
[opis] 

W swoich założeniach Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i 

technologiami informacyjnymi. Z perspektywy zarządzania kapitałem ludzkim celem podejmowanych 

działao nie ma byd zastępowanie ludzi przez roboty, ale tworzenie lepszych miejsc pracy, w których 

pracownikom dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym oferowane są bardziej elastyczne 

warunki pracy, większe wsparcie organizacyjne i lepsze możliwości rozwojowe. Głównym celem 

monografii jest zidentyfikowanie – z perspektywy menedżerskiej – zasadniczych wyzwao, jakie 

pojawiają się w zarządzaniu kapitałem ludzkim 4.0 w zakresie jego poszczególnych subfunkcji oraz 

szeroko rozumianych kompetencji pracowników. Dodatkowym zamierzeniem autorów jest 

zaprezentowanie wyników badao teoretycznych i empirycznych oraz podzielenie się zgromadzonymi 

doświadczeniami. 
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