
Przemysł 4.0  w Polsce – DIGI Index 2022

Raport analizuje poziom cyfryzacji produkcji 
MŚP działających w następujących sektorach 
rynku: 
• Machinery – 2,6 pkt. 

• Automotive - 2,6 pkt. 

• Chemistry & Pharmacy - 2,4 pkt. 

• Food & Beverages – 2,2 pkt. 

Średni wynik wyniósł 2,4 pkt. 
w 4-punktowej skali. ,  

* https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-
index-2022.html



Przemysł 4.0  w Polsce – DIGI Index 2022

W ramach badania przeanalizowano 
sześć obszarów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

• W każdej branży obszar 
zarządzania danymi osiągnął 
najwyższe wartości 2,7 do 2,9 

• obszar ten odpowiada za 
gromadzenie oraz wykorzystywanie 
danych w organizacji 

Kolejny z obszarów, który wysoko się 
uplasował to –integracja systemów 



Poziom cyfryzacji firm w Polsce – DIGI Index 2022

Poziom cyfryzacji produkcji  

• 21% - 40% najczęściej deklarowany procent cyfryzacji 
produkcji w badanych firmach (28% firm) 

• W odniesieniu do firmy z sektora Food & Bev.  
     - 31,7% 



Czy inwestujemy w cyfryzacje?

Strategia cyfryzacji 

Radykalnie rośnie ilość firm planujących inwestować 
w cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
z  16% w 2021 roku do 39,3% w 2022 roku 

34% firm utrzyma inwestycje w cyfryzację na  
 obecnym poziomie 

Średni poziom wydatków na cyfryzacje minimalnie spadł 
w porównaniu z rokiem 2021r.  
 8% firm zmniejszyło poziom wydatków na  
 cyfryzację w porównaniu z 2021r.) 

. 

 



Jak zmieniają się nakłady na cyfryzację produkcji?

Strategia cyfryzacji 

Radykalnie rośnie ilość firm planujących inwestować 
w cyfryzację w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
z  16% w 2021 roku do 39,3% w 2022 roku 

34% firm utrzyma inwestycje w cyfryzację na  
 obecnym poziomie 

Średni poziom wydatków na cyfryzacje minimalnie spadł 
W porównaniu z rokiem 2021r. (8% firm zmniejszyło  
poziom wydatków na cyfryzację w porównaniu z 2021e.) 

. 

 



Zastosowanie technologii z obszaru Industry 4.0

„ W ilu działaniach produkcyjnych  firmy stosują technologię  

  wirtualnej symulacji czyli Digital twin?” 

 

Produkcja gniazdowa vs. Produkcja liniowa 2022

Wykorzystanie technologii wirtualnej symulacji 
nadal nie jest szeroko rozpowszechnione 

• 21,1% firm  nie stosuje go w żadnym działaniu 

• 26,2% firm udzieliło odpowiedzi „Nie wiem” , 
co wskazuje ze raczej technologia nie jest tam 
stosowana



Przemysł 4.0  w Polsce – dlaczego nie inwestujemy w cyfryzację? 
 
Główne bariery podczas wdrażania cyfrowej transformacji

53,3% (w roku 2021 - 34% ) brak wsparcia finansowego 

36,7% ( w roku 2021 -16%) brak wiedzy, jak opracować strategię i 
plan działań  stosownie do potrzeb biznesowych; 

Brak systematycznego planowania na wczesnym etapie    
powoduje niepotrzebne przeróbki na późniejszych etapach 

Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystania 
zgromadzonych danych 

. 

 



Przemysł 4.0  w Polsce – dlaczego firmy chcą się

Główne korzyści płynące z cyfryzacji 

• 38,7% ( w roku 2021 – 34%) oszczędność kosztów 

• 36%  (w roku 2021 – 35,3%) wyższa wydajność 

• 27,3% większe bezpieczeństwo (w roku 2021 – brak) 

• 24,7% (w roku 2021 – 16,7%)  wyższa jakość produktu 

• 22%  (w roku 2021 – 27,3%)  optymalizacja procesów

Nowa edycja  indeksu wskazuje 
na nowe  

oczekiwania wobec cyfryzacji 



Czynniki sukcesu w drodze do 
dekarbonizacji i cyfryzacji

❑ Właściwe podejście 

 - Digital Enterprise Workshop  

❑ Diagnoza potrzeb 

❑ Dobór narzędzi 

❑ Identyfikacja obszarów



Mapa transformacji cyfrowej - DEW

• Szyte na miarę rozwiązanie o charakterze business consultingu 

• Metoda:  warsztatowa   
• uwzględnia indywidualne realia  biznesowe i technologiczne danego przedsiębiorstwa 
• szczególną uwagę kieruje na punkty przecinania się zakresów odpowiedzialności 

między działami przedsiębiorstwa (np. B&R /produkcja/magazyn) 

• Efekt końcowy: mapa drogowa transformacji cyfrowej podzielona na etapy  
      realizacji uporządkowane w kolejności szybkości zwrotów z inwestycji, tak aby mogły      
      współfinansować kolejne etapy



Przebieg procesu

• wizja lokalna i spotkanie z osobami decyzyjnymi  

• wybór grupy warsztatowej - sugerowani szefowie działów 

• warsztat (2-5 dni roboczych on-site) 

• opracowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej (ok. 2 tygodnie) 

• prezentacja wyników przed zarządem oraz osobami biorącymi udział w warsztacie 

• ustalenie kolejnych kroków ! wdrożenia


