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Wprowadzenie
Analizując nową erę w gospodarce okrzykniętą 
czwartą rewolucją przemysłową, czy krócej – 
Przemysłem 4.0, nasuwa się wiele skojarzeń 
z wcześniejszymi trzema przełomami. Część odnosi 
się do nakładu pracy, finansów, nowych narzędzi, 
nieustającego procesu uczenia się i budowy 
odpowiednio przygotowanych zespołów. Inne, jakby 
po tej jaśniejszej stronie wyobraźni, zapowiadają 
wyjątkowe perspektywy tym organizacjom 
i ich liderom, którzy z odwagą, determinacją 
i optymizmem zmierzą się z totalną i nieuniknioną 
zmianą w prowadzeniu biznesów.  

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?

4



Postęp technologii cyfrowej i jej wpływ na każdą 
dziedzinę życia, w tym na industrializację, odbywa 
się nieustająco w globalnej skali. Coraz bardziej 
i szybciej komplikują się sieci połączeń między 
takimi najnowszymi zdobyczami współczesności, 
jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy 
rozszerzona rzeczywistość. Przedsiębiorstwa 
mają do dyspozycji ogromne bazy danych. 
Konsumenci wymagają od producentów 
szybkości, jakości, dopasowania i personalizacji 
na skalę, jakiej jeszcze nie doświadczaliśmy. 
Środowisko natomiast dopomina się wielkiej 
troski, dbałości o materiały, przemyślanych 
procesów produkcyjnych w duchu gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Wszystko to tworzy 
napięcia, natłok informacji, wywołuje poczucie 
zagubienia, ale też wzbudza podziw dla 
możliwości i daje nadzieję na efektywną 
integrację poszczególnych elementów.

Choć definicja pojęcia Przemysł 4.0 ciągle 
się zmienia, początków tego zjawiska należy 
upatrywać w produkcji. Dlatego właśnie nasze 
badanie skoncentrowało się na sektorze 
produkcji, energetyki, wydobywczym i naftowo-
gazowym analizując, w jaki sposób i w jakich 
obszarach firmy z tych branż inwestują – czy też 
planują inwestycje – w zakresie digitalizacji; jakim 
wyzwaniom muszą stawić czoła i jak kształtują 
swoje strategie technologiczne i organizacyjne 
w obszarze przekształceń technologicznych.

W miarę postępującej cyfryzacji i wzrostu liczby 
wzajemnych połączeń, wielu organizacjom 
z trudem przychodzi transformacja 
w przedsiębiorstwo cyfrowe. Integracja 

inteligentnych, usieciowionych i autonomicznych 
technologii cyfrowych i fizycznych (takich jak 
internet rzeczy, robotyka, pojazdy autonomiczne, 
druk 3D, itd.) w erze zwanej Przemysłem 
4.0 stwarza nowe możliwości w zakresie innowacji 
i rozwoju działalności biznesowej, procesów 
i produkcji. 

Próbujemy zrozumieć, w jaki sposób firmy 
inwestują w rozwiązania z kręgu Przemysłu 
4.0. Nasze globalne badanie pokazało, że 
większość firm podchodzi ambicjonalnie 
i z dużym entuzjazmem do tego typu inwestycji. 
Jednocześnie zauważyliśmy wiele rozbieżności 
między planami a faktycznymi działaniami. Firmy 
pragną wprowadzać zmiany w sferze cyfrowej, 
jednak trudno im odnaleźć właściwą drogę, 
optymalną równowagę między korzyściami 
w bieżącej działalności a możliwościami, jakie 
oferuje Przemysł 4.0 w zakresie innowacji 
i przekształceń modelu biznesowego.
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Czy podobnie dzieje się w Polsce? 
Jak polskie organizacje planują inwestować 
w transformację cyfrową? Gdzie i jak mają zamiar 
wykorzystywać innowacyjne technologie? I jakie 
są główne wyzwania stojące przed firmami, które 
chcą przekształcić się w prawdziwie cyfrowe 
przedsiębiorstwa? To pytania, jakie postawiliśmy 
uczestnikom naszego badania. Odpowiedź na 
nie, nie jest łatwa. Wyniki badania pokazują, że 

kadra kierownicza zasiadająca u sterów polskich 
przedsiębiorstw jest świadoma możliwości, jakie 
stwarza czwarta rewolucja przemysłowa i planuje 
intensywne inwestycje w sferze przekształceń 
cyfrowych. Jednocześnie jednak menedżerowie 
nie są do końca pewni, jak skorzystać 
z tych okazji, a niekonsekwencje strategiczne 
i operacyjne grożą zahamowaniem tych wysiłków.

„Zapraszamy Państwa do lektury raportu 
powstałego na podstawie wyników polskiej edycji 
badania na temat Przemysłu 4.0. Zakładamy, 
że będzie on źródłem wartościowych danych 
i motywacją do tego, by zdobywać środki na 
innowacje, edukować specjalistów, otworzyć się 
na stymulujące wpływy i zwyczajnie nie bać się 
radykalnej zmiany oraz oprzeć się na jej pozytywnej 
stronie. Dzięki temu powstaną w Polsce silne 
przedsiębiorstwa przyszłości.”

Paweł Filipowicz
Partner, CE SAP Practice Leader, Deloitte
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Informacje o badaniu
Deloitte od kilku lat, w oparciu o autorytety 
i badania, przygląda się i analizuje zmiany 
w obszarze definiowanym jako Przemysł 4.0. Pod 
naszym patronatem w 2018 roku ukazała się 
polska edycja książki Klausa Schwaba, Czwarta 
rewolucja przemysłowa. 
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Na początku 2018 roku przeprowadziliśmy globalne 
badanie, którego wyniki pozwoliły wyodrębnić pięć 
paradoksów Przemysłu 4.0. Nasz region nie był objęty 
tym sondażem, dlatego w ramach Deloitte Polska, 
postanowiliśmy przygotować polską edycję badania, 
bazującą na tych samych pytaniach i adekwatnej liczbie 
respondentów do globalnej edycji. 

Badanie Przemysł 4.0 w Polsce zostało 
przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 2018 roku 
do 31 stycznia 2019 roku. Opinie i wnioski zawarte 
w raporcie odzwierciedlają stanowiska i poglądy 
83 respondentów, menedżerów wyższego szczebla 
(C-level), z których ponad jedna trzecia reprezentuje 
branżę produkcyjną. 

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Dyrektor Finansowy (CFO)

Dyrektor

Prezes Zarządu (CEO) 8%

12%

Dyrektor Operacyjny (COO) 6%

Dyrektor ds. Digitalizacji (CDO) 1%

Dyrektor ds. Informatycznych (CIO) 2%

Dyrektor ds. Technicznych (CTO) 1%

Inne stanowisko dyrektorskie 6%

Prezes spółki zależnej 2%

Wiceprezes spółki zależnej 2%

Dyrektor Wykonawczy 1%

6%

Kierownik wyższego szczebla 10%

Menedżer 20%
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Najliczniejszą grupą spośród menedżerów najwyższego 
szczebla stanowili dyrektorzy finansowi (12 proc.) 
oraz prezesi (8 proc.) i dyrektorzy operacyjni (6 proc.). 
Spośród ekspertów na niższych stanowiskach 20 proc. to 
menedżerowie i kierownicy (10 proc.).

70 proc. ankietowanych wywodzi się z firm 
o szacunkowych przychodach rzędu poniżej 250 milionów 
dolarów, 12 proc. z firm o przychodach od 250 do 
999 milionów dolarów, 8 proc. z firm o przychodach od 
1 do 4,9 miliarda dolarów, a 5 proc. stanowili zarządzający 
firmami generującymi przychody od 5 do 9,9 miliardów 
dolarów, z kolei przedstawiciele przedsiębiorstw 
przynoszących przychody powyżej 10 miliardów dolarów 
stanowili 4 proc. ankietowanych.

Ankieta składała się z 23 pytań ogólnych i pogłębionej 
części branżowej, w ramach której poproszono uczestników 
o zastanowienie się nad:
• sposobem, w jaki odnajdują się w erze transformacji 

cyfrowej 
• inicjatywami cyfrowymi, jakie wdrażają, lub planują 

wdrażać w organizacji
• strategicznymi obszarami, które są priorytetem w zakresie 

wprowadzanych zmian
• a także tego, jakie są dobre i złe strony transformacji 

cyfrowej, z którymi mają do czynienia w swoich 
organizacjach. 

Generalnie, odpowiedzi badanych wskazują, że 
Przemysł 4.0 w Polsce rozwija się w zbliżonym tempie 
i poziomie, co globalnie, choć liderzy na świecie 
wydają się być bardziej pewni swoich nowych ról 
cyfrowych przywódców. Wprowadzenie nowych modeli 
biznesowych globalnie okazuje się bardziej zaawansowane 
niż u nas, a w nadchodzących latach światowe firmy 
chcą więcej inwestować w innowacje, jednak wyzwania 
i spodziewane korzyści z Przemysłu 4.0 dla wszystkich, 
niezależnie od obszaru geograficznego, są takie same.

Mniej niż 250 milionów dolarów 70% 

od 250 do 499 milionów dolarów 6%  

od 500 do 999 milionów dolarów 6%  

od 1 do 4,9 miliarda dolarów 8% 

od 5 do 9,9 miliardów dolarów 5%

od 10 do 24,9 miliarda dolarów 2%

25 miliardów dolarów i więcej 2%

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Jaką wysokość rocznych przychodów osiąga Pana 
/ Pani organizacja? 
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Liderów portret własny 
- źródła informacji
W podziale na sprawowane funkcje w organizacji 
30 proc. respondentów zajmuje się zarządzaniem, 
18 proc. przypisało się do kategorii „księgowość /
finanse”, 11 proc. odpowiada za produkcję, po 7 proc. 
za technologię cyfrową i technologię informacyjną. 
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Księgowość/Finanse

Administracja

Cyberbezpieczeństwo

Projektowanie/Inżynieria  

Projektant/Programista  

Technologia Informacyjna (IT)

Zarządzanie

Planowanie

Zakupy/Zaopatrzenie  

Produkcja

Rozwój biznesu/sprzedaż  

Magazynowanie/Spedycja/Transport

Inne

W jakiej jednostce biznesowej Pan/Pani pracuje?

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

10%

30%

2%

6%

11%

1%

4%

18%

1%

4%

2%

7%

4%

W podsumowaniu branżowym największa grupa, 
30 proc. respondentów reprezentuje branżę 
produkcyjną, a w szczególności produkcję przemysłową 
i motoryzację – po 8 proc., tylko jeden procent mniej 
reprezentuje elektronikę. Z pozostałych gałęzi przemysłu 
5 proc. ankietowanych reprezentuje górnictwo, 
a 4 proc. energetykę.
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Jak często wykorzystuje Pan/Pani technologie transformacji 
cyfrowej/Przemysłu 4.0 w swoich codziennych obowiązkach?

Jak bardzo jest Pan/Pani osobiście zaangażowany w podejmowanie decyzji 
o inwestycjach i zakupach związanych z transformacją cyfrową w organizacji?

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

TOTAL CEO CFO COO CDO CIO + CTO

1 – Nie używam wcale 12% 0% 0% 20% 0% 0%

2 – Rzadko korzystam z takich rozwiązań 22% 14% 40% 0% 0% 0%

3 – Czasami korzystam z takich rozwiązań 20% 71% 40% 20% 0% 33%

4 – Często korzystam z takich rozwiązań 25% 0% 20% 20% 0% 33%

5 - Są kluczowe w mojej codziennej pracy  
     dla organizacji 20% 14% 0% 40% 100% 33%

TOTAL CEO CFO COO CDO CIO + 
CTO

Jestem jednym z kluczowych decydentów 33% 100% 40% 20% 100% 33%

Biorę czynny udział w procesie decyzyjnym, ale nie 
podejmuję ostatecznych decyzji 28% 0% 50% 80% 0% 33%

Uczestniczę w procesie decyzyjnym w pewnym 
stopniu, ale nie podejmuję ostatecznych decyzji 14% 0% 10% 0% 0% 33%

Odgrywam rolę na etapie poszukiwania, sprawdzania 
i/lub rekomendowania narzędzi transformacji cyfrowej 
dyrektorom podejmującym decyzje w tej sprawie

17% 0% 0% 0% 0% 0%

Nie biorę w ogóle udziału w procesie decyzyjnym 8% 0% 0% 0% 0% 0%

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"
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Dla 45 proc. badanych technologie 
transformacji cyfrowej są istotne  
w ich codziennej pracy.

Jedna trzecia wszystkich 
ankietowanych ocenia swoją 
pozycję w organizacji, w procesie 
podejmowania decyzji o inwestycjach 
i zakupach związanych z transformacją 
cyfrową, jako „jedną z kluczowych ról”, 
ale dosłownie wszyscy udzielający 
odpowiedzi CEO i CDO uznają swoje 
zaangażowanie w te ustalenia za 
dominujące. 80 proc. dyrektorów 
operacyjnych (COO) postrzega siebie 
jako osoby biorące czynny udział 
w procesie decyzyjnym, ale przyznaje, 
że to nie do nich należy „ostatni 
głos” w sprawie inwestycji w badania 
i rozwój narzędzi z obszaru Przemysłu 
4.0. Również jedna trzecia liderów 
odpowiedzialnych za technologię 
(dyrektorzy ds. informatycznych i ds. 
technicznych) twierdzi, że uczestniczy 
w procesie decyzyjnym, lecz 
ostatecznie nie rozstrzyga o nakładach 
na rozwój narzędzi Przemysłu 
4.0 w przedsiębiorstwach, z którymi są 
związani. O swoim całkowitym braku 
wpływu na transformację cyfrową 
mówi 8 proc. respondentów.

45 proc. wszystkich badanych 
wskazuje technologie transformacji 
cyfrowej, jako ważne i kluczowe w ich 
codziennej pracy. Na drugim biegunie 
jest 34 proc. zarządzających, którzy 
nie korzystają z nich wcale lub bardzo 
rzadko.

Nie zaskakuje, że 100 proc. 
dyrektorów ds. digitalizacji sięga 

każdego dnia po technologie 
transformacji cyfrowej, podczas 
wypełniania swoich obowiązków, są 
przecież specjalistami w tej dziedzinie 
(dla porównania: COO – 40 proc.). 
Zwraca jednak uwagę niski wynik 
istotności nowych narzędzi wśród 
dyrektorów finansowych. Żaden 
z badanych CFO nie określił ich jako 
kluczowe w jego codziennej pracy, 
a 80 proc. tej grupy bardzo nisko 
ocenia ich przydatność. 

Z puli dziewięciu par stwierdzeń, 
będących w opozycji do siebie, na 
temat podejmowania czynności 
zmierzających do wprowadzenia 
transformacji cyfrowej 
w przedsiębiorstwie, znaczna 
większość badanych wybrała aż 
siedem pozytywnie nacechowanych 
zdań. Ich zdaniem czwarta rewolucja 
jest priorytetem strategicznym 
w organizacjach, a finansowanie 
w tym zakresie nie jest problemem. 
Są pewni, że wdrażanie nowych 
technologii ma kluczowe znacznie 
dla przewagi rynkowej. Potrzebują 
tej zmiany, by utrzymać rentowność. 
Oceniają, że prowadzone przez nich 
przedsiębiorstwa zawsze dobrze 

sobie radzą z wprowadzaniem 
inicjatyw z obszaru transformacji 
cyfrowej i – dzięki kompetentnym 
pracownikom – wiedzą, co należy 
robić w tym zakresie. 

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Transformacja cyfrowa to główny priorytet 
strategiczny w mojej organizacji.

Transformacja cyfrowa nie jest priorytetem 
w mojej organizacji.

Nasze jednostki biznesowe posiadają plan 
strategiczny, który określa, w jaki sposób 

technologie cyfrowe mogą zapewnić nam przewagę 
konkurencyjną.

Nasze jednostki biznesowe nie posiadają planu 
strategicznego, który określałby, w jaki sposób 
technologie cyfrowe mogą zapewnić nam 
przewagę konkurencyjną.

Brak funduszy na inicjatywy związane 
z transformacją cyfrową znacznie utrudnia mojej 

organizacji prowadzenie działań na jej rzecz.

Finansowanie priorytetów z obszaru 
transformacji cyfrowej nie stanowi zazwyczaj 
(lub nigdy) problemu.

Wdrażanie nowych technologii ma kluczowe 
znaczenie dla przewagi rynkowej mojej organizacji.

Wdrożenie nowych technologii nie będzie 
miało dużego wpływy na zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej mojej organizacji.

Transformacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla 
utrzymania rentowności mojej organizacji.

Moja organizacja jest w stanie utrzymać swoją 
rentowność bez transformacji cyfrowej.

Moja organizacja zawsze dobrze radzi sobie 
z wdrażaniem inicjatyw z obszaru transformacji 

cyfrowej.

Moja organizacja nie radzi sobie dobrze 
z wdrażaniem inicjatyw z obszaru transformacji 
cyfrowej.

Nie wiem, od czego rozpocząć transformacje 
cyfrową, ani które technologie stanowiłyby najlepszą 

inwestycję dla mojej organizacji.

Moja organizacja doskonale wie, co należy robić 
w zakresie transformacji cyfrowej.

Kultura organizacyjna / korporacyjna mojej 
organizacji musi ulec dużym zmianom, jeśli ma ona 

być w stanie przejść transformację cyfrową.

Moja organizacja posiada doskonałą 
kulturę organizacyjną / korporacyjną do 
przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Moja organizacją posiada odpowiednie zasoby 
ludzkie i umiejętności do przeprowadzenia 

transformacji cyfrowej.

Moja organizacja musi dokonać olbrzymich 
zmian w zakresie składu i umiejętności 
pracowników, aby być w stanie przeprowadzić 
transformację cyfrową.

58% 42%

47% 53%

55% 45%

86% 14%

70% 30%

51% 49%

41% 59%

71% 29%

39% 61%
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Jednocześnie, co można uznać 
za paradoksalne, zdają sobie 
sprawę, że ich organizacje nie mają 
odpowiedniego planu strategicznego 
dla planowanych zmian w kierunku 
Przemysłu 4.0, by uzyskać przewagę 
konkurencyjną. Inną przeszkodą może 
okazać się brak kultury organizacyjnej, 
która może wesprzeć proces zmian. 
Z powyższych wskazań wynika 
również, że polscy menedżerowie 
są świadomi, ile jeszcze muszą 
zrobić, by właściwie stymulować 

zespół, odpowiednio nim zarządzać 
i budować w firmie optymalne relacje 
międzyludzkie.  

Na zakończenie pierwszej części 
badania, będącego formą „przyjrzenia 
się sobie w lustrze”, respondenci 
uznali, że trudno będzie przejść przez 
proces transformacji organizacji bez 
współdziałania liderów kluczowych 
funkcji w firmie. Najczęściej 
wskazywaną parą decydentów, 
którzy powinni ściśle współdziałać 

w kwestii podejmowania decyzji 
o innowacjach są CEO i CFO, przy 
doradczym wsparciu merytorycznym 
COO, CDO, CTO i CIO. Jednocześnie 
marginalizowana jest funkcja 
dyrektora ds. łańcucha dostaw. 

„Zaskakujące, że podobnie jak w globalnym 
badaniu, jedynie 22 proc. ankietowanych wskazało 
dyrektorów ds. łańcucha dostaw (CSCO), jako 
kluczowych uczestników procesu podejmowania 
decyzji dotyczących transformacji cyfrowej, 
a 31 proc. uznało, że nie biorą oni udziału 
w procesie podejmowania decyzji. Być może jest 
to efekt tego, że jest to stosunkowo nowa funkcja 
w organizacji. Jednak przedsiębiorstwa powinny 
dążyć do podniesienia roli CSCO i dostosowania 
funkcji łańcucha dostaw do szerzej pojętych celów 
strategicznych firmy”

Szymon Sowiar
Menedżer Deloitte, 
Lider zespołu aplikacji korporacyjnych SAP

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?

17



Obszary inwestycji
Jak wynika ze wskazań 52 proc. naszych 
respondentów, jedynie 10 proc. budżetu 
operacyjnego, IT oraz badań i rozwoju 
w 2018 roku w polskim przemyśle było przeznaczone 
na transformację cyfrową. Zaledwie 7 proc. 
respondentów wydało na ten cel pomiędzy 
51 a 80 proc. budżetu. 

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Jaki procent całości budżetu operacyjnego / IT / badań i rozwoju został 
przeznaczony na transformację cyfrową w 2018 roku? 

1%
2%
4%

10%

4%

12%

16%

51%

Do 10%

11% do 20%

21% do 30%

31% do 40%

41% do 50%

51% do 60%

61% do 70%

71% do 80%

Zapytani o to, w jaki sposób zmienią 
się inwestycje w transformację 
cyfrową i powiązane technologie 
w nadchodzących latach, co czwarty 
ankietowany ocenił, że nakłady 
znacznie się zwiększą (25 proc.), 
41 proc. oceniło, że „nieco się 
zwiększą, 13 proc. stwierdziło, że 
pozostaną takie same, a 11 proc., 
że się zmniejszą. Dla porównania, 
większy optymizm pojawił się 
w badaniu globalnym, gdzie połowa 
ankietowanych (53 proc.) jest zdania, 
że w ich organizacjach inwestycje 
na czwartą rewolucję przemysłową 

„znacznie się zwiększą”, 35 proc. 
– „nieco się zwiększą”, 12 proc. – 
„pozostaną takie same”.

O tym, że inwestycje na transformację 
cyfrową i powiązane technologie 
znacznie się zwiększą w nadchodzących 
latach przekonana jest jedna czwarta 
wszystkich respondentów

Źródło:badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"
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Co napędza innowacje 
w przemyśle?

Proszę wybrać trzy odpowiedzi, które Pana / Pani zdaniem są głównymi 
czynnikami napędzającymi innowacje cyfrowe w Pana / Pani organizacji.

Działalność operacyjna (efektywność i niezawodność) 

Technologia Informacyjna (IT)

Zasoby ludzkie/ talenty

Inżynieria

Finanse

Obsługa posprzedażowa / klienta

Łańcuch dostaw

Marketing i sprzedaż

75% 

48% 

43% 

31% 

28% 

27% 

24% 

18% 

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Trzy główne aspekty wskazane, jako motory innowacji w Polsce to: 
działalność operacyjna (75 proc.), technologie (48 proc.) oraz ludzie 
(43 proc.). Globalnie czołówkę w tym względzie utworzyły w kolejności 
następujące czynniki: łańcuch dostaw (60 proc.), działalność 
operacyjna (około 57 proc.), finanse (około 35 proc.).

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Zaskakujące jest w tym kontekście, że zapytani o obszary, 
w których prowadzone są obecnie działania na rzecz 
transformacji, respondenci wskazują zupełnie inne zakresy. 
Jak wynika z polskiego badania, najbardziej zaawansowana 
implementacja nowości cyfrowych w przedsiębiorstwach 
obejmuje obecnie dwa obszary: planowanie i sprzedaż 
– odpowiednio 41 proc. i 37 proc. projektów jest 
na zaawansowanym etapie lub w fazie skalowania. 
Jednocześnie przedsiębiorstwa bardzo intensywnie testują 
nowe rozwiązania we wszystkich niemal obszarach. W fazie 
pilotażowej są realizowane inicjatywy dotyczące: obsługi 
klienta (61 proc.), łańcucha dostaw (60 proc.), produkcji na 
hali (58 proc.) oraz wyposażenia budynków w inteligentne 
systemy (58 proc.). 

W najbliższym czasie ankietowani planują bardziej 
intensywne działania w zakresie logistyki (39 proc.), 
sprzedaży (36 proc.), operacji (34 proc.), i marketingu 
(30 proc.). Wobec pozostałych deklarują utrzymanie 
podejścia o charakterze pilotażowym.  

Respondenci edycji globalnej mają większe, niż polscy, 
doświadczenie we wdrażaniu Przemysłu 4.0, co pozwala im 
na pewność, że już teraz ich organizacje cieszą się dużym 
zwrotem z takiej inwestycji. O średnim i dużym poziomie 
ROI mówi w sumie 90 proc. respondentów globalnego 
badania. Natomiast w polskiej edycji aż 60 proc. oceniło, że 
jest za wcześnie, by to oceniać, a jedynie 27 proc. wskazało, 
że zwrot z inwestycji był średni lub wysoki, 12 proc. oceniło 
go jako ujemny lub zerowy.  

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Kolejny blok pytań skupiał się na pracownikach 
i ich kompetencjach. Zarządzający oceniali, w jaki 
sposób pracownicy przyczyniają się do rozwoju 
inicjatyw cyfrowych oraz jaki jest w tym udział innych, 
wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Celem tej 
części ankiety było także wskazanie najpilniejszych 
potrzeb technologicznych, zwłaszcza w zakresie 
danych (ich źródeł, dostępu do nich, analizy 
i wykorzystywania).

Czynniki i dostępne  
narzędzia oraz  
kompetencje

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Jakie są główne czynniki będące motorem transformacji 
cyfrowej w Pana/Pani organizacji? 

46%Presja konkurencji

 Presja ze strony organów regulacyjnych 9%

Wymagania ze strony pracowników 18%

32%Cele operacyjne (tzn. redukcja ryzyka, itp.)

Wymagania partnerów 17%

59%Wymagania klientów

Wymagania dostawców 5%

56%
Cele związane z wydajnością (tzn. 

zwiększenie efektywności, itp.)

 Zaangażowanie/wymagania akcjonariuszy 7%

Wewnętrzna strategia 35%

14%Zwiększona chęć wprowadzania innowacji

Trzy najważniejsze czynniki 
napędzające transformację cyfrową to 
zdaniem ankietowanych wymagania 
klientów (59 proc.), potrzeba 
zwiększania efektywności (56 proc.) 
oraz presja konkurencji (22 proc.). 
Na dalszych pozycjach uplasowały 
się wewnętrzna strategia (35 proc.) 
oraz cele operacyjne, w tym redukcja 
ryzyka (32 proc.). Wymagania ze 
strony pracowników i zwiększona 
chęć wprowadzania innowacji 
pojawiły się w odpowiedziach na 
dalszych pozycjach. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki 
nie dziwi, że jako najpilniejsze 
potrzeby technologiczne do 
aktualizacji, wskazane zostały: 
rozwiązania wspomagające 
analitykę biznesową (51 proc.), 
narzędzia analityczne (49 proc.) oraz 
aplikacje (46 proc.). Brak potrzeb 
aktualizacji i wymiany respondenci 
wskazali w takich obszarach, 
jak: aktywa rzeczowe (28 proc.), 
platformy IoT (27 proc.), rozwiązania 
edge computing związane 
z łącznością (25 proc.) na równi 

z przechowywaniem i dostępem do 
danych (25 proc.). 
Wyrównywanie tzw. „długu 
technologicznego”, poza aktualizacją 
istniejącej infrastruktury 
technologicznej, widać również 
w analizie źródeł danych 
i efektywności ich wykorzystania 
przez respondentów. W tym obszarze, 
jako najbardziej efektywne narzędzia, 
44 proc. wskazuje na systemy ERP 
i inne systemy transakcyjne (na 
przykład CRM i PLM) oraz 43 proc. 
nietransakcyjne systemy wewnętrzne 

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"
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„To już najwyższy czas, by polskie przedsiębiorstwa zaznajomiły się 
z technologiami wspierającymi procesy decyzyjne np. wykorzystując potencjał 
cyfrowych bliźniaków, czyli wirtualnych replik fizycznych urządzeń lub złożonych 
systemów. Jak wskazujemy w raporcie Deloitte „Tech Trends 2020” cyfrowe 
bliźniaki mogą zwiększać wydajność produkcji, optymalizować łańcuchy dostaw, 
przewidywać potrzebną konserwację maszyn czy pomagać w ograniczaniu 
zatorów – a potencjalnych zastosowań jest o wiele więcej. Dostęp do coraz 
większej ilości danych umożliwia tworzenie symulacji, które są bardziej 
szczegółowe i dynamiczne niż kiedykolwiek. Ponadto, wirtualizacja obiektów 
stała się tak samo dostępna dla dużych, jak i małych organizacji. W najbliższym 
czasie niemal każda firma będzie mogła wykorzystać cyfrowe bliźniaki do 
optymalizowania procesów, podejmowania decyzji na podstawie danych 
w czasie rzeczywistym oraz opracowywania nowych produktów, usług i modeli 
biznesowych.”

Szymon Sowiar 
Menedżer Deloitte, 
Lider zespołu aplikacji korporacyjnych SAP

(na przykład: e-mail, zarządzanie 
dokumentami/treścią). 
Natomiast nowoczesne rozwiązania 
wspierające podejmowanie decyzji, 
takie jak zbieranie danych z internetu 
rzeczy, dane z modeli prognozujących 
czy monitorowanie mediów 
społecznościowych, zostały ocenione 
nad wyraz krytycznie – 75 proc. 
respondentów wskazało odpowiedź 
„całkowicie nieefektywne”. Zapytani 
o narzędzia i technologie, które 
aktualnie wykorzystują do uzyskiwania 

dostępu, analizy i korzystania 
z danych na temat zasobów 
organizacji, 80 proc. respondentów 
wskazuje na tradycyjne narzędzia 
typu Excel, Access oraz rozwiązania 
w ramach oprogramowania ERP 
(67 proc.). W pierwszej piątce wskazań 
pojawiają się jeszcze technologie 
wizualizacji danych (52 proc.), 
funkcje przetwarzania w chmurze 
(49 proc.) oraz platformy big data 
do zarządzania dużymi ilościami 
danych (31 proc.). 

Jedynie 20 proc. badanych polskich 
przedsiębiorstw dysponuje 
technologią cyfrową pozwalającą 
ma wykorzystanie danych do 
podejmowania decyzji w czasie 
rzeczywistym. Kolejne 28 proc. 
wskazuje, że nie posiada takich 
rozwiązań, ale jest w trakcie ich 
tworzenia. Ponad jedna trzecia 
badanych (34 proc.) wskazuje, że nie 
posiada i nie planuje wdrażania tego 
typu rozwiązań.  

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Biorąc pod uwagę omówione potrzeby i zmiany 
technologiczne, odpowiedzi w zakresie rozwoju talentów 
i rozszerzania kompetencji pracowników są spójne 
z planowanymi innowacjami. Ankietowani wskazują, że 
najbardziej potrzebują programistów i ekspertów do 
tworzenia oprogramowania oraz osób z doświadczeniem 
w obsłudze czujników IoT i monitorujących pracę 
maszyn – po 37 proc. odpowiedzi. Nieco mniej, bo 
33 proc. wskazuje także na projektantów interfejsów 
użytkownika. Jednocześnie, mimo zidentyfikowanych 

potrzeb kompetencyjnych, firmy nie zaplanowały w swoich 
budżetach środków na ich pozyskanie. Zaskakujące jest 
również to, że z jednej strony 43 proc. respondentów 
oceniło, że to pracownicy są jednym z głównych czynników 
napędzających innowacje w organizacji, jednak na poziomie 
konkretnych kwalifikacji – średnio 30 proc. odpowiada 
„nie wiem”, a tylko około 5 proc., że „ma odpowiednią 
liczbę osób z takimi kompetencjami”. Taki wynik może 
wskazywać, że organizacje jeszcze nie zaczęły działań 
transformacyjnych na szerszą skalę. 

Czy Państwa firma zatrudnia obecnie odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników 
w obszarach tworzenia, projektowania i wdrażania inicjatyw cyfrowych? 

Nie wiem
Nie potrzebujemy 
talentów w tym 
obszarze

Potrzebujemy więcej 
talentów, ale nie 
zaplanowaliśmy tego 
w budżecie

Potrzebujemy 
więcej talentów 
i zaplanowaliśmy to 
w budżecie

Mamy odpowiednią 
ilość talentów

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Data science (Analityka 
i sztuczna inteligencja)

Tworzenie oprogramowania

Projektowanie interfejsu 
użytkownika

Czujniki monitorujące pracę 
maszyn

Inne umiejętności cyfrowe 
i techniczne

34% 36% 20% 7%3%

23% 37% 27% 10% 3%

24% 39% 20% 13% 4%

24% 30% 24% 13% 9%

43% 16% 6% 8% 27%
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Wyzwania i problemy
Badanie pozwoliło wyłonić pięć najważniejszych 
wyzwań, z jakimi mierzą się polskie organizacje 
w drodze do transformacji cyfrowej. Respondenci 
wybierali je z połączonych zbiorów wyzwań: 
operacyjnych, związanych z kulturą organizacyjną 
i środowiskiem. 

Przemysł 4.0 w Polsce rewolucja czy ewolucja?
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Top piątkę tworzą: brak wdrożeń i szkoleń dla szeregowych 
pracowników (53 proc. wskazań), po 48 proc.: trudności 
związane z poszukiwaniem, szkoleniem oraz utrzymaniem 
kompetentnych talentów oraz potrzeba budowania 
kultury organizacyjnej, która byłaby w stanie wspierać 
transformację cyfrową. Na problem braku wewnętrznej 
spójności w zakresie strategii rozwoju wskazało 
43 proc. badanych, a na brak spójności w zakresie 
wykorzystywanych narzędzi cyfrowych – 41 proc. 

Warto podkreślić, że trzy pierwsze wyzwania dotyczą 
relacji w przedsiębiorstwach, dwa kolejne – struktury 
organizacyjnej. Źródłami kolejnych problemów, tym razem 
pochodzących z zewnętrznego ekosystemu, są coraz więksi 
i bardziej doświadczeni w technologiach klienci oraz nowe 
branże i sposoby świadczenia usług, takie jak: przejście 
z przedpłat na cennik oparty na zużyciu, automatyczne 
pojazdy czy inteligentne miasta. 

Wyzwania na drodze do transformacji cyfrowej:

Operacyjne 
(kultura organizacyjna i środowisko) Technologiczne i strategiczne

Brak wdrożeń i szkoleń dla szeregowych 
pracowników

Brak jasności, co do tego, jakie technologie 
należałoby wdrożyć, by najlepiej spełniały nasze 

potrzeby

Poszukiwanie, szkolenie i zatrzymywanie 
kompetentnych talentów Problemy budżetowe

Stworzenie kultury organizacyjnej, która byłaby 
w stanie wspierać transformację cyfrową Ryzyko cybernetyczne

Brak wewnętrznej spójności w zakresie strategii 
rozwoju Brak technologicznego know-how

Brak spójności w zakresie narzędzi cyfrowych, 
które są już wykorzystywane w organizacji Tempo zmian technologicznych

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Z kolei w aspekcie wyzwań 
technologicznych i operacyjnych 
respondenci wskazują na brak jasności, 
co do tego, jakie technologie należałoby 
wdrożyć, by najlepiej spełniały potrzeby 
organizacji (47 proc. wskazań), 
problemy budżetowe (45 proc.), 
ryzyko cybernetyczne (43 proc.), brak 

technologicznego know-how (42 proc.) 
oraz tempo zmian technologicznych 
(41 proc.). Nieznacznie za pierwszą 
piątką, bo jedynie punkt procentowy 
niżej, zostały wskazane kwestie 
związane z kosztami wdrożeń.  

Pointę tej części badania tworzą 
odpowiedzi na pytania o istotność 
dla organizacji w erze Przemysłu 
4.0 tak fundamentalnych wartości, 
jak: sukcesy na rynku, ochrona 
rentowności działalności, przyciąganie 
i utrzymywanie talentów oraz 
wkraczanie w nowe segmenty rynku. 

Sukcesy na rynku okazują się 
najważniejszą wartością dla organizacji 
(75 proc. wskazań), na drugiej pozycji 
z 71 proc. głosów, respondenci 
wskazali ochronę rentowności, a na 
najniższym stopniu podium uplasowało 

się odpowiedzialne podejście do 
talentów – 52 proc. Jedynie 44 proc. 
wskazało rozwój w nowych branżach 
jako cel zmian. Zarządzający 
częściej uważają, że stopień 
wdrożenia innowacji pod szyldem 
„Przemysł 4.0” w prowadzonych 
przez nich przedsiębiorstwach jest 
dopiero w początkowej fazie (44 
proc. odpowiedzi) niż w wysoce 
zaawansowanej (29 proc.). Podobnie 
postrzegają konkurentów: 37 proc. 
dopiero startuje z transformacją, 
a 24 proc. – aktywnie ją wdraża 
i z niej korzysta. 

75 proc. respondentów wskazuje 
sukces na rynku za najważniejszy cel 
swoich działań transformacyjnych 

Proszę określić, jak ważne są dla Pana/Pani organizacji poniższe kwestie

Bardzo istotne Niezwykle istotneNiezbyt istotne Raczej nieistotne Istotne

Sukces na rynku 6% 4% 14% 20% 55%

Ochrona rentowności 
istniejącej działalności

5% 5% 19% 23% 48%

Przyciąganie / zatrzymywanie 
talentów

11% 17% 20% 22% 30%

Wkraczanie w nowe 
segmenty rynku

12% 17% 27% 25% 19%

Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"
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Przemysł 
4.0 w sektorze 
produkcyjnym
Jedną trzecią respondentów badania stanowili 
przedstawiciele branży produkcyjnej, postanowiliśmy 
więc dokładniej przyjrzeć się temu sektorowi. 
W pogłębionej części badania zarysowali oni 
obraz swojej branży i ocenili poziom otwartości na 
dalszą transformację cyfrową. Z ich odpowiedzi 
w kwestii dojrzałości wdrażania kluczowych 
rozwiązań technologicznych wynika, że w większości 
przypadków polskie firmy są dopiero w fazie 
poszukiwań i pilotażowych wdrożeń. 
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Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Technologie kognitywne,  
uczenie maszynowe

Inżynieria wykorzystująca  
model cyfrowego bliźniaka

Drukowanie 3D kluczowych,  
uszkodzonych lub zamiennych części

Autonomiczne lub samosterujące  
pojazdy na terenie zakładów

Cyfrowy bliźniak dla  
produktu końcowego

Dynamiczne planowanie zmian  
i przydzielanie pracy

Cyfrowy bliźniak zakładu produkcyjnego

Platforma do optymalizacji  
zużycia energii

Predykcyjne utrzymanie ruchu (PdM)  
i utrzymanie według stanu (CBM)

Automatyzacja procesów w oparciu  
o roboty i uczenie maszynowe

42% 31% 4% 4% 19%

46% 23% 19% 4% 8%

35% 31% 15% 8% 12%

35% 27% 8% 12% 54%

46% 35% 8% 4% 8%

38% 38% 8% 8% 8%

42% 35% 0% 12% 11%

27% 27% 15% 23% 8%

31% 27% 15% 19% 8%

19% 35% 8% 27% 12%

Wstępna faza
poszukiwań Pilotaż

Stopniowe 
wprowadzanie 

wcałej 
organizacji

Globalny 
standard

Brak 
zainteresowania
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Źródło: badanie Deloitte "Przemysł 4.0 w Polsce"

Pracownicy korzystający  
z urządzeń mobilnych

Zarządzanie i monitorowanie zasobów  
w oparciu o czujniki / obrazowanie

Śledzenie odpadów/złomu/zużycia  
mediów przy pomocy czujników

Wsparcie w śledzeniu i optymalizacji  
pojazdów/maszyn przy pomocy czujników

Śledzenie narządzi oraz monitorowanie  
zużycia / stanu przy pomocy czujników

Centrum kontroli operacji produkcyjnych 
wykorzystujące interfejsy graficzne

Prognozowanie zakupu części zamiennych 
w oparciu o monitorowanie zużycia w czasie 

rzeczywistym

Monetyzacja danych zebranych  
w obszarze działalności przedsiębiorstwa

Biometryczne monitorowanie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników

Szkolenia lub instrukcje robocze  
oparte na technologii AR/VR

4% 31% 12% 31% 23%

27% 31% 12% 19% 12%

38% 31% 15% 8% 8%

35% 31% 12% 15% 8%

23% 38% 8% 15% 15%

27% 27% 19% 15% 12%

31% 42% 8% 8% 12%

42% 35% 4% 12% 8%

62% 23% 0% 4% 12%

46% 27% 8% 8% 12%

Respondenci otrzymali listę dwudziestu 
technologii charakterystycznych dla 
Przemysłu 4.0 i wykorzystywanych 
w firmach produkcyjnych na świecie. 
Poprosiliśmy ich o określenie etapu, 
na jakim są pod względem wdrożenia 
danej innowacji. Okazuje się, że 

najbardziej zaawansowane, bo na 
poziomie globalnego standardu, 
w 54 proc. firm są autonomiczne lub 
samosterujące pojazdy na terenie 
zakładów. Stopniowo skalowane 
w organizacji jest wdrażanie 
urządzeń mobilnych do obsługi przez 

pracowników (31 proc.), automatyzacja 
procesów w oparciu o roboty 
i uczenie maszynowe (27 proc.) oraz 
platformy do optymalizacji zużycia 
energii (23 proc.). Najwięcej wskazań 
w zakresie fazy pilotażowej otrzymały 
takie rozwiązania, jak: inżynieria oparta 

Wstępna faza
poszukiwań Pilotaż

Stopniowe 
wprowadzanie 

wcałej 
organizacji

Globalny 
standard

Brak 
zainteresowania
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„Blisko jedna trzecia badanych wskazuje, że wychodzi 
z fazy pilotażu i zaczyna skalować w swoich organizacjach 
automatyzację procesów w oparciu o roboty i uczenie 
maszynowe. Warto tę zmianę przeprowadzać w atmosferze 
zrozumienia, że nie jest to zagrożenie dla pracowników. 
Roboty nie zabiorą nam pracy, choć technologia zmienia 
sposób, w jaki pracujemy. Kolejne nasze badania pokazują, 
że coraz częściej do pracy będziemy potrzebowali naszych 
głów i serc, niż rąk. Tę zmianę bardzo poważnie powinni 
przemyśleć też liderzy i zastanowić się nad wpływem, jaki 
będzie miała na ich pracowników. Trzeba poświęcić dużo 
więcej uwagi integracji ludzi i maszyn, edukacji oraz nowym 
rolom, które zostaną dla nich stworzone.”

Wojciech Sygnowski 

Partner, Lider obszaru integracji systemów

o wartość, wykorzystująca model 
cyfrowego bliźniaka oraz centrum 
kontroli operacji produkcyjnych 
wykorzystujące interfejsy graficzne (po 
19 proc.), po 15 proc. respondentów 
wskazało także na: drukowanie 
3D kluczowych, uszkodzonych lub 
zamiennych części, predykcyjne 
utrzymanie ruchu (PdM) i utrzymanie 
według stanu (CBM), a także 
śledzenie odpadów / złomu / zużycia 
mediów przy pomocy czujników. 
Najmniejszym zainteresowaniem 
wśród respondentów cieszyły się 

takie rozwiązania, jak: biometryczne 
monitorowanie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników, 
szkolenia lub instrukcje robocze oparte 
na technologii AR/VR oraz cyfrowy 
bliźniak dla produktu końcowego. 

Zapytani o ocenę swojego sektora 
odnośnie otwartości na transformację 
cyfrową, 31 proc. ankietowanych 
opowiedziało, że przemysł produkcyjny 
rozwija się na równi z innymi branżami, 
23 proc. uznało, że jest nieco w tyle 
za innymi branżami, a tylko 15 proc. 

uznało, że wyprzedza inne branże.  
W ocenie otwartości organizacji na 
czwartą rewolucję przemysłową na 
tle branży, 35 proc. respondentów 
jest przekonanych, że są na równi 
z bezpośrednimi konkurentami, 
19 proc. uważa, że ich nieznacznie 
wyprzedza, a zaledwie 4 proc. widzi 
siebie w gronie światowej klasy liderów. 
Na drugim biegunie – 15 proc. ocenia, 
że jest nieznacznie za konkurencją, 
a 27 proc. ma świadomość 
dużych zapóźnień. 
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Podsumowanie
Wielu liderów przemysłu w Polsce jest z pewnością 
świadomych olbrzymiego potencjału, jaki niosą 
zmiany technologiczne kryjące się pod terminem 
Przemysłu 4.0. Wiedzą, że organizacja otwarta na 
rewolucyjną zmianę przekształci się diametralnie, 
nie tylko podnosząc kluczowe wskaźniki efektywności, 
ale stając się pożądanym miejscem pracy 
i rynkowym liderem. 
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Projektowanie długofalowej strategii 
i dostosowanie organizacji do 
zwinności i możliwości szybkiego 
przystosowywania się do ciągłych 
zmian wymaga głębokiego zrozumienia, 
zarówno dzisiejszych realiów, 
jak i możliwości jutra. Wymaga 
dostrzeżenia sił technologicznych 
i rynkowych, które napędzają 
zmiany. Ponadto niezbędne jest 
długoterminowe zaangażowanie 
w skoncentrowany i przyrostowy 
postęp. 

Liderzy wciąż skupiający się na 
krótkoterminowych celach są o krok 
od przegapienia momentu zmiany. 
Doświadczenia cyfrowe, analityka, 
technologia chmury, modernizacja 
działalności podstawowej, ryzyko, 
biznes IT, rzeczywistość cyfrowa, 
technologie kognitywne oraz 
blockchain – stanowią fundament 
technologiczny, na którym 
przedsiębiorstwa będą budować 
przyszłość. Często najbardziej 
interesujące możliwości pojawiają się 
w punktach przecięcia poszczególnych 
trendów. Na przykład bliźniaki 
cyfrowe stanowią połączenie 
zmodernizowanych podstaw, 
zaawansowanych modeli kognitywnych, 
wbudowanych czujników oraz innych 
technologii, a formuła ta sama w sobie 
jest trendem, nawet jeżeli opiera 
się na pojedynczych ewoluujących 
technologiach.

 

Ważniejsze jednak od tego czy firmy 
wykorzystują technologie, jest to, w jaki 
sposób to robią. Dzięki ich szerokiemu 
zastosowaniu w każdym obszarze 
działalności, organizacje mogą uniknąć 
pułapki polegającej na skupianiu 
się na krótkoterminowych zyskach 
kosztem możliwości rozwoju w dłuższej 
perspektywie czasowej. Obserwujemy 
zmianę postaw społecznych, które 
wymagają od liderów biznesowych 
i firm większej odpowiedzialności za 
ekosystem, w którym funkcjonują. 
Dotyczy to m.in. pracowników, 
społeczeństwa czy środowiska. Biznes 
ma więc do odegrania ważną rolę 
w kształtowaniu tego, jak technologie 
mogą wpływać na te obszary.

Niemal z każdym dniem wydłuża 
się lista technologii, które oferuje 
Przemysł 4.0 i możliwości, jakie 
one dają. W dalszym ciągu jednak 
liderzy w polskich firmach ostrożnie 
z nich korzystają, bojąc się zburzenia 
dotychczasowych, sprawdzonych 
sposobów funkcjonowania ich 
organizacji. Obawiają się, że ograniczają 
ich możliwości finansowe, brak 
odpowiednich specjalistów w zespole, 
także niewystarczająca własna 
wiedza o inicjatywach cyfrowych. 
Nie nadążają za coraz bardziej 
nowatorskimi technologiami, które 
wydają się im zbyt skomplikowane, 
bardzo drogie, niedostępne. Globalne 
badanie Deloitte poświęcone czwartej 
rewolucji przemysłowej „Czwarta 
rewolucja przemysłowa: gotowi 

i odpowiedzialni” również uwidoczniło 
to swoiste pęknięcie. Nierzadko 
ambicje organizacji i ich szefów nie idą 
w parze z konsekwentnym działaniem. 
Tylko 10 proc. badanych organizacji 
ma kompleksowe strategie dotyczące 
Przemysłu 4.0. Jednak Ci, którzy 
ją posiadają deklarują, że osiągają 
nie tylko lepsze wyniki, ale również 
dostrzegają większą efektywność 
w oddziaływaniu społecznym, 
zarządzaniu talentami w firmie czy 
w inwestycjach technologicznych.

W polskiej edycji badania mocno 
wybrzmiały główne zadania, 
przed którymi stoją w tej chwili 
organizacje. Potrzebne są szkolenia 
dla wszystkich pracowników, trzeba 
umieć zatrzymywać talenty i budować 
odpowiednie relacje. Liderzy 
chcą mieć jasną i spójną strategię 
rozwoju, być przekonani do celów 
biznesowych Przemysłu 4.0. Muszą też 
pokonywać liczne bariery: mentalne, 
edukacyjne, finansowe i związane 
z zagrożeniami, jakie niesie nowa 
rewolucja w przemyśle, np. ryzykiem 
cybernetycznym.

Choć według powszechnie 
rozpowszechnionej definicji Przemysł 
4.0 jest rewolucją, to najlepiej byłoby, 
gdyby odbywała się rozważnie, krok po 
kroku. Takie ewolucyjne podejście może 
dać organizacjom spokój, motywację 
i siłę na niełatwej drodze do cyfrowej 
transformacji.
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