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Tegoroczne wyniki badania liderów 
technologicznych pokazują, że w obecnej 
sytuacji organizacje potrzebują zwinnego 
lidera, który potrafi z sukcesem łączyć 
aspekty techniczne i biznesowe, skupiając 
się na innowacjach i wykorzystując 
metodyki zwinne do tworzenia 
organizacji przyszłości  

Zwinny lider działa i angażuje inaczej niż inni. Oto kilka różnic 
między wiodącymi organizacjami, w których funkcjonują zwinni liderzy, 

a tradycyjnymi organizacjami nadal działającymi w starym paradygmacie. 

Zwinność

Nastawienie na wzrost

53% 43%

CXOs w wiodących 
organizacjach częściej widzą 
liderów technologicznych 
w roli wizjonerów i partnerów.

Wiodące organizacje  Tradycyjne organizacje

Zaangażowanie

Klientocentryczność

66%

33%

Wiodące organizacje wskazują, 
że zwinność jest dla nich drogą 
do transformacji

W wiodących 
organizacjach, 
w porównaniu 
z tradycyjnymi, wzrost 
jest ważniejszy od 
kosztów.  

Zwinny lider pomaga w nakreśleniu wizji przyszłości opartej 
o postęp technologiczny, dokonując kompleksowych transformacji 
oraz pełniąc rolę głównego architekta innowacji i zmian w firmie.

Przeczytaj pełny raport  i dowiedz się więcej, jak wykonać skok 
od zmiany przyrostowej do transformacyjnej. 

Zapoznaj się z pełną wersją raportu, by dowiedzieć się, jak zidentyfikowaliśmy wiodące organizacje.

66% 27%

Wiodące organizacje 
częściej wybierają 
klientów, jako 
priorytet biznesowy.

Wiodące organizacje 
są skrajnie efektywne 
w kształtowaniu doświadczeń 
i zaangażowania klientów 

Wiodące organizacje bardziej niż 
tradycyjne, skupiają się na wprowadzaniu 
innowacji kompleksowo (end-2-end). 

66%

44%

zaangażowanych 
krajów69 sektory22uczestników 

badania1,376

Wiodące 
przedsiębiorstwa 
wprowadzają zwinność 
w całej organizacji 

Tradycyjne 
organizacje

14%

42%

Ewolucja CIO 

liderów technologicznych 
wskazuje siebie, jako 

zaufanego dostawcę 
usług

55%
liderów technologicznych 

widzi siebie w roli 
partnera w biznesie

64%

2016 2020

respondentów oczekuje, 
że liderzy technologiczni 

będą inicjatorami zmian

69%

60%

2018

Nasz zarząd zachęca do agresywnego 
poszukiwania możliwości, jakie dają technologie 

84% 56%

Liderzy technologiczni spotykają się 
z członkami zarządu nie tylko na zebraniach

72% 44%

63%

37%
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