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Cyfrowa przyszłość . Trendy i ich katalizatory w 2021 roku

Jeszcze do niedawna trudno było wyobrazić sobie świat, w którym dostęp do tradycyjnych 

kanałów sprzedaży byłby powszechnie ograniczony. Przedsiębiorcy mogli, wciąż w miarę 

swobodnie, opierać działalność na przedstawicielach handlowych i stacjonarnych punktach 

sprzedaży. Natomiast według szóstej rundy badania KoronaBilans MŚP Krajowego Rejestru 

Długów, 62,3 proc. firm w styczniu 2021 przewidywało dalszy spadek przychodów w kolejnych 

trzech miesiącach. Z drugiej strony pandemia stworzyła idealne warunki dla rozwoju e-commerce. 

Mogłoby się wydawać, że kryzys jest bezpośrednią przyczyną zmian w tym obszarze, jednak 

pytania, które zadaliśmy przedsiębiorcom, pozwoliły dokładniej nazwać czynniki realnie 

wpływające na kształt rynku B2B.

Według respondentów zmiany spowodowane są przede wszystkim ewolucją w zakresie 

oczekiwań klientów oraz pracowników najmłodszej generacji – pokolenia Y i Z – a także coraz 

większym potencjałem technologicznym. Badanie przeprowadzone tuż po pierwszej fazie 

pandemii pokazało, że co prawda sam wirus nie był powodem technologicznej zmiany, ale stał 

się jej silnym katalizatorem. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, widzimy, że dzisiaj w biznesie 

wszystko dzieje się z kilkukrotnym przyspieszeniem, a niepodejmowanie żadnych działań 

powoduje, że wiele firm jest w trudnej sytuacji lub pozostaje daleko w tyle za konkurencją. 

Możemy zatem spodziewać się, że rok 2021 będzie czasem jeszcze silniejszych, cyfrowych 

przemian.

Nowe rozwiązania technologiczne są zazwyczaj mocno nagłaśniane, nie znaczy to jednak, 

że wprowadza się je od razu do szerokiego zastosowania. Dopiero po przekroczeniu progu 

adopcji zmiany technologicznej, czyli momentu, gdy naśladowcy innowatorów zaczynają z tych 

nowych rozwiązań korzystać w sposób masowy, zmiana taka ma szansę przyjąć się na stałe. 

Badanie pokazało, że ten próg (ok. 20 proc.) dla cyfrowej transformacji handlu B2B został 

już przekroczony. Możemy zatem spodziewać się gwałtownego przyspieszenia tempa zmian, 

dodatkowo wzmacnianego przez COVID-19.
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Pierwotnie firmy sprzedawały w jednym kanale, z czasem dokładając kolejne 

– np. do przedstawicieli handlowych dodając call center – co stworzyło model 

multichannel. Wiadomo jednak, że klienci pragną mieć takie same ceny i poziom 

obsługi niezależnie od kanału, w którym dokonują zakupów. Chcąc lepiej ich 

obsłużyć, musimy zaplanować ścieżkę doświadczenia i zakupu biegnącą przez 

różne kanały sprzedaży oraz dopasować i zintegrować wewnętrzne systemy IT 

ze wszystkimi kanałami. To jest właśnie wdrażanie strategii omnichannel.

Możemy więc zbudować omnichannel przez transformację cyfrową, kiedy 

działamy już w handlu i chcemy robić to skuteczniej. Jest to ścieżka obrony 

pozycji rynkowej lub zwiększenia swojego udziału w rynku.

Od klienta po kluczowe procesy

Wiele firm handlowych rozpoczynających zmianę cyfrową widzi ją wyłącznie 

przez pryzmat e-commerce. Jest to dobry punkt wyjścia, ale całościowe 

podejście musi obejmować pełną ścieżkę, którą podąża klient i jego zamówienia. 

Dlatego równie wydajnie i starannie muszą być wykonane frontowe aplikacje, 

Cyfrowa transformacja handlu (ang. commerce transformation) to 

holistyczny proces zmiany sprzedaży i obsługi klienta – obejmujący 

transformację modelu biznesowego, sposobu działania wewnątrz 

firmy, zarządzania, aż po współpracę z klientami i dostawcami – 

przy wykorzystaniu pojawiających się innowacji technologicznych. 

Obecnie widać dwa skrajne trendy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Podmioty będące już w procesie transformacji wiedzą, co i jak chcą osiągnąć, 

co chciałyby dalej zmieniać. Często nie mają one jednak wystarczającej ilości 

zasobów – przede wszystkim czasu i ludzi – by dalej te zmiany przeprowadzać. 

Z drugiej strony widać także grupę firm, które mają czas oraz pracowników, ale 

nie odczuwają potrzeby zmiany lub brakuje im pomysłów na to, jakiego rodzaju 

unowocześnienia wprowadzić.

Rysunek 1 / Posiadamy zasoby i umiejętności do przeprowadzenia cyfrowej transformacji handlu

Strategia omnichannel

Wiele osób gubi się w gąszczu pojęć dotyczących nowych modeli działania, 

technologii i metodyk sprzedaży. Poniżej przybliżymy kilka pojęć pomagających 

w pełni zrozumieć kontekst i wyniki niniejszego raportu.

44%

20%

16%

20%

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam
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Transformacja handlu

Sztuka wymiany przestarzałych modeli biznesowych 
na inteligentne rozwiązania cyfrowe.
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Maksymalizuj szanse sprzedażowe i otwórz nowe 

kanały, niezależnie od regionu, rynku czy branży. 

Wykorzystaj dane, by stworzyć wygrywającą strategię opartą  

na świadomych, uzasadnionych merytorycznie decyzjach.

Stwórz nowe, globalnie połączone modele biznesowe 

oparte na API Economy.  

Zaoferuj swoim klientom różne formy zaangażowania 

oraz interakcji 24/7, na dowolnej platformie.

Stale optymalizuj procesy cyfrowe i wykorzystuj 

uwolnione zasoby do tworzenia kolejnych innowacji.

Wdrażaj skalowalną infrastrukturę i korzystaj z metodyk 

zwinnych, by nadążyć za tempem zmian w dzisiejszym świecie.

jak system e-commerce czy CMS*, a także systemy backendowe – ERP*, 

PIM*, BI*, CRM* lub WMS* – pozwalające odpowiednio planować, obsługiwać 

zamówienia i wysyłać towary.

Dziś transformacja handlu jest łatwiej dostępna, gdyż mamy liderów, na 

których sukcesach i błędach można się uczyć. Dysponujemy wzorcowymi 

architekturami, metodykami pracy czy przykładami innowacyjnych kultur 

organizacyjnych, z których możemy czerpać. To czas mądrego naśladownictwa 

i dynamicznych zmian, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w kryzysie 

zarówno pracownicy, jak i klienci są nie tylko otwarci na zmianę, ale wręcz jej 

oczekują. Taka sytuacja tworzy przestrzeń dla odważnych innowatorów. Rynek 

dynamicznie się zmienia i przyspiesza, a dobre pomysły i modele biznesowe są 

przez niego znacznie szybciej weryfikowane i adaptowane.

Cyfrowa transformacja handlu to zmiana w kulturze organizacji 
oraz rozumieniu przez nią biznesu, w której następstwie 
dotychczasowe procesy i usługi zostają przekształcone za 
pomocą technologii. To pojęcie znacznie szersze niż cyfrowe 
odwzorowywanie tradycyjnych procesów.

CMS / Content Management System – system zarządzania treścią

ERP / Enterprise Resource Planning – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

PIM / Product Information Management – system do zarządzania informacją produktową

BI / Business Intelligence – analityka biznesowa

CRM / Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami

WMS / Warehouse Management System – zarządzanie procesami magazynowymi

*

Mądre naśladownictwo 
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Niemal każda firma produkcyjna może zbudować system sprzedaży 

elektronicznej, a następnie pojawić się na rynku jako nowy sprzedawca 

i stopniowo wzmacniać swoją pozycję w tym obszarze. Niektóre podmioty 

wykorzystują tu mechanizm innowacji przełomowej (ang. disruptive innovation), 

tworzącej nowy rynek lub istotnie przebudowującej istniejący, by dostarczyć 

nową wartość dla klientów. Czasem oznacza to zaoferowanie klientowi czegoś 

być może prostszego, ale za to w sposób tańszy i szybszy (dobrym przykładem 

będą tu modele budowania i działania wielu startupów). 

Dług cyfrowy z pilnym wezwaniem do zapłaty

To rozwiązanie dla atakujących rynek. Wymaga ono 
opracowania nowego modelu biznesowego, a nie tylko 
digitalizacji istniejących procesów.

Trendy rynkowe rodzące się ze względu na COVID-19 zwiększają 

prawdopodobieństwo takich przypadków, gdyż obniżył się koszt zmiany 

przyzwyczajeń klientów.

Rysunek 2 / Różnica między innowacją a przełomem

INNOWACJA PRZEŁOM

Robienie tej samej 
rzeczy nieco lepiej

Robienie nowych 
rzeczy

Robienie rzeczy, które 

dezaktualizują poprzednie rzeczy

Dług cyfrowy to skumulowana utrata zysków lub zmniejszona dynamika 

biznesowa wynikające z niezaadaptowania cyfrowych kanałów czy 

technologii. Można go zmierzyć jako różnicę w zaawansowaniu firmy 

w stosunku do jej „rówieśników” na rynku. Innymi słowy, dług cyfrowy 

pokazuje, jak dalece podmiot pozostaje w tyle pod względem koniecznych 

działań związanych z transformacją cyfrową.

Jeśli natomiast posiadamy przestarzały system informatyczny, mamy do 

czynienia z długiem technologicznym. To pojęcie odnosi się do tego, jak ten 

system – stosownie do aktualnej wiedzy oraz możliwości – powinien być 

zbudowany, aby działał optymalnie, umożliwiał modyfikacje i zmiany, był 

bezpieczny, pozwalał wydajnie obsługiwać nagłe skoki sprzedaży itp.

Minimalizacja tego długu wymaga nakładów finansowych – to np. koszt 

aktualizacji systemu lub wprowadzenia zmiany funkcjonalnej, dającej nam łatwo 

zrozumiałe profity jak np. dodatkowa wydajność czy łatwiejsze testowanie. 

Zadłużając się technologicznie, realizujemy natychmiastowy zysk i często nie 

szukamy usprawnień. Tymczasem kiedy zachodzi nieprzewidziana zmiana 

w funkcjonowaniu firmy lub np. wzrasta ruch w kanale online, nie jesteśmy 

w stanie temu sprostać i ponosimy straty. Z jednej strony zatem trudno na 

bieżąco godzić się z nakładami koniecznymi, by uniknąć długu, z drugiej – 

analogicznie do zakupu ubezpieczenia – doceniamy niebagatelne korzyści, które 

jednak widoczne są dopiero w sytuacji krytycznej.
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Świat pędzi do przodu, a co za tym idzie, zmieniając się wolniej niż otoczenie, 

„zadłużamy się” cyfrowo w stosunku do innych podmiotów obecnych na 

rynku. Jeśli będziemy chcieli walczyć o klienta w różnych kanałach sprzedaży, 

to najpierw musimy nadrobić straty w obszarze transformacji cyfrowej, 

a dopiero w dalszym kroku możemy wdrażać kolejne zmiany i nowości. Firmy 

rozpoczynające swoją działalność mają w tym obszarze łatwiej – startują, 

wiedząc jaki poziom cyfryzacji będzie dla nich optymalny (biorąc pod uwagę 

obszar rynkowy, w którym zamierzają działać oraz własne zasoby). 

Przywództwa w zmianie nie należy delegować 

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują wyraźny rozdźwięk w postrzeganiu 

gotowości organizacji do zmiany pomiędzy właścicielami, zarządami 

i kierownikami. Im niżej w strukturze, tym większy sceptycyzm wobec zmian. 

Wynika to z faktu, że właściciele oceniają swoje wizje i pomysły w perspektywie 

czasowej od 12 do 24 miesięcy. Natomiast kierownicy i wiele zarządów 

funkcjonują w systemie premiowym, więc ich plany dotyczą perspektywy 

krótszej niż rok. Dla nich transformacja to często tylko dodatkowa praca, za którą 

nie zostaną nagrodzeni w horyzoncie czasowym, w którym się poruszają.

Oznacza to, konieczność wyrazistego przywództwa decydentów i często zmian 

na poziomie celów firmy, struktury oraz modeli wynagrodzeń.

Wchodzimy w nową normalność, w której prowadzenie biznesu, robienie 

zakupów i załatwianie spraw przez Internet z dnia na dzień stało się zupełnie 

naturalne, a nawet preferowane. Zmiana zachowań konsumenckich to nie 

tymczasowa sytuacja, a raczej trwały zwrot w preferencjach zakupowych. Aspekt 

ten ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy planują powrót na 

ścieżkę zdrowego wzrostu w okresie po pandemii. W 2021 roku pytanie nie brzmi 

już czy warto zainwestować w realizację cyfrowej transformacji handlu, ale jak 

to zrobić szybko i optymalnie kosztowo, bo każdy dzień zwłoki pogłębia trudną 

sytuację wielu firm i oddala szansę wykorzystania zachodzących zmian.

W dobie obecnego kryzysu gospodarczego – i wynikających 
z globalnych restrykcji całkowicie nowych warunków 
funkcjonowania – przedsiębiorcy, którzy weszli w pandemię 
z dużym długiem cyfrowym, nie myślą o rozpoczęciu nowej 
działalności, tylko walczą raczej o utrzymanie. Natomiast 
ci, którzy w tym samym czasie mogli pochwalić się małym 
długiem, teraz mają okazję agresywniej przejmować rynek 
i bardzo dynamicznie się rozwijać.

Architektura systemów 
omnichannel

Strategia transformacji 
cyfrowej

E-commerce

Grzegorz Rudno-Rudziński
MANAGING PARTNER, UNITY GROUP

Rysunek 3 / Co widać 
“na powierzchni” a co kryje 
się “pod spodem”
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E-commerce od zawsze był wdzięcznym tematem opracowań i raportów. Jednak 

w przypadku obszaru B2B takich analiz jest niewiele, a ostatnie pochodzą 

sprzed co najmniej kilku lat. Dodatkowo to właśnie ten sektor ma największą 

szansę na rozwój, a co za tym idzie, zachodzi na nim silna konieczność 

dogonienia reszty rynku w kontekście transformacji cyfrowej. Wspólnie z agencją 

badawczą CubeResearch zdecydowaliśmy się przeprowadzić szeroko zakrojone 

badanie. Jego głównym celem było sprawdzenie poziomu i potencjału cyfrowej 

transformacji handlu w firmach działających w modelu B2B na polskim rynku.

Prezentowane wnioski stworzyliśmy na podstawie wyników badania 

zrealizowanego w październiku 2020 roku na próbie 502 osób. Zostało 

ono przeprowadzone metodą łączoną CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI 

(wywiady online). W badaniu zastosowano ważenie danych tak, aby struktura 

odpowiedzi lepiej oddawała rzeczywistą sytuację w firmach. Respondentami 

były osoby decyzyjne – członkowie zarządów (40 proc.), osoby na stanowiskach 

kierowniczych (32 proc.) oraz właściciele bądź współwłaściciele firm (25 proc.). 

Pozostałe osoby to 3 proc. badanych.

10%

40%

30%

20%

0%

40%

32%

25%

3%

Dynamicznie zmieniający się ekosystem gospodarczy, 
pandemia i coraz większe zainteresowanie otwieraniem 
kolejnych kanałów sprzedaży skłoniły nas do zastanowienia 
się, jak naprawdę wygląda proces transformacji handlu na 
polskim rynku B2B. 

Pod względem formy działalności wśród badanych firm dominowała polska 

własność prywatna – 87 proc. Mniej liczne okazały się spółki zagraniczne 

(8 proc.) oraz notowane na GPW (5 proc.). Pozostałe formy działalności 

reprezentował 1 proc. ankietowanych.

Pod względem przychodów badane firmy były dość różnorodne. Najwięcej – 

36 proc. biorących udział w badaniu, generuje przychody do 50 mln zł rocznie. 

Przychody około jednej trzeciej firm (33 proc.) wynoszą powyżej 100 mln zł. 

Nieco mniejsza grupa (31 proc.) wypracowuje roczne przychody w wysokości 

między 51 a 100 mln zł.

Rysunek 4 / Stanowisko osoby wypełniającej ankietę:

Zarząd Stanowisko 
kierownicze

Właściciel lub 
współwłaściciel

Inne



W badaniu udział wzięli przedstawiciele różnych branż. Zgodnie z założeniami, 

trzem sektorom – produkcji, handlowi i usługom – przyjrzeliśmy się ze 

szczególną uwagą. Najwięcej respondentów (45 proc.) to firmy produkcyjne. 

Na drugim miejscu uplasował się handel, zbierając jedną trzecią ankietowanych 

(33 proc.). Do sektora usług zalicza się ponad jedna piąta badanych firm 

(21 proc.). Wszystkie pozostałe branże skupiają 4 proc. Respondentów.

Wierzymy, że wnioski płynące z badania pozwoliły znaleźć i zarekomendować 

najlepsze rozwiązania możliwie szerokiej grupie odbiorców. Raport pomoże 

tym, którzy dopiero zaczynają wprowadzać zmiany w swoich firmach, by mogli 

Rysunek 5 / Jakie przychody ze sprzedaży osiągnęła w ubiegłym roku Państwa firma? Rysunek 6 / W jakiej branży Państwa firma prowadzi swoją podstawową działalność?

9%

37%

28%

19%

0%

36%

31% 33%

13%

50%

38%

25%

0%

45%

33%

21%

4%

sprostać konkurencji i oczekiwaniom klientów, oraz płynnie funkcjonować 

zarówno w obecnym trudnym czasie jak i – miejmy nadzieję – długo po nim. 

Jednocześnie z wniosków skorzystają także te firmy, które są już o krok dalej 

i zastanawiają się, jak prezentują się na tle całego rynku i swoich konkurentów 

oraz jak mogą wykorzystać rodzące się obecnie megatrendy.

Monika Gałka
UNITY GROUP

Michał 
Berezowski
CUBERESEARCH

< 50 mln PLN 51-100 mln PLN > 100 mln PLN Produkcja UsługiHandel Inne
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Polski rynek
sprzedaży B2B



B2B w Polsce: transformacja, nie rewolucja

Handel B2B to dojrzała branża. Wiele firm powstało tuż po 1989 r. i muszą one 

przejść ewolucję, aby umożliwić swojej dotychczasowej działalności dalsze 

funkcjonowanie oraz wzrost. Inaczej niż w handlu B2C, gdzie tylko część 

biznesów to tradycyjni gracze modyfikujący ewolucyjnie swój biznes, a większość 

to nastawieni rewolucyjnie wobec rynku pure players (firmy oparte w 100 proc. 

na handlu online). Taka dynamika w przypadku B2B wymaga stosowania 

metodyk zorientowanych na organiczne podejście do zmian.
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 � B2B w Polsce: transformacja, nie rewolucja

 � B2C globalne, B2B lokalne

 � Dominacja w handlu i usługach

 � COVID-19: katalizator, ale nie gamechanger

 � Większe firmy, droższe problemy

 � Tradycyjne kanały nadal najważniejsze

 � Przekroczenie progu adopcji, przyspieszenie zmian

Rysunek 7 / Od jak dawna firma prowadzi działalność?
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B2C globalne, B2B lokalne 

Sprzedaż B2C prowadzona jest globalnie, co widać także w strukturze 

polskiego rynku. Bardzo duży odsetek firm e-commerce w Polsce to lokalne 

witryny globalnych graczy, choć nie brak i polskich biznesów – jak np. Answear, 

LPP, Distance czy CCC – prowadzących sprzedaż zarówno na rodzimym rynku, 

jak i na rynkach zagranicznych. Sytuacja odwraca się w przypadku handlu B2B. 

Tutaj ponad 90 proc. spółek to firmy polskie, nastawione na lokalną sprzedaż. 

Dominacja w handlu i usługach

Ponad 80 proc. ankietowanych firm prowadzi sprzedaż online. Jednak 

w przypadku 79 proc. przebadanych firm stanowi ona mniej niż jedną dziesiątą 

obrotów[1]. W tym 16 proc. biznesów osiąga zerowy przychód z kanałów online. 

Natomiast wśród firm handlowych cyfrowe kanały sprzedaży są szczególnie 

ważne – tam odsetek niegenerujących przychodu ze sprzedaży internetowej 

kurczy się do zaledwie 4 proc.

O obrotach w online powyżej 20 proc. może mówić jedno na dziesięć 

przedsiębiorstw, przy czym w handlu i usługach już ponad 14 proc. firm cieszy się 

taką strukturą obrotów. Wśród producentów jest to jedynie 2 proc. podmiotów. 

Rysunek 8 / Ile procent przychodów Państwa firmy w bieżącym roku generuje sprzedaż internetowa?

[1] Uwzględniając odpowiedzi respondentów wskazujących na brak przychodów z e-handlu – zgodnie 
z założeniem, że zerowy przychód nie oznacza nieposiadania kanału online.

Sprzedaży online w B2B nie można już traktować wyłącznie jako ciekawostki. 

Dziś jest to w zasadzie działanie obowiązkowe. Zainteresowanie ze strony 

wczesnych naśladowców nakazuje spodziewać się dużego przyspieszenia 

w tej kwestii. B2B zaczyna się inspirować dokładnie tymi samymi trendami co 

B2C – klienci przyzwyczajeni do standardów B2C będą oczekiwać tego samego 

komfortu zakupów także w obszarze biznesowym.

COVID-19: jednak nie game changer, a katalizator

Tylko 57 proc. badanych odnotowuje wpływ pandemii na digitalizację sprzedaży, 

przy czym dla firm o obrotach powyżej 50 milionów zł odsetek ten wzrasta do 

ponad 60 proc., a wśród firm z obrotami do 50 milionów zł jest on mniejszy – 

zbliżony do 40 proc.

Oznacza to, że dla handlu i usług digitalizacja sprzedaży B2B, rozumiana 

jako zmiana technologiczna, przekroczyła próg adopcji na rynku. 
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Rysunek 9 /  
Co skłania Państwa firmę do przeprowadzenia 
cyfrowej transformacji sprzedaży?
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* B2B Under Quarantine . Raport Adobe opracowany przy współpracy z Forrester Research 2020

Respondenci jako główny powód wprowadzania nowych rozwiązań w tym 

obszarze wskazywali podniesienie efektywności działania firmy (51 proc.) oraz 

zmiany zachowań konsumentów na rynku (48 proc.). Na pandemię wskazało 

26 proc. badanych. 

Widać zatem, że COVID-19 przyspieszył zmiany na rynku, ponieważ firmy muszą 

się dostosowywać do działania w różnych formach lockdownu. Według badań 

Adobe*, 29 proc. firm B2B w Europie nie jest w stanie prowadzić sprzedaży 

online w przypadku wprowadzenia obowiązku zachowywania ścisłego dystansu 

społecznego. Natomiast 27 proc. jest w pełni gotowych na takie funkcjonowanie, 

a 44 proc. wdraża aktualnie zmiany umożliwiające im takie działanie 

w niedalekiej przyszłości.
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Nieco zaskakującym wnioskiem z badania w kontekście bieżących uwarunkowań 

społecznych, w których luka pokoleniowa nie pełni już tak istotnej roli, jest 

fakt, iż według badanych najbardziej istotnymi czynnikami, mającymi wpływ na 

funkcjonowanie firmy, są zmiany zachowań, wynikające z różnic pokoleniowych 

przede wszystkim konsumentów (73 proc), ale także pracowników (29 proc). 

Technologicznie sprawne B2C przyzwyczaiło klientów do wysokiego poziomu 

doświadczenia zakupowego. Dla sektora B2B kierunek ten jest również 

olbrzymią szansą.

Klienci B2B to niejednorodna grupa. To osoby pełniące bardzo 
różnorodne role życiowe, a ich przyzwyczajenia przekładają 
się na oczekiwania wobec kanałów sprzedaży w tym sektorze. 
Należy tu zatem oczekiwać stopniowej konsumeryzacji usług.

Rysunek 10 /  
Które z poniższych trendów lub zmian zachodzących 
w waszej branży mają Pana/i zdaniem najbardziej 
istotny wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy?
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Większe firmy, droższe problemy

Firmy deklarują swoją gotowość do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w wielu 

różnych obszarach – wizji, strategii, ludzi, kompetencji, systemów, partnerów 

i budżetu. Najlepiej oceniają swoją sytuację na polach IT i kompetencji (około 

80 proc. wskazało na ocenę średnią lub dobrą). Równocześnie znacząca część 

respondentów wskazuje na problemy w zakresie budżetu i partnerów niezbędnych 

do wprowadzania zmian (ponad 30 proc. oceniło ten aspekt jako słaby).

Duże przedsiębiorstwa oceniają swoje kwalifikacje wyżej w obszarach lidera 

zmiany, kompetencji transformacji cyfrowej, wizji i partnerów, za to niżej 

na polach IT oraz budżetu.

25% 37% 38%

23%

21% 43% 36%
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35% 31% 34%

35% 42%

Wynika to prawdopodobnie ze wzrostu poziomu skomplikowania systemów 

towarzyszących wyższym obrotom czy zwiększonej liczbie zamówień. Dlatego 

przeprowadzenie skutecznej transformacji w przypadku dużych biznesów wiąże 

się ze znacznie większymi budżetami i zapotrzebowaniem na zaawansowane 

technologie adekwatne do stopnia złożoności architektury.

Mniejsze firmy mogą korzystać z gotowych rozwiązań SaaS, przyjmując strategię 

naśladownictwa. Większe przedsiębiorstwa – zajmujące rolę liderów w swoich 

obszarach albo pretendujące do niej – częściej sięgają po droższe systemy 

dedykowane.
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Rysunek 11 / Proszę ocenić stopień dostosowania 
procesów biznesowych w poszczególnych obszarach 
Państwa firmy do cyfryzacji sprzedaży
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Rysunek 12 / Jakie znaczenie mają poszczególne 
kanały sprzedaży w Państwa firmie?
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Tradycyjne kanały nadal najważniejsze

Około. 70 proc. firm za kluczowe kanały sprzedaży nadal uznaje przedstawicieli 

handlowych, partnerów i oddziały terenowe. Sklep B2C jest krytycznym 

wymogiem dla 33 proc., a sklep B2B dla 24 proc. respondentów. Jednocześnie 

21 proc. firm jako niezbędne wskazało funkcjonowanie call center.

Badanie pokazuje wyraźnie, że najmniejsi gracze działają intensywniej poprzez 

call center, platformy marketplace i aukcyjne, gdyż takie działania nie wymagają 

kosztownych inwestycji. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że rozwiązania te 

nie skalują się, a równocześnie często wymagają walki cenowej oraz rezygnacji 

z dużej części marży.

Z badania jasno wynika, że sprzedaż przez sklep internetowy prowadzą 

częściej producenci. Z kolei podmioty oferujące usługi najchętniej wykorzystują 

call center. Przedsiębiorstwa handlowe stawiają na przedstawicieli 

handlowych, partnerów oraz systemy aukcyjne. Wśród tych trzech profili firm 

upowszechnienie platform B2B jest względnie jednolite, bez wyraźnych odchyleń 

od średniej i wynosi 24 proc.

Transformacja cyfrowa nie może zatem polegać jedynie na 
zastępowaniu konkurencyjności kanałów sprzedaży. Powinna ona 
mieć na celu łączenie różnych opcji i ich wzajemne wzmacnianie.



Przekroczenie progu adopcji, przyspieszenie zmian

Transformacja sprzedaży cyfrowej B2B znacznie upowszechniła się w ostatnich 

miesiącach. Blisko jedna piąta badanych (18 proc.) zdecydowanie deklaruje, że 

taką transformację w tej chwili przeprowadza. Ponad dwie piąte respondentów 

(43 proc.) ocenia, że do pewnego stopnia takie zmiany są u nich wprowadzane. 

Ponad jedna czwarta respondentów (26 proc.) deklaruje w sposób zdecydowany, 

że w ich firmie trwają prace nad rozwiązaniami podnoszącymi efektywność 

sprzedaży i obsługi klienta.

Prawie 60 proc. respondentów uważa, że pandemia wzmocniła potrzebę 

przeprowadzenia transformacji cyfrowej w firmach działających na rynku B2B.

Rysunek 13 / Pandemia COVID-19 wpłynęła w dużym stopniu na 
potrzebę cyfrowej transformacji sprzedaży
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Intensywność przeobrażeń w obu tych obszarach jest obecnie na tyle znaczna, 

że dalszy jej wzrost będzie jeszcze bardziej dynamiczny i nielinearny – zgodnie 

z teorią adopcji zmiany technologicznej. Przekroczyliśmy już próg adopcji, 

przed którym wiele innowacji zatrzymuje się, nie znajdując naśladowców, 

a w konsekwencji odchodzi w zapomnienie. Liczby pokazują, że przeszliśmy 

z wąskiej grupy liderów do grona naśladowców. Do tego warunki działania 

gospodarki w okolicznościach pandemii zmuszają kolejne firmy do dalszych 

zmian. Tym samym już nie pytamy, czy i kiedy, ale w jaki sposób?

Nadchodzące zmiany będą znacznie bardziej masowe i odważne niż dotychczas, 

ponieważ te działania przeprowadzone w obszarze cyfrowej transformacji 

handlu okazały się strategiami odnoszącymi sukces. Wzrost presji na 

innowacyjność i upowszechnianie się nowych rozwiązań zwiększy jeszcze 

zdolność biznesów do absorpcji kolejnych innowacji.
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Rysunek 14 / Powiązanie cyklu adopcji technologii i jej wdrożenia
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Dane pokazujące, że transformacja sprzedaży B2B 

przekroczyła już próg adopcji

 � 18% zdecydowanie prowadzi transformację cyfrową

 � 21% firm dziś ma zintegrowane systemy 

IT wspierające procesy sprzedaży 

 � 19% badanych deklaruje, iż zdecydowanie posiada 

strategię cyfrową

 � platforma B2B to kluczowy kanał sprzedaży dla 
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 � 26% pracuje się nad rozwiązaniami podnoszącymi 

efektywność sprzedaży i obsługi klienta

implementacja technologii stopniowe przyswajanie 
technologii i jej akceptacja 

zderzenie oczekiwań 
z ograniczeniami technologii 

szczyt zawyżonych oczekiwań 
wykorzystanie technologii 
w codziennych procesach 



20 Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / Polski rynek sprzedaży B2B

Jakub Gierszyński

DYREKTOR E-COMMERCE 

I MARKETINGU INTER CARS S.A.  

Technologia zmienia naszą rzeczywistość, a prawdziwa rewolucja nadchodzi 
właśnie w obszarze B2B. Sprzedaż B2B, kojarzona z rozbudowaną strukturą 
handlową, relacjami opartymi na fizycznej obecności handlowca i złożonym 
procesem decyzyjnym wchodzi coraz mocniej w online. Rynek B2B e-commerce 
w Polsce jest w przededniu swojej bańki internetowej. Potencjał jest ogromny. 
Wynika on z optymalizacji procesu sprzedaży i kosztów stałych, przy 
jednoczesnej transparentności informacji. Transformacja cyfrowa, postępująca 
w organizacjach, jest błędnie utożsamiana wyłącznie ze zmianą technologii. 
Aby w pełni ją wykorzystać (jako przewagę konkurencyjną) należy zmienić 
mentalność organizacji. Należy zadbać o to, aby pracownik czuł się bezpieczny 
i potrzebny w tym procesie, rozumiał kierunek zmian i był ich ambasadorem.

Drugim warunkiem dotyczącym wprost technologii, jest konieczność ciągłych 
inwestycji w systemy informatyczne. Świadomość, że efektywne wykorzystanie 
technologii i danych to klucz do sukcesu w przyszłości i staje się kwintesencją 
naszej rzeczywistości. Rzeczywistości, która na sto procent będzie wirtualna, 
znacznie bardziej niż dotychczas.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Z raportu płyną dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze, firmy nadal nie doceniają psychologii konsumenta. 

Większość z nich wskazała różnice pokoleniowe jako powód do przedsięwziętych zmian. Najprawdopodobniej 

jednak nigdy wcześniej różne pokolenia nie żyły tak blisko siebie, a tzw. generation gaps są obecnie bardzo 

małe. Zarówno badania prowadzone przez ekspertów z agencji Izmałkowa Consulting, jak i międzynarodowe 

projekty pokazują bardzo wyraźnie, że żyjemy w czasach, kiedy pokolenia mają na siebie gigantyczny 

pozytywny wpływ. Bunt pokoleniowy znamy raczej z opowieści niż z autopsji – ludzie z różnych generacji 

czerpią od siebie wzajemnie. To pozwala nam stwierdzić, że to nie różnice pokoleniowe są najważniejszym 

czynnikiem zmian społeczno-konsumpcyjnych.

Technologia również nie jest bezpośrednią przyczyną – nie zmienia potrzeb, tylko pozwala je inaczej 

zaspokajać. Zaskakujące dla mnie jest to, że zmieniające się potrzeby i wymagania ludzi w niewielkim 

stopniu utożsamiane są ze zmianami społeczno-kulturowymi. Niepokoi mnie, że ten raport pokazał, że słowo 

„potrzeba” nie jest terminem dominującym wśród respondentów. Bez zrozumienia tego, jakie są potrzeby 

i dlaczego one są takie, a nie inne, firmy nie mają szans na prawdziwą i skuteczną transformację.

Kolejną ciekawą rzeczą ukazaną w raporcie jest to, o czym psychologowie mówili od samego początku 

– pandemia niczego nie zmienia. Może ona tylko wzmocnić i przyspieszyć to, co i tak już się wcześniej 

zaczęło. Szkoda, że firmy analizując kierunek zmian, tak mało refleksji poświęcają poznawczo-emocjonalnym 

stanom ludzi determinującym ich potrzeby i oczekiwania. Bardzo się cieszę, że w raporcie wybrzmiewa i jest 

powiedziane wprost – B2B to także konsument.

Wyniki badania pokazują również to, że niewiele zmieniło się od czasów sprzed pandemii – osoby decyzyjne 

więcej myślą o celach firmy, niż o potrzebach klienta, w centrum zainteresowań firm są strategie, a nie 

potrzeby i wymagania ludzi. Nadal myśli się o kanałach sprzedaży, planach, a dużo mniej o relacjach. 

Pandemia z kolei pokazała coś bardzo ważnego: jeżeli istnieje cokolwiek, co ma teraz znaczenie, to są 

to relacje, uważność, dokładna analiza potrzeb i postawienie człowieka, klienta, konsumenta w centrum 

wszechświata firmy.

Julia Izmałkowa

PSYCHOLOG, ZAŁOŻYCIELKA 

IZMAŁKOWA CONSULTING  

KOMENTARZ EKSPERTA
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Na bazie przeprowadzonych badań i doświadczeń widzimy, że przed firmami 

działającymi w obszarze B2B jest jeszcze sporo wyzwań. Najważniejsze z nich 

to przede wszystkim uświadomienie sobie konieczności zmiany funkcjonujących 

dotychczas rozwiązań.

Potrzeba zmiany, ale brak strategii 

Wyniki badania pokazują wyraźnie – aż 54 proc. badanych firm nie posiada 

strategii transformacji cyfrowej. Ta liczba może dziwić, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę fakt, że w dobie pandemii przekonaliśmy się dobitnie, jak bardzo 

niezbędne są narzędzia cyfrowej komunikacji – zarówno dla konsumentów, 

jak i partnerów czy pracowników. Zakupy online oraz praca zdalna zmieniły 

niemal każdą branżę. Jednak aż 31 proc. firm nie widzi w ogóle potrzeby 

transformacji cyfrowej, a jednocześnie 68 proc. respondentów uważa, że stopień 

zaangażowania ich firmy w proces transformacji jest przeciętny lub niższy 

w stosunku do branży.

 � Potrzeba zmiany, ale brak strategii 

 � Mocna (i destruktywna) pozycja producentów

 � Słaba pozycja dystrybutorów

 � Sceptyczne zarządy, optymistyczni właściciele 

 � Być albo nie być: inwestycje w kompetencje 
cyfrowe

Rysunek 15 / Nasza firma nie potrzebuje wprowadzania zmian, mających na celu przeprowadzenie 
cyfrowej transformacji sprzedaży
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Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam



Możemy zatem stwierdzić, że potrzeba taka w firmach B2B istnieje, ale nie jest 

ona wystarczającym motywatorem, by działać i wprowadzać zmiany. Firmy 

wiedzą, że chcą modernizować swoje modele, spora część z nich dostrzega, 

że została w tyle za branżą, ale nie definiują one tej potrzeby jako konieczności 

wdrożenia strategii transformacji cyfrowej. 
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Jednocześnie 46 proc. firm posiada taką strategię lub jest w trakcie jej 

opracowywania i możemy zakładać, że jeśli wdrożą ją z sukcesem, to poziom 

ich digitalizacji szybko wzrośnie. Analizując głębiej, około 19 proc. firm 

zadeklarowało w sposób zdecydowany, że posiada strategię cyfrową, a 18 proc., 

że prowadzi transformację cyfrową.

Rysunek 16 / Posiadamy strategię cyfrowej transformacji sprzedaży

Rysunek 17 / W naszej firmie prowadzona jest cyfrowa transformacja sprzedaży

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam
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Mocna (i destruktywna) pozycja producentów, słaba pozycja dystrybutorów

Wśród firm to przede wszystkim producenci dostrzegają największą korzyść 

we wdrożeniu commerce transformation. Od kilku lat w ten sposób przygotowują 

się oni na przejęcie roli dystrybucji od obecnych pośredników. Wielu z nich 

jest już do tego gotowych i czeka na odpowiedni moment. Dystrybutorzy, 

jeżeli chcą pozostać na rynku, muszą szukać innowacji, dzięki którym będą 

w stanie dostarczać dodatkowe wartości do produktów, których nie są w stanie 

zaoferować producenci.

43%

18%

13%
26%

Co więcej, wyniki badania pokazują, że firmy przechodzą 
transformację cyfrową w sposób wybiórczy, wdrażając różne jej 
elementy, ale brakuje im kompleksowego podejścia.



25 Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / Strategiczna gotowość firm B2B

Jeśli producent będzie potrafił wykorzystać kanały cyfrowe nie tylko 

w komunikacji, ale też w transakcjach i procesach posprzedażowych, to 

dystrybutor przestanie mieć rację bytu. Jeśli dystrybutor nie stworzy kanałów 

cyfrowej sprzedaży i nie zwiąże swoich obecnych klientów usługami cyfrowymi, 

budując silne relacje partnerskie, to nie wykorzysta potencjału logistycznego 

do dostarczania usług konsolidacji i serwisów posprzedażnych na poziomie 

wyższym niż producent. Producenci, którzy samodzielnie zaczną przeprowadzać 

transformację cyfrową, będą mogli zacząć integrować pionowo procesy 

i wypierać pośredników (firmy handlowe B2B) z rynku. Taką integrację widać na 

całym świecie, gdzie liczba pośredników w procesie maleje wraz z digitalizacją 

i globalizacją.

Sceptyczne zarządy, optymistyczni właściciele 

Spojrzenie właścicieli firm na stopień cyfryzacji ich biznesów jest bardziej 

optymistyczne niż zarządów i kierowników. Powyżej rynku ocenia się aż 38 proc. 

właścicieli i 31 proc. kierowników, ale już tylko 28 proc. członków zarządów, 

którzy są przeważnie najbardziej sceptyczni w swoich ocenach. Jak widać 

właściciele mają znacznie lepsze zdanie o swojej firmie niż same zarządy, czy 

to oznacza większą świadomość potrzeby zmiany po stronie menadżerów? 

Teoretycznie 72% firm powinno być w toku dużych zmian i projektów 

cyfrowych, jednak dalsze odpowiedzi sugerują, że świadomość pozostawania 

za konkurencją nie powoduje przyspieszenia cyfryzacji.
Nowe modele biznesowe takie jak np. D2C (Direct 
To Consumer), czyli pominięcie dystrybutorów przez 
producentów lub szczątkowe wykorzystanie obecnych 
kanałów, zmienią radykalnie oblicze wielu branż.

Transformacja cyfrowa nie jest projektem realizowanym zazwyczaj w ciągu 

miesiąca czy nawet kwartału – z reguły są to przedsięwzięcia w horyzoncie 

celów strategicznych, czyli kilkuletnich. 
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Rysunek 18 / Jak ocenia Pan/i stopień transformacji cyfrowej sprzedaży w Państwa firmie na tle 
średniej w branży?
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Najważniejszą i chyba najmniej dostrzeganą potrzebą jest konieczność 

zmiany zachowań nas samych, naszych kolegów z zarządu, właścicieli oraz 

pracowników. Sprzężenie planu transformacji z realizowaną strategią to 

warunek konieczny, ponieważ projektów powiązanych – czy to z samą cyfryzacją 

narzędzi, czy też z transformacją całych procesów – będzie wiele.

Za kilka lat część produktów i usług może przestać istnieć, gdyż rozwiązania 

cyfrowe zastąpią i wyeliminują wiele z nich. Mimo to 36 proc. menadżerów 

ma wątpliwość, a 38 proc. jest pewnych, że ich firmy nie pracują dziś nad 

cyfrowymi rozwiązaniami podnoszącymi efektywność sprzedaży i obsługi klienta. 

Z kolei 37 proc. nie wdraża żadnych nowych modeli biznesowych opartych na 

technologiach cyfrowych. Czy zatem na pewno dostrzegamy potrzebę zmian?

Rysunek 19 / Pracujemy nad cyfrowymi rozwiązaniami, podnoszącymi efektywność sprzedaży 
i obsługi klienta

Rysunek 20 / Wdrażamy nowe modele biznesowe oparte na technologiach cyfrowych

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

36%

26%

10% 28%

38%

25%

12% 25%

Na podstawie wyników badania można wnioskować, że ocena stopnia dojrzałości 

cyfrowej firmy jest bezpośrednio powiązana z osobistymi preferencjami 

i doświadczeniem. Jeśli na poziomie najwyższego szczebla zarządzania nie 

ma potrzeby włączenia narzędzi cyfrowych w ścieżkę rozwoju firmy, to gdzie 

taki biznes będzie za 5 lat? Czy ma on szansę w ogóle skutecznie konkurować 

w obecnych warunkach, czy też poniesie rynkową porażkę?

Być albo nie być: inwestycje w kompetencje cyfrowe

Z badania jednoznacznie wynika, że im większe obroty generowane są przez 

firmę dzięki sprzedaży online, tym większy ma ona stopień transformacji 

cyfrowej.
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Zrozumienie tego, jak dalece transformacja cyfrowa i wykorzystanie danych 

mogą zmienić biznes, to klucz to sukcesu w świecie jutra, które z pewnością 

będzie wirtualne. Z przeprowadzonego badania wynika, że nie wszyscy, a nawet 

nie większość przedsiębiorców jest na to jutro gotowa, a skala wyzwania stojąca 

przed polskimi firmami jest olbrzymia.

Artur Piekarczyk
HEAD OF CONSULTING, 
UNITY GROUP

Jesteśmy obecnie w takim momencie rozwoju narzędzi cyfrowych, 
że można wybrać tylko jedną strategię spośród dwóch. Albo nie 
wdrażamy cyfrowej transformacji, dopóty trwa dobra passa – ponieważ 
prowadzimy biznes w modelu offline, działamy w niszy i wyciągamy 
maksymalne zyski – albo wdrażamy cyfrową transformację konieczną 
do dalszego funkcjonowania i konkurowania, szczególnie w warunkach 
postpandemicznej nowej normy. To ostatni moment na inwestycje 
w kompetencje cyfrowe, aby nadążyć za rynkiem i przygotować się na 
walkę, która teraz stanie się jeszcze bardziej zacięta.
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dr hab. Grzegorz Bełz

PROF. UE WE WROCŁAWIU, KIEROWNIK 

KATEDRY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW 

ZARZĄDZANIA 

Wyniki zaprezentowane w raporcie potwierdzają strategiczne znaczenie wyzwań 
cyfrowej transformacji. Doświadczenia roku 2020 doprowadziły do przyspieszenia 
tempa adopcji rozwiązań cyfrowych, nie tylko w sposobach działania 
przedsiębiorstw, ale ogólnie w funkcjonowaniu społeczeństw i rynków.

Osobiście zarówno w badaniach, jak i we współpracy doradczej propaguję 
rozumienie cyfrowej transformacji jako procesu, treści i efektów gruntownych 
przekształceń modelu biznesu opartego na technologii. To prowadzi do rozwiązań 
biznesowych niemożliwych do osiągnięcia w przeszłości.

Zarówno prowadzone przez nas symulacje, jak i warsztaty strategiczne, 
w których uczestniczyłem, pokazują szczególne znaczenie tzw. krytycznych 
wyzwań identyfikowanych w diagnozie modelu biznesu. Stanowią one 
główne zagrożenie dla pozycji konkurencyjnej, a nawet przetrwania firmy. 
W nadchodzącej epoce dominacji cyfrowych platform i ekosystemów powinny one 
leżeć u podstaw gruntownie przemyślanych cyfrowych strategii przedsiębiorstw. 

KOMENTARZ EKSPERTA



29 Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / Strategiczna gotowość firm B2B

Badanie przeprowadzone przez Unity Group pokazuje dwa różne oblicza transformacji 
cyfrowej.

Tradycyjne firmy mają ugruntowaną pozycję rynkową w swojej branży, znaną markę, 
wieloletnich klientów, działające kanały dystrybucji, często rozbudowane działy 
sprzedaży. Firmy te działają w ukształtowanych ekosystemach, w których role są od 
dawna rozdzielone, klienci znają marki i im ufają. Znają też konkurencję, działającą 
z reguły w bardzo podobny sposób. Handlowcy znają swoich klientów, wiedzą, kiedy 
trzeba do nich pojechać, a kiedy wystarczy zadzwonić. W takich branżach wszystko 
działa od lat i jeśli na świecie nie pojawiłby się e-commerce, to żyłoby się im łatwiej 
i spokojniej. Transformacja cyfrowa w tym przypadku jest bardziej wymuszona przez 
czynniki zewnętrzne niż napędzana z własnej inicjatywy. Stąd też powszechny brak 
strategii i reaktywny charakter wielu działań.

Mamy też drugie oblicze – firmy, które od początku działały już w digitalu i powstały 
ze względu na możliwości, jakie stwarza handel elektroniczny. Te podmioty budują 
zupełnie nowe modele biznesowe, mają lżejszą strukturę kosztową, mierzą od początku 
efektywność nakładów na marketing (digitalowo jest to łatwiejsze). Ich paliwem jest 
zmiana zachowań konsumentów, zmiany pokoleniowe, szukanie czegoś nowego przez 
uczestników rynku.

To są cały czas dwa różne światy, a ich konwergencja zachodzi z jednej strony wolniej, 
niż chcieliby inwestorzy, a z drugiej szybciej niż chcieliby dotychczasowi gracze.

Krzysztof Domarecki

PREZES ZARZĄDU SELENA FM S.A.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Oczekiwania i pandemia vs. dotychczasowy porządek

Jednym z motywatorów zmian zachodzących w firmach jest kwestia oczekiwań 

i postaw ich pracowników. To oni coraz częściej wymuszają, aby firma 

ewoluowała i zmieniała się także w obszarze kultury pracy, metodyk i postaw. 

Do głosu dochodzą pokolenia Y i Z charakteryzujące się definitywnie odmiennym 

podejściem, oczekiwaniami i stylem życia.

Przedstawiciele tych młodszych, dobrze wykształconych generacji są ambitni, 

bardziej wybredni, ale i skłonni do podejmowania większego ryzyka – w tym tego 

związanego z miejscem pracy. Niespełnianie ich oczekiwań – także w kontekście 

odnalezienia się przez firmę w bieżących trendach rynkowych – stagnacja oraz 

niechęć do inwestowania w rozwój często kończą się decyzją o poszukiwaniu 

nowej pracy. A ponieważ jej znalezienie nie jest dla tej grupy dużym problemem, 

wymusza to na firmach zastosowanie odmiennego podejścia w zakresie 

gotowości do zmian i znacznie większą otwartość.

 � Oczekiwania i pandemia vs. dotychczasowy 
porządek

 � Zmiana / szansa czy zagrożenie?

 � Inwestycja w rozwój – potrzebna i korzystna

 � Pracownicy a liderzy zmiany

 � Redefinicja roli IT w biznesie jutra

Rysunek 21 / Pracownicy naszej firmy są pozytywnie nastawieni do procesu cyfrowej transformacji 
sprzedaży i wspierają działania w tym obszarze
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Zmiana / szansa czy zagrożenie?

Najbardziej entuzjastycznie do zmian podchodzą pracownicy firm produkcyjnych 

(aż 86 proc. pozytywnych wskazań). Wpływ na tak dobry wynik może mieć trend 

związany z Przemysłem 4.0. Rewolucja w halach produkcyjnych i systemach 

logistycznych zdecydowanie poprawia komfort pracy, ale zwiększa też wydajność 

i efektywność oraz prowadzi do poprawy jakości. W firmach handlowych 

współczynnik ten wynosi 67 proc. Tu kluczową rolę mogą pełnić obawy przed 

cyfryzacją sprzedaży. Handlowcy boją się, że w przyszłości będą ich zastępować 

systemy wspierane np. sztuczną inteligencją. Może więc pojawiać się obawa, że 

wypracowywane przez lata relacje z klientami zastąpią algorytmy, a zakres ich 

pracy zmieni się na niekorzyść.

Inwestycja w rozwój – potrzebna i korzystna

Jednym z czynników mających wpływ na nastawienie pracowników do cyfrowej 

transformacji handlu jest poziom ich wiedzy w tej dziedzinie. Im więcej firma 

inwestuje w związany z tymi kompetencjami rozwój pracowników, tym większa 

jest ich świadomość potrzeb i korzyści wynikających z tych zmian. 

Nie powinno zatem zaskakiwać, że znacznie więcej niż połowa badanych firm 

(68 proc.) inwestuje w poszerzanie wiedzy swoich pracowników z zakresu 

transformacji cyfrowej. Inwestycje te korelują z potrzebami wymuszonymi przez 

pandemię, ale także z oczekiwaniami młodszego pokolenia.

To właśnie pracownicy mają często świadomość nieuchronności 
i konieczności wprowadzenia strategii transformacji cyfrowej, 
ponieważ rozumieją, że od tego często uzależniona jest dalsza 
obecność firmy na rynku i jej zdolność do konkurowania 
z innymi. Potwierdza to przeprowadzone badanie, według 
którego aż 73 proc. ankietowanych uważa, że pracownicy są 
pozytywnie nastawieni do zmian i są gotowi je wspierać.

Pracownicy a liderzy zmiany

Wyniki badania pokazują, że firmy łatwiej przejdą zmianę na poziomie 

pracowników (wśród których coraz większą część stanowi młode pokolenie – 

tzw. Internet-born) czy właścicieli (mających długookresowe spojrzenie) niż 

na poziomie kierowników, dla których zmiana to duża rewolucja w ich pracy. 

Wiele badań wskazuje, że jest to grupa, na której także skupia się najwięcej 

negatywnych aspektów zdalnej pracy i skutków COVID-19, szczególnie w firmach 

mocno scentralizowanych, gdzie to właśnie kierownicy muszą przekazywać 

decyzje ogółowi pracowników, niekoniecznie się z tymi decyzjami identyfikując.

Rysunek 22 / Inwestujemy w rozwój wiedzy pracowników z zakresu cyfrowej transformacji sprzedaży
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W ankiecie zapytaliśmy także o to, czy firma posiada wyraźne przywództwo 

w zakresie cyfrowej zmiany. Z deklaracji wynika, że 38 proc. respondentów jest 

o tym głęboko przekonana, a kolejne 37 proc. ocenia ten aspekt jako średni. 

Co ciekawe, im wyższe stanowisko badanych, tym bardziej pozytywna ocena. 

Posiadanie przywództwa w tej dziedzinie wysoko ocenia aż 45 proc. właścicieli, 

37 proc. członków zarządów – ale już tylko 32 proc. kierowników.

Zarządy i właściciele muszą wziąć na siebie rolę przywódczą w zakresie 

cyfrowej zmiany. Wyraziste i transparentne przywództwo będzie tu kluczem 

do sukcesu. Zaangażowanie kierownictwa jest natomiast niezbędne dla dalszej 

transformacji cyfrowej. Należy zatem skupić się w szczególności na podniesieniu 

ich kompetencji i przygotowaniu do tej zmiany.

Redefinicja roli IT w biznesie jutra

Dla znaczącej większości respondentów (87 proc.) dział IT w ich firmie pełni 

funkcję utrzymywania i rozwijania posiadanych systemów informatycznych. 

W ponad trzech piątych firm (61 proc.) wdraża on pomysły zarządu lub 

dyrektorów. Nieco mniej niż połowa ankietowanych (47 proc.) deklaruje, 

że w ich firmie dział IT zapewnia bezpieczeństwo cybernetyczne.

Rysunek 23 / Jakie są 
najważniejsze funkcje działu 
IT w Państwa firmie?

23%

90%

68%

45%

0%

87%

61%

47%

19% 17% 12%
6%

2%

12%
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Podsumowując, w większości firm B2B dział IT pełni raczej tradycyjną, reaktywną 

rolę, skupiając się głównie na funkcjonujących systemach informatycznych, 

pracując nad ich rozwojem i dbaniem o ich bezpieczeństwo. Zaangażowany jest 

także w umożliwianie realizacji pomysłów zarządu po stronie IT.

Dla porównania – w przypadku firm działających w modelu B2C dyrektor IT 

to znacznie częściej de facto dyrektor transformacji cyfrowej i lider zmiany 

pracujący nad strategią digitalizacji. W firmach B2B, jak widać, proces ten nie jest 

dziś jeszcze powszechny i to nie dyrektorzy IT są inicjatorami zmian.

Jednak to właśnie w takim kierunku zmierza rola dyrektorów IT. Muszą oni 

w zdecydowanie większym stopniu brać na swoje barki wyzwania związane 

z transformacją cyfrową. Oczekuje się od nich silnych kompetencji biznesowych, 

a struktura firmy powinna bardzo mocno wspierać ich współpracę z zarządem 

oraz innymi pionami biznesowymi. Rola reaktywna to już przeszłość, a firmy B2B 

muszą szybko odrobić tę lekcję.
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Dla 87% respondentów dział IT 
w ich firmie pełni jedynie funkcję 
utrzymywania i rozwijania 
posiadanych systemów 
informatycznych. Dla porównania 
w firmach B2C dyrektor IT to 
osoba odpowiedzialna za realizację 
transformacji cyfrowej i lider 
zmiany pracujący nad strategią 
digitalizacji. Rola reaktywna to 
przeszłość, a firmy B2B muszą 
szybko odrobić tę lekcję.

Sebastian Błaszkiewicz
SALES DIRECTOR, 
UNITY GROUP
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Piotr Stohnij

MANAGER, TRENER I REDAKTOR, EKSPERT 

W ZAKRESIE NOWEGO MARKETINGU I ZMIAN 

POKOLENIOWYCH W BIZNESIE

Zmiana pokoleniowa w biznesie oznacza, że starsze generacje – te 
z powojennego wyżu demograficznego oraz pokolenie X, ustępują miejsca 
młodszym – z generacji Y i Z. To preferencje tych młodszych osób ukształtują 
w najbliższych latach to, w jaki sposób firmy pracują i prowadzą sprzedaż. 
Niemożliwe będzie nadążenie za tempem tych zmian bez wsparcia 
technologii. Należy jednak zaznaczyć, że jest niewiele czasu na podjęcie 
tego wyzwania, ponieważ młodzi nie będą czekać, aż firmy dojrzeją w swoim 
własnym tempie.

Jak pokazują przytoczone w niniejszym raporcie wyniki badania, jest w tym 
zakresie jeszcze wiele pracy do wykonania. Żeby miała ona sens i nie 
przekształciła procesu cyfryzacji w karykaturę, kluczowe jest zdefiniowanie, 
co dla danej firmy w praktyce ma oznaczać cyfrowa transformacja sprzedaży. 
Czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie prace na rzecz klienta powinna 
wykonywać technologia, które zadania będzie ona tylko wspierać, a jakie 
działania pozostawić ludziom, to jest sprzedawcom i klientom? Równie 
ważne będzie zadbanie o doświadczenia z tym związane. To dziś odrobinę 
nadużywane słowo-klucz, ale skoro doświadczenie dzieje się w określonym 
czasie i miejscu, to trzeba tak zaprojektować jedno i drugie, aby nasze 
rozwiązania trzymały standard intuicyjności, do którego przyzwyczajone są 
młodsze pokolenia.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Łukasz Marciniak

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY 

W ERECRUITER 

KOMENTARZ EKSPERTA

Poziom podstawowych kompetencji cyfrowych wśród Polaków plasuje nas na 
jednym z najniższych miejsc spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Według 
Komisji Europejskiej posiada je 44 proc. Polaków. Jednocześnie jednak według badań 
Pracuj.pl, aż 64 proc. respondentów jest gotowych nabywać nowe kompetencje i się 
przekwalifikowywać. 

W obliczu tych danych wyniki badania Unity Group pokazują duży potencjał, ale też 
istotne ryzyka i sprzeczności w zakresie kadr w sprzedaży B2B. Niemal całą pulę 
respondentów stanowiły osoby z wyższych szczebli organizacji. To ważny fakt, bo 
badania pokazują sposób myślenia zarządów i menadżerów. Z jednej strony według 
73 proc. pracownicy w ich firmach są pozytywnie nastawieni do cyfrowej transformacji 
i gotowi na zmiany. Z drugiej jednak aż 42 proc. przyznaje, że zespół nie czuje potrzeby 
zmian, co jest jedną z barier dla procesu digitalizacji.

Jak można zaradzić tej sprzeczności? Udana transformacja kompetencji cyfrowych 
w sprzedaży musi opierać się na kilku czynnikach. Pierwszym jest skuteczna 
edukacja zespołu w zakresie zmian rynkowych i wynikających z nich potrzeb. Drugą 
– przemyślana strategia szkolenia zespołu i rekrutacji talentów. Trzecią – faktyczne 
wdrażanie tych kompetencji w codziennej działalności. Trzeba pamiętać, że cyfryzacja 
to nie tylko rekrutacja ekspertów e-commerce, e-marketingu, osób biegłych w obsłudze 
systemów ERP, czy platform sprzedażowych. To także zwiększanie cyfrowej biegłości 
obecnych kadr, niekoniecznie tych związanych bezpośrednio z działaniami digitalowymi.



37 Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / Wykorzystanie cyfrowego potencjału

13%

50%

38%

25%

0%

45%
42%

32%

Przyzwyczajenia
obecnych 
klientów

Brak
odpowiedniej

infrastrukltury
IT

26%
22%

17%
15%

18%

14%

5%

Brak 
wykonawców 

na rynku

3%

KOMENTARZ EKSPERTA

Rysunek 24 / Jakie są 
najważniejsze bariery utrudniające 

cyfrową transformację sprzedaży 
w Państwa firmie?
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Maria Florczuk

CZŁONEK ZARZĄDU FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

We współczesnych organizacjach chcących liczyć się na rynku, transformacja 
cyfrowa jest działaniem koniecznym. W ostatnich latach obserwujemy dużo 
większą otwartość na szeroko rozumianą digitalizację. Potrzeba zmian wychodzi 
od ludzi – dotyczy to zarówno klientów, osób zarządzających, a także specjalistów 
i pracowników liniowych. Możemy wręcz mówić o zmianie z systemu „push” 
na „pull”. Składa się na to, co najmniej kilka czynników, ale do najważniejszych 
powinniśmy zaliczyć coraz większą digitalizację naszego życia prywatnego 
oraz wchodzenie w życie zawodowe kolejnego pokolenia pracowników. 
To nowe pokolenie nie zna świata bez aplikacji, smartfonów, gadżetów i oczekuje 
szybkiego dostępu do informacji, na podstawie których podejmuje decyzje.

Te dwa aspekty z jednej strony ułatwiają cyfryzację organizacji, ale niosą ze 
sobą także kolejne wyzwania. Pierwsze to liczba zmian, które należy wykonać 
równocześnie, w krótkim czasie. Wymaga to szybkiego podnoszenia umiejętności 
cyfrowych wśród wszystkich osób uczestniczących w digitalizowanych procesach. 
Drugi istotny element to zdanie sobie sprawy, że wdrażane nowe aplikacje, 
systemy i rozwiązania muszą być nie tylko praktyczne z punktu widzenia 
realizowanej pracy, ale także atrakcyjne wizualnie, intuicyjne i najlepiej zbliżone 
do tych używanych na co dzień w życiu prywatnym. Dzięki temu będą one dobrze 
przyjęte przez użytkowników.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Dzisiejsza architektura systemów wyrasta z tradycji cyfryzacji

Już od lat 90. ubiegłego wieku biznes stawia na digitalizację tradycyjnych 

kanałów sprzedaży, dlatego podstawą systemów IT są CRM* i ERP*, które 

posiada lub w ciągu roku planuje wdrożyć 75 proc. firm. Z kolei rozwiązania 

WMS* i CMS* osiągną niebawem poziom 70 proc. upowszechnienia. Są to 

systemy bazowe dla automatyzacji handlu.

Drugą falę digitalizacji i transformacji cyfrowej wyznaczają rozwiązania 

e-commerce, Business Intelligence (BI) i POS, które posiada ok. 42 proc. firm. 

Docelowo w ciągu roku poziom ten powinien wzrosnąć do blisko 60 proc. 

Zaskakuje fakt, że pomimo trudnych warunków pandemii aż 37 proc. biznesów 

nie planuje inwestycji w e-commerce oraz BI* – czyli nie będą one w stanie 

ocenić co i jak sprzedają, ani samodzielnie sprzedawać online. Część z nich 

to mniejsze podmioty, które przyjęły strategię działania z wykorzystaniem 

istniejących lub wchodzących do Polski platform marketplace.

Z całej architektury omnichannel najszybsze tempo wzrostu notują rozwiązania 

klasy PIM*. Co prawda posiada je obecnie zaledwie 20 proc. firm, ale kolejne 

30 proc. ma w planach wdrożenie tego rozwiązania. Dobra jakość opisów 

produktów jest kluczowa w marketingu online. Wzrost świadomości wagi tej 

kwestii dla biznesu napędza inwestycje w systemy PIM* i CMS*.

 � Dzisiejsza architektura systemów wyrasta 
z tradycji cyfryzacji

 � Integracja niezależnych systemów 
IT w obszarze sprzedaży

 � Skala biznesu a inwestycje

 � Przejmowanie kanałów sprzedaży dzięki 
e-commerce

 � Systemy IT w firmach o największym udziale 
sprzedaży online

Bardzo niedocenione pozostają rozwiązania służące do 
integracji, których nie planuje wdrażać aż 60 proc. firm. 
Odróżnia to dojrzałą branżę B2C od analizowanej B2B. 

CMS / Content Management System – system zarządzania treścią

ERP / Enterprise Resource Planning – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

PIM / Product Information Management – system do zarządzania informacją produktową

BI / Business Intelligence – analityka biznesowa

CRM / Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami

WMS / Warehouse Management System – zarządzanie procesami magazynowymi

*



Rysunek 25 / Które w wymienionych narzędzi IT Państwa firma posiada, a które planuje wdrożyć 
w przyszłości (tj. w ciągu najbliższych 12 miesięcy)?

System e-commerce (B2B, B2C)

System do planowania produkcji (PLM)

Szyna danych (ESB - enterprise service bus,
integratory systemów)

System BI (analityka biznesowa) baza danych
(lub hurtownia danych) klientów
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Nie posiadamy i nie planujemy wdrażaćNie posiadamy, ale planujemy 
wdrożyć w przyszłości

Tak, posiadamy

System CRM (zarządzanie relacjami z klientami)

System ERP (system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa)

System WMS (zarządzanie procesami magazynowymi)

System CMS (system zarządzania treścią)

System e-commerce (B2B, B2C)

System BI (analityka biznesowa) baza danych (lub hurtownia danych) klientów

System kasowy / obsługi sprzedaży (POS, mPOS) 

System zarządzania spedycją (transportem)

System obsługi mobilnej sprzedaży

System PIM (system do zarządzania informacją produktową)

Szyna danych (ESB - enterprise service bus, integratory systemów)

System do planowania produkcji (PLM)

System DAM (zarządzanie zasobami cyfrowymi)



Zanotowany poziom negatywnych odpowiedzi może być wynikiem tego, jak 

postrzegani są dyrektorzy IT w tych przedsiębiorstwach – widzi się ich jako 

wykonawców, a nie inicjatorów zmian. Waga integracji systemów nie jest 

oczywista dla rosnących biznesów, więc rolą osób odpowiedzialnych za IT 

powinno być wskazanie, dlaczego jest to ważny element dla zapewnienia 

spójnego doświadczenia klienta.

Integracja niezależnych systemów IT w obszarze sprzedaży

W ujęciu historycznym nowe kanały sprzedaży budowane były równolegle 

względem siebie. Podejście to odzwierciedlała architektura systemów IT, 

gdzie system ERP z POS oddziału nie łączył danych klientów np. z systemem 

sprzedaży B2B. Miały one często swoje oddzielne polityki cenowe i odmienną 

ofertę dla klienta. Część firm zaczęła jednak stawiać na podejście omnichannel, 

a nie multichannel.

Zintegrowane systemy IT wspierające procesy sprzedaży posiada dziś 

21 proc. firm, a kolejne 41 proc. zmierza w tym kierunku – przy czym firmy 

duże w 53 proc., a małe tylko w 35 proc. Oznacza to, że 38 proc., czyli ponad 

jedna trzecia podmiotów, nie jest gotowa na obecne w sprzedaży B2C trendy 

konsumeryzacji systemów i dostarczenie klientom jednolitego podejścia 

w różnych kanałach sprzedaży.

Skala biznesu a inwestycje

Rysunek 26 / Wykorzystujemy technologie cyfrowe do integracji różnych kanałów sprzedaży

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

41%

21%

20%

18%

Przy znacznie mniejszych możliwościach finansowych mniejsze podmioty muszą 

więc szukać innych ścieżek digitalizacji. Idealne podejście to dopasowanie swoich 

procesów do gotowych narzędzi SaaS. Niestety na rynku jest znacznie mniej 

rozwiązań przeznaczonych dla handlu B2B niż B2C. Co prawda zaszyta w nich 

wiedza nie jest unikalna, ale to jedyny sposób – dopasować się do rynku, a od 

strony IT przyjąć strategię naśladownictwa. Przewag konkurencyjnych należy 

wówczas szukać na innych polach, takich jak jakość obsługi, czas dostawy czy 

znalezienie niszy, w której istotna będzie wiedza ekspercka.

Analizując systemy IT kluczowe dla transformacji handlu, widać olbrzymią 

różnicę w poziomie inwestycji w zależności od skali biznesu. Przykładowo 

system ERP posiada 49 proc. małych i aż 71 proc. dużych firm, natomiast BI 

stosuje odpowiednio 35 proc. małych i 51 proc. dużych przedsiębiorstw.

42 Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / Dojrzałość technologiczna



Drugą opcją jest zabudowywanie wewnętrznych systemów i podłączenie ich 

do platform marketplace, które za udział w marży zdejmą z mniejszych graczy 

obowiązek inwestycji we front handlowy. To jednak oznacza stałe ograniczenie 

marży i brak możliwości zbudowania własnej bazy powracających klientów oraz 

konieczność walki cenowej przy każdej transakcji.

Warto zwrócić uwagę na stosunkowo niską popularność systemów klasy 

PIM oraz ESB (Enterprise Service Bus – często znane jako szyny danych). 

W przypadku systemów klasy PIM w czasie pandemii ich istotność 

w architekturze IT nabrała szczególnego znaczenia. Klienci, zarówno w sektorze 

B2B, jak i B2C, w wyniku obowiązujących obostrzeń mają ograniczony 

bezpośredni dostęp do produktów, w związku z czym wzrosły ich oczekiwania 

co do jakości opisów produktów oraz towarzyszących im materiałów 

(zdjęcia, video, 3D). W wyniku tego wyraźnie widoczny jest znaczny wzrost 

zainteresowania produktami z tego segmentu. Z kolei rozwiązania klasy ESB 

Posiadane systemy  
a sprzedaż online

Od 6% do 10% online Od 11% do 20% online Powyżej 20% online

ERP 83 % 90% 82%

CRM 79% 86% 90%

CMS 61% 74% 80%

BI 42% 62% 67%

PIM 41% 52% 25%

ESB 29% 57% 30%

są szczególnie potrzebne teraz, kiedy w związku z dużo większym ruchem 

w kanałach online, oczekiwana jest większa wydajność i dostępność 

systemów. Do tego niezbędne są wysoko sprawne i efektywne rozwiązania 

integracyjne.

Przejmowanie kanałów sprzedaży dzięki e-commerce

Co bardzo zaskakujące, system e-commerce najczęściej posiadają firmy 

produkcyjne (55 proc.), a nie handlowe (34 proc.). Samodzielna sprzedaż 

byłaby dla nich znacznie trudniejsza do zbudowania tradycyjnymi „ludzkimi” 

kanałami, dlatego próbują one zintegrować pionowo usługi i samodzielnie 

dotrzeć do klienta przez systemy IT.

Rosnąca liczba inwestycji firm handlowych w e-commerce to wynik prób 

zatrzymania własnych klientów oraz ograniczenia skutków COVID-19 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego.
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Producenci rozwijają model D2C. Dla nich 
inwestycja w handel online to nie digitalizacja 
dotychczasowych procesów, ale transformacja 
cyfrowa modelu działania. 

Rysunek 27 / Modelowa 
architektura IT wspierająca 
cyfrową transformację handlu.
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Arkadiusz Wróbel

DYREKTOR IT, LPP S.A.

Strategia rozwoju e-commerce wymaga myślenia długofalowego 
i wielowątkowego. Należy unikać skupiania się wyłącznie na aplikacji sprzedażowej. 
To niewystarczające. Systemy muszą być rozwijane równolegle, aby pojedynczy 
komponent nie stał się wąskim gardłem dla rozwoju. W LPP nie czekamy na 
kataklizmy. Staramy się działać wyprzedzająco, przygotowując się na różne 
scenariusze zdarzeń i różne spektrum problemów, zanim jeszcze te wystąpią. Efekty 
tego zaowocowały podczas lockdownu. Gotowość wielu komponentów systemowych 
pozwoliła nam wykorzystać szanse, jakie przyniósł kryzys. 

Nie należy też zapominać o rozwiązaniach back-officowych. W ostatnim czasie 
zdecydowaliśmy się na wymianę systemów HR, FI/CO, szynę integracyjną i 150 
interfejsów, platformy workflow (procesy kadrowe i finansowe) oraz na zastąpienie 
starych systemów magazynowych. Każdy z tych elementów może potencjalnie stać 
się wąskim gardłem i opóźniać działanie firmy w okresie szybkiego wzrostu. Dlatego 
pozbywanie się długu technologicznego jest ważnym elementem w strategii IT. 

Nasze systemy nie są „skończonym produktem”, a stale rozwijanymi aplikacjami. 
W LPP stawiamy na rozwiązania szyte na miarę, bo są lepiej dopasowane. 
Wytwarzamy rozwiązania zwinnie, przyrostowo. Dlatego LPP nie traci swojej 
elastyczności, która zwłaszcza w obecnych, trudno przewidywalnych czasach, 
jest na wagę złota.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Pandemia pokazała, że technologia nie jest kwiatkiem do kożucha, a ten, kto ją rozumie i wie, jak 

wykorzystać, obejmie pozycję lidera. Sytuacja pandemiczna obnażyła brak zwinności w przedsiębiorstwach 

i pokazała siłę interdyscyplinarnych zespołów, które szybko reagują na zmieniającą się rzeczywistość. 

Przyspieszyła też transformację cyfrową, powiększając rynek dla spółek technologicznych.

Raport pokazuje, że pandemia przyspieszyła zmiany na rynku, gdyż firmy muszą się dostosowywać 

do działania w różnych formach lockdownu. To technologia pomaga walczyć z kryzysem. W Polskim 

Funduszu Rozwoju sprawdziliśmy to na sobie. Do Tarczy Finansowej wykorzystaliśmy algorytmy sztucznej 

inteligencji. Pozwoliło to zautomatyzować cały proces weryfikacji danych, dzięki czemu przedsiębiorca 

w ciągu zaledwie 24 godzin otrzymuje przelew subwencji na rachunek bankowy. Z tej możliwości 

skorzystało już prawie 260 tys. firm zatrudniających prawie 2,5 mln osób. Bez automatyzacji weryfikacja 

tych wniosków trwałaby miesiącami. I to właśnie jest clou tej zmiany.

Zarządzający firmami będą szukali rozwiązań, dzięki którym uda im się funkcjonować taniej, szybciej 

i bardziej efektywnie. Wiedzą już oni, że nie muszą przebywać w tej samej przestrzeni, a dzięki technologii 

mogą się skutecznie komunikować. W ślad za tym odkryją, że istnieje masa nowatorskich rozwiązań 

ułatwiających organizację pracy, przyspieszenie procesów, czy rozszerzenie kanałów sprzedaży. Pandemia 

wystąpiła zatem jako zewnętrzny czynnik, katalizator stymulujący proces adopcji innowacji.

Niektórzy podkreślali, że do tej pory polskie przedsiębiorstwa znajdowały się w ogonie innowacyjnej 

Europy. Może i nadal trochę szwankują mechanizmy wiązania badań naukowych ze zdolnością firm do ich 

absorpcji (zwłaszcza sektora MSP). Nie ulegną one poprawie bez uruchomienia elementów napędowych 

nowoczesnej gospodarki: kreatywności, innowacji, przedsiębiorczości. To właśnie teraz mamy najlepszy 

czas na zmiany w biznesie. I choć 54 proc. badanych na potrzeby raportu firm nie posiada strategii 

transformacji cyfrowej, jestem przekonana, że znajdujemy się aktualnie na fali przyspieszonej digitalizacji, 

dodającej odwagi do podejmowania nowych wyzwań strukturalnych, modernizacyjnych i reformatorskich. 

Drugiego 2020 roku już nie będziemy mieli. Warto wykorzystać tę szansę! 

Eliza Kruczkowska

DYREKTOR DEPARTAMENTU 

ROZWOJU INNOWACJI W POLSKIM 

FUNDUSZU ROZWOJU 

KOMENTARZ EKSPERTA
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Julia Izmałkowa
PSYCHOLOG, ZAŁOŻYCIELKA IZMAŁKOWA CONSULTING 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia psycholog. 

Doświadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej 

wzbogaciło jej wiedzę z dziedziny psychologii, etnografii, retoryki, 

kulturoznawstwa. Przez osiem lat pracowała jako strateg dla międzynarodowych 

agencji reklamowych (DDB, EURO RSCG), szkoląc się u najlepszych specjalistów 

od komunikacji. Nie lubi się rozpraszać – ceni sobie koncentrację i eksperckość, 

dlatego 05.05.2005 r. założyła firmę, która dla celów marketingowych 

i biznesowych wykorzystuje wyłącznie badania etnograficzne. Jest wykładowcą 

na studiach podyplomowych, bierze czynny udział w licznych sympozjach, 

konferencjach naukowych i branżowych. Dużo publikuje w pismach 

specjalistycznych. Z jej wiedzy korzystają dziennikarze miesięczników 

i dzienników ogólnopolskich. Jest również gościem w publicystycznych 

programach telewizyjnych i radiowych.

Jakub Gierszyński
DYREKTOR E-COMMERCE I MARKETINGU INTER CARS S.A. 

Doświadczony manager koncentrujący się na współpracy biznesu, technologii i ludzi dla efektywnej zmiany 

środowiska biznesowego i pracy zespołu. Od 2018 r. współpracuje z Inter Cars S.A, gdzie rozwija strategię 

omnichannel B2C w segmencie motocyklowym I’M Inter Motors. Poprzednio przez 7 lat związany z Decathlon, 

gdzie przez 5 lat odpowiadał za rozwój decathlon.pl oraz synergie kanałów sprzedaży. Członek Rady GS1 

Polska. W konkursie Izby Gospodarki Elektronicznej w 2020 r. otrzymał nagrodę Dyrektora E-commerce Roku. 

Grzegorz Bełz 
PROFESOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Jest kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale 

Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jego zainteresowania badawcze 

obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania 

strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, a także związane 

z powyższymi procesy kompleksowych zmian organizacyjnych. Obecnie 

koncentruje się na badaniach potencjału dostosowawczego związanych m.in. 

ze strategiczną odnową przedsiębiorstw, przełamywaniem barier wzrostu oraz 

integracją po fuzjach i przejęciach, rozwijając nowatorskie metody analizy sieci 

organizacyjnych i społecznych. Jako doradca zarządów spółek i menadżerów 

przedsiębiorstw zarówno polskich, jak i jednostek biznesowych korporacji 

zagranicznych, łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie 

restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, 

przeprowadzania zmian organizacyjnych, kształtowania strategii firm, jak 

również architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
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Krzysztof Domarecki
PREZES ZARZĄDU SELENA FM S.A. 

Przedsiębiorca i inwestor, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Zarządu Selena FM S.A. (globalnego 

producenta i dystrybutora produktów chemii budowlanej) oraz założyciel Funduszu Inwestycyjnego Fidiasz EVC.

Grupa Selena, której centrala znajduje się we Wrocławiu jest jednym z trzech największych producentów piany montażowej na świecie, 

a jej najbardziej rozpoznawalną marką jest Tytan. W jej skład wchodzi 35 spółek dystrybucyjnych oraz produkcyjnych w 17 krajach. 

Zakłady produkcyjne firmy zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Oferta 

Grupy dostępna jest w niemal 100 krajach na całym świecie. W 2019 roku przychody Seleny wyniosły ponad 1,3 miliarda zł. Za swoje 

osiągnięcia biznesowe Krzysztof Domarecki otrzymał m.in. Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej 

gospodarki, tytuł Inwestor bez granic oraz wyróżnienie w konkursie EY Przedsiębiorca Roku czy Nagrodę Prezydenta Wrocławia. 

W kręgu jego pozabiznesowych zainteresowań znajdują się m.in. filozofia, historia i teoria globalizacji.

Piotr Stohnij 
MANAGER, TRENER I REDAKTOR, EKSPERT W ZAKRESIE NOWEGO MARKETINGU I ZMIAN POKOLENIOWYCH W BIZNESIE

Ekspert w zakresie nowego marketingu i zmian pokoleniowych w biznesie. W tych obszarach prowadzi badania, doradza, szkoli oraz 

zarządza działaniami firm swoich klientów. 

Zrealizował wiele projektów strategicznych dla organizacji z kilkunastu branż, w tym dla tak wymagających, jak spożywcza, 

środków ochrony indywidualnej, zdrowia, wydawnicza czy budowlana. Spędził również kilka tysięcy godzin, prowadząc warsztaty 

dla menadżerów najwyższego szczebla. Pełnił funkcję redaktora internetowej odsłony „Harvard Business Review Polska” oraz 

prezesa stowarzyszenia HR Generation Next. Przez kilka lat prowadził także własną agencję obsługującą firmy w obszarze mediów 

społecznościowych. Napisał też „Koniec alfabetu”, pierwszą polską książkę poświęconą zmianie pokoleniowej w biznesie. Regularnie 

występuje na konferencjach i wideospotkaniach oraz wypowiada się na łamach magazynów branżowych, takich jak na przykład 

„Marketer+”, „Nowa Sprzedaż”, czy „Personel Plus”. Ponadto pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Masculinum. Stale komentuje również 

bieżące wydarzenia życia biznesowego i społecznego na stronie: www.pstohnij.pl. 



Polski rynek B2B vs. Cyfrowy Megatrend . Sytuacja branży post COVID-19 / O ekspertach49

Łukasz Marciniak 
DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY W ERECRUITER

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, 

specjalizacja Polityka Zatrudnienia. Od 15 lat związany z branżą human resources. Zaczynał jako 

specjalista ds. sprzedaży w agencji pracy tymczasowej Active Plus Sp. z o.o., a od roku 2006 r. 

związany jest z Grupą Pracuj sp. z o.o., właścicielem serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Przez 

ostatnie 10 lat rozwijał kanały sprzedaży e-commerce oraz call center. Jest ekspertem w zakresie 

budowy zespołów sprzedaży oraz obsługi klienta. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. sprzedaży 

w spółce eRecruitment Solutions oraz eksperta medialnego w Grupa Pracuj sp. z o.o.

Arkadiusz Wróbel 
DYREKTOR IT, LPP S.A.

Jako dyrektor ds. IT w LPP S.A. odpowiada za rozwój, 

wdrożenia, pisanie rozwiązań oraz utrzymanie systemów 

informatycznych LPP, w tym również e-commerce. 

W jego obszarze jest też PMO oraz zespół analityków 

systemowych. Jest związany z LPP od 2016 r., od 

początku pełnił funkcję dyrektora ds. IT i rozbudowuje 

ten obszar funkcjonalny. Konsolidował usługi IT, tworząc 

centrum usług IT dla LPP i spółek zagranicznych. Obecnie 

nadzoruje w spółce realizację strategicznych projektów 

firmy takich jak m.in. wdrożenie technologii RFID, rozwój 

sieci logistycznej, rozwój e-commerce. Wcześniejsze 

doświadczenie zawodowe zdobył, m.in. pracując przez 

ponad 10 lat w Euro-net (marka RTV Euro AGD) rozwijając 

systemy, w tym zarządzał budową sklepów internetowych. 

Wcześniej piastował funkcję kierownika odpowiedzialnego 

za realizację projektów na indywidualne zamówienia. 

Urodził się w 1972, jest absolwentem Wydziału Automatyki 

na Politechnice Warszawskiej, ukończył IT Governance 

w Szkole Głównej Handlowej oraz Advanced Executive 

w Harvard Business School (ICAN Institute).

Maria Florczuk 
CZŁONEK ZARZĄDU FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Pracę w Forte rozpoczęła w 2005 r. od zbudowania łańcucha dostaw w Azji, a w kolejnych latach 

odpowiedzialna była bezpośrednio za zakupy materiałów produkcyjnych. Od 2010 r. Maria 

Florczuk pełniła funkcję dyrektora biura zakupów, odpowiadając za opracowanie oraz wdrażanie 

strategii zakupowej Forte, zarządzanie centralną polityką zakupową i optymalizację łańcucha 

dostaw surowców. Od 2013 r. była również odpowiedzialna za inwestycje Grupy Forte. Od maja 

2014 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Fabrykach Mebli „Forte” S.A., odpowiadając za proces 

wdrożenia produktu, projekty strategiczne oraz politykę rozwoju personalnego.
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Michał Berezowski
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY W  CUBERESEARCH

Od przeszło 20 lat w badaniach i marketingu. Pracował zarówno dla dużych koncernów 

międzynarodowych, jak i dla małych polskich start-upów. W ostatnich latach w ramach 

Cube Research specjalizuje się w badaniach w obszarze BtB, a w szczególności w tematach 

związanych z finansami firm, transformacją cyfrową, cyberbezpieczeństwem i HR. 

Wcześniej społeczny doradca kilku premierów w ramach zespoły do sprawa Analiz i Prognoz 

przy premierze RP. Autor wielu publikacji prasowych na temat badań imarketingu.

Eliza Kruczkowska 
DYREKTOR DEPARTAMENTU ROZWOJU INNOWACJI W POLSKIM 
FUNDUSZU ROZWOJU

Dyrektor departamentu rozwoju innowacji w Polskim 

Funduszu Rozwoju. Koordynuje największy w Europie 

Środkowo-Wschodniej program rozwoju startupów. Jest 

pomysłodawcą centrum edukacji technologicznej, Centralnego 

Domu Technologii, projektu „Startupy w Pałacu” oraz kilku 

programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców, 

takich jak Szkoła Pionierów PFR czy Dobry Pomysł. Jest 

również członkiem Grupy Doradców Startup Europe przy 

Komisji Europejskiej oraz Kolegium Doradców przy Prezesie 

Centrum Łukasiewicz. Wcześniej, jako pierwsza prezes fundacji 

Startup Poland, technologicznego think-tanku, działała na 

rzecz tworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorców 

technologicznych w naszym kraju, a jako dyrektor komunikacji 

w Fundacji ePaństwo popularyzowała w zakresie otwarcia 

danych publicznych, współtworząc projekt Koduj dla Polski. 

Eliza Kruczkowska ma ponad 12 lat międzynarodowego 

doświadczenia. Pracowała w Londynie, Madrycie i Monachium 

dla firm technologicznych tj. Mozilla Firefox, Sony, Huawei czy 

Riverbed. Jest dwukrotną laureatką nagrody Rzeczpospolitej 

„Orzeł innowacji” w kategorii „Mecenas startupów” oraz Digital 

Poland w kategorii „Edukacja”.
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+48 501 792 132

grzegorz.rudno-rudzinski@unitygroup.com

+48 500 289 809

tomasz.gutkowski@unitygroup.com

+48 607 700 669

artur.piekarczyk@unitygroup.com

+48 513 015 780

sebastian.blaszkiewicz@unitygroup.com

Grzegorz Rudno-Rudziński
MANAGING PARTNER / HEAD OF GROWTH 
UNITY GROUP

Tomasz Gutkowski 
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR 
UNITY GROUP

Artur Piekarczyk
HEAD OF CONSULTING 
UNITY GROUP

Sebastian Błaszkiewicz
SALES DIRECTOR 
UNITY GROUP
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+48  530 201 132

mateusz.baska@unitygroup.com

+48 601 077 027

mateusz.skowron@unitygroup.com

+48 601 299 978

monika.galka@unitygroup.com

+48 666 686 710

szymon.zak@unitygroup.com

Mateusz Bąska
TECHNOLOGY STRATEGY & ARCHITECTURE 
CONSULTANT, UNITY GROUP

Mateusz Skowron
PROJEKTANT ARCHITEKTURY IT 
UNITY GROUP

Monika Gałka
MARKETING STRATEGY MANAGER 
UNITY GROUP

Szymon Żak
JUNIOR MARKETING SPECIALIST 
UNITY GROUP
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Unity Group to interdyscyplinarny zespół ekspertów, realizujący projekty transformacji cyfrowej dla 
wiodących marek, takich jak m.in: Leroy Merlin, Nestle, McDonald’s, SIG, Swiss Re, Credit Agricole, Deutsche 
Bank, Volkswagen Group, General Motors, OnniBus, GATX, GLS, HP, LPP czy RTV Euro AGD i wiele innych.

> Architektura IT

> Klient

Rozwiązania e-commerce, portale self-service 
i platformy digital experience pozwalające 
na przyspieszanie sprzedaży i budowanie 
zaangażowania klientów.

Rozwiązania typu Business Intelligence 
oraz analiza danych, będące siłą napędową 
nowoczesnej firmy.

Solidna, skalowalna i bezpieczna architektura IT, 
która wzmacnia biznes

Od informacji o produktach, cenach, zarządzaniu 
zatowarowaniem i zamówieniami po cyfryzację 
procesów biznesowych dla trwałego zwiększenia 
efektywności.

> Procesy

> Dane

Unity Group od 1997 roku wdraża rozwiązania w zakresie cyfrowej transformacji 

handlu. Spółka ma na koncie ponad 500 udanych projektów i oferuje rozwiązania 

w 4 kluczowych obszarach:
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