często na za-
sadzie polityki standaryzacji procesów otrzymują polecenia rozpoczęcia używania narzędzia RPA. 
Są to w większości duże korporacje międzynarodowe (m.in. cała tzw. Wielka Czwórka:  Deloitte,  
Ernst & Young (EY), KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC) korzystają z rozwiązań RPA). To 
główny powód dla którego także w Polsce buduje się zespół specjalistów robotyzacji biurowej, a 

wiedza o takich rozwiązaniach jest przenoszona 
z wielkich firm do małych przedsiębiorstw. 

NAJWAŻNIEJSZE PRZYCZYNY NISKIEGO POZIOMU 

ROBOTYZACJI FIRM W POLSCE 

99 % ankietowanych przedstawicieli firm, 
w  których nie wdrożono RPA, nie słyszało 
nigdy o robotyzacji biurowej. Firmy w Polsce 
nie stosują tego rozwiązania z powodu braku 
świadomości jego istnienia. Jest to temat nowy 
na polskim rynku. Ci, których dziś możemy 

określić specjalistami w tej dziedzinie, posiadają raptem 2-3 letnie doświadczenie w obsłudze 
robotów biurowych. Nie dziwi więc niski poziom świadomości wśród managerów w Polsce. 

POD WZGLĘDEM ROZMIESZCZENIA GEOGRAFICZNEGO FIRMY, KTÓRE POSIADAJĄ 
U SIEBIE ROZWIĄZANIA RPA SKUPIONE SĄ W TRZECH NAJWIĘKSZYCH OŚROD-
KACH BIZNESOWYCH W POLSCE: WARSZAWA, KRAKÓW, WROCŁAW   2

 Na pytania w tej części raportu odpowiadały  2

 wybrane firmy co do których wiedzieliśmy,  
że posiadają u siebie roboty biurowe.  
Nie była więc to ta sama grupa stu losowo  
wybranych firm odpowiadających na  
pytania w poprzedniej części. 
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WYKORZYSTANIE 
ROBOTYZACJI BI-
UROWEJ W FIRMACH 
W POLSCE NALEŻY 
DO RZADKOŚCI. 
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Wykres 1.6 Rozmieszczenie geograficzne firm w Polsce, które posiadają rozwiązania RPA

0%
13%

25%
38%

50%

D
olnośląskie

Kujaw
sko-Pom

orskie

Lubelskie

Łódzkie

M
ałopolskie

M
azow

ieckie

O
polskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pom
orskie

Śląskie

Św
iętokrzyskie

W
arm

ińsko-M
azurskie

W
ielkopolskie

Zachodniopom
orskie

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

45%45%

0%0%0%

10%

ŻADNE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NIE 
POSIADA ROZWIĄZANIA RPA. UŻYWAJĄ GO 
JEDYNIE FIRMY Z ZAGRANICZNYM KAPI-
TAŁEM. OKAZUJE SIĘ, ŻE TO CENTRALA 
TYCH FIRM PODJĘŁA DECYZJĘ O WDROŻE-
NIU ROBOTYZACJI BIUROWEJ W SWOICH 
ODDZIAŁACH, TAKŻE W POLSCE. 
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Wykres 1.7
Jakie argumenty przemawiały za 
tym, aby skorzystać z robotów 
biurowych?

Oszczędność pieniędzy
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Wykres 1.8
Czy i jakie  korzyści widzisz  po 
wprowadzeniu robotów do biur 
firmy?
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Po implementacji robota biurowego do firmy zaufanie do tego narzędzia wzrasta. 
Podobny wyniki wskazano wyżej w międzynarodowych badaniach. Stąd wynik 

na poziomie 0% przy odpowiedzi o braku dostrzegania korzyści w przypadku 
działającego robota w biurze. Dzięki uwolnieniu pracowników od konieczności 
wykonywania żmudnych i powtarzalnych zadań zostaje uwolniony potencjał 

kreatywny zespołu. Największą korzyścią wskazywaną przez firmy jest zm-
niejszenie ilości pojawiających się błędów. Błąd ludzki to w wielu branżach 
spore ryzyko (jeśli nałożymy na to branże w których roboty biurowe są na-
jbardziej popularne czyli finanse i bankowość jasno zobaczymy dlaczego tę za-

letę wypunktowano tak mocno). Oszczędność czasu uzyskała 25% wskaźnik. 
Roboty nie dość, że wykonują codzienną pracę, np. księgowanie wpłat, szybciej 
niż ludzie to dodatkowo mogą generować wiele raportów bardzo szybko przepra-

cowując ogromne ilości danych. 

Na pytanie o argumenty przemawiające za robotyzacją biurową, aż 98% ankietowanych firm 
odpowiedziało, że była to decyzja centrali z siedzibą w innym kraju. 
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Wykres 1.9 Ile procesów w twojej 
firmie jest zrobotyzowanych?
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Wykres 2.1 Czy po 
rozpoczęciu pracy robota 
biurowego w firmie poziom 
zatrudnienia:
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Kolejny wykres obrazuje tę samą tendencję: 
kiedy  firma już  posiada choć jednego robo-
ta, wzrasta liczba pomysłów na jego wyko-
rzystanie przy innych procesach. W badaniu 
nie pojawił się przypadek negatywnych zdań 
o pracy i zastosowaniu robota. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest tu wiele. Jako 
pierwszą warto podkreślić, że robot 
paradoksalnie jest narzędziem dość prostym 
do obsługi. Gdyby narzędzie było trudne do 
zrozumienia oraz do obsługi, z pewnością 
poziom pomyślnych implementacji oraz 
poziom optymizmu co do tego narzędzia 
byłyby niższe.  

Wyniki obok są bardzo ciekawe i przeczą na-
jwiększemu lękowi, jaki pojawia się wśród pra-
cowników, kiedy mówi się o wprowadzeniu 
robotów. Najczęstszą obawą jest utrata pracy w 
wyniku zastąpienia człowieka przez robota. Jak 
widać w większości zatrudnienie pozostaje bez 
zmian, a pracownicy są przekierowywani do 
bardziej kreatywnych zadań. W 3% firm zatrud-
nienie wzrosło być może dzięki ogólnemu roz-
wojowi firmy lub w konsekwencji zwiększenia 
liczby etatów- potrzebne są osoby zajmujące 
się podtrzymywaniem pracy robota  typu: ob-
sługa wyjątków z którymi robot sobie nie po-
radził, konieczność nauczenia robota nowych 
zadań, aktualizowanie robota po aktualizacji 
systemów i aplikacji itp.  

Na pytanie o ilość zrobotyzowanych pro-
cesów w firmie większość ankietowanych 
odpowiedziała, że jest ich od 2 do 5 lub 
nawet powyżej 5. Świadczy to o wysokim 
wskaźniku robotyzacji firmy i wyraźnie 
wskazuje na to, że roboty pracują w firmach 
dojrzałych, także w zakresie robotyzacji. 
Często między filiami zagranicznymi firm, 
a  tymi w Polsce, dochodzi do wymiany 
doświadczeń , dz ięk i czemu proces 
wprowadzenia robotyzacji jest sprawniejszy 
i szybszy.

Wykres 2.0. Czy planujesz 
wdrażać kolejne roboty 
biurowe i robotyzować kolejne 
procesy do 2020 roku? 
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Nie
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„MOŻLIWOŚCI NA WDROŻENIE ROBOTA JEST BARDZO WIELE. W NASZEJ FIRMIE  
MÓWIMY, ŻE W ICH ZASTOSOWANIU OGRANICZA NAS TYLKO NASZA WYOBRAŹ-
NIA. OCZYWIŚCIE ROBOTY PRACUJĄ WEDLE OKREŚLONYCH REGUŁ, ALE 
OBECNIE WIĘKSZYM PROBLEMEM JEST ZROZUMIENIE  CZYM TAKI ROBOT JEST 
I CO POTRAFI, NIŻ BRAK PROCESU, KTÓRY MOŻNA PRZEKAZAĆ ROBOTOWI” — 
MÓWI BARTOSZ SOBOLEWSKI, PREZES FIRMY SMARTMEDIA WŁAŚCICIELA 
MARKI PIRXON.

Badanie przeprowadzone przez firmę SmartMedia właściciela marki Pirxon i dane zabrane 
w  powyższym raporcie wskazują, że poziom robotyzacji biurowej w Polsce jest bardzo niski. 
Wynika to oczywiście z faktu, że rozwiązanie to jest stosunkowo nowe i jest wciąż w fazie rozwoju 
również w innych częściach Europy i świata. 

• Pierwsze rozwiązania RPA w firmach w Polsce wprowadzono około 2015 roku. 

• Pionierami wdrożeń robotów biurowych w Polsce są firmy z zagranicznym kapitałem. 

• Decyzja o wdrożeniu robota była najczęściej powodowana zalecaniami centrali- spółki matki 
z siedzibą poza granicami naszego kraju. 

• We wszystkich firmach w których wdrożono rozwiązanie RPA cieszy się ono dużym zaufaniem, 
a pracownicy firm są wobec niego nastrojeni optymistycznie. 

• Wraz w implementacją robota biurowego wzrasta też ilość pomysłów na zastosowanie go do in-
nych procesów. 

• Wszystkie firmy, które posiadają u siebie roboty do 2020 roku planują robotyzować kolejne pro-
cesy . 

• Wśród korzyści z robotyzacji wymieniono na pierwszym miejscu zmniejszenie ilości pojawiają-
cych się błędów, dalej oszczędność czasu i  uwolnienie kreatywności zespołu.

„ROBOTY BIUROWE TO NIEWĄTPLIWIE PRZYSZŁOŚĆ BIZNESU. NIE TYLKO NA 
ŚWIECIE, ALE I W POLSCE. NA RAZIE TO TEMAT GŁÓWNIE DUŻYCH, MIĘDZY-
NARODOWYCH FIRM, ALE TO BĘDZIE SIĘ ZMIENIAĆ. JESTEM PEWNY, ŻE 
KIEDY LUDZIE PRZEKONAJĄ SIĘ JAK ROBOTY UŁATWIAJĄ PRACĘ I JAK DO-
BRZE SIĘ Z NIM WSPÓŁPRACUJE, SAMI PRZEKONAJĄ SWOICH 
PRZEŁOŻONYCH DO WDROŻENIA TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ.” — MÓWI BAR-
TOSZ SOBOLEWSKI, PREZES FIRMY SMARTMEDIA WŁAŚCICIELA MARKI 
PIRXON.
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Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery w Lufthansa Global Business Services, członek 
Stowarzyszenia SPIN, propagującego wiedzę na temat usprawniania procesów biurowych http://
spinetwork.pl

RAPORT SUMUJE I POTWIERDZA MOJE DOŚWIADCZENIA Z PRACY 
Z ROBOTICS PROCESS AUTOMATION (RPA).

O robotyzacji procesów biznesowych mówi się w Polsce i na świecie od kilku 
lat, ale dopiero niedawno narzędzia RPA stały się na tyle tanie, sprawdzone 
i łatwe w użyciu, aby temat ten zaczął na dobre wpływać na rzeczywistość biz-
nesową. W sektorach takich jak Centra Usług Wspólnych (CUW), banki i firmy 
telekomunikacyjne, od 2015 roku temat ten stał się jednym z głównych tematów 
strategicznych dyskutowanych na konferencjach i spotkaniach biznesowych. 

Jednocześnie firmy z tych sektorów stosunkowo szybko zobaczyły potencjał 
tkwiący w robotyzacji i rozpoczęły projekty pilotażowe mające na celu sprawdzenie, jak technolo-
gie te mogą przyczynić się do budowania ich przewagi konkurencyjnej. Firmy, które zdecydowały 
się na wdrożenie robotyzacji zaczęły budować całe programy robotyzacyjne i włączać RPA w swo-
ją długofalową strategię.

Raport pokazuje, że tak właśnie stało się na świecie. W Polsce natomiast trend ten dotarł do firm 
z kapitałem zagranicznym (za pośrednictwem zagranicznych centrali), ale, niestety, jeszcze nie do 
przedsiębiorstw z kapitałem polskim. Wydaje się, że główną przeszkodą jest nieświadomość istni-
enia tych technologii, i wartości którą mogą przynieść przedsiębiorstwom każdej wielkości.

Większość ankietowanych firm, które zaczęły wdrażać RPA są nadal w fazie pilotażowej, ale już 
widzą korzyści – na ich czele mniejsza ilość błędów i oszczędność czasu (a więc i pieniędzy). Wy-
raźnie widać też, że ci którzy spróbowali, chcą kontynuować wdrożenie i robotyzować kolejne 
swoje procesy. Dobrze wróży to tym wszystkim, którzy decydują się właśnie na sprawdzenie robo-
tyzacji w swojej firmie.

Widać wyraźnie, że Polska w kwestii robotyzacji jest, na dzień dzisiejszy, o dwa kroki za Europą 
Zachodnią i Ameryką Północną. RPA jest jednak technologią na tyle nową, że różnicę tę jesteśmy 
w stanie nadrobić bardzo szybko. Zwłaszcza, że dysponujemy w Polsce znaczącą ilością mło-
dych, zdolnych, i ambitnych osób, które chętnie rozpoczęłyby nową ścieżkę kariery. Jeżeli jako 
kraj zainwestujemy w rozwój technologii RPA już teraz, mamy szansę stać się znaczącym grac-
zem na rynku robotyzacji procesów biznesowych, i w ten sposób budować naszą atrakcyjność 
biznesową w nowej, zrobotyzowanej, rzeczywistości. 
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hello@pirxon.com
www.pirxon.com
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