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Ministerstwo Rozwoju 

Warszawa, 2017-02-08. 

 

Informacja nt. potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce 

 

Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, ale także całej 
gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność polskich branż w dużej mierze oparta jest na 
dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. W dobie globalnych zmian jest to jeden z kluczowych 
sektorów dla przyszłego wzrostu. 

Znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej dynamicznie rośnie. Kluczowymi 
trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big Data, Internet Rzeczy oraz 
cyberbezpieczeństwo. 

Polska stoi przed wyzwaniem zastąpienia dotychczasowych motorów wzrostu takich, jak: niskie koszty 
pracy, dotacje unijne oraz tempo wzrostu produktywności, a także – zniwelowania przyszłych 
niekorzystnych regulacji i czynników ekonomiczno-społecznych. Polskie firmy muszą szukać źródeł 
przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz 
rynkowych. 

Istotnym elementem pobudzania wzrostu sektora ICT oraz gospodarki będą inwestycje rządowe oraz 
stwarzanie otoczenia przyjaznego rozwojowi innowacji. Kołem zamachowym ogólnego wzrostu 
gospodarczego może stać się wzrost efektywności głównych sektorów gospodarki poprzez ich 
informatyzację. 

O ogromnym potencjale wzrostowym sektora ICT świadczy również duża liczba nowopowstałych 
startupów. Ponad 50% startupów powstaje bowiem w sektorze ICT. W ujęciu ilościowym polski sektor 
stanowi 7,6% rynku unijnego. Liczba polskich przedsiębiorstw z tej branży rośnie w średnim rocznym 
tempie 10,1%. 

Polski sektor ICT jest w dobrej kondycji, odnotowując średni roczny wzrost obrotów powyżej 8,6%. 
Stanowi to najwyższy wzrost w Europie. Relatywnie niższa wydajność polskiego sektora ICT widoczna 
jest jednak w obrotach na osobę zatrudnioną, które są prawie o połowę niższe niż w gospodarce 
niemieckiej. Sytuacja ta wskazuje na konieczność dalszego pobudzania sektora, a także inwestycji 
zarówno w infrastrukturę, jak i edukację. 

Głównymi motorami do dalszego wzrostu produktywności winny być inwestycje rządowe 
i przedsiębiorstw w innowacje. Jednym z warunków pobudzenia działalności inwestycyjnej polskich 
przedsiębiorstw jest stworzenie przejrzystego i stabilnego systemu prawnego regulującego działalność 
poszczególnych obszarów sektora ICT i zapewniającego większe bezpieczeństwo inwestycji. Polski 
sektor ICT charakteryzuje się znacząco wyższą innowacyjnością od innych sektorów polskiej 
gospodarki. Pozwala to na postrzeganie go jako dobrego obszaru do inwestycji. 

Dlatego też powstał między innymi Polski Fundusz Rozwoju. Jest to grupa instytucji finansowych 
i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony 
rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego 
sukcesu i bezpiecznej przyszłości. Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych 
i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie 
kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego 
przedsięwzięcia. Działamy w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy 
ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności. 

Branżowy Program Promocji (BPP) branży IT/ICT realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 
Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand. 

Głównym celem realizacji BPP jest prezentacja polskiej oferty produktów i usług ICT wśród partnerów 
zagranicznych oraz promocja Polski jako kraju wytwarzającego zaawansowane technologie i usługi, 
oferującego interesujące i innowacyjne rozwiązania, posiadającego potencjał do rozwoju na rynkach 
zagranicznych. Realizacja programu potrwa do końca czerwca 2019 r. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości zorganizuje w sumie 14 stoisk informacyjno-promocyjnych na branżowych targach 
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i konferencjach w Brazylii, Japonii, Korei Płd., Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Austrii 
i Portugalii, w tym siedmiokrotnie na wydarzeniach dedykowanych startupom. 

 
 
Analiza aktualnego stanu sektora ICT w Polsce wraz z oceną potencjału 
wzrostu i rozwoju w perspektywie do 10 lat  
(raport Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025 – w załączeniu) 
 

Rola makroekonomiczna sektora 
Wzrost znaczenia sektora w eksporcie, imporcie oraz zatrudnieniu; sektor ICT jako koło 
zamachowe rozwoju innych branż; sektor ICT jako środowisko dla tworzenia innowacji 
 
Udział sektora ICT w eksporcie i imporcie ogółem wyniósł w 2014 roku odpowiednio 7,47% i 7,28%. 
W wartościach bezwzględnych eksport ogółem w latach 2011-2014 wzrósł o 134,8 mld PLN co 
stanowi wzrost o 24%. Równocześnie eksport sektora ICT wzrósł o 17,3 mld PLN, czyli o 50%. 
Sytuacja ta pokazuje rosnące znaczenie sektora ICT dla polskiego eksportu oraz jego potencjał do 
dalszego rozwoju w tempie przekraczającym średnią dla innych branż. 
W badanym okresie 2011-2014 wzrosła również wartość importu. Import ogółem wzrósł o 81,2 mld 
PLN, co stanowi 13,% w stosunku do początku okresu. Import sektora ICT wzrósł natomiast o 8,4 mld 
PLN, czyli 19,6%. Podobnie jak w przypadku eksportu widoczne jest, iż import sektora ICT rósł 
szybciej- o 6,6 p.p. 
Polska jest 6. Państwem w Europie pod względem zatrudnienia w sektorze ICT. W 2014 roku wynosiło 
ono 315 094 etatów. Wartość ta stanowi w przybliżeniu 5% ogólnego zatrudnienia w sektorze dla 28 
państw Unii Europejskiej. Jednocześnie Polska odnotowuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu 
zatrudnienia. Parametr ten sugeruje zarówno znaczącą aktywność prorozwojową polskich 
przedsiębiorstw, jak również dużą skłonność podmiotów zagranicznych do lokowania swoich 
procesów w Polsce. Wzrost zatrudnienia w badanym okresie wynosił średnio 4,76%. Na przestrzeni 
lat 2010-2014 wyniósł natomiast 20,13%. Wartości te plasują Polskę kolejno na 2. oraz 3. miejscu 
pośród badanych państw. 
Według danych GUS – liczba osób pracujących w sektorze ICT wyniosła w 2015 r. 214,2 tys. (więcej 
o 9,1% w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 18,5% – w stosunku do 2012 r.), z czego ponad 
trzy czwarte stanowiły osoby pracujące w usługach ICT. Usługi informatyczne stanowiły również ten 
obszar działalności przedsiębiorstw, w którym było najwięcej pracujących wśród wszystkich 
zatrudnionych w usługach ICT (70,2%). Wartość przychodów netto ze sprzedaży w sektorze ICT 
zwiększyła się w porównaniu z 2012 r. o 9,8% do 139 mld zł w 2015 r. (nieznaczny spadek 
odnotowano jedynie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o – (0,7%). Największy wkład w generowanie 
przychodów sektora ICT mają usługi, a w szczególności telekomunikacja. W 2015 r. firmy zajmujące 
się produkcją ICT blisko trzy czwarte swoich przychodów uzyskiwały ze sprzedaży na eksport, 
podczas gdy przedsiębiorstwa oferujące usługi ICT – niespełna jedną piątą. W analizowanym okresie 
wartość tych przychodów w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją ICT ulegała nieznacznym 
wahaniom, natomiast w firmach usługowych przychody z eksportu rosły systematycznie. Największy 
udział we wspomnianych przychodach miały przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne 
(w 2015 r. – 67,0%). 
 
W latach 2012-2015 zaobserwować można wzrost (o 654 mln zł) nakładów poniesionych na 
działalność badawczą i rozwojową w sektorze ICT. W każdym badanym roku ponad 90% wartości 
nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw sektora ICT ponosiły firmy świadczące usługi ICT. 
W analizowanym okresie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora ICT wykazywały się większą 
innowacyjnością na tle przedsiębiorstw stanowiących całą gospodarkę (produkcja i usługi ogółem). 
W sektorze ICT najczęściej wprowadzano nowe lub istotnie ulepszone produkty. W 2015 r. wartość 
produkcji sprzedanej wyrobów ICT zmniejszyła się w porównaniu z 2014 r. o 1 mld zł. W całym 
analizowanym okresie regularnie wzrastała wartość eksportu oraz importu wyrobów ICT. W latach 
2012-2015 eksport wzrósł o 24,4%, a import – o 14,3%. 
 
Polska zajęła 36 miejsce w Globalnym Raporcie Konkurencyjności 2016-2017, opracowywanym przez 
Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum). Jest to awans o pięć pozycji w porównaniu 
z rokiem 2015 i równocześnie najlepsze miejsce Polski w historii tego rankingu. W badaniu wzięło 
udział 14 tysięcy firm ze 138 państw całego świata, w tym 214 z Polski. Naszą gospodarkę 
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zakwalifikowano do grupy przejściowej – aspirującej, dzięki innowacyjności, do grupy państw 
najbardziej konkurencyjnych. 
Według informacji przytoczonych przez Komisję Europejskiej sektor ICT w Europie wytwarza około 
4% PKB i zatrudnia 6 mln pracowników, zaś wartość dodana tego sektora w Unii przekracza 
580 mld EUR i stanowi prawie 10% wartości dodanej działalności przemysłowej ogółem. Należy 
również wspomnieć, że aż 17% wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój jest generowanych 
przez wspomniany segment gospodarki. 
 

Kapitał ludzki 
Wysoki poziom kwalifikacji kadr; relatywnie niskie koszty pracy; współpraca środowiska 
akademickiego i biznesu; malejąca przewaga kosztowa; wsparcie w postaci środków unijnych 

Kapitał ludzki Polski oceniany jest bardzo pozytywnie. Polska posiada duże zasoby 
wykwalifikowanych kadr. Odsetek absolwentów studiów wyższych 2014 wynosił 27% (w procentach 
osób w przedziale wiekowym 25-64), czyli był taki dokładnie taki, jak średnia europejska. 

Koszty pracy w ICT są o 45-70% niższe niż w krajach Europy Zachodniej. 
Niezbędne są do podjęcia działania w celu wzmocnienie związków między biznesem a środowiskiem 
akademickim, aby dostosować programy nauczania do potrzeb sektora zaawansowanych technologii 
oraz lepszego wykorzystania efektów badań w biznesie, np. poprzez wprowadzenie wymogu równego 
udziału środków z biznesu oraz publicznych na badania i rozwój. 
Dziś główne motory dotychczasowego wzrostu zwalniają – spada wartość inwestycji zagranicznych 
oraz tempo wzrostu produktywności oparte o niskie koszty pracy. Po 2020 r. prawdopodobnie skurczą 
się fundusze unijne i silnie odczujemy negatywne skutki zmian demograficznych. Ponadto z czasem 
upowszechniać się będą oczekiwania co do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w kontekście zmian 
klimatycznych, co jest szczególnie niekorzystne dla Polski ze względu na bogate złoża węgla. Polskie 
przedsiębiorstwa muszą zacząć szukać przewag innych niż kosztowa. Na dłuższą metę utrzymanie 
konkurencyjności za pomocą niskich cen będzie niemożliwe. 
 

Charakterystyka sektora ICT 
Duży popyt wewnętrzny; relatywnie niskie koszty; stabilność makroekonomiczna; duży 
potencjał rozwojowy 
 
Branża e-commerce rozwija się w tempie 20% rocznie. Jej wartość wyniosła 32 mld złotych. Mimo że 
obecnie stanowi ona relatywnie mały procent wymiany handlowej, jej udział będzie sukcesywnie rósł. 
Przewiduje się podwojenie przychodów z branży w perspektywie nadchodzących 5 lat. 
O ogromnym potencjale wzrostowym sektora ICT świadczy również duża liczba nowopowstałych 
startupów. Ponad 50% startupów powstaje bowiem w sektorze ICT. 
W latach 2014 – 2020 głównym programem finansowania projektów sektora ICT i wzmagającym trend 
zwiększania popytu będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Całkowita liczba środków 
przeznaczonych na program przekroczy 10 miliardów złotych, z czego 80% stanowią fundusze unijne. 
 
Samo wdrożenie i posiadanie technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwie nie przesądza 
jeszcze o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Obecnie technologie ICT w przedsiębiorstwach stają 
się dobrem koniecznym – tak jak energia elektryczna, paliwa, a nawet surowce do produkcji. Korzyści 
z technologii ICT są też oczywiste i bezpośrednio wpływają na efektywność prowadzonej działalności. 
Ostatnie dziesięciolecie było okresem, w którym nastąpiło względne nasycenie podstawowych, 
wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstw wspieranych informatyką. Obecnie jednak czasy się zmieniły, 
znakiem czasów w biznesie jest nowoczesna współpraca przedsiębiorstw, oparta na wykorzystaniu 
metod i technik elektronicznej wymiany danych. Te technologie w coraz większym stopniu zapewniają 
automatyczną współpracę polegającą na bezpośredniej wymianie danych i informacji pomiędzy 
systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Nie eliminuje to pracy ludzkiej, 
podnosi jednak wymagania dotyczące kwalifikacji techniczno-biznesowych, zmniejsza liczbę błędnych 
czynności i podnosi efektywność, co jest kolejnym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Według dostępnych danych, najbardziej zaawansowanymi pod względem wykorzystania technologii 
ICT branżami w Polsce są branże: transportu i magazynowania oraz handlu. Natomiast do branż 
najsłabiej wykorzystujących te technologie należą branże przetwórstwa przemysłowego, zaś 
budownictwo jest branżą najsłabiej korzystającą z dobrodziejstw tych technologii. 
Oczywiście jedną z najbardziej konkurencyjnych pod tym względem branż, również na tle Europy 
i świata, jest bankowość. Stanowi ona przykład obszaru, w którym wymogi konkurencji, dostęp do 
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kapitału inwestycyjnego oraz konieczność stałego utrzymywania wysokiego poziomu obsługi przez 
zastosowanie nowoczesnych technologii są podstawowymi czynnikami sukcesu tej branży.  
Znaczenie branży ICT wynika z ciągłego rozwoju i nieznanych granic potencjału tych technologii. 
Światowe i europejskie dane wskazują na tę branżę jako bezdyskusyjnie najważniejszą 
w perspektywie rozwoju gospodarki we wszystkich sektorach. Nie inaczej jest w Polsce. 
Polska umacnia pozycję jako znaczące – w regionie i na świecie – centrum usług IT. Już 33% 
sprzedaży firm działających na polskim rynku IT to przychód z usług informatycznych. Według Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przyczyną sukcesu Polski na tym rynku jest wysoka 
dostępność kompetencji cennych na skalę światową. 
Badania Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL (Association of Business Service 
Leaders in Poland) dowodzą z kolei, że 50% firm reprezentujących polski sektor usług IT prowadzi 
działalność na skalę globalną, a 80% świadczy usługi dla klientów z Europy Zachodniej. Co więcej, 
według analiz KPMG, Polska jest obecnie drugą – po Indiach – najbardziej atrakcyjną lokalizacją na 
świecie dla świadczenia outsourcingu usług IT. Eksperci wskazują, że w Polsce funkcjonuje 
najbardziej dojrzały rynek outsourcingu usług IT spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-
Wschodniej i Ameryki Południowej. Czyni to z Polski preferowaną lokalizację do wielu inwestycji 
w obszarze usług IT, a także wzmacnia pozycję obecnych na polskim rynku dostawców. Nic więc 
dziwnego, że – wedle przytoczonych wyżej analiz ABSL – aż 86% obecnych na polskim rynku 
dostawców różnego rodzaju usług informatycznych zanotowało w 2014 roku wzrost zatrudnienia. 
Dodatkowo 91% firm z branży usług IT zamierzało w 2015 roku po raz kolejny zwiększyć zatrudnienie. 
Systematycznie poszerzany jest też zakres usług IT świadczonych z Polski. Co ważne, w naszym 
kraju nie przybywa tylko centrów wyspecjalizowanych w stosunkowo prostych usługach. W Polsce 
systematycznie powstają kolejne centra kompetencyjne w zakresie zaawansowanych usług 
z pogranicza biznesu oraz IT, a także ośrodki badawczo-rozwojowe świadczące usługi na rzecz 
podmiotów powiązanych. Tego typu inwestycje dowodzą, że polska gospodarka stwarza dobre 
zaplecze do rozwoju lokalnych centrów kompetencyjnych i outsourcingowych. 
 

Otoczenie sektora ICT i porównanie międzynarodowe 
Relatywnie niski poziom cyfryzacji większości polskich branż; stabilność gospodarki; 
znacząca rola sektora publicznego w tworzeniu popytu; znacząca rola sektora publicznego w 
tworzeniu popytu; rosnąca konkurencja zagraniczna 
 
W Polsce w latach 2008 – 2014 PKB per capita wzrósł o 31%, a Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki 
o 70%. Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem Wzrostu Wskaźnika Cyfryzacji. 
Równocześnie Polska zajmuje szóste miejsce w Europie pod względem poprawiania kompetencji 
cyfrowych i dziesiąte miejsce pod kątem poprawiania otoczenia biznesowego. Równocześnie należy 
zauważyć, że Polska jest stosunkowo słabo rozwinięta pod względem cyfryzacji w porównaniu 
z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami w Europie. Cyfryzacja powinna podnieść efektywność także 
w sektorach najmniej związanych z cyfryzacją, takich jak górnictwo czy produkcja przemysłowa. 
Tymczasem jedynym sektorem ucyfryzowanym lepiej niż średnie wartości w UE jest branża 
finansowa. 
Dobra kondycja polskiej gospodarki, dynamiczny rozwój, a także stabilność ekonomiczna stanowią 
silny magnes dla inwestycji zagranicznych w Polsce.  
W ciągu ostatnich 25 lat realne PKB Polski wzrosło dwukrotnie. Wzrost nie został zatrzymany także 
w latach 2008 – 2009, w czasie światowego kryzysu finansowego. Cała Europa, oprócz Polski, 
pogrążyła się w recesji. Stało się tak, ponieważ już przed kryzysem Polska gospodarka rozwijała się 
w równowadze. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny były zadłużone mniej niż w innych krajach 
naszego regionu. Także zadłużenie zewnętrzne w porównaniu z innymi krajami było niższe. Owa 
stabilność i równowaga została utrzymana do dzisiaj. Od początku 2014 roku PKB rośnie w tempie co 
najmniej 3,1% rocznie. Udział sektora ICT w PKB wynosi około 8%. 
Około 25% popytu na usługi branży ICT w ostatnich latach stanowiły zamówienia publiczne wspierane 
funduszami unijnymi.  
Kraj o wysokim stopniu cyfryzacji będzie gotów konkurować na nowych rynkach, opartych o rozwój 
technologiczny. Także wobec rosnącego stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, 
azjatyckich i amerykańskich, cyfryzacja nie jest już możliwością, lecz koniecznością. Aby być 
gotowymi, liderzy biznesowi i rządy muszą nieustannie inwestować w technologie cyfrowe aby 
dostosowywać się do rynku i podwyższać pozycję konkurencyjną firmy czy kraju. 
Na szczycie listy krajów o wysokim poziomie informatyzacji społecznej są: Korea Południowa, Dania, 
Islandia, Wielka Brytania, Szwecja, Luksemburg, Szwajcaria, Hong Kong, Norwegia oraz Japonia. 
Kraje te oparły swoją narodową konkurencyjność na podstawie ICT produktów i usług. 
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W najbliższych latach kluczowymi trendami w ICT będą technologie w chmurze, Big Data, Internet 
Rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. 
 

Podsumowanie 
• Polski sektor ICT stanowi jeden z istotnych długookresowych motorów rozwoju gospodarki; 
 

• Malejąca przewaga kosztowa zmusza do poszukiwania nowych obszarów przewagi, innych 
niż cena; 

 

• Polska posiada znaczący potencjał wzrostu w porównaniu do pozostałych państw 
europejskich. 

 

• Segmentami o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu, w których Polska ma szanse 
osiągnąć specjalizację są: produkcja samochodów hybrydowych oraz inteligentny transport, 
branża gier, Internet rzeczy, FinTech oraz telemedycyna i sprzęt medyczny. 

 
 

Obszar E-państwo w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Innowacje w obszarze cyfryzacji są niezwykle ważnym elementem nowoczesnego przemysłu, który 
bazuje na technologiach ICT, zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji, rozwoju sztucznej 
inteligencji, czy efektywnego wykorzystania energii. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
koncentruje cele na tworzeniu warunków dla powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
w przemyśle, jednak również wiele uwagi poświęca budowie E-państwa, którego sprawne 
funkcjonowanie jest nieodłącznym elementem rozwoju nowoczesnego państwa. 

Celem budowy E-państwa jest dostarczenie wysokiej jakości usług na rzecz obywateli, w tym również 
przedsiębiorców, w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające logiczny i spójny 
system informacyjny państwa, zbudowany i utrzymywany przy współpracy wszystkich podmiotów na 
różnych szczeblach administracji publicznej. Efektem działań w tym zakresie będzie zwiększenie 
zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo e-usług, jak i poziomu ich wykorzystania. 
Elektronizacja procesów obsługi obywateli i przedsiębiorców, jak również tych wewnątrz administracji, 
może w dłuższej perspektywie przyczynić się do poprawy funkcjonowania administracji, obniżenia 
kosztów obsługi i wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Efektem działań w tym 
zakresie będzie zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości 
publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli. Zakłada się, że 
w wyniku podjętych działań zwiększy się odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach 
z administracją publiczną z 16% w 2015 r. do 25% w 2020 r. i 40% w 2030 r. 

Budowa E-państwa to także zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do infrastruktury 
szerokopasmowej, umożliwiającej dostęp do szybkiego Internetu. Polska realizuje w tym zakresie cele 
wyznaczone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, obejmujące zapewnienie powszechnego dostępu do 
Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku oraz doprowadzenie do wykorzystania 
usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 
roku. Działania w tym obszarze ukierunkowane są z jednej strony na tworzenie warunków dla rozwoju 
sieci szerokopasmowych, z drugiej strony podejmowane są inwestycje w szybkie sieci 
szerokopasmowe, w szczególności na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do Internetu na 
warunkach rynkowych. Obejmują one także likwidację zidentyfikowanych barier administracyjnych 
i prawnych utrudniających rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wsparcie MŚP realizujących 
inwestycje infrastrukturalne poprzez udostępnienie produktów finansowych dostosowanych do ich 
potrzeb. Inwestycje w szybkie sieci szerokopasmowe pozwolą także na budowę Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej, czyli sieci o wysokich parametrach (przepustowość co najmniej 100 Mb/s) łączącej 
wszystkie szkoły w Polsce. 

Zwiększaniu podaży usług cyfrowych oraz ich wykorzystaniu przez społeczeństwo służyć będzie, obok 
działań związanych z rozwojem treści cyfrowych oraz sieci szerokopasmowych, rozwój e-kompetencji 
społeczeństwa oraz zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu do zasobów instytucji 
publicznych. Informacje sektora publicznego, w tym zasoby nauki i kultury, mogą stanowić fundament 
dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki poprzez 
tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym. Program 
Otwierania Danych Publicznych, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału informacji gromadzonych 
przez administrację. Rozwój e-kompetencji w społeczeństwie będzie stymulowany poprzez działania 
na rzecz włączenia obywateli w kreowanie społeczeństwa informacyjnego, ograniczenie zjawiska 
wykluczenia cyfrowego oraz rozwój umiejętności cyfrowych na każdym poziomie. 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Jednym ze źródeł finansowania projektów w ww. obszarze jest Program Polska Cyfrowa (POPC). 
W POPC możliwe jest wsparcie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, administracji rządowej, 
realizującej projekty teleinformatyczne dla obywateli i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 
instytucji kultury, jednostek naukowych i przedsiębiorców. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld 
euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł.  

Priorytety POPC (3 osie tematyczne):  

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (alokacja 1 020,22 euro) 

 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach.  

o W ramach drugiego konkursu na dostęp do szybkiego Internetu obligatoryjne jest 
podłączenie wszystkich szkół do Internetu (przepustowość co najmniej 100 Mb/s). 

o Zaplanowano również uruchomienie instrumentów finansowych (1 mld PLN) dla 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych na projekty dotyczące dostępu do szybkiego 
Internetu. 

 
2. E-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro) 

 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; 

 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;  

 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. 
 

3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro) 

 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym nauka 
programowania/kodowania w szkołach; 

 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej; 

 E–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych 
problemów społecznych lub gospodarczych; 

 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania 
technologii cyfrowych. 

Stan wdrażania POPC [31 stycznia 2017 r.] 

 W ramach Osi 1-3 POPC do końca stycznia ogłoszono 18 naborów na 7,5 mld zł środków UE, 
tj. 86% alokacji; 

 Zatwierdzono do dofinansowania 120 wniosków o dofinansowanie na blisko 2 mld zł środków UE, 
tj. 23% alokacji; 

 Podpisano umowy na dofinansowanie 116 projektów o wartości 1,9 mld zł tj. 22% alokacji (97% 
zatwierdzonych wniosków); 

 Aktualnie w każdej osi (1-3) trwają nabory, łączenie 9 naborów na 5,0 mld zł środków UE, tj. 58% 
alokacji, w tym na 3 mld zł na budowę sieci szerokopasmowych;  

 W 2017 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych 6 naborów na kwotę 1,4 mld zł środków UE, 
a także uruchomienie środków na instrumenty finansowe w sieciach szerokopasmowych na 
1 mld PLN. 

 


