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STRATEGICZNE WYZWANIA CYFROWEJ TRANSFORMACJI

PERSPEKTYWA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz

Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PRZEŁOMOWE  ZMIANY  W  WIELU  OBSZARACH

➢ administracja

➢ system rządów

➢ produkcja

➢ usługi

➢ edukacja 

➢ szkolnictwo wyższe

➢ medycyna

➢ opieka zdrowotna

➢ policja

➢ wojsko

➢ handel

➢ bankowość i finanse
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CZY WARTO ?  – CYFROWA  TRANSFORMACJA  PRZYNOSI  EFEKTY

(Bughin i in. 2018)

✓ ok 50% wzrost produktywności związany z automatyzacją pracy opartej na wiedzy, 

✓ ok 40% redukcja czasów przestoju maszyn i kosztów utrzymania, 

✓ ok 50% redukcja czasu wprowadzania wyrobu na rynek

➢ do 2025 roku 32% światowej sprzedaży będzie pochodzić z nowych, 

cyfrowych ekosystemów, 

➢ cyfryzacja zmniejszyła o ok 25% EBIT tzw. przedsiębiorstw 

zasiedziałych (z ang. incumbent companies), 

➢ jedynie 8% badanych firm uważa, że ich obecny model biznesu 

pozostanie skuteczny w obliczu digitalizacji 

.

KLUCZOWE TECHNOLOGIE EPOKI CYFROWEJ

➢ sztuczna inteligencja

➢ big data

➢ robotyzacja i autonomizacja 

➢ blockchain

➢ druk 3D i 4D

➢ łączność 5G oraz internet rzeczy

➢ komputery kwantowe
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CYFROWA TRANSFORMACJA TO NIE KWESTIA SAMEJ TECHNOLOGII

cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa to

proces, treść i efekt
gruntownych przekształceń modelu biznesu

opartych na przełomowych rozwiązaniach technologii cyfrowej  

STRATEGICZNY POTENCJAŁ CYFROWEJ TRANSFORMACJI

big data & advanced analytics

sztuczna inteligencja

robotyzacja i autonomizacja 

blockchain

druk 3D i 4D

łączność 5G oraz internet rzeczy

komputery kwantowe
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STRATEGICZNE WYZWANIA Z PERSPEKTYWY MODELU BIZNESU
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Presja strategiczna

ZWYCIĘSKIE PRIORYTETY

KRYTYCZNE WYZWANIA

POTENCJALNE PRZEWAGI

PRZYSZŁE DYLEMATY

MODEL DIGITAL EXCELLENCE 2019 – LIDERZY I POSZUKIWANIE KOMPETENCJI

Customer value

Company value proposition is based on full 
understanding of digital era customers and 
markets

✓ Digital customer focus

✓ Customer experience knowledge

✓ Digital value proposition

✓ Social media advantage 

Strategic perspective

Digital transformation reflected in key areas 
of business strategy and business model

Digital competence

Technological and data competences 
reflected in company assets and talents 

Transformational capabilities

Organization culture, design and leadership 
boosting disruptive innovations 

Operational efficiency

Digitalized lean processes and management 
systems delivering competitive advantage

✓ Clear strategic vision

✓ Scalable business model

✓ Strategic digital targets

✓ Digital ecosystem advantage 

✓ Key technology competences

✓ Data and analytics advantage

✓ Cybersecurity competences

✓ Talent advantage

✓ Innovative technology configuration

✓ Transformational leadership

✓ Innovation culture

✓ Agility routines

✓ Startup approach model

✓ Digitized and automated processes

✓ Digitized collaboration

✓ Lean & continuously improving organization

✓ Cost efficiency
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KLUCZOWE KOMPETENCJE CYFROWEJ TRANSFORMACJI

➢ Customer experience knowledge

➢ Key technology competences

➢ Data and analytics advantage

➢ Talent advantage

➢ Innovation culture

➢ Lean & continuously improving organization

nawet 50% spośród wszystkich zawodów wykonywanych 

za 10 lat jeszcze nie jest znane

pozyskanie nowych kompetencji wśród kluczowych celów 

ponad połowy fuzji i przejęć w roku 2018

kluczowe twarde kompetencje:

kluczowe miękkie kompetencje:

✓ analityka

✓ data science

✓ programowanie 

✓ praca zespołowa

✓ ocena i podejmowanie decyzji

✓ kreatywność i myślenie abstrakcyjne

(Bain & Company), 2018

(Salesforce Research), 2018

STRATEGICZNE WYZWANIA CYFROWEJ TRANSFORMACJI

PERSPEKTYWA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Grzegorz Bełz
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