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INFORMACJA NA TEMAT POTENCJAŁU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI CYFROWEJ 
W POLSCE 

Wnioski z ekspertyzy Innowacyjna Cyfryzacja
 

W 2016 roku Ministerstwo Cyfryzacji zleciło opracowanie ekspertyzy Innowacyjna Cyfryzacja. 
Opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów z Krajowej Izby Gospodarki 
Elektronicznej i Telekomunikacji. Jednym z głównych celów ekspertyzy była odpowiedź na 
pytanie, jak cyfryzacja wpływa na wzrost innowacyjności  gospodarki oraz wskazanie działań 
niezbędnych do utrzymywania się w głównym nurcie gospodarki światowej.  Eksperci podjęli 
próbę wskazania kierunków prowadzenia polityki innowacyjnej cyfryzacji, której efektem 
będzie: 

 zwiększenie wartości dodanej z działalności gospodarczej, 

 zatrzymanie tej wartości w kraju, 

 zmniejszenie różnic w przychodach obywateli, 

 zwiększenie komfortu życia. 

Cele polityki innowacyjnej cyfryzacji powinny być tak wybrane, aby ich sprawna realizacja 
dawała szansę na przesunięcie się do grupy dwudziestu najbardziej rozwiniętych 
technologicznie krajów świata. 

W ocenie ekspertów powadzenie polityki cyfryzacji w Polsce wymaga, by cele 
krótkoterminowe, organizacyjne, produktowe, innowacyjne, infrastrukturalne i społeczne 
były wzajemnie spójne. Tak dawały efekt synergii i były podporządkowane realizacji strategii 
długoterminowej. Dodatkowo jest prawdopodobne, że postęp cyfryzacji doprowadzi do 
końca kapitalizmu jaki znamy, czyli opartego na rynku pracy i zdominowanego przez 
konsumpcjonizm towarowy i związane z tym prawa równowagi pomiędzy popytem a podażą. 
Dynamika rozwoju techniki staje się drastycznie wyższa niż dynamika przemian społecznych 
wynikających z długości życia. Z tego względu konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie prac 
nad taką organizacją życia społeczno-gospodarczego, która będzie dopasowana do 
przyspieszonego zaniku większości zawodów produkcyjnych i usługowych w trakcie jednego 
pokolenia. Będzie to zanik zawodów tradycyjnych i powstanie szeregu zawodów usługowych 
opartych o gospodarkę wiedzy.

Autorzy opracowania wskazują na 12 głównych trendów rozwojowych współczesnej techniki 
i technologii, które wykazują się najszybszym tempem wzrostu obrotów. Eksperci 
uszeregowali je w kontekście potencjału oddziaływania na relacje gospodarcze i społeczne 
oraz oszacowali wielkość biznesu w roku 2025.  Są to:

https://mc.gov.pl/files/innowacyjna_cyfryzacja_1.pdf
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1) Mobilny dostęp do Internetu 

Internet bezprzewodowy stał się najbardziej powszechnym sposobem połączenia 
z infrastrukturą cyfrową. Dzięki niemu zwiększyło się tempo podłączania ludzi do Internetu 
(ok. 3,4 mld w 2016). Technologia ta tworzy ponad 2% światowego PKB oraz wpływa na 
funkcjonowanie 1/3 całej gospodarki. Plany inwestycyjne pozwalają określić, że do roku 2025 
liczba jej użytkowników wzrośnie do ok. 4,3 mld. Mobilny dostęp do Internetu istotnie 
oddziałuje na sposób pracy 70% pracowników. Smartfony stanowią już interfejs do 
inteligentnego oprogramowania. Szerokość pasma i moc obliczeniowa czyni z nich 
potencjalny nośnik oprogramowania AI (sztuczna inteligencja) jak i też najpopularniejszy 
interfejs do aplikacji AI wymagających większych urządzeń. Polska zajmuje wysokie miejsce 
(5) na liście krajów UE z dobrze rozwiniętym bezprzewodowym dostępem. Mamy również 
potencjał do umacniania tej pozycji. Istotnego wzmocnienia (zagęszczenia) wymaga jednak 
infrastruktura światłowodowa.

2) Automatyzacja stanowisk pracy umysłowej 

Szybki rozwój inteligentnego oprogramowania (IO) wprowadza automatyzację do stanowisk 
pracy, uważanych w przeszłości za stanowiska „pracy umysłowej”, właściwej tylko 
człowiekowi. W tym sensie inteligentne oprogramowanie zaczyna zastępować człowieka 
i trwale likwiduje wiele zawodów. Szacuje się, że w ciągu dekady 9% miejsc pracy umysłowej 
zostanie zlikwidowanych. Biorąc pod uwagę, że tego typu praca stanowi obecnie 27% 
wszystkich kosztów pracy, rozwój IO bardzo istotnie zmieni strukturę zatrudnienia. Obecnie 
z inteligentnego oprogramowania korzysta już ponad 400 mln ludzi, a do roku 2025 
przekroczy 1 mld użytkowników. Prawdopodobnie, jednym z podstawowych produktów 
stanie się z czasem inteligentny asystent. 

3) Internet Reczy 

Wzrost liczby urządzeń i sensorów przyłączonych do sieci rośnie w postępie geometrycznym. 
Szacuje się, że w roku 2025 w skali świata będzie ok. 1 bln urządzeń podłączonych do sieci. 
Biorąc pod uwagę, że ich funkcjonalność rośnie wraz ze wzrostem ich liczby i integracją 
z modułami sztucznej inteligencji oraz wzrostem przepustowości sieci szerokopasmowych – 
rzeczywisty szczyt rozwojowy tej techniki mamy jeszcze przed sobą. Na razie zmienił sposób 
funkcjonowania wybranych warstw infrastruktury sieciowej i zakładów przemysłowych, ale 
docelowo będzie wpłynie to znacząco na systemy ochrony zdrowia i synchronizacji działania 
wszystkich warstw infrastruktury krytycznej. Polska jako „fabryka Europy” ma szansę na 
przyspieszenie rozwoju produkcji urządzeń sieciowych, jeśli przyspieszymy prace nad 
budową specjalizacji przemysłowej w dziedzinie IO.

4) Obliczenia w chmurze 

Rozwój technologii przetwarzania danych w chmurze to prosta konsekwencja efektu skali 
w zakresie komputeryzacji i nasycenia infrastrukturą szerokopasmową. Moc obliczeniowa 
w chmurze jest trzykrotnie tańsza niż na własnym serwerze. Poziom oddziaływania na 
zwiększenie wartości dodanej jest zbliżony do skali bezprzewodowego Internetu. Nowe 
środowiska obliczeniowe rozwijają się głównie na rynkach o odpowiednim nasyceniu siecią. 
Średnio, co półtora roku dwukrotnie spada koszt obliczeń. Ponad 2 mld użytkowników 
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indywidualnych korzysta z usług chmurowych. Stan tej technologii udostępnia moce 
obliczeniowe i zasoby pamięci, które pozwalają na realizację projektów niewykonalnych 
nawet na największych superkomputerach. Radykalnie spadły też koszty makroprojektów 
informatycznych. Chmura jest naturalnym i preferowanym technologicznie miejscem 
funkcjonowania i rozwoju inteligentnego oprogramowania. Stan sieci światłowodowej, 
kompetencje IT i w zakresie sieci najwyższych szybkości transmisji (PIONEER) wraz z 
programem intensyfikacji inwestycji w światłowody, to narzędzia, które mogą zapewnić 
rozwój tej technologii w Polsce. 

5) Magazynowanie energii elektrycznej 

Bardzo dynamiczny rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej odbywa się 
równolegle na wielu płaszczyznach. W zależności od skali (akumulator urządzenia 
kieszonkowego, samochodu elektrycznego, domowy, systemowy tzn. przeznaczony do 
eksploatacji w sieci elektroenergetycznej) i potrzebnych funkcjonalności, to zasadniczo 
odmienne urządzenia. Wyróżnia się też dwie warstwy sprzętowe (pojemniki na energię i 
część cyfrową). O trwałości i funkcjonalności w przeważającym stopniu decyduje część 
cyfrowa – energoelektronika i oprogramowanie sterujące procesem ładowania i konsumpcji 
energii. Obecnie w centrum zainteresowania są akumulatory wielkoskalowe, przeznaczone 
do pracy ciągłej w horyzoncie czasowym powyżej 20 lat. Transport samochodowy i sieć 
elektroenergetyczna oparte na odnawialnych źródłach energii i technologiach 
magazynowania, to wizja pełnej zintegrowanej cyfryzacji energetyki, która weszła w fazę 
realizacji. Warunkiem utrzymania stabilności cyfrowego systemu elektroenergetycznego 
opartego na rozsianej generacji i magazynowaniu jest inteligentne oprogramowanie 
oraz sieci teleinformatyczne. Według większości specjalistów będzie to polegać na 
implementacji modułów OI w przeważającej części odbiorników i generatorów przyłączonych 
do sieci. Rozwój tej technologii trwale zablokuje trend wzrostowy kosztów paliw i energii. W 
Polsce mamy szereg czynników sprzyjających rozwojowi w tej dziedzinie. Do najważniejszych 
zaliczamy poziom importu paliw płynnych, wielkość i specyfika przemysłu motoryzacyjnego 
i cyfrowego oraz potrzeby elektroenergetyki. Jeśli uwolnimy popyt wewnętrzny tych rynków, 
możemy otworzyć drogę na czołowe pozycje na listach liderów nowych technologii 
energetycznych.

6) Druk 3D 

Rozwój produkcji prototypowej doprowadził do rozwoju drukarek 3D przeznaczonych 
produkcji krótkoseryjnej i wysokospecjalistycznej. Obecnie zaczyna się etap rozwoju tych 
drukarek do produkcji wyrobów powszechnego użytku na zamówienie, do celów usługowych 
oraz użytku prywatnego. Drukarki 3D to dzisiaj cała rodzina maszyn od wielkich 
przemysłowych kombajnów, porzez zestawy usługowe (np. do produkcji protez 
dentystycznych i medycznych), kończąc na urządzeniach domowych „dla każdego”. Druk 3D 
przestał być domeną prototypowania i zmienia kształt produkcji dedykowanej, 
specjalizowanej i rzemieślniczej. Polska należy do liderów w rozwoju tej technologii. 
Oprogramowanie kreatywne i oparte na analizach gustu będzie wymuszać powszechne 
wdrożenia IO do obsługi drukarek 3D. Warunkiem trwałego sukcesu jest wysoki poziom 
edukacji w zakresie wzornictwa przemysłowego i programowania. 
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7) Autonomiczne pojazdy 

Technologia pojazdów bez kierowców jest gotowa do komercjalizacji. Głównym problemem 
cywilizacyjnym i organizacyjnym jest sposób jej implementacji. Powierzenie sztucznej 
inteligencji (AI) kierowania pojazdami, a w nieodległej przyszłości wszystkimi środkami 
transportu oraz legalizacja zawartego w nich inteligentnego oprogramowania, wymaga 
przede wszystkim nowych regulacji. Zdolność do ich opracowania i wdrożenia może 
przesądzić o zdolności do budowy przewagi konkurencyjnej w transporcie. Proces ten ma 
duży potencjał synergii, jeśli zostanie połączony z procesami rozwoju motoryzacji 
elektrycznej i cyfryzacji systemów elektroenergetycznych, zdolnych do pełnego 
wykorzystania niskich kosztów energii z OZE. Potencjał społeczny oddziaływania np. w Polsce 
można opisać liczbą zawodowych kierowców (ok. 1 mln) i liczbą ciężarówek (700 tys.). To 
zwiększy ich komfort pracy i produktywność. Skala produkcji części samochodowych 
i  potencjał przemysłu cyfrowego, stwarza warunki do wzrostu roli Polski w tym obszarze. 
Wskazana synergia podpowiada, że należy się koncentrować na autonomii w pojazdach 
elektrycznych. 

8) Odnawialne źródła energii

Przyszłość OZE to przyszłość cyfryzacji. Elektrownia fotowoltaiczna, to urządzenie 
elektroniczne, a wzrost sprawności turbin wiatrowych realizuje się poprzez rozwój 
oprogramowania. Efektywność ekonomiczna technologii OZE, motoryzacji elektrycznej 
i magazynowania zależy od poziomu integracji cyfrowej infrastruktury krytycznej z sieciami 
cyfrowymi komunikacji elektronicznej. Istotą jest tempo rozwoju technologii magazynowania 
energii, które determinuje prędkość zmian w systemie bilansowania sieci 
elektroenergetycznych i ich zdolności do absorbcji OZE. 

9) Zaawansowana robotyka 

Wraz z rozwojem inteligentnego oprogramowania (IO) robotyka przemysłowa weszła 
w nową fazę. Roboty mogą już wykonywać wszystkie czynności produkcyjne i obsługowe 
w zakładach przemysłowych. W latach 2009-11, roczna sprzedaż robotów przemysłowych 
wzrosła o 170% by przejść do geometrycznego wzrostu w tempie 17% rocznie. Takie tempo 
miał wzrost sprzedaży komputerów w latach 1995-2000. Do roku 2025 wzrost ten będzie 
napędzany już znanymi aplikacjami IO. W planowaniu strategicznym trzeba uwzględnić, że 
tempo spadku liczby miejsc pracy w przemyśle i usługach typu back-office doprowadzi trwale 
do zmniejszenia liczby miejsc pracy w przemyśle, co z kolei oznacza skurczenie się obecnego 
rynku pracy o ok. 12%. Zaawansowana robotyka połączona z Internetem Rzeczy (IoT), to 
remedium na zjawisko starzenia się społeczeństwa. W przyszłości będzie mniej miejsc pracy 
powtarzalnej, ale i mniej ludzi do tej pracy. Możemy być beneficjentami tego procesu. 
Warunki powodzenia to m.in. reindustrializacja oparta o IO i IoT oraz dostosowanie 
programów edukacji do prognoz przyszłości. 

10) Genomika następnej generacji 

Genetyka opanowała pierwsze sposoby odczytywania genomu - sekwencjonowania. 
Upraszczając, można to określić jako umiejętność wydobycia zapisu genetycznego 
konkretnego osobnika. Odczytanie pierwszego genomu człowieka trwało 13 lat i kosztowało 
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2,7 mld $. Po niecałych 20 latach możemy to zrobić w ciągu jednego dnia za kilka tysięcy 
dolarów. Szybkie i tanie sekwencjonowanie, realizowane jak inne analizy medyczne 
z wykorzystaniem urządzenia mieszczącego się na biurku jak PC, to warunek praktycznego 
upowszechnienia precyzyjnych narzędzi inżynierii genetycznej w medycynie, hodowli, 
rolnictwie itd. Genomika następnej generacji to rozwój narzędzi bioinformatycznych 
opartych na sztucznej inteligencji (AI), gdyż tradycyjne technologie informatyczne są w tym 
przypadku mało użyteczne. Rozwój AI to podstawa technologiczna powstającej na naszych 
oczach genomiki, która to przeprowadzi nas do programowania molekularnego na poziomie 
łańcuchów DNA. Technologia w perspektywie dekady w istotny sposób zmieni rolnictwo 
i służbę zdrowia. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty zapewnienia opieki zdrowotnej 
oraz postępujące starzenie się społeczeństwa, taki kierunek rozwoju jest bardzo istotny ze 
względów nie tylko gospodarczych, ale także społecznych. 

11) Zaawansowane materiały 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania są materiały, których istotne cechy 
kształtowane są na poziomie molekularnym (w nanoskali). Zainteresowanie koncentruje się 
wokół technologii grafenu i innych materiałów używanych w elektronice. Wskazuje się 
również możliwość konstrukcji materiałów z pamięcią kształtu, samooczyszczających się, 
o niezwykłych możliwościach kształtowania, właściwościach fizykochemicznych, 
piezoelektrycznych i wytrzymałościowych. Przedmiotem poszukiwań są nowe technologie 
precyzyjnego formowania kształtu i właściwości. Rośnie też obecność materiałów 
kształtowanych na poziomie molekularnym w medycynie, materiałach chemicznych a nawet 
w chemii domowej. Nanotechnologia przyczyniła się głównie do rozwoju materiałów 
elektronicznych, bardzo cienkich i wytrzymałych. Zmiany technologiczne zmienią obecne 
sposoby produkcji w przemyśle półprzewodnikowym i wprowadzą włókna węglowe do 
powszechnego użytku. Relacja pomiędzy rozwojem zaawansowanych materiałów i IO jest 
dwustronna. Rozwój warstwy sprzętowej (np. układów scalonych sieci neuronowych 
i urządzeń wykonawczych) będzie wymagał rozwoju nanotechnologii i zaawansowanych 
materiałów. Szereg badań dotyczących nanotechnologii wymaga zastosowania IO. 

12) Zaawansowane technologie wydobycia ropy i gazu

Rozwój technologii wydobycia gazu i ropy ze złóż łupkowych i niekonwencjonalnych 
radykalnie oddaliło perspektywę deficytu paliw płynnych. Szczególnie szybko rozwijają się 
nowe technologie wydobycia gazu/metanu. W połączeniu z rozwojem magazynowania 
energii i jej odnawialnych źródeł, stanowi szeroką platformę konkurencji czystych 
technologii, co sprzyja stabilizacji światowych cen energii na dziesięciolecia. Dzięki temu już 
dzisiaj można powiedzieć, że zdezaktualizowały się obawy dotyczące wyczerpywanie się złóż 
paliw kopalnych i w efekcie – światowego kryzysu energetycznego. Wydaje się, że trwający 
od lat 70-ch XX wieku stały wzrost cen paliw i energii dobiegnie końca, a wraz 
z upowszechnianiem OZE, presja konkurencyjna na rynek paliw będzie rosła.

Z powyższego przeglądu i prognozy na najbliższą przyszłość widoczne są konkretne wnioski. 
Cyfryzacja to ukoronowanie epoki elektryczności, elektroniki i komunikacji elektronicznej, 
z której wyłania się nowa rzeczywistość. Wiele wskazuje na to, że wzrost popytu na wiedzę 
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i kompetencje przeradza się w popyt na sztuczną inteligencję. Doświadczenie podpowiada, 
że aby prawidłowo wybrać swoje miejsce w globalnym procesie rozwoju gospodarki, dobrze 
jest spojrzeć na całość epoki przemysłowej i ocenić, jak wpłynęła na rozwój poszczególnych 
krajów i regionów. Wówczas zauważymy, że w ciągu zaledwie jednego wieku jedne kraje 
traciły całkowicie na znaczeniu, podczas gdy inne z biednych i zacofanych przekształcały się w 
liderów postępu i dobrobytu. Wybory systemowe i fale technologiczne pozwoliły Polsce 
przejść z grupy krajów rozwijających się i aspirować do czołówki krajów rozwiniętych.

Przemysł cyfrowy to najnowocześniejsza gałąź gospodarki Polski. Wytwarza ok. 8% PKB. 
Poziom innowacyjności polskiego przemysłu cyfrowego jest na podobnym poziomie, jak 
w innych krajach UE. Dostęp do rynków zbytu UE sprzyja podążaniu za głównym nurtem 
rozwoju technicznego i technologicznego krajów wysokorozwiniętych. Zdaniem autorów 
opracowania, rozwój innowacyjności gospodarki hamowany jest głównie brakiem popytu 
wewnętrznego na najbardziej innowacyjne rozwiązania. W obecnych systemach zarządzania 
państwem, o polityce redystrybucji wartości dodanej decyduje system podatkowy, przemysł 
wiedzy i narodowy system innowacji. W ocenie ekspertów, na fali rozwoju inteligentnego 
oprogramowania, Polska ma szansę stworzyć mocne fundamenty pod usadowienie się 
w gronie państw - liderów technicznych i technologicznych w zakresie IO i sztucznej 
inteligencji, która po 2050 roku zdominuje całkowicie cały rozwój technologiczny i naukowy.  
Warunkiem koniecznym jest spójność i synchronizacja działań w zakresie: 

 budowy szybkiego, kompetentnego, elastycznego i proinnowacyjnego prawa, 
zarówno na etapach stanowienia jak i egzekwowania; 

 budowy zintegrowanej infrastruktury technicznej rozwijanej i zarządzanej przez AI, 

 budowy przemysłu wiedzy. 

Wnioski z analizy dotyczącej wpływu rozwoju sieci szerokopasmowych na 
społeczeństwo i gospodarkę

Gospodarka wchodzi obecnie w etap czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysłu 4.0), 
której podstawą są nowoczesne sieci telekomunikacyjne (stacjonarne i mobilne). 
W najbliższym czasie coraz powszechniejsze będą stawały się sieci oparte o technologie 
światłowodowe, oferujące bardzo duże przepustowości. Z drugiej strony komercyjny rozwój 
sieci mobilnych kolejnej generacji – 5G – umożliwi wprowadzenie zupełnie nowych usług 
i funkcjonalności, takich jak autonomiczne samochody, zaawansowane systemy eZdrowia czy 
modernizacja miast w stronę smart cities. 

Dynamiczny rozwój rynku ICT i technologii telekomunikacyjnych niesie za sobą wymierne 
korzyści, tak społeczne jak i ekonomiczne. Szacuje się, że do 2023 roku przyrost PKB w Polsce 
dzięki dostępowi do szerokopasmowego internetu wyniesie 5,11% (102,6 mld zł w cenach 
stałych z 2010 roku). Przyczyną tego efektu jest między innymi rosnąca na skutek 
zastosowania nowych technologii produktywność przedsiębiorstw. 

Ze społecznego punktu widzenia, w rozwoju usług istotne znaczenie ma zapotrzebowanie 
na funkcjonalności poprawiające jakość życia. Ze względu na większą intensywność 
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(rozumianą jako dużą aktywność zawodową i aktywność w sferze prywatnej), zwiększoną 
mobilność oraz wzmożoną personalizację urządzeń istnieje możliwość kreowania nowych 
usług, które społeczeństwo chętnie przyjmuje i z których będzie chętnie korzystać na co 
dzień. Można powiedzieć, że to współczesne tempo życia dyktuje tempo zmian 
technologicznych na całym rynku ICT. Procesy te nasilają się szczególnie w erze czwartej 
rewolucji przemysłowej, której jesteśmy uczestnikami.

W Polsce bardzo dynamicznie rozwija się segment transmisji danych w sieciach mobilnych, 
gdzie w 2015 r. nastąpił ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ 
na ten stan rzeczy miały przede wszystkim wzrost penetracji smartfonów oraz niskie ceny 
transmisji danych (w tym przyznawanie transferu danych w ramach opłaty abonamentowej – 
zarówno w taryfach dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych), a częściowo także 
wprowadzone w Unii Europejskiej regulacje stawek roamingowych w zakresie tego typu 
usług. Kształtowanie się wielkości transmisji danych w latach 2009-2015 przedstawiono 
na poniższym wykresie:

Popularność całego segmentu mobilnego w dużej mierze zależy od trendów społecznych. 
Zmienia się tempo i styl życia współczesnych obywateli. Następuje wymiana informacji 
online w czasie rzeczywistym. Wystarczy spojrzeć na komunikację miejską, gdzie 80% 
podróżnych korzysta z urządzeń mobilnych: jedni sprawdzają pocztę e-mail, inni przeglądają 
profile społecznościowe, czy np. grają w gry, a część po prostu sprawdza najnowsze 
wiadomości w serwisach informacyjnych.  Duże tempo życia jest także wynikiem silnej presji 
na wydajność pracowników. Skoro ludzi powoli zastępują roboty, to trzeba jakoś w tym 
wyścigu walczyć o swoją pozycję, pokazać, że jest się na bieżąco i trzeba być w pracy nie 8, a 
24 godziny na dobę. Dziś to informacja jest towarem najcenniejszym, a w świecie tak 
szybkiego transferu wszelkiego rodzaju danych, ulega ona szybkiej deprecjacji. Za 
zmieniającymi się potrzebami ludzkimi podąża rynek urządzeń mobilnych, które wyposażane 
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są w kolejne nowe funkcjonalności. Współczesny telefon komórkowy (a raczej smartfon) 
pełni m.in. funkcję dostępu do internetu, aparatu telefonicznego, odtwarzacza MP3, kamery, 
mini telewizora, konsoli do gier, radia, budzika, książki adresowej, kalendarza, kalkulatora, 
ale coraz częściej też pulpitu do sterowania poszczególnymi urządzeniami w inteligentnym 
domu, czy kontrolera „parametrów osobistych” (np. dotyczących wysiłku fizycznego albo 
zużycia kalorii). Rozwojowi usług mobilnych sprzyjają nie tylko urządzenia, ale i jednoczesny 
rozwój techniczny infrastruktury. Kształtujące się usługi są coraz bardziej wymagające, nic 
więc dziwnego, że techniki 2G/3G, HSPA czy HSPA+ nie były w stanie spełnić rosnących 
„pozagłosowych” oczekiwań użytkowników. Głównym problemem była (pojawiająca się 
także w przypadku usług stacjonarnych) zbyt niska szybkość transmisji łącza. Stąd 
pojawiające się kolejne standardy – technika LTE/4G, charakteryzująca się wyższymi w 
porównaniu do już poprzednich technik parametrami, głównie pod względem szybkości 
transmisji (w tym przypadku na poziomie 300 Mb/s) oraz jej następcy, czyli LTE-Advanced 
(szybkość do 1,2Gb/s) i 5G (gdzie w warunkach laboratoryjnych osiągnięto nawet 100 Gb/s). 
Minimalne opóźnienia (na poziomie 1 milisekundy w standardzie 5G) pozwolą na połączenia 
niemal w czasie rzeczywistym. Zastosowań takich rozwiązań jest wiele, czego przykładem 
mogą być autonomiczne samochody, czy obsługa specjalistycznych robotów w fabrykach. 
Pojawianie się nowych rozwiązań technicznych oraz dynamikę w liczbie użytkowników 
telefonii mobilnej i w poziomie wskaźnika nasycenia w Polsce w latach 1996-2015 
zilustrowano poniżej.
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Komunikacja oparta o zaawansowane rozwiązania cyfrowe ma bardzo duże znaczenie także 
dla włączenia osób niepełnosprawnych, ze względu na systematyczne wprowadzanie szeroko 
pojętych udogodnień np. w kontaktach z urzędami, dostawcami usług telekomunikacyjnych 
etc. Dobre pokrycie sieciami komórkowymi jest warunkiem niezawodności funkcjonowania 
aplikacji wspierających osoby niepełnosprawne. Aplikacje te, aby były w pełni skuteczne 
i wydajne wymagają dobrego i pewnego połączenia z siecią bezprzewodową – zarówno 
komórkową, jak i lokalną (4G/LTE/LTE-Advanced, WiFi).

Ministerstwo Cyfryzacji zleciło szczegółową analizę wpływu rozwoju sieci szerokopasmowych 
na społeczeństwo i gospodarkę. „Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju 
Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu 
systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu” 
potwierdza tezę, że szerokopasmowy dostęp do internetu, podobnie jak inne techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies – ICT), 
stanowi katalizator wzrostu gospodarczego, zarówno w skali globalnej, jaki i regionalnej. 
Poniżej przedstawiam wnioski, płynące z w/w raportu.

Internet szerokopasmowy a PKB

Dodatkowy wzrost PKB w Polsce wynikający z rozwoju szerokopasmowego dostępu 
do internetu w kolejnych latach szacuje się na poziomie 0,8%. Mieści się on w zakresie 
podawanym w wynikach badań międzynarodowych, tzn. 0,76-1,5 pkt. proc. Należy 
podkreślić, że pomimo pewnej rozbieżności wyników, badania dość jednoznacznie wskazują 
na pozytywny wpływ szerokopasmowego dostępu do internetu na PKB.

Wyniki analiz pokazują, że dzięki internetowi szerokopasmowemu wzrost PKB był w Polsce 
wyższy o 0,5-0,6 pkt. proc. w latach 2003-2008 i o 0,7-0,9% w latach 2009-2014. Powyższe 
estymacje należy traktować jako górną granicę możliwego wpływu internetu 
szerokopasmowego na polskie PKB. 

Oszacowano, że do 2023 roku przyrost PKB w Polsce dzięki dostępowi do internetu 
szerokopasmowego wyniesie 5,11% (102,6 mld zł w cenach stałych z 2010 roku). Największy 
udział w tym przyroście będą miały duże przedsiębiorstwa - 51%. Wynika to z faktu, że są 
one silnie obecne w sektorach, gdzie często wykorzystuje się nowoczesne technologie, w 
tym również te bazujące na internecie szerokopasmowym. Średnie i małe przedsiębiorstwa 
będą miały udział w przyroście PKB wynoszący odpowiednio 25% i 24%. Dla porównania 
udział w wartości dodanej w 2010 roku wyniósł: 42% dla dużych przedsiębiorstw, 26% dla 
średnich i 32% dla małych. 

Wyniki analizy wskazują, że firmy z dostępem do szerokopasmowego internetu z gałęzi 
produkcyjnej generują o 6% wyższą sprzedaż eksportową niż firmy niekorzystające z sieci. 
Dla przedsiębiorstw z branży usługowej różnica jest większa – od 7,5 do nawet 10%.

Najbardziej znaczącymi zastosowaniami wykorzystującymi dostęp szerokopasmowy są usługi 
świadczone przez strony internetowe - 26% oraz e-rekrutacja - 25%. Duży udział - 16%, ma 
także e-handel, który jest i będzie wykorzystywany w wielu różnych branżach. Sektorami 
gospodarki, które dzięki szybkim łączom internetowym generować będą największy przyrost 

http://mc.bip.gov.pl/rok-2015/raport-koncowy-z-badania-dotyczacego-wplywu-rozwoju-internetu-szerokopasmowego-na-spoleczenstwo-i-gospodarke-w-polsce-w-ramach-projektu-systemowego-dzialania-na-rzecz-rozwoju-szerokopasmowego-dostepu-do-internetu.html
http://mc.bip.gov.pl/rok-2015/raport-koncowy-z-badania-dotyczacego-wplywu-rozwoju-internetu-szerokopasmowego-na-spoleczenstwo-i-gospodarke-w-polsce-w-ramach-projektu-systemowego-dzialania-na-rzecz-rozwoju-szerokopasmowego-dostepu-do-internetu.html
http://mc.bip.gov.pl/rok-2015/raport-koncowy-z-badania-dotyczacego-wplywu-rozwoju-internetu-szerokopasmowego-na-spoleczenstwo-i-gospodarke-w-polsce-w-ramach-projektu-systemowego-dzialania-na-rzecz-rozwoju-szerokopasmowego-dostepu-do-internetu.html
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PKB są: handel hurtowy i detaliczny - 19% udziału wszystkich sektorów, przetwórstwo 
przemysłowe - 14% oraz transport i gospodarka magazynowa - 11%. Sektor handlowy tak 
wysoką lokatę zawdzięcza rozwojowi e-handlu. W przetwórstwie przemysłowym znaczącą 
rolę odgrywają e-rekrutacja, e-handel oraz usługi świadczone przez strony internetowe. 
W transporcie natomiast wzrost produktywności generowany jest głównie przez 
oszczędności wynikające z współdzielenia zasobów i nawigacji online.

Internet a przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność

Przeprowadzone analizy wskazują na wpływ przewodowego szerokopasmowego dostępu do 
internetu na samozatrudnienie, na produktywność wyrażaną obrotami na pracownika oraz 
aktywnością międzynarodową. 

Znaczenie szerokopasmowego dostępu do internetu dla wzrostu gospodarczego najpełniej 
ilustruje historia rozwoju gospodarki internetowej. W prognozach przygotowanych 
w 2009 roku, szacowany wzrost jej udziału w PKB w latach 2009-2015 był na poziomie od 
1.4% (do poziomu 4,1% PKB) do 2,2% (czyli do poziomu 4,9% PKB). Tymczasem poziom ten 
gospodarka internetowa osiągnęła już w roku 2012. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój 
w latach 2013-2014 można przyjąć, że na koniec 2014 roku udział gospodarki internetowej 
przekroczył poziom 6% PKB. W tym czasie wzrost penetracji przewodowego 
szerokopasmowego dostępu do internetu wyniósł ok. 3.4%, a bezprzewodowego 12.6% (wg 
danych OECD). Łącząc rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu ze wzrostem 
gospodarki internetowej można stwierdzić, że ok. 1% wzrostu jej udziału w PKB przypada na 
10% wzrostu penetracji przewodowymi sieciami szerokopasmowymi. 

Podsumowując, wzrost penetracji szerokopasmowym dostępem do internetu sprzyja 
rozwojowi sektora MŚP, branży ICT oraz tych branż, które najintensywniej korzystają 
z cyfryzacji. Powoduje to wzrost udziału branży ICT i innych podlegających szybkiej cyfryzacji 
w całości gospodarki.

Internet a dochody Skarbu Państwa i JST

Dochody wygenerowane dzięki zwiększonemu dostępowi do szerokopasmowego internetu, 
stanowić będą do 2023 roku prawie 1% PKB. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz 
wyznaczono poziom dodatkowych wpływów podatkowych do 2023 roku - całkowita suma 
przychodów z tego tytułu w skali roku do końca okresu prognozy wynosi ok. 20 mld zł, co 
przekłada się na wzrost dochodów podatkowych o 7,6% w porównaniu z 2010 rokiem. 

Oszacowano także, że dzięki szerokopasmowemu dostępowi do internetu dochody własne 
wszystkich województw w 2023 roku będą większe o 431,2 mln zł. Dla wszystkich obszarów 
największy przyrost dochodów zapewni podatek CIT. Oszacowano, że w województwie 
mazowieckim dochody z tego tytułu w 2023 roku, dzięki dostępowi do internetu 
szerokopasmowego, będą większe o 91,8 mln zł.

Kolejnym ważnym elementem wpływu szerokopasmowego dostępu do internetu na finanse 
publiczne jest cyfryzacja usług publicznych i wynikające z niej oszczędności. Odwołując się do 
przykładu dobrych praktyk w Wielkiej Brytanii oszacowano, że budżet państwa mógłby 
zaoszczędzić dzięki cyfryzacji rocznie prawie 3 mld zł. Zatem łączna korzyść fiskalna ze 
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wzrostu dostępności sieci szerokopasmowych w Polsce do 2023 roku mogłaby wynieść 
nawet 23 mld zł.

Internet a administracja

Kluczowy wpływ inwestycji infrastrukturalnych i zwiększenia dostępności internetu na 
efektywność pracy urzędu polega na stworzeniu zachęty do prowadzenia 
modernizacji/wdrażania nowych systemów informatycznych i zmian organizacyjnych, 
w szczególności do zwiększonej otwartości na rozwiązania organizacyjno-technologiczne 
możliwe dzięki internetowi szerokopasmowemu (m.in. elektroniczna komunikacja ze 
światem zewnętrznym – komunikacja z innymi podmiotami i interesantami np. 
wideokonferencje, e-learning, udostępnianie informacji, gromadzenie danych 
z wykorzystaniem obrazu i dźwięku wysokiej rozdzielczości).

W związku z wdrożonymi usługami i prognozowanym wzrostem popytu na obecne e-usługi 
znaczna część urzędów dostrzega konieczność poprawy w zakresie przepustowości 
i niezawodności łącz internetowych. Stan infrastruktury szerokopasmowej w regionach jest 
jednak oceniany jako wystarczający do podniesienia parametrów usług.

Kierownictwo jednostek administracji publicznej dostrzega korzyści wynikające z możliwości 
jakie daje internet szerokopasmowy. Taki dostęp przeważnie stanowi element zachęty do 
stosowania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych i wdrażania nowych usług 
elektronicznych.

Zbierane dotychczas dane wskazują, że prawie połowa urzędów administracji udostępnia 
usługi elektroniczne bardziej zaawansowane niż oparte o tzw. wzór pisma ogólnego (48%). 
Ponad 80% urzędów informowało obywateli i przedsiębiorców o możliwości korzystania 
z usług administracji publicznej przez Internet i zachęcało do tego a ponad 30% urzędów 
umożliwia śledzenie postępu realizacji sprawy przez Internet.

Wzrost poziomu dostępu szerokopasmowego wśród obywateli i przedsiębiorstw wpływa 
pozytywnie na decyzje kierownictwa jednostki odnośnie rozwijania i wdrażania nowych 
usług przez urząd.

Wśród najczęściej wskazywanych przez samorządy barier, jakie stoją na drodze zwiększenia 
efektywności administracji elektronicznej są:

• małe wykorzystanie kanałów elektronicznych przez klientów (konieczność obsługi 
papierowej,

• bariery prawne uniemożliwiające usprawnienia,

• konieczność samodzielnego zapewnienia kompetencji i usług IT (brak centrów usług 
wspólnych, zagrożenia związane z outsourcingiem),

• niska jakość, trudność dostosowania wykorzystywanych systemów IT dla 
administracji,

• trudność przeprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych w realiach 
administracji publicznej.
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Nie ma jednak wyraźnej zależności pomiędzy poziomem dostępu do internetu w regionie 
a liczbą usług udostępnianych przez administrację publiczną.

Internet a miejsca pracy

Współczesne badania ekonomiczne upatrują w innowacjach związanych z rozwojem 
technologii internetowych źródło napędu rozwoju gospodarczego, którego pozytywne efekty 
odnotowywane są jednak przede wszystkim w perspektywie długookresowej. Informatyzacja 
społeczeństwa, z upływem czasu prowadzi do poprawy jakości i komfortu życia, wzrostu płac 
związanego z ograniczeniem zatrudnienia na stanowiskach mało produktywnych, zanikiem 
sektorów o niskim poziomie produktywności i stopniowym rozwojem w ich miejsce gałęzi 
gospodarki opartych na wiedzy i innowacjach. Jak pokazują analizy, internet odpowiadał za 
21% wzrostu produktywności 13 gospodarek krajów rozwiniętych przebadanych w latach 
2006-2011, a w miejsce każdego utraconego na skutek rozwoju nowych technologii miejsca 
pracy w długookresowej perspektywie powstawało nawet więcej nowych stanowisk. 

Zawodami, które łatwo jest zastąpić przez maszyny i komputery są te, które charakteryzują 
się powtarzalnością oraz wysokim stopniem algorytmizacji (np. pracownicy administracji, 
pracownicy obrotu pieniężnego, pracownicy do spraw informowania klientów, kasjerzy, 
pracownicy obsługi biurowej). Wymienia się tutaj również te czynności, które człowiek ze 
względu na ograniczoną siłę fizyczną czy niebezpieczne warunki, wykonuje z wysokim 
stopniem ryzyka utraty zdrowia.

Nie ulega wątpliwości, że szczególną rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych 
w kolejnych latach będzie miał szybki internet, dzięki któremu maszyny używane w produkcji 
będą mogły nie tylko wykonywać czynności na bazie prostych algorytmów, ale również te 
bardziej złożone oparte na koordynacji między samymi maszynami (internet rzeczy) oraz 
wykorzystaniem dostępu do danych z sieci.

Bezrobocie jest znaczenie wyższe w zawodach, dla których ryzyko automatyzacji jest 
większe. Według danych Diagnozy społecznej z 2015 roku, w zawodach o niskim ryzyku 
realne bezrobocie wynosiło 4%, w grupie zawodów o umiarkowanym ryzyku automatyzacji 
8%, a w tych wysoko zagrożonych aż 12%. Wyższe prawdopodobieństwo automatyzacji 
danego zawodu, to nie tylko większy odsetek osób pozostających bez pracy, ale także 
relatywnie mniejsza szansa na znalezienie pracy. Im wyższe zagrożenie automatyzacją, tym 
mniej jest ofert pracy w tym zawodzie w stosunku do liczby bezrobotnych.

Rozwój i upowszechnienie internetu szerokopasmowego to tylko jeden z elementów procesu 
automatyzacji. Przeprowadzone analizy pozwalają przewidzieć, że zagrożonych redukcją 
zatrudnienia z powodu rozwoju sieci jest 9,3% obecnie pracujących.

Przeprowadzone analizy pokazały, że zjawisko bezrobocia technologicznego występuje 
w Polsce oraz że znacząca część zatrudnionych pracuje w zawodach, na które popyt 
w perspektywie 10-20 lat będzie bardzo malał. Co więcej, już teraz widać, że osoby pracujące 
w takich zawodach są znacznie bardziej zagrożone bezrobociem i mają większe trudności ze 
znalezieniem nowej pracy, ze względu na znacząco niższą liczbę dostępnych dla nich ofert 
pracy.
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Internet a aktywność zawodowa

Korzystanie z internetu sprzyja posiadaniu pracy. Analizując status zawodowy osób, które 
w 2013 roku były bezrobotne, to wśród tych, którzy korzystali z internetu pracuje obecnie 
48%, a wśród niekorzystających tylko 33%. Większa jest również szansa na aktywizację osób 
biernych zawodowo jeśli korzystają one z sieci. Wśród użytkowników, którzy w 2013 roku 
byli bierni pracuje obecnie 27%, a wśród tych, którzy nie korzystali tylko 10%. 

Nie występuje już, obecny jeszcze kilka lat temu, efekt większych szans na utrzymanie 
zatrudnienia wśród osób korzystających z internetu. Zarówno wśród internautów, jak i wśród 
pozostałych osób ryzyko bezrobocia jest bardzo podobne – pracę straciło około 4% osób.

Kiedy przyjrzymy się pracownikom korzystającym z sieci, to okazuje się, że sposoby 
korzystania są istotnie związane z szansą znalezienia lepiej płatnej lub dodatkowej pracy. Im 
wyższe kompetencje ma dany pracownik, im wszechstronniej i w bardziej instrumentalny 
sposób korzysta z sieci tym jego szanse na zmianę pracy lub pozyskanie dodatkowej są 
wyższe. Szczególnie dwa obszary wykorzystania mają istotne statystycznie znaczenie. Po 
pierwsze jest to szukanie pracy przez internet, a po drugie korzystanie z internetu do 
pozyskiwania materiałów przydatnych do pracy. 

Korzystanie z internetu daje także dostęp do ogromnych zasobów wiedzy i przez część 
użytkowników jest wykorzystywane do podnoszenia swoich kompetencji. Jednocześnie 
internet jest także źródłem informacji o możliwościach podnoszenia umiejętności poza 
siecią.
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