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Miniraport: 
Kierunki rozwoju IT
dla sektora bankowego 

Według 
raportu 
McKinsey 
sektor 

bankowy jest  
na czwartym miejscu 
wśród gałęzi biznesu 
najbardziej dotkniętych 
przez epidemię 
koronawirusa  
na świecie1.  

 ■ Zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej  
przy zachowaniu ciągłości biznesowej.

 ■ Otwarcie się na nowe kanały komunikacji – dostępność online 
mimo zamkniętych częściowo oddziałów.

 ■ Skupienie na krótkoterminowych i średnioterminowych 
celach – bieżące uzupełnianie zespołów o kompetencje 
przy jednoczesnym budowaniu długoterminowej strategii 
transformacji cyfrowej.

 ■ Utrzymywanie istniejącego składu personalnego i ciągłości 
pracy mimo braku planowanych rekrutacji.

-36,4
Aktywność konsumencka spada. 
Według badań Głównego Urzędu 
Statystycznego z 23.04.2020 r. 
o 37,7 p. procentowych 
w porównaniu z ubiegłym 
miesiącem spadł bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej (BWUK). 
Odzwierciedla on koniunkturę 
konsumencką. Klienci mają 
obawy i są bardziej skłonni 
do kumulowania oszczędności 
niż do inwestowania2. 

Koniunktura konsumencka w skali roku: 

4.
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https://www.jcommerce.pl/
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura
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42 
mld zł  

700 
tys.  

57% klientów  

Według danych Związku 
Banków Polskich z 21.04.2020 r. 
tyle wniosków o zawieszenie 
(odroczenie) rat kredytów 
złożyli klienci indywidualni 
i przedsiębiorcy od połowy 
marca3. 

Według tego samego 
źródła łączna suma 
odroczonych spłat 
kredytów wyniosła 
42 mld zł3.

6–12 
miesięcy  
Według badań na temat 
wpływu wydarzeń na zaufanie 
konsumenckie klienci nawet 
przez rok pamiętają, w jaki 
sposób zostali potraktowani. 
W dobie pandemii 
koronawirusa rośnie rola 
obsługi klienta i Customer 
Experience. Do banków 
zgłaszają się klienci starający 
się bezskutecznie o pożyczkę 
lub w trudnej sytuacji 
zawodowej czy finansowej4. 

Tylu klientów wskazuje kontakt telefoniczny jako preferowaną formę kontaktu. 
Z badań wynika, że klienci chcą rozmawiać, zadawać pytania, mają potrzebę bycia 
wysłuchanym. Po podaniu informacji o możliwych odroczeniach spłat kredytu wielu 
klientów masowo kontaktowało się z call center i dzwoniło na infolinię. Rośnie rola 
nowych kanałów komunikacji poprawiających Customer Experience i obsługę klienta5. 

 ■ Przeniesienie obsługi klienta do świata online.

 ■ Skoncentrowanie na Digital Experience i podtrzymanie 
komunikacji z klientami, aby zapewnić im nieprzerwany 
dostęp do informacji.

 ■ Wdrożenie nowych kanałów komunikacji, które niwelują 
wykluczenie cyfrowe, np. osób starszych.

 ■ Wyłączenie IVR jako odpowiedź na potrzeby klientów, 
którzy szukają bezpośredniej interakcji z człowiekiem. 

 ■ Wykorzystanie sztucznej inteligencji, voicebotów, 
machine learning i rozwiązań chatbotowych jako wsparcia 
dla telefonicznych, preferowanych przez klientów, 
kanałów komunikacji.

 ■ Wykorzystanie technologii Robotic Process Automation 
– automatyzacja istniejących procesów jako odpowiedź 
na zmniejszenie liczby otwartych oddziałów.

OBSŁUGA KLIENTA

https://www.jcommerce.pl/
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Do-bankow-trafilo-700-tysiecy-wnioskow-o-odroczenie-rat-kredytow
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Do-bankow-trafilo-700-tysiecy-wnioskow-o-odroczenie-rat-kredytow
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-118/Accenture-COVID-19-Banking-Rapid-Response.pdf
https://www.accenture.com/us-en/about/company/coronavirus-responsive-customer-service
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 ■ Działania CSR stają się ważnym obszarem działania sektora 
bankowego. Pandemia wpływa na sposób funkcjonowania 
biznesu i redefiniuje wartości. Banki powinny zaplanować 
działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz zaangażować pracowników we wspólne inicjatywy. 

przekazał według informacji ZBP sektor bankowy w Polsce na potrzeby  
walki z koronawirusem. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu stały 

się ważnym obszarem działania sektora bankowego6. 

CSR

 ■ Rozwój aplikacji oraz bankowości mobilnej, 
które pozwolą klientom załatwiać bieżące sprawy 
bezkontaktowo, bez konieczności wizyt w oddziałach.

 ■ Rozwój bezgotówkowych metod płatności i e-portfela.

 ■ Współpraca z fintechami i startupami, aby zwiększyć swój 
potencjał transformacji cyfrowej.

1 mld
Rośnie rola płatności 
bezgotówkowych. Według 
raportu e-Izby „Płatności 
cyfrowe 2019” w trzecim 
kwartale ubiegłego roku liczba 
płatności bezgotówkowych 
w Polsce po raz pierwszy 
przekroczyła miliard7.  

E-BANKOWOŚĆ 

10 tys. testów 30 mln zł 120 pojazdów 100 tys. maseczek

https://www.jcommerce.pl/
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Spoleczna-aktywnosc-bankow-nabiera-rozpedu
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf
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 ■ Zidentyfikowanie zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

 ■ Redefiniowanie procedur bezpieczeństwa umożliwiających 
zachowanie ciągłości biznesowej.

 ■ Wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. 

 ■ Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu 
bezpieczeństwa danych w trakcie pracy zdalnej. 

Ataki 
hackerskie 
zaczynają 
się od 1 maila, 

otwartego przez 1 osobę. 
W całej organizacji  
ok. 4% pracowników 
otwiera złośliwe maile 
i – jak dowodzą badania –
zwykle jest to ta sama grupa 
użytkowników8. 

1

Rekrutacje dla rozwoju transformacji cyfrowej: 

Inżynierowie 
Machine Learning

Developerzy 
Python

Developerzy Java, 
.NET, testerzy 

automatyzujący

Analitycy 
biznesowi

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Anna Miernik-Nowakowska
Business Development Manager

Telefon: +48 882 434 228

Email: anna.miernik-nowakowska@jcommerce.pl

Agata Padalska
Business Development Manager

Telefon: +48 668 477 116

Email: agata.padalska@jcommerce.pl

https://www.jcommerce.pl/
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/cyber-attacks.html
mailto:anna.miernik-nowakowska%40jcommerce.pl?subject=
mailto:agata.padalska%40jcommerce.pl?subject=
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1 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura
3 https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Do-bankow-trafilo-700-tysiecy-wnioskow-o-odroczenie-rat-kredytow
4 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-118/Accenture-COVID-19-Banking-Rapid-Response.pdf
5 https://www.accenture.com/us-en/about/company/coronavirus-responsive-customer-service
6 https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Spoleczna-aktywnosc-bankow-nabiera-rozpedu 
7 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf
8 https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/cyber-attacks.html

Źródła dodatkowe:

https://www.accenture.com/za-en/insights/banking/coronavirus-banking-rapid-response
https://blog-idcuk.com/covid-19-impact-banking-industry
https://thefinancialbrand.com/94700/covid-19-digital-banking-transformation-opportunities

Skontaktuj się z nami:
Telefon: +48 32 201 15 32

Email: office@jcommerce.pl

Strona internetowa: www.jcommerce.pl 

JCommerce Sp. z o.o.  
ul. T. Kościuszki 227 40-600 Katowice

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/

