
Czwarta Rewolucja Przemysłowa, zwana również Przemysłem 4.0, przyniosła 
niespotykane dotąd zmiany i poczucie niepewności.

Z ponad 2 tys. przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy uczestniczyli
w badaniu Deloitte i Forbes Insights większość stara się być na bieżąco.
Są jednak liderzy, którzy lepiej niż inni radzą sobie z dostosowaniem do 

nowej rzeczywistości.

Oto cztery typy przywódców w erze Przemysłu 4.0:

Pełna wersja raportu do pobrania:
„Liderzy sukcesu w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej”

Raport opracowano na podstawie badania przeprowadzonego przez Forbes Insights wśród 2 042 przedstawicieli kadry kierowniczej w drugiej połowie 2018 roku.

Cztery typy
przywódców
w erze
Przemysłu 4.0:

Który
pasuje
do Ciebie?

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, („DTTL”) i jej firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych. DTTL (zwana również 
„Deloitte Global”) oraz jej firmy członkowskie stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.deloitte.com/about.

Będziemy inwestować w technologie zmieniające 
rynek

Posiadamy odpowiednie zasoby kadrowe 
dysponujące właściwymi umiejętnościami

Zapewnimy naszym obecnym pracownikom 
kompleksowe szkolenia z obszaru Przemysłu 4.0.

Bardzo zależy nam na etycznym zastosowaniu 
technologii Przemysłu 4.0.

Posiadamy jasno określone
procedury decyzyjne

LIDERZY WPŁYWU
SPOŁECZNEGO
Tworzą nowe źródła przychodów poprzez 
opracowywanie lub modyfikowanie 
produktów, odwołując się do postaw 
obywatelskich i ekologicznych, a także często 
poprawiają rentowność firmy dzięki 
inicjatywom prospołecznym.
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Liderzy wpływu społecznego           Inni

Zainteresowanie 
przełomowymi 
rozwiązaniami

Rozwijanie 
zdolnej

i aktywnej
kadry

Etyczne 
podejście do 
technologii

Określone 
procedury 
decyzyjne

Moja firma posiada wyraźnie określoną
procedurę decyzyjną

Decyzje podejmowane są na podstawie informacji 
przekazanych przez różnorodne i otwarte grupy 
interesariuszy

Nasze decyzje są w coraz większym stopniu 
podejmowane na podstawie zebranych danych

Nasi pracownicy dysponują właściwymi 
kompetencjami, które będą potrzebne do realizacji 
zadań w przyszłości

Zapewnimy naszym pracownikom kompleksowe 
szkolenia z obszaru Przemysłu 4.0.

PROMOTORZY
PRZEŁOMOWYCH
ZMIAN
Inwestują w nowoczesne technologie 
zmieniające rynek; osiągają lub 
przekraczają wyznaczone cele biznesowe 
dzięki inwestycjom w technologię.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
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Promotorzy przełomowych zmian          Inni

Holistyczne 
podejście do 

procesu 
decyzyjnego

Śmiałe, 
praktyczne

podejście do 
technologii

Duże 
zaufanie do 

własnych 
kadr

Zaangażowanie 
w szkolenie 

własnych kadr

Jestem gotowy (-a) pokierować moją firmą, 
wykorzystując możliwości, jakie oferuje
Przemysł 4.0

Będziemy inwestować w technologie zmieniające 
rynek

Zapewnimy naszym obecnym pracownikom 
kompleksowe szkolenia z obszaru Przemysłu 4.0.

Bardzo zależy nam na etycznym zastosowaniu 
technologii Przemysłu 4.0.

Nasze przychody będą wzrastać w tempie >5%

RZECZNICY
WYKORZYSTANIA
DANYCH 
Mają wyraźnie określony proces 
podejmowania decyzji oraz wykorzystują 
potencjał danych, by zwiększyć korzyści firmy.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

62%

57%

32%

32%

69%

28%

47%

41%

46%
25%

Rzecznicy wykorzystania danych         Inni

Zapewnimy naszym pracownikom intensywne 
szkolenia z obszaru Przemysłu 4.0.

Będziemy inwestować w technologie zmieniające 
rynek

Bardzo zależy nam na etycznym zastosowaniu 
technologii Przemysłu 4.0. 

Stworzyliśmy nowe źródła przychodów, 
opracowując lub modyfikując produkty/usługi 
odwołujące się do postaw obywatelskich

AMBASADORZY
TALENTÓW 
Dysponują kadrami posiadającymi 
umiejętności niezbędne w erze Przemysłu 
4.0 oraz są świadomi, jakie kompetencje 
będą potrzebne pracownikom, aby 
osiągnąć sukces w czasach zmian.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
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Ambasadorzy talentów         Inni
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inicjatyw 


