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• Mały park: <15 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia

• Niewielki majątek: do spółki włożono jedynie symboliczne grunty

• Bardzo wymagający ekosystem miasta Krakowa

• Potrzeba reindustrializacji Małopolski



Cyfryzacja polskich MŚP? 

Cyfryzacja
• Najczęściej 3cia rewolucja przemysłowa 

z elementami 4tej
• Transformacja nie zawsze oznacza cyfryzację

polskich
• Nie patrzymy na pochodzenie kapitału
• Żeby się rozwijać działamy coraz częściej 

międzynarodowo

MŚP
• Firmy duże często także potrzebują wsparcia co 

widzimy np. w programie KPT ScaleUp



Przestroga:

„Nie samym przemysłem 
żyje gospodarka.”



Poziom cyfryzacji: 2,4 
(w skali do 4)
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Źródło: Bank Światowy za Google Public Data Explorer



Robotyzacja przemysłu

• Polska jako 32. rynek 
globalnie pod względem 
gęstości robotyzacji.

• 52 roboty przemysłowe na 
10 tys. pracowników 
produkcji przy światowej 
średniej 126.

• W Polsce przybywa ponad  2 
tys. robotów przemysłowych 
rocznie.

IFR World Robotics Report 2021



Co w takim razie mówimy naszym klientom?

• Zaplanujcie transformację, a nie modernizację – nie 
wystarczy wymienić park maszynowy i 
oprogramowanie.

• Ewolucja, a nie rewolucja przemysłowa – nie chodzi 
nam o kwestionowanie tego co jest, co zostało 
zbudowane.

• To jest wasz biznes, wasze decyzje i wasze ryzyko.



Dlaczego transformacja dzisiaj?

• technologia jest już dostępna

• mamy globalną konkurencję

• Demografia: bardzo ograniczone zasoby nowych kadr, które mają 
dodatkowo inne nawyki i kompetencje

• Demografia: nowe pokolenie klientów z nowymi oczekiwaniami takimi 
jak wysoka personalizacja, niski ślad środowiskowy, 

• Zmiany polityczno-gospodarcze

• Świat VUCA czyli świat zmienności, niepewności, złożoności i 
niejednoznaczności. 



Jakich korzyści powinny oczekiwać firmy?

• Wysokie ROI – bardzo często do 2 lat!

• Poprawa efektywności/rentowności/marżowości

• Większa elastyczność produkcji

• Lepsza odporność na wstrząsy zewnętrzne

• Redukcja kosztów/nowe strumienie przychodów

• Poprawa atrakcyjności dla pracowników



Bariery wdrożeń rozwiązań Przemysł 4.0

• wiedza o praktycznych korzyściach wdrożeń technologii 4.0

• liczba doświadczonych firm wdrożeniowych/integratorów

• dostępność kadry przygotowanej do wykorzystania technologii

• silosowość organizacji – utrudnienie w planowaniu całościowej transformacji

• kalkulacja korzyści nie tylko wydajnościowych i finansowych

• wysokie koszty inwestycji początkowych



One-Stop-Shop dla MŚP

Edukacja w zakresie 
Przemysłu 4.0

• Akademia hub4industry

• Konferencje i seminaria

• Szkolenia, webinary i 

meetupy

Doświadczenie 
i inspiracja

• Showroom Fabryki przyszłości

• Demonstracje

• Warsztaty biznesowe i 

strategiczne

• Wizyty studyjne w firmach

Diagnoza dojrzałości 
i plany transformacji

• Diagnoza wg wybranej 

metodologii (ADMA)

• Analizy procesów

• Identyfikacja inicjatyw

• Mapy drogowe

• Metody kalkulacji ROI

Test-before-invest
(PoC)

• Strategie wdrożeniowe

• Doradztwo projektowe

• Symulacje 

• konfiguracje 

i instalacje pilotażowe

• akceleracja

5

Źródła finansowania

• Analiza dostępnych źródeł

• Doprecyzowanie zakresu 

finansowania



Łączymy kluczowe technologie i zagadnienia Przemysłu 4.0



Radar innowacji





x

Algorytmy AI i Machine Learning przeglądają dokumenty: 
patenty, zgłoszenia projektowe, umowy, artykuły naukowe. 

Po pilotażu i wykazaniu że:
- spółka potrafi operować z dużym graczem,
- technologia się sprawdza,
Docmatic wdrożył swoje rozwiązanie już w 4 obszarach w Grupie Azoty

#RobotProcessAutomation



x

Symulator VR do szkoleń z przezbrajania maszyn.

Doświadczeni pracownicy są na wagę złota, nowych trzeba ciągle 
przyuczać a firma ma sporą rotację pracowników.

Szkolenia VR poprawiły płynność i regularność szkoleń, najbardziej 
kompetentni pracownicy mogą się skupić na swoich regularnych 
obowiązkach.

#VirtualReality



Showroom







Dziękuję za uwagę


