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Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy 

w obszarze pośrednictwa finansowego i w bankowości 

Abstrakt 

W opracowaniu wyznaczono kluczowe trudności związane z określeniem wpływu innowacji 

informacyjnych na rynek pracy. Konsekwencje tych zmian korygują tradycyjne, stworzone 

jeszcze w erze przemysłowej, kanony zatrudniania oraz świadczenia pracy. Szczególnie 

wyraźnie zmiany te przebiegają w sferze pośrednictwa finansowego i w bankowości. 

Reintermediacja i digitalizacja obsługi klientów pozwoliła na wykorzystywanie outsourcingu 

i rozwoju pośrednich kanałów dystrybucji usług. Klienci coraz częściej obsługują się 

samodzielnie. W sektorze usług finansowych zmienia się struktura zatrudnienia. Rośnie 

znaczenie pośredników, a maleje banków, które w przyszłości będą centrami decyzyjnymi 

I organizacyjnymi. Następuje decentralizacja obsługi klientów połączona z centralizacją 

zarządzania. Ma to silny wpływ na rynek pracy. Zmiany dotyczą: samej pracy, pracodawców 

i pracowników. 

Słowa klucze: pośrednictwo finansowe; bankowość; rynek pracy; innowacje informacyjne; 

outsourcing. 

Consequences and determinants of the impact of innovation on the labour market 

in the area of financial intermediation and in banking 

Abstract 

The study identifies key difficulties related to determining the impact of information 

innovations on the labour market. The consequences of these changes are corrected by the 

traditional canons of employment and work, which were created in the industrial era. These 

developments are particularly marked in financial intermediation and banking. Reintermedia 

and digitization of customer service allowed to use outsourcing and development of indirect 

service distribution channels. Increasingly, customers are being served on their own. In the 

financial services sector, the structure of employment is changing. Intermediaries are 

becoming increasingly important and banks, which in the future will be decision-making and 

organisational centres, are becoming increasingly less important. Decentralisation of customer 
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service is underway, combined with centralisation of management. This has a strong impact 

on the labour market. The changes concern: the work itself, employers and employees. 

Keywords: financial intermediation; banking; labour market; innovation; outsourcing. 

JEL CODE: G200, O310, P130. 

Wstęp 

Innowacje informacyjne są aktualnie tym rodzajem innowacji, które najgłębiej zmieniają 

codzienne życie społeczeństw. Konsekwencje tych zmian burzą tradycyjne, stworzone jeszcze 

w erze przemysłowej, kanony zatrudniania oraz świadczenia pracy. Ma to silny wpływ na 

rynek pracy. Zmiany dotyczą nie tylko samej pracy, pracodawców, ale i pracowników. 

Wszystkie razem sprawiają, że radykalnie zmienia się nie tylko rynek pracy, ale i całe 

społeczeństwa. Inaczej postrzegana jest praca, inne są oczekiwania pracodawców 

I pracowników. 

Cechy charakterystyczne innowacji informacyjnych sprawiają, że pojawia się wiele 

trudnych do sprawdzenia, mylnych hipotez dotyczących wskazanego tematu. W opinii autora 

interesującym przykładem oddziaływania innowacji informacyjnych na rynek pracy są 

przemiany zainicjowane przez nie w obrębie systemu bankowego (i w obszarze pośrednictwa 

finansowego). Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych czynników przyjmujących 

rolę determinant przebiegu zjawisk zachodzących w obrębie polskiego systemu bankowego 

i konsekwencji rozpowszechnienia i uzależnienia banków od technologii informacyjnych, 

a które dotyczą zmian warunków, organizacji i konsekwencji finansowych zatrudniania 

i pracy personelu tworzących go instytucji lub z nimi współpracujących. 

Jako główną hipotezę przyjęto przekonanie, że innowacje informacyjne, a szczegółowo 

intensywność i skala ich stosowania, są kluczowymi determinantami przemian w tej części 

rynku pracy, który w Polsce jest związany z instytucjami pośrednictwa finansowego. Zmiany 

wywoływane przez stosowanie nowych rozwiązań zmieniają modele biznesu wskazanych 

instytucji oraz przejawiają się, jako konsekwencje, w zmianach charakteru pracy 

wykonywanej na ich rzecz przez pracowników. Podobne w charakterze zmiany będą 

występowały również w innych segmentach rynku pracy, gdzie do tej pory nie występowała 

tak duża rozmaitość stosowanych innowacji informacyjnych, jak w obrębie działalności 

banków i instytucji. 
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W opracowaniu oparto się na analizie wybranej literatury (z różnych dyscyplin) bliskiej 

wybranemu tematowi. Z uwagi na teoretyczny charakter rozważań, nie korzystano z danych 

ilościowych. 

Artykuł składa się z trzech części. Opracowanie rozpoczyna charakterystyka kluczowych, 

zdaniem autora konsekwencji, jakie dla rynku pracy przyniosła popularyzacja w gospodarce 

innowacji informacyjnych. W części drugiej, rozważania zostają przeniesione na obszar 

pośrednictwa finansowego i bankowości. Na tym gruncie, autor stara się zidentyfikować 

determinanty, które zapewniają innowacjom informacyjnym wywieranie wpływu na rynek 

pracy w wybranym segmencie. Część trzecią stanowią wnioski zawarte w podsumowaniu 

artykułu. 

Konsekwencje innowacji w obrębie rynku pracy 

Szybkie tempo wprowadzania innowacji informacyjnych stało się przyczyną zamieszania 

pojęciowego. Innowacje informacyjne są wyjątkowym rodzajem innowacji. Ekonomia jako 

nauka nie potrafi ujmować ich całościowo w ramy spójnej teorii. Przesądzają o tym przede 

wszystkim takie cechy charakterystyczne innowacji, jak: krótki okres wdrażania do 

rzeczywistości gospodarczej, szybka popularyzacja, wykorzystywane efekty skali i korzyści 

wynikające z prawa wielkich liczb (Doligalski, 2014, s. 85). Są to jednak raczej jasne strony 

innowacji informacyjnych. Niestety mają one i ciemną stronę. W geometrycznym tempie 

rosną zasoby informacji gromadzone w bazach danych (Kowalik, Sobolewska 2017, s. 18). 

Sprawia to, że po etapach przejściowego upajania się możliwościami nowych technologii, 

nadchodzi nieuchronnie faza krytycznej refleksji i selekcji tych konsekwencji postępu, które 

społeczeństwa będą chciały wykorzystywać, ponieważ uważają je za pozytywne, oraz 

przeciwdziałania tym, które uznane będą za negatywne. Przykładem są choćby kłopoty, jakie 

przeżywa wielu, szczególnie małych przedsiębiorców, za sprawą wdrożenia postanowień tzw. 

RODO. Wprowadzenie tych przepisów to konsekwencja jak najbardziej słusznego dążenia do 

ochrony prywatności użytkowników sieci. Niestety konsekwencje organizacyjne, kosztowe 

I formalne wpłyną na efekty prowadzonych działań gospodarczych (RODO, s. 1135). 

W odniesieniu do rynku pracy wpływ innowacji zawsze budził poważne spory. Mimo 

wszystko jednak, jak dowodzi historia, konsekwentnie przełamywany jest opór przeciwko 

zmianom wywoływanym przez wdrażanie wynalazków i postęp techniczny (Kotliński 2016, 

s. 16). Zabierana przez nie praca, z biegiem czasu, na skutek zmyślnych zabiegów polityków 

oraz ekonomistów jest rekompensowana w postaci umiejętnie kształtowanych przepływów 
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redystrybucyjnych. Ekonomia przychodzi tu w sukurs polityce (a właściwie politykom 

kształtującym przemiany w społeczeństwach demokratycznych). Niekiedy w przeszłości 

organizowanie, a następnie przejmowanie korzyści z postępu technicznego, stawało się 

podstawą dyktatur (np. w starożytności w Mezopotamii i w Egipcie). W warunkach 

demokratycznych, korzyści z innowacji jak do tej pory były mniej lub bardziej udanie 

dystrybuowane pomiędzy rozmaite grupy i warstwy społeczne. Jeżeli działo się to w sposób 

odległy od powszechnego poczucia sprawiedliwości społecznej, to wcześniej czy później 

prowadziło do niepokojów społecznych, a w konsekwencji do przewrotów politycznych. 

Innowacje informacyjne nie mają jak dotąd takiego osiągnięcia na swoim koncie. Świadczy to 

albo o wyjątkowo udanym ich wdrażaniu, albo takie przeobrażenia dopiero czekają nas 

w przyszłości. Tylko upływ czasu jest w stanie ukazać przesłanki do obiektywnej oceny sensu 

obecnie podejmowanych decyzji i działań. 

Od początków naszej cywilizacji celem wprowadzania innowacji była poprawa warunków 

życia i pracy. O ile w pierwszym przypadku ich efekt mierzony jest wzrostem wygody, o tyle 

w drugim przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana. Innowacja stosowana dla poprawy 

warunków pracy może przynosić bardzo różne efekty: może wiązać się zarówno z poprawą 

warunków pracy, jak i ze zwiększeniem efektywności, może też realizować obydwa cele 

łącznie. Co gorsza, wiele z nich przynosić może jeszcze skutki trzeciego rodzaju. Innowacje 

mogą zastępować lub usprawniać pracę ludzi na tyle, że w efekcie doprowadzają do 

zmniejszenia jej nakładów. Takie przekonanie stało się w XIX wieku przyczyną pierwszych 

protestów rodzącej się wtedy klasy robotniczej, dla której postęp techniczny wprowadzany do 

fabryk jawił się jako zagrożenie, jako zapowiedź odebrania jej pracy przez coraz doskonalsze 

maszyny. Jest na to wiele historycznych przykładów. W XIX wiecznej Anglii takie poglądy 

stały się zaczątkiem luddyzmu (Encyklopedia PWN, luddyzm), a w Chełmsku Śląskim 

(Schömberg) doszło do buntu tkaczy (1793 r.). Pozornie takie rozumowanie wydaje się być 

w pełni uzasadnione i logiczne. Podobnie powierzchownie podchodzili do kwestii postępu 

technicznego klasycy ekonomii, i to zarówno w jej wersji burżuazyjnej, jak i socjalistycznej. 

Tworzenie coraz nowocześniejszych maszyn i urządzeń, których praca zastępuje pracę 

ludzką, jest korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ powoduje wzrost efektywności 

(maszyny pracują wydajniej, mają mniej przerw w pracy, nie chorują i przede wszystkim nie 

męczą się tak szybko jak ludzie). Ich wprowadzenie zmniejsza zapotrzebowanie na pracę 

ludzką. Jest to jednak spojrzenie z perspektywy mikroekonomicznej. W ujęciu 

makroekonomicznym ujawnia się wiele dodatkowych cech postępu technicznego, które 
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sprawiają, że ogólny osąd nie może już być tak jednoznacznie negatywny. Powodów jest 

wiele, i z konieczności autor skupia uwagę na jego zdaniem najważniejszych. Postęp to 

innowacje: w najprostszym ujęciu może to być po prostu nowe urządzenie, reprezentujące 

wskazane wcześniej cechy. Zanim zostanie ono zamontowane w zakładzie produkcyjnym, 

musi zostać wymyślone, zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane, sprzedane, 

odpowiednio zamontowane i w końcu musi być obsługiwane przez osoby, które potrafią to 

robić, czyli przeszły wcześniej odpowiednie szkolenie. Trudno takiemu rozumowaniu 

postawić jakiekolwiek zarzuty. Kłopot polega na tym, że za wskazanymi procesami kryje się 

praca konkretnych osób: wynalazcy (innowatora), badaczy i technologów, inżynierów 

I robotników, specjalistów sprzedaży, monterów, robotników, których do obsługi maszyn 

musieli przygotować nauczyciele zawodu. W tym najprostszym z możliwych przypadku 

wprowadzenia innowacji, aby dokonać rachunku jej efektu w skali mikro, należy zestawić 

I porównać nakłady pracy konieczne do produkcji przed jej zastosowaniem i nakłady pracy, 

jakie konieczne są do jej stworzenia wdrożenia i wykorzystywania. Przedstawia to poglądowo 

rysunek 1. 

Rysunek 1. Zależności pośrednie w długoterminowym kształtowaniu rynku pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Patrząc na problem obiektywnie, należy stwierdzić, że innowacje, co prawda, powodują 

kurczenie się poszczególnych sektorów rynku pracy, ale zmieniają także jego strukturę  

i powiększają go, dywersyfikując i pogłębiając równocześnie społeczny podział pracy. Pisząc 
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abstrakcyjnie – w naturalnym dla ludzi „wąskim” ujęciu innowacje pracy są traktowane  

z dużą niechęcią i wrogością. Żadna z nich nie powstaje jednak z niczego I w próżni. Jej 

wymyślenie stworzenie i wdrożenie wymaga dużych nakładów pracy, którą ekonomiści 

klasyczni (Stankiewicz 1998, s. 168), czy Marks nazywali uprzedmiotowioną (Marks 1951,  

s. 576), tzn. zawartą w wytwarzanych produktach i świadczonych usługach, 

a odzwierciedlającą społeczną wycenę nakładów, które trzeba ponieść, ażeby móc pracować. 

Problem w tym, że przytoczone rozumowanie trudno udowodnić badaniami i pomiarami. 

Dzieje się tak z kilku względów: przede wszystkim dlatego, że ciężko jest obiektywnie 

porównywać nakłady ponoszone na stworzenie i wdrożenie innowacji z efektami, które 

przynoszą. Do czasu rewolucji informacyjnej na efekty trzeba było długo czekać. Długi 

termin wiązał się z reguły ze znaczącymi zmianami w otoczeniu, na tyle dużymi, że 

uniemożliwiały porównania. Także ów upływający czas był problemem, ponieważ z reguły 

inne pokolenia innowacje tworzyły, a inne z nich korzystały. Na dodatek innowacje 

multiplikują się. Ludzka dociekliwość i inteligencja sprawia, że bazując na poprzednich, 

łatwiej przychodzi nam tworzenie nowych innowacji. Postępując tym tropem myślenia, 

wydaje się, że stosunkowo najłatwiejsze jest tworzenie innowacji obecnie. Poniekąd jest to 

prawda, ponieważ ulepszenia w dziedzinie komunikacji oraz postęp technologiczny 

przyspieszają rozwój współczesnych gospodarek. Innowacje kojarzone są jednoznacznie 

z rozwojem gospodarczym. W odniesieniu do innych dziedzin życia społecznego ich skutki 

mogą być jednak odmienne, niekoniecznie kojarzone z postępem i rozwojem (Simpson, 

Siguaw, Enz 2006, s. 1133-1141). 

Jedną z takich dziedzin jest rynek pracy. Innowacje zmieniają rzeczywistość każdego 

społeczeństwa, jednak w niektórych krajach dzieje się to szybciej, w innych wolniej. Te 

pierwsze (z reguły) uznawane są za liderów przemian i dzięki temu rozwijają się prędzej, 

budząc zazdrość społeczeństw, w których wskazane procesy przebiegają wolniej. Nie na 

prędkości jednak w ostatecznym rozrachunku zależy rządzącym, lecz na osiąganych na 

rozmaitych polach efektach finansowych i społecznych. Między innymi na rynku pracy. 

Rynek pracy – to pojęcie bardzo dobrze zdefiniowane i jednoznacznie rozumiane we 

współczesnym świecie. To przede wszystkim forma konfrontowania podaży z popytem na 

pracę. Należy zapytać, na jakie jego cechy charakterystyczne mogą i mają wpływ innowacje? 

W pierwszej kolejności rynek pracy zmieniają innowacje, na które popyt zgłaszają 

pracodawcy. Wprowadzane przez nich unowocześnienia, bez względu na ich finalny 
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charakter, zmniejszają zapotrzebowanie na nisko wykwalifikowanych pracowników. 

Zwiększają jednak popyt na innych, wykwalifikowanych odpowiednio do potrzeb. 

Trudno spodziewać się, że te przeciwstawne konsekwencje będą się ściśle równoważyły. 

Z całą pewnością będą się zdarzały, przynajmniej przejściowe, nierównowagi. Rolą rynku 

pracy jest właśnie odpowiednie ich równoważenie, tak aby nie zakłócić ciągłości 

funkcjonowania gospodarki. 

Dobrze byłoby znać powody, dla których niektóre ze wskazywanych obszarów odgrywały 

rolę inspiratorów zmian na rynku pracy. Było to łatwe w erze przed informacyjnej – wtedy 

pierwszeństwo należało do zmian w zakresie warunków wymiany. Obecnie w warunkach 

społeczeństwa informacyjnego, sytuacja się zmieniła. Dzięki radykalnemu zwiększeniu 

dostępu szerokich rzesz współczesnych społeczeństw do Internetu, każdy ze wskazanych 

czterech obszarów wywiera wpływ na kształt przyszłego rynku pracy, co więcej, wskazane 

obszary wpływają na siebie wzajemnie tworząc przejściowe, szybko zmieniające się 

kompilacje. Taka sytuacja utrudnia próby tworzenia długoterminowych prognoz zmian na 

rynku pracy. Dzieje się tak dlatego, że dla przykładu, zmiany w kapitale ludzkim, ale też 

i częściowo w kapitale społecznym, uzależnione są od procesów zachodzących obecnie 

w edukacji najmłodszych. Sukcesy bądź porażki odnotowane w tej dziedzinie zadecydują 

o tym, jakim kapitałem będą oni dysponować w chwili wchodzenia na rynek pracy. To 

z jednej strony. Z drugiej natomiast, dopiero konfrontacja kapitału ludzkiego przyszłych 

pokoleń z trendami w zakresie postępu technicznego czy zmianami w warunkach wymiany, 

pozwoli ocenić obiektywnie, czy kapitał ludzki reprezentowany przez przyszłych 

pracowników przystawać będzie do oczekiwań pracodawców. Taka sytuacja stwarza 

olbrzymią niepewność. Należy liczyć się z możliwością powstania dużej luki niedopasowania 

oczekiwań do możliwości. Oznacza to konieczność uwzględniania już obecnie konieczności 

zachowania dużej elastyczności w zakresie kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego 

najmłodszych oraz odpowiednio ostrożnego przygotowywania się na zmiany w zakresie 

postępu technicznego oraz w warunkach wymiany. W tych uwarunkowania i przy takim 

rozumowaniu do roli głównego czynnika sprawczego, którego skutki mogą się okazać 

szczególnie istotne dla przyszłego kształtu rynku pracy, urasta edukacja (oraz ewentualne 

zmiany w jej zakresie, celach i stosowanych środkach). Charakterystyczne jest jednak to, że 

w warunkach łatwego dostępu do informacji, a więc także i wiedzy (Koźmiński, Latusek-

Jurczak 2017, s. 117) kluczowe znaczenie będzie miał kapitał społeczny. Z jednej strony 

dlatego, że w warunkach postępującej dehumanizacji kluczowych procesów wykonywanych 
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w trakcie pracy pojawia się brak zaufania do współpracowników; a z drugiej strony, dlatego 

że zaistnienie na nowych rynkach, zaspokojenie nowych potrzeb klientów, wymaga tworzenia 

relacji także na linii pracownicy – klienci, lub jak kto woli: pracownicy – konsumenci. Coraz 

częściej pojawia się w ekonomii pojęcie prosumenta (Cyfrowa gospodarka…, 2014, s. 58). 

Jest to konsument na tyle świadomy swoich potrzeb, że potrafi sam wytwarzać potrzebne mu 

usługi czy produkty, często współpracując z pracownikami przedsiębiorstw świadczących 

usługi (Płókarz 2018, s. 292). Opisane tendencje stawiają wielkie wyzwanie przed edukacją; 

musi ona docelowo zwiększać nie tylko kapitał ludzki, ale także rozbudowywać umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania relacji. Może się okazać, że jest to zadanie zbyt trudne, 

ponieważ, jak wskazują na to obserwacje socjologów, rozwój technologii informacyjnych, 

(w tym także automatyzacja i robotyzacja), prowadzą do „zamykania się” jednostek w ramach 

indywidualnych „baniek informacyjnych” (lub inaczej baniek filtrujących, ang. filters 

bubbles) i postępującej alienacji w społeczeństwie (Pariser 2011, s. 51-52). Jest to szczególnie 

ważna konstatacja dla Polaków, ponieważ jak wykazują wyniki badań socjologicznych, 

w polskim społeczeństwie narasta deficyt kapitału społecznego, tym bardziej widoczny, że 

kontrastuje on ze stosunkowo wysoko ocenianym kapitałem intelektualnym (Czapiński 2008, 

s. 20-25). 

Rynek pracy jest jednym z najważniejszych składników gospodarki rynkowej. Reguły 

jego funkcjonowania są podobne do obowiązujących w innych segmentach. Czuwają nad tym 

celowo powołane profesjonalne instytucje prawne. Dążąc do równowagi pomiędzy podażą 

a popytem, rynek pracy zapewnia swobodę wyboru zarówno pracownikom, jak 

i pracodawcom. Nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców 

czuwają odpowiednie instytucje państwowe, publiczne i społeczne. Ostatecznie sytuacja 

każdego indywidualnie postrzeganego pracownika kształtowana jest przez, podlegający 

przepisom prawa, dobrowolnie dobierany przez niego zespół norm i zwyczajów, którym się 

podporządkowuje. Stwarza to ciekawą sytuację występowania na rynku pracy nie 

pojedynczych podmiotów, ale całych grup zarówno pracowników, jak i pracodawców. Rynek 

pracy ma skomplikowaną strukturę wewnętrzną, którą tworzą wzajemnie nakładające się na 

siebie obszary wyznaczane przez poszczególne zawody, rodzaje działalności gospodarczej, 

stosowane formy zatrudnienia, etc. Ponieważ działania poszczególnych uczestników 

nawzajem się przenikają, to kształtowanie rynku pracy jest skomplikowanym, samoistnie 

przebiegającym procesem. Trudno w takiej sytuacji o długoterminowe prognozy jego 
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rozwoju, ponieważ nie jest on kształtowany przez działania pojedynczego podmiotu, czy ich 

grup, ale poprzez wzajemne oddziaływania wszystkich jego uczestników. 

Dodatkowym utrudnieniem jest i to, że zależności bezpośrednie szczególnie widoczne 

stają się w ujęciu krótkookresowym. W długookresowym, do głosu dochodzą zależności 

pośrednie. Ich oddziaływanie znajduje wyraz w kształtowaniu tendencji w zakresie tworzenia 

kapitału ludzkiego i społecznego (po stronie pracowników) oraz w zakresie zmian 

wywoływanych przez postęp techniczny (Fiedor 1979, s. 35) i terms of trade (po stronie 

pracodawców). Graficznie można to przedstawić w sposób zaprezentowany na rysunku 1. 

W ujęciu dynamicznym innowacje zmieniają strukturę rynku pracy. Jest to proces 

zachodzący w sposób ciągły (permanentny). Myśląc optymistycznie należałoby określić 

jednoznacznie także kierunek tych przemian – pisząc, że zdecydowanie rośnie 

zapotrzebowanie na coraz to lepiej wykształconych pracowników. To jednak nie musi być 

prawdą, ponieważ nie zawsze procesy przybierają tak jednoznacznie optymistyczny charakter. 

Dobrym przykładem są innowacje informacyjne, których wpływ za opisywaną kategorię jest 

niejednoznaczny. Upowszechnienie Internetu, rozwój systemów informatycznych 

I automatyzacja poszczególnych procesów obejmowanych działaniami innowacyjnymi 

doprowadza do intrygujących zjawisk. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy 

potrafią obsługiwać stosunkowo nieskomplikowane programy i aplikacje, czyli pisząc wprost: 

rośnie popyt na pracę osób niekoniecznie wysoko wykwalifikowanych, ale z całą pewnością 

nowocześnie edukowanych (Płókarz 2018, s. 45). Równocześnie rośnie także 

zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów, ponieważ ich praca jest potrzebna do 

kreowania nowych rozwiązań. Co jednak stanie się z nimi, gdy maszyny nauczą się 

zastępować ich pracę? Czy rozwój sztucznej inteligencji nie przybliża momentu, kiedy pracę 

i kreatywność wysoko kwalifikowanych specjalistów można będzie zastąpić automatami 

(albo robotami)? Obecnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. 

Determinanty wpływu innowacji informacyjnych na zmiany w obszarze pośrednictwa 

finansowego i w bankowości 

Znakomitym, z uwagi na wyrazistość zmian, przykładem dziedziny, w której innowacje 

zmieniają rzeczywistość, przede wszystkim w obszarze organizacji pracy jest szeroko 

rozumiane pośrednictwo finansowe (w tym w bankowości). W jej przypadku najważniejsze 

znaczenie miały, tak jak przestawiono na rysunku 2, innowacje techniczne, informacyjne 
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i organizacyjne. Dwie pierwsze grupy doprowadziły do informatyzacji działalności, a grupa 

trzecia powiązana była z procesowym podejściem do zarządzania. 

Połączenie skutków informatyzacji z konsekwencjami procesowego podejścia do 

zarządzania (Capiga, Gradoń, Szustak 2016, s. 34) umożliwiło outsourcing, a w ślad za tym 

ułatwiło tworzenie placówek franczyzowych (Pacud, Cichorska, Klimontowicz, Zieliński 

2017, s. 48) oraz doprowadza do reintermediacji w bankowości, której wyrazem staje się 

tworzenie tzw. FinTech’ów, czyli innowacyjnych przedsięwzięć skupionych na 

wykorzystaniu nowoczesnej technologii dla świadczenia usług finansowych. Wszystkie cztery 

wskazane zjawiska prowadzą do uelastyczniania tradycyjnie bardzo sztywnych reguł 

zarządzania bankami i otwierają je na potrzeby społeczeństw informacyjnych, co więcej: ma 

to bezpośrednie konsekwencje dla charakteru i struktury zapotrzebowania banków na 

pracowników. Wymuszają też na bankach zmiany w zapotrzebowaniu na pracę, które są dość 

odległe od powszechnie głoszonych poglądów. 

Rysunek 2. Wpływ innowacji na procesy dotyczące społecznego podziału pracy w obrębie bankowości 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Mimo udanego wdrażania innowacji banki wciąż poszukują wysoko wykształconych 

informatyków i doświadczonych oraz rzutkich menedżerów. Potrzebują ich, ale to 

zapotrzebowanie ma ściśle określone granice. Poza nimi poszukiwani są już li tylko 

pracownicy de facto wpisujący dane do systemów, a nie zajmujący się ich przetwarzaniem. 

Tym niemniej, jeszcze trzy, cztery dekady temu informatycy nie szukali pracy w bankach, bo 

jej tam dla nich po prostu nie było. W warunkach społeczeństwa informacyjnego rzecz jest 

przesądzona a’rebours, ponieważ rozwój instytucji kredytowych, w tym i banków, jest 

nakierowany przede wszystkim na coraz głębsze ich uzależnianie od elektronicznych kanałów 

Innowacje informacyjne Innowacje techniczne Innowacje organizacyjne 

Informatyzacja działalności Podejście procesowe do zarządzania 

Pośrednictwo finansowe i bankowość 

Reintermediacja 

Outsourcing 

FinTech Placówki franczyzowe 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 8 

 

93 

dystrybucji usług. Takie są obecnie wymogi konkurencji. Jej reguły są jednak w pełni 

naturalne: pionierskie rozwiązania z czasem stają się standardem. W momencie, w którym to 

nastąpi, niewątpliwie zapotrzebowanie sektora finansowego na pracowników 

z wykształceniem informatycznym na powrót ulegnie ograniczeniu. Już obecnie ta tendencja 

staje się zauważalna, a pierwszą jej przesłanką jest coraz szersze wykorzystywanie w bankach 

outsourcingu usług informacyjnych (szczególnie w zakresie przekazywania i przetwarzania 

informacji). Stało się tak dzięki szerokiemu wprowadzeniu podejścia procesowego do 

zarządzania bankami. Podział realizowanych przez pracowników funkcji na procesy 

i wprowadzenie racjonalnych reguł zarządzania nimi spowodowało, że możliwe stało się 

zlecanie ich realizacji na zewnątrz. Zestawienie korzyści i zagrożeń związanych z takim 

postępowaniem, jest jak dotąd dla banków bardzo korzystne (Kłos 2017, s. 43). 

Zlecanie ściśle określonych czynności do wykonywania przedsiębiorcom zewnętrznym, 

wyspecjalizowanych w ich realizacji, nie tylko dla jednego, ale z reguły dla wielu instytucji, 

powoduje, że ich usługi są cenione za wysoki profesjonalizm gwarantowany przez daleko 

idącą specjalizację. Wdrażanie innowacji informacyjnych w bankowości otworzyło furtkę do 

skutecznego wprowadzenia podejścia procesowego, a wraz z tą niezmiernie istotną innowacją 

organizacyjną, umożliwiło uelastycznienie banków na outsourcing, off-shoring i stosowanie 

franczyzy jako łatwo dostępnej metody rozbudowy sieci oddziałów. Nie byłoby to możliwe, 

gdyby nie powszechne wdrożenie kluczowej innowacji informacyjnej – zastosowanie 

zaawansowanych metod szyfrowania danych, przede wszystkim w trakcie ich przesyłania 

i przetwarzania. Dzięki tej innowacji nie trzeba już obawiać się naruszania zasad tajemnicy 

bankowej. Dane przesyłane, zarówno pomiędzy placówkami tego samego banku, jak 

i przekazywane na zewnątrz, nawet jeżeli zostałyby przechwycone czy skopiowane przez 

osoby do tego nieuprawnione, są dla nich bezużyteczne. Tym niemniej nadal istnieje 

konieczność zachowania należytej staranności w zakresie tworzenia, przechowywania 

i przekazywania kluczy szyfrujących. Ich wyciek podważyłby zasadność całego działania. 

Dzięki wskazanemu udogodnieniu możliwe staje się elastyczne podejście do wielu, nieraz 

bardzo nieprawdopodobnych innowacji organizacyjnych, z zachowaniem podstawowego ich 

warunku – przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności gromadzonych, przesyłanych 

i przetwarzanych danych. 

Zjawiska przedstawione na rysunku 3 dają dwa najważniejsze efekty. Po pierwsze, na 

skutek informatyzacji i towarzyszącej jej centralizacji, dochodzi do stopniowego 

„spłaszczania” się struktur organizacyjnych banków. Ułatwienia w przekazywaniu informacji, 
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eliminują konieczność istnienia wielu szczebli organizacyjnych. Efektem ubocznym jest 

systematyczna standaryzacja pracy na kluczowych stanowiskach. Oznacza to, że coraz 

większa część pracowników, aby pracować w banku, na szczeblu placówek operacyjnych, nie 

musi być wysoko wykształcona. Tym bardziej, że głównym zadaniem placówek operacyjnych 

staje się tylko sprzedaż usług i obsługa klientów. Funkcje analityczne, finansowe i związane 

z szeroko rozumianym zarządzaniem są przenoszone „ku górze” i centralizowane 

(Kaźmierczyk 2014, s. 126). Skutkuje to albo lokowaniem wskazanych departamentów  

w centralach banków, albo zlecaniem związanych z tym zadań na zewnątrz w ramach 

outsourcingu przedsiębiorstwom, np. z sektora FinTech. Oznacza to, że zapotrzebowanie na 

wykształconych ekspertów przenoszone jest do central banków lub do instytucji 

zewnętrznych z nimi kooperujących. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szerokie stosowanie podejścia procesowego do 

zarządzania. Wydzielanie procesów i ich analiza często skutkuje praktykami zlecania ich 

realizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zajmującym się outsourcingiem. Powoduje 

to powstawanie coraz większej liczby miejsc pracy dla fachowców z bankowości poza 

samymi bankami (Węgrzyn 2013, s. 212). O ile takie procesy nie przybierają formy off-

shoringu, o tyle jest to korzystne dla rozwoju krajowego rynku pracy. 

Rysunek 3. Innowacje a zmiany w organizacji działalności operacyjnej zinformatyzowanego banku 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dzięki wprowadzeniu innowacji, które umożliwiają outsourcing, znacznemu ułatwieniu 
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placówek terenowych banków. Kwestią o podstawowym znaczeniu w ich przypadku jest 

problem zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i poufności danych przekazywanych pomiędzy 

placówkami należącymi do przedsiębiorców i bankiem, który pozyskiwane dane musi 

elastycznie włączać do wewnętrznego obiegu informacji. Realizacja tych wymogów stała się 

możliwa dzięki szyfryzacji danych, stosowanej w trakcie ich przesyłania. Co najważniejsze, 

klient obsługiwany w placówce franczyzowej ma duże trudności w odkryciu faktu 

przebywania na terenie placówki w rzeczywistości nie będącej własnością banku. 

Podsumowując tę część rozważań warto zaznaczyć, że skutki wdrażania innowacji 

w bankowości sprowadzają się do ograniczania zapotrzebowania na pracę po stronie banków. 

Rośnie natomiast i to bardzo dynamicznie, popyt na pracowników potrafiących obsługiwać 

realizację zleceń banków po stronie przedsiębiorstw outsourcingowych, zawiadujących 

sieciami placówek franczyzowych oraz w przedsięwzięciach firmowanych szyldem  

FinTech-ów. W tym przypadku innowacje przyczyniają się do powolnego ograniczania 

popytu na pracę po stronie wdrażających je instytucji, ale summa summarum prowadzą do 

rozwoju nowych form jej świadczenia poza nimi (Kaźmierczyk 2012, s. 193). Wbrew 

najczarniejszym scenariuszom, całkowity wydźwięk innowacji dla rynku pracy już nie tylko 

na potrzeby banków, ale także instytucji około bankowych, jest pozytywny, i to zarówno 

w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. 

Podsumowanie 

Wskazane w opracowaniu tendencje kształtujące rozwój polskiego systemu pośrednictwa 

finansowego i bankowego modelowo i wyraziście obrazują konsekwencje i determinanty 

wpływu innowacji na rynek pracy (został on z namysłem ograniczony tylko do 

zapotrzebowania na pracę pośredników finansowych i banków oraz instytucji świadczących 

im usługi). Postęp techniczny radykalnie zmienia charakter w wybranym obszarze, 

a w połączeniu z konsekwencjami wdrażanych innowacji organizacyjnych wymusza zmiany 

na rynku pracy. Przede wszystkim zmienia się struktura pracowników zatrudnianych 

w instytucjach świadczących usługi klientom. Realizacja funkcji obsługi oraz kluczowych, 

biznesowych stała się domeną central. W bankach rośnie udział pracowników zajmujących 

się sprzedażą. Zauważalne są także zmiany sprowadzające się do „wyprowadzania” popytu na 

pracę z banków do przedsiębiorstw zewnętrznych, zajmujących się outsourcingiem lub 

świadczeniem wyspecjalizowanych usług z pogranicza informatyki i finansów (FinTech’y). 
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Potwierdza się w ten sposób twierdzenie o tym, że postęp techniczny nie „zabiera” miejsc 

pracy, lecz tylko zmienia strukturę zapotrzebowania na nią. 

Wskazane konsekwencje i wytyczone determinanty wpływu innowacji informacyjnych na 

zmiany w obrębie segmentu rynku pracy ograniczonego do pośrednictwa finansowego 

i bankowości należy w przyszłości podeprzeć wynikami badań ilościowych i jakościowych. 

Obecnie jest to jednak stosunkowo trudne, ponieważ wskazane instytucje niechętnie dzielą się 

tego rodzaju informacjami. Tym bardziej, że wielu zarządzających bankami bardzo niechętnie 

rozpowszechnia informacje o outsourcingu i reintermediacji, ponieważ, poniekąd słusznie, 

uważa się, że zjawiska te mogą podkopywać zaufanie klientów do banków. 

W toku rozważań zauważono, że w warunkach polskich szczególnego znaczenia nabiera 

także aspekt edukacji przyszłych pracowników. To w jej trakcie kształtowany jest nie tylko 

kapitał ludzki, ale także kapitał społeczny. O ile w zakresie tego pierwszego Polska ma 

niemałe osiągnięcia, o tyle w zakresie drugiego stoi przed naszym społeczeństwem wiele 

wyzwań, nakierowanych na takie ukształtowanie edukacji, aby wspierała konieczne 

w warunkach outsourcingu i reintermediacji umiejętności współpracy i wzajemnego zaufania. 

Będzie to miało kluczowy wpływ na konkurencyjność Polski i jej rynku pracy w wymiarze 

międzynarodowym. Może też przesądzić o szansach rozwojowych naszego kraju lub 

pogrzebać je na długie lata. 
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