
Wszystko, co musisz wiedzieć o digitalizacji Twojego biznesu.

7 KROKÓW DO SKUTECZNEJ
TRANSFORMACJI CYFROWEJ



2

Transformacja cyfrowa to zmiana kultury 
organizacji i dostosowanie jej do nowego 
otoczenia biznesowego.

Dotyka ona wielu aspektów:

• Przywództwa,
• Zarządzania talentami,
• Sposobu zarządzania i pracy grupowej,
• Zbieranie doświadczeń i uczenia się,
• Dążenie do doskonałości, popełnianie błędów i 

wyciąganie wniosków
• Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na skale 

organizacji i zespołów

Transformacja cyfrowa to nie eCommerce, CRM, ERP
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Zakłócenie cyfrowe — czyli równoległy rozwój 
technologiczny lub usługowy wykorzystujący 
technologie, który ma wpływ już teraz lub będzie 
mieć wpływ w najbliższej przyszłości na dany sektor 
biznesowy poprzez zmianę modelu współpracy, lub 
sprzedaży. 

Przykładami mogą być: Uber, AirBnB, MarketPlace'y (np. Amazon, Allegro),
czy popularne w świecie B2B składanie zamówień elektroniczne poprzez EDI.

Badania wykazały, że luka pomiędzy świadomością o wystąpieniu zakłóceń cyfrowych
a faktycznym przygotowywaniem się na ich wystąpienie i redefiniowaniem modelu
organizacji poprzez adaptacje, jest bardzo duża. Aż 43% przedsiębiorstw zdaje sobie
sprawę, ale nie podejmuje żadnych akcji. To konkurencja, która nie robi żadnej
akcji!

43% 
LUKA

Czym są zakłócenia cyfrowe?
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Pamiętaj, to tylko mity! Rzeczywistość jest inna, cyfrowa. 

Transformacja cyfrowa jest przeznaczona tylko dla 
firm internetowych. Nie dotyczy firm 
sprzedających produkty fizyczne.

2MIT

Transformacja cyfrowa dotyczy tylko firm B2C. 
Dla firm B2B ma to mniejsze znaczenie.1MIT

Im bardziej stajemy się cyfrowi, tym mniej nasi 
klienci są skłonni płacić za nasze produkty i usługi.3MIT

Tylko pokolenie X i millenialsi dbają o cyfrowe 
doświadczenia.4MIT

My znamy naszych klientów i dobrze wiemy czego 
potrzebują, bez systemów CRM i eCommerce 
radzimy sobie świetnie. 

5MIT
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Firmy Hybrydowe, w których coraz większą rolę odgrywa element e-handlu (cyfrowy), często stosują zabieg by 
robić jak najmniej, dopóki cyfrowe zakłócenie nie stanie się rzeczywiście ewidentne. Organizacje te martwią się 
głównie tym, że przejście do działalności cyfrowej spowoduje ograniczenie ich tradycyjnych strumieni przychodowych. 
Zbyt rzadko transformacja cyfrowa jest rozpatrywana jako drzwi do nowych źródeł rozwoju i rozumienia 
klienta. 

Liderzy transformacji cyfrowych realizujący projekty odpowiadające na zakłócenia cyfrowe i działania konkurencji, 
wskazują, że zastanawiają się, czy podjęte przez nich inicjatywy nie były spóźnione. Tym samym rewidują swoje 
strategie na rzecz przyszłych podobnych sytuacji. 

Spotkaliśmy 
wroga, 
jesteśmy 
nim my 
sami!

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Brak zwinności, nieelastyczna kultura 

Przestarzałość produktów 

Presja konkurencji 

Naruszenie bezpieczeństwa 

Rozwijanie talentów 

Odchodzący klienci 

Brak strategii, nadmiar koncepcji 

19%

17%

16%

14%

6%

6%

22%

Najważniejsze zagrożenia dla organizacji
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W świecie cyfrowym konieczne jest znacznie większe 
zainteresowanie zachowaniami klientów (konsumentów), 
obejmujące ich reakcje na propozycje oferowane online i 
offline oraz to, jak zachowania te zmieniają się z upływem 
czasu. Zrozumienie tych kwestii ma zasadnicze znaczenie, 
ponieważ na ich podstawie organizacje będą mogły określić 
plan działań związany z daną okazją rynkową, charakter 
wymaganej propozycji, konieczność wprowadzenia innowacji 
oraz pilność reakcji. 

Jak powiedział Dyrektor Generalny Mothercare, Mark 
Netwon-Jones: „Obecnie ważniejsze jest słuchanie 
konsumentów niż detalistów, co oznacza, że prawdziwa 
rewolucja polega na przejęciu władzy przez konsumentów. 
Firmy muszą zrozumieć, że o być albo nie być marki, w epoce 
cyfrowej, decydują konsumenci, którzy bardzo dobitnie 
komunikują co się im podoba a co nie. 

Przede wszystkim firmy muszą iść tropem Klienta 
i wsłuchiwać się w jego głos!
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W epoce cyfrowej Customer Experience zyskuje na 
znaczeniu. W rzeczywistości wzrost zwykle następuje dzięki 
Doświadczeniom Klientów i relacjom, które dostosowują się 
do ich dynamiki i wymagań. Oprócz dotarcia do klienta za 
pośrednictwem większej liczby punktów kontaktu i kanałów, 
na doświadczenie klienta istotny wpływ ma również 
„Połączona społeczność”. 

Zmiana świadomości Klientów i modyfikowanie preferencji 
zakupowych przez nich dzieje się na naszych oczach, możemy 
być jej częścią dzięki połączeniu rozwiązań eCommerce, 
CRM, Analizy danych i optymalizacji procesów.
Informacja znajduje się w centrum przekształconego 
„cyfrowego” modelu biznesowego. Informacje są zwykle 
podstawą do różnicowania doświadczeń klientów. 
Personalizacja ma kluczowe znaczenie dla poprawy 
obsługi klienta.

Doświadczenie klienta jest podstawą rozwoju napędzanego 
przez transformację cyfrową.
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PYTANIE DO 
CIEBIE!

Podpowiedź: nie są nim Klienci, Technologie, Innowacje, Finanse

Jaki jest prawdziwy sekret skutecznej transformacji 
cyfrowej?
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LUDŹMI
ZARZĄDZANIE

Jaki jest prawdziwy sekret skutecznej transformacji 
cyfrowej?
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SKALOWALNA 
WYDAJNOŚĆ

→

SKALOWALNE 
UCZENIE SIĘ

według John Hagel, CoCEO Deloitte

Organizacja musi przejść ze świata skalowalnej
wydajności do skalowalnego uczenia się.
Oznacza to, że tradycyjne przywództwo
także musi się zmienić. To odmienny model
przywództwa, inspirujący ludzi do ciągłego
uczenia się i poszukiwania odpowiedzi na
pytania w ramach grupy i indywidualnie. Lider
nie musi znać odpowiedzi na wszystkie
pytania, ale musi akceptować ryzyko błędnej
odpowiedzi.

To model pozwalający na popełnianie
błędów i wyciąganie z nich wniosków na
przyszłość. Ważnym jest odpowiedni model
motywacji i wynagradzania za wychodzenie
poza swoją strefę komfortu.

Cyfrowe Przywództwo - podstawa zarządzania ludźmi
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Na rynku jest wiele modeli umożliwiających 
diagnozowanie obecnego etapu dojrzałości organizacji 
i wytyczenie na tej podstawie ścieżki rozwoju. 
Rekomendowanym jest zastosowanie dedykowanych 
modeli do branży lub ogólnych związanych z biznesem 
cyfrowym.

Cyfrowa dojrzałość opisuje, w jaki sposób organizacja 
dostosowuje się i niweluje luki w kontakcie ze 
środowiskiem cyfrowym. Dojrzałość cyfrowa wiąże się 
z takim skoordynowaniem ludzi, zadań, kultury, 
struktury, aby organizacja mogła wykorzystać 
szanse, jakie daje postęp technologiczny zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. 

Quo Vadis Moja Firmo 
- dojrzałość cyfrowa jako drogowskaz
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Wspieraj się ekspertami z rynku, lecz pytaj swoich pracowników i klientów, jak oceniają poziom 
dojrzałości cyfrowej. Pozwól im ocenić firmę w 22 cechach cyfrowego DNA a każdą z nich w skali:

Quo Vadis Moja Firmo - ocena dojrzałości cyfrowej 

brak widocznych działań

eksploracja tematów

nabieranie świadomości i pokory

dojrzewanie i adaptowanie

bycie dojrzałą firmą

1

2

3

4

5

Zachęcaj, aby każda odpowiedź, była wzbogacona opisem, na podstawie którego będziesz w stanie 
wywnioskować kontekst i lepiej zrozumieć myśli autora. 
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1. Ciągła innowacyjność,

2. Dostęp w czasie rzeczywistym i na żądanie,

3. Przeniesienie uprawnień decyzyjnych i władzy,

4. Modulowanie granic ryzyka i bezpieczeństwa,

5. Elastyczność,

6. Agnostycyzm geograficzny,

7. Zmienne struktury zespołów,

8. Celowa współpraca,

9. Dynamiczne budowanie umiejętności,

10. Zmieniająca się natura i rodzaje pracy,

11. Ciągłe zakłócenia,

12. Koncentracja na Kliencie,

13. Zarządzanie operacjami multimodalnymi,

14. Synchronizacja metod pracy,

15. Produktywna mobilność,

16. Zmienny skład interesariuszy,

17. Spłaszczona i zmieniająca się hierarchia,

18. Zwinność,

19. Ciągłe zakłócenia w ekosystemie,

20.Stale zmieniające się kryteria decyzyjne,

21. Wczesne porażki, szybkie uczenie się,

22. Iteracyjność działań.

Quo Vadis Moja Firmo - ocena dojrzałości cyfrowej 

Pytaj ich o następujące 22 cechy cyfrowe DNA organizacji:
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NAJWAŻNIEJSZE SĄ POKORA I WYTRWAŁOŚĆ

Quo Vadis Moja Firmo - dojrzałość cyfrowa jako drogowskaz

Organizacja może nie wiedzieć, jak będzie wyglądała, gdy zacznie 
dojrzewać.

Dojrzewanie organizacji to proces naturalny, lecz nie zacznie się 
automatycznie. 

Dojrzewanie nigdy się nie kończy. Pojawiają się nowe zakłócenia, inaczej 
reaguje konkurencja itp. 

To proces stopniowy i ciągły, który rozwija się z biegiem czasu.

Stopniowego dojrzewania nie należy mylić z mniej znaczącymi zmianami. 
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Badania prowadzone przez MIT wskazują, że strategia rozwoju to najbardziej znaczący czynnik
determinujący sukces organizacji w epoce transformacji cyfrowej.

Wśród podmiotów dojrzewających aż 80% posiada spójną strategię rozwoju i cyfryzacji.
Tylko 15% podmiotów na wczesnym etapie rozwoju posiada takie opracowanie.

FIRMY NA WCZESNYM ETAPIE FIRMY ROZWIJAJĄCE SIĘ FIRMY DOJRZEWAJĄCE

• brak strategii
• nadmiar priorytetów
• brak zrozumienia po stronie 

kierownictwa

• nadmiar priorytetów
• brak strategii
• niewystarczające umiejętności 

techniczne

• nadmiar priorytetów
• troska o bezpieczeństwo
• niewystarczające umiejętności 

techniczne

NAJWAŻNIEJSZE BARIERY WEDŁUG ETAPU DOJRZEWANIA

Strategia rozwoju - czy to takie oczywiste?
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7 kroków do skutecznej transformacji cyfrowej

Uzyskanie świadomości o kierunkach rozwoju branży i trendach cyfrowych.1Krok

Przeprowadzenie oceny cyfrowej dojrzałości organizacji I oceny doświadczeń 
Klientów I Konsumentów.2Krok

Zdefiniowanie Strategii rozwoju w epoce cyfrowej na 1-3 lata i zaplanowanie 
operacyjne najbliższych 2 kwartałów.3Krok

Realizacja cyfrowych inicjatyw i ciągłe dążenie do dojrzewania i skalowania. 6Krok

Rewizja idei przywództwa i zarządzania talentami w organizacji. Zmiana 
kultury organizacji poprzez kształtowanie środowiska pracy nastawionego na 
ciągły rozwój, małe zmiany i przyzwolenie na popełnianie błędów. 

5Krok

Zbudowanie zwinnego zespołu do zadań specjalnych i wszczepienie 
cyfryzacji do organizacji jako jednostki w strukturze.4Krok

Monitorowanie efektów w trybie 6-8 tygodni, wprowadzanie korekt w 
podjętych działaniach i wyciąganie wniosków na przyszłość.7Krok
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10 czynników sukcesu Transformacji Cyfrowej

2 Zbuduj organizację zwinną dostosowaną do celu.

1 Pozyskaj Liderów z wizją. Zacznij od wizji i celu.

3 Obsesyjnie zajmuj się klientami, konsumentami i ich zachowaniami.

4 To tylko kwestia czasu, gdy nowe modele naruszą tradycyjny 
system na którym firma zbudowała swój sukces.

5 Podejmuj ryzyko i działaj na 100%, żadnego babrania się.

6 Ujednolicenie organizacji, odrzucenie przeszczepu jest bardzo proste.

7 Uzgodnienie kluczowych KPI w sprzedaży tradycyjnej i internetowej.

Nagradzaj eksperymentowanie i toleruj (niektóre) porażki, lecz nie
toleruj mierności.

8

Zaakceptuj cyfryzację jako szansę, a nie zagrożenie.9

Przyjmij 90-dniowe cykle planistyczne.10



18

O autorze

MICHAŁ 
WOJCIECHOWICZ
New Business Manager

michal.wojciechowicz@orba.co
+48 662 573 868

CEZARY 
BRZOZOWSKI
Program Manager, 
Business Analyst Practice Leader

cezary.brzozowski@orba.co
+48 606 907 000

linkedin.com/company/orba

facebook.com/orba.co

orba.pl

calendly.com/meet-orba-team/call

Program Manager, 
Business Analyst Practice Leader
Cezary jest od ponad 15 lat związany z szeroko pojętym 
obszarem doradztwa w IT oraz posiada wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów biznesowych 
i technologicznych mających na celu dostosowanie 
organizacji do zmieniającego się rynku cyfrowego.

Zapraszamy do kontaktu

mailto:michal.wojciechowicz@orba.co
mailto:cezary.brzozowski@orba.co
https://linkedin.com/company/orba
https://linkedin.com/company/orba
https://linkedin.com/company/orba?utm_source=presentation&utm_medium=SM&utm_campaign=7steps&utm_id=7steps_linkmagnet
https://facebook.com/orba.co
https://orba.pl/?utm_source=presentation&utm_medium=SM&utm_campaign=7steps&utm_id=7steps_linkmagnet
https://calendly.com/meet-orba-team/call
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Grupa Lingaro - Digital Commerce, Data oraz Analytics

• 13+ lat doświadczenia

• 1200+ ekspertów w zespole

• 20 narodowości – wielokulturowe 
środowisko pracy

• 1800+ zrealizowanych projektów

• Obsługiwane marki warte 75+ miliardów USD

• 80+ klientów korporacyjnych

• Satysfakcja klientów*: 4.5/5 

• Certyfikacja ISO 27001

Żródło: Customer Satisfaction Quarterly Collaboration Reviews 2021

ORBA stanowi część Grupy Lingaro i od ponad 10 lat oferujemy klientom z całego świata kompleksowe wdrożenia eCommerce B2B oraz B2C. 
Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji szerokiego zakresu analiz oraz budowaniu eCommerce od architektury rozwiązań aż po doskonały 
UX. Doskonale znamy procesy sprzedażowe oraz logistyczne wykorzystywane w firmach. Pozwala nam to z sukcesem realizować skomplikowane 
wdrożenia oraz projektować personalizowane, świetnie sprawdzające się rozwiązania dla każdej branży. Jakość usług to dla nas kwestia 
priorytetowa. W naszych projektach wykorzystujemy najlepsze technologie eCommerce, by wdrażane rozwiązania jak najdłużej pozostawały 
konkurencyjne.

Partnerstwa ORBA
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Nasi klienci



ORBA sp. z o.o.  HQ ul. Domaniewska 28, 02-672 Warsaw +48 664 320 649

Lingaro sp. z o.o. HQ ul. Domaniewska 28, 02-672 Warsaw +48 22 825 30 25

We-commerce your business.

orba.co | lingarogroup.com
Ponad 150.000 godzin 

zrealizowanych w Magento 2
Wyróżnienie dla najlepszej 

strony mobilnej roku
Nagroda PayPal Integration 

Challenge

Nagrody i wyróżnienia ORBA

michal.wojciechowicz@orba.co


