
Klucz do sukcesu
automatyzacji In-House

Jak skutecznie i niewielkim kosztem wdrożyć 20 robotów w 2 m-ce?
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Spotkanie z innowacją
Ta strategiczna decyzja przełożyła się na rozpoczęcie współpracy z PIRXON S.A. liderem 
w automatyzacji procesów back-o�cowych w Polsce w ciekawym hybrydowym modelu, 
który polega na praktycznych, kilkudniowych warsztatach szkoleniowych połączonych 
z kilkutygodniowym mentoringiem ekspertów PIRXON po zakończeniu szkolenia. Dzięki tej 
metodzie uczestnicy utrwalają wiedzę zdobytą podczas szkolenia i mają pewność, że zawsze 
mogą liczyć na ekspertów, którzy będą ich wspierać w wewnętrznych projektach robotyzacji. 
Początkowo w Kasie Stefczyka rozważano robotyzację od głównych dostawców typu 
Blue Prism czy UiPath. Jednak dzięki ogromnemu doświadczeniu PIRXON we wdrażaniu 
różnych technologii i rekomendacji ukierunkowanej na Microsoft, właśnie na tej technologii 
przeprowadzono szkolenie. Technologia Microsoft RPA zwana Power Automate obecnie jest 
w posiadaniu większości firm. Posiadając pakiet Microsoft365 (dawniej pakiet O�ce) 
lub system operacyjny Windows10, uruchomienie samych licencji często jest po prostu 
formalnością, do której nie trzeba angażować działu zakupów, kupować serwera, prowadzić 
wielu spotkań oceniających technologię i rozpędzać wielu ukrytych kosztów po to, aby zrobić 
Proof of Concept robotyzacji i zatrudnić swojego pierwszego robota czy zacząć używać roboty 
na szerszą skalę. Dodatkowym, niemniej ważnym argumentem były koszty licencji 
i tutaj kolejne pozytywne zaskoczenie: kosztowy próg wejścia jest znacząco niższy 
od pozostałych technologii RPA, łatwy i przyjazny w użytkowaniu, stąd polecenie 
tego rozwiązania i oparcie na nim przyszłych działań automatyzacyjnych. 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka 
(Kasa Stefczyka), firma z polskim kapitałem, posiada długoletnią, 
blisko 30-letnią tradycję dostarczania Klientom szerokiego spectrum produktów 
finansowych, oszczędnościowych i kredytowych. Dynamicznie zmieniający się 
rynek usług, rosnące potrzeby Klientów, dbałość o jak najwyższe standardy 
obsługi Klientów przyczyniły się do uwzględnienia w strategii firmy rozwoju 
technologicznego, a przede wszystkim rozwoju kompetencji Pracowników 
w obszarze automatyzacji procesów. Właśnie w automatyzacji wybranych 
procesów back-o�cowych dostrzeżono strategiczną inicjatywę i możliwości, 
dzięki którym firma mogła wznieść się na jeszcze wyższy poziom 
konkurencyjności rynkowej. Tym samym historia Kasy Stefczyka zyskała nowy 
zwrotny punkt. 



 
”
 Uruchomienie licencji dla wszystkich uczestników szkolenia trwało ok. 30 minut, więc jest to bardzo mało angażujące

działanie. Do tego koszty licencji są marginalne, wręcz niezauważalne z punktu widzenia firmy. Nie było konieczności 
przygotowania dedykowanego środowiska angażującego zasoby i generującego zbędne koszty. Po uruchomieniu licencji 
szybko mogliśmy przystąpić do szkolenia i rozpoczęcia wyklikiwania swoich pierwszych robotów. “

Marcin Belchnerowski, Kasa Stefczyka

 
”
 Zdecydowaliśmy się na szkolenie prowadzone przez ekspertów PIRXON, ponieważ zależało nam na przekonaniu 

i wyszkoleniu Pracowników z zakresu technologii RPA, która wpisuje się w cyfryzacyjną strategię firmy, a zarazem 
umożliwi nam realizację kilku celów jednocześnie. Jednak samo szkolenie, mimo że oparte na praktycznych aspektach, 
nie zapewniłoby ciągłości pracy z technologią RPA. Dlatego zdecydowaliśmy się na godziny mentoringowe z ekspertami 
PIRXON, które zagwarantowały nam wsparcie i opiekę ekspertów, co przełożyło się na poczucie bezpieczeństwa 
Pracowników i z sukcesem wdrożenie robotyzacji w różnych działach firmy. Szkolenie z dodatkowym mentoringiem 
prowadzonym przez ekspertów PIRXON to inteligentne podejście do robotyzacji. W krótkim czasie udało się przekonać 
uczestników szkolenia do technologii RPA, wyszkolić w tworzeniu robotów i stworzyć roboty  obsługujące różne procesy 
biznesowe. Warto więc korzystać z wszelkich technologicznych możliwości, jakie daje nam biznes. “

Adam Suchomski, Kasa Stefczyka
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Tajniki technologii Microsoft RPA
Szkolenie z Robotic Process Automation (RPA) na bazie technologii Microsoft  Power 
Automate umożliwiło Pracownikom biznesowym i IT reprezentującym różny 
poziom wiedzy programistycznej na zapoznanie się z technologią RPA, zbudowanie 
podstaw wiedzy o robotyzacji i automatyzacji procesów. Było to możliwe dzięki 
bardzo praktycznym aspektom szkolenia. Kolejną korzyścią z hybrydowego 
modelu był proces standaryzacji, który Kasa Stefczyka zyskała. To właśnie podczas  
godzin mentoringowych zostały stworzone manuale procesów/instrukcje 
stanowiskowe procesów w ustandaryzowanej formie opisujące procesy i działania, 
genezę automatyzacji procesów, ścieżki, w których proces został obsłużony oraz 
kody. Dało to podwaliny i idealny grunt do realizacji wielu strategicznych projektów 
transformacji cyfrowej z wykorzystaniem automatyzacji pracy w obszarach, 
z którymi wcześniej nie można było się zmierzyć ze względu na ograniczenia 
technologiczne, bardzo długi czas realizacji zadań, obciążenie działów IT innymi 
projektami, często bardzo wysokimi kosztami tradycyjnego programowania, 
ryzyka generowania błędów w manualnej realizacji procesów i konsekwencjami 
ich powielania. 
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Rozmach technologii RPA w Kasie Stefczyka
Wymiernym efektem takiego podejścia organizacji jest przede wszystkim wzrost umiejętności pracowników back o�ce Kasy 
Stefczyka w obszarze tworzenia robotyzacji RPA in-house. Przełożyło się to na praktyczne wykorzystanie 
w codziennej pracy wielu osób poprzez stworzenie ok. 20 robotów pracujących w różnych działach firmy 
i wspierających Pracowników w pracy, odciążając ich z rutynowych czynności. Wdrożenie w ciągu 2 miesięcy 
od zakończonego szkolenia ok. 20 robotów obsługujących kilkanaście procesów to prawdziwa ekspansja technologii RPA 
na bazie Microsoft 365. 

Jeden z pierwszych wdrożonych robotów przygotowuje dane 
do kwartalnego raportu oceny usług outsourcingowych. 
W ramach swoich zadań wykonuje szereg czynności, jak: 
odczytywanie danych z przesłanej poczty, przekopiowanie 
danych do odpowiedniego folderu, otwarcie arkuszy, 
porównanie arkuszy, dopisanie aktualnych danych 
do raportu, zrobienie pliku porównawczego, archiwizacja 
w odpowiedniej strukturze dokumentacji. Dla Pracownika 
wykonanie takiego raportu obsługującego dane z różnych 
arkuszy i porównanie 60 umów, 18 tys. komórek w arkuszach 
zajmowało 8 h (480 min.), a Robotowi 18 minut! Ogromna 
oszczędność czasu i wykonanie tego zadania przez Robota 
w 4% czasu poświęcanego dotychczas na realizację 
raportu uwolniło czas Pracownika na ważniejsze 
zadania i istotnie zmieniło pracę w tym dziale w obszarze 
cyklicznego raportowania. 

Kolejny z robotów obsługuje proces typu Compliance – zestawienie aktualnych procedur i instrukcji, których zadaniem jest 
zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej. Proces był obsługiwany dotąd przez 2 pracowników w kilku obiegach 
sprawdzania poprawności danych, a i tak obarczony sporym ryzykiem popełnienia błędu. Praca robota w tym obszarze jest 
bezbłędna i zajmuje 25% poświęcanego dotychczas czasu na wykonanie takiego zestawienia. 

Bardzo ciekawym przykładem zastosowania automatyzacji RPA jest robot pracujący w dziale analiz zachowań klientów, 
analizujący zmiany rynkowe. Parsowanie danych oraz ich porządkowanie umożliwia dostarczenie przez Robota 
przeanalizowanych danych zwizualizowanych w formie mapy geostacjonarnej. Zdobycie danych dla jednego analizowanego 
sektora  z terenu całej Polski zajmuje Robotowi 4 h, a Pracownikowi zajęłoby ok. tydzień czasu! Właśnie z uwagi 
na zbyt długi czas realizacji przez człowieka proces nie był dotąd obsługiwany. Dopiero wdrożenie Robota, 
automatyzacja pracy pozwoliła na wykonanie tego nowego procesu i nowej aktywności w organizacji. Aktywności, 
która przynosi ogromną użyteczność biznesową, umożliwia obserwację zmian rynkowych oraz dostarczenie analiz 
niezbędnych do strategicznego działania. 

Roboty wdrożone do tej pory w Kasie Stefczyka pracują w różnych obszarach, zarówno analitycznych, pozyskiwania 
danych, raportowania, szyfrowania danych, jak i zdalnego pulpitu. Wykorzystują robotyzację RPA i sztuczną inteligencję 
na użytek organizacji, podniesienia standardu pracy i obsługi różnych grup odbiorców. 

Spektakularnie wykorzystywany potencjał RPA i nowe horyzonty
Pracownicy Kasy Stefczyka dzięki szkoleniu dostrzegli ogromny potencjał i wiele korzyści z automatyzacji pracy przy użyciu 
technologii RPA. Przełożyło się to na identyfikację nowych obszarów do automatyzacji w różnych działach firmy.

 
”
 Poznaliśmy i wykorzystujemy wiedzę nt. technologii RPA, którą zdobyliśmy podczas szkoleń i nieodzownych godzin 

mentoringowych. Dostrzegamy wiele procesów do automatyzacji, w których przekazanie pracy robotom będzie 
korzystne i da widoczne efekty dla firmy. “

Piotr Ho�mann, Kasa Stefczyka



100% Eliminacja błędów 
w zrobotyzowanych procesach

Przyśpieszenie realizacji zadań 
nawet o 96%

Obsługa nowych procesów dotąd 
nierealizowanych w firmie 

Zwiększenie poziomu konkurencyjności 
rynkowej firmy

Cele

Korzyści dla Pracowników Kasy Stefczyka

Korzyści z robotów stworzonych w trakcie szkolenia i mentoringu
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Mirosław Dembiński, Kasa Stefczyka

Skuteczna implementacja automatyzacji pracy w różnych działach przyczyniła się do zrobienia z robotyzacji jednej 
ze strategii funkcjonowania organizacji. Obecnie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkolenia i bazując 
na praktycznych umiejętnościach, Pracownicy wykonują roboty wg zapotrzebowania. Często szybciej i łatwiej jest obecnie 
zaprogramować robota niż wykonywać samodzielnie żmudne, powtarzalne zadania.

 
”
 Dzięki robotyzacji zmienia się na lepsze praca ludzi, dla których roboty pracują. Nie hołdujemy opinii, że wprowadzenie 

robotów spowoduje zmiany kadrowe i zwolnienia Pracowników. Wręcz przeciwnie, doceniając naszych Pracowników, 
odciążamy ich z powtarzalnych zadań, by mogli swój potencjał wykorzystać w obszarach zarządczych, twórczych 
i analitycznych. Dzięki wdrożeniu robotów w różnych działach firmy zminimalizowaliśmy liczbę błędów, obsługujemy 
żmudne i skomplikowane procesy z mnóstwem danych, otrzymujemy szybsze analizy. Koszt licencji Microsoft 
jest marginalny dla organizacji, a korzyści ogromne. “

Obecnie Kasa Stefczyka skutecznie korzysta z dobrodziejstw technologii RPA, otworzył się na nowe możliwości, nowe procesy 
do automatyzacji pracy w innych działach i jako PIRXON cieszymy się, że mogło się to stać przy naszym udziale. 

Praktyczne szkolenie z technologii Microsoft RPA 

40 h godzin mentoringu online z Ekspertami PIRXON

Rozwój kompetencji Pracowników w obszarze technologii RPA

Szybkie wdrożenie automatyzacji w różnych działach firmy 

Automatyzacja pracy przy marginalnym koszcie licencji

Uzyskanie kompetencji do samodzielnego 
tworzenia robotów usprawniających pracę 
w różnych działach firmy

Zdobycie kompetencji w identyfikacji
nowych obszarów do automatyzacji prac

Uwolnienie potencjału Pracowników
na działania w obszarach zarządczych,
twórczych i analitycznych

Wdrożenie 20 robotów w ciągu 2 m-cy 

Praktyczne poznanie technologii RPA


