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w s t ę p

Żyjemy w czasach szybkich przemian technologicznych, które mają 
coraz większy wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. W minionych 
latach dla większości z nas naturalnym elementem życia stał się 
szybki mobilny internet czy smartfony; coraz więcej usług dostęp-
nych jest online, w chmurze, poprzez platformy odmieniające kolej-
ne sektory światowej gospodarki. Przez świat przetacza się cyfrowa 
rewolucja. Tuż za rogiem jest już masowa produkcja elektrycznych 
i autonomicznych aut, budowa sieci 5G oraz wszechobecna sztucz-
na inteligencja. Technologie te ułatwiają życie, ale zarazem stanowią 
ogromne wyzwanie dla społeczeństwa. Umiejętność sprawnego 
ich oswojenia i posługiwania się nimi w codziennym życiu i pro-
cesach biznesowych ma bezpośrednie przełożenie na konkuren-
cyjność gospodarki, a tym samym na miejsca pracy i zasobność 
portfela. 

Szybka zmiana technologiczna skutkuje również głęboką ingerencją 
w tkankę społeczną. Utrata miejsc pracy bądź kurczenie się całych 
sektorów gospodarki, a także migracja relacji społecznych do sie-
ci stanowią poważne wyzwania społeczne i gospodarcze. Nowe 
technologie mogą wpłynąć na ceny mieszkań w centrach miast 
czy zmienić układ sił na rynku pracy, co na pewno będzie wymagać 
właściwych kroków, w tym odpowiednich regulacji sektora tech-
nologicznego. Sytuacja ta wymaga planów, wizji oraz proaktywne-
go działania. Dlatego też oczekujemy od decydentów dojrzałości, 
wiedzy i zaangażowania. 

Często pomijanym aspektem jest tu społeczeństwo, choć oczeki-
wania, lęki oraz wiedza związana z nowymi technologiami ma bar-
dzo istotne długofalowe znaczenie. Artykułowanie oczekiwań 
i lęków pełni istotną rolę w procesie wypracowywania kierunku 
rozwoju kraju. Poziom wiedzy społeczeństwa i jego percepcja 
w zakresie rozwiązań technologicznych są ważne w budowie po-
parcia społecznego wokół konkretnych inicjatyw i działań. Jako 
przykład można wskazać smog – dopiero wzrost wiedzy społecznej 
o zagrożeniach przełożył się na działania władz. Co więcej, techno-
logia umożliwia rozwiązanie konkretnych problemów. Emisja CO2 
skutkuje ocieplaniem się klimatu, a w Polsce dodatkowo powoduje 
wysuszanie gleby i stepowienie niektórych części kraju. Zmiany 
technologiczne natomiast pozwalają na jej redukcję, a także lepsze 
zarządzanie wodą. Jednocześnie są one kosztowne, a inwestycje 
w tym obszarze wymagają poparcia społecznego. 

Innym wyzwaniem stojącym przed Polską jest starzenie się społe-
czeństwa. Skutkuje ono mniejszą liczbą rąk do pracy oraz stanowi 
wyzwanie dla osób opiekujących się starzejącymi się członkami 
rodziny. Technologia może pomóc również w tym obszarze. Auto-
matyzacja umożliwia zastępowanie brakujących pracowników opro-
gramowaniem oraz robotami, a opieka nad osobami w podeszłym 
wieku staje się łatwiejsza dzięki rozwiązaniom zdalnej diagnostyki 
i monitoringu. Jednocześnie rozwiązania te mogą być postrzega-
ne jako dehumanizujące; dlatego ważne jest poparcie społeczne 
podczas ich wdrażania.

Oprócz wymienionych już wyzwań przed Polską gospodarką stoi 
jeszcze szereg innych, do których można zaliczyć chociażby brak 
pracowników, rosnącą konkurencję międzynarodową utrudniającą 

1  Upskilling Hopes & Fears, PwC, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019 – 09 – 11-digital-upskillin-survey.html.
2  The Future of Jobs Report 2018. WEF 2018, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018.

zbudowanie narodowych czempionów w wybranych gałęziach go-
spodarki, rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego czy co-
raz większą liczbę lekarzy pracujących w wieku emerytalnym. 

Jak już wspomniano, w obecnych czasach żaden z nich nie może 
być – przy zachowaniu obecnego poziomu życia – skutecz-
nie rozwiązany bez wykorzystania nowoczesnych technologii.  
Powszechna staje się opinia, że współczesne społeczeństwa 
osiągnęły swój limit rozwoju. Niezbędna jest zatem swoista re-
forma społeczna – a jej prekursorem są Japończycy, którzy na-
zywają ją społeczeństwem 5.0. Definiują oni społeczeństwo 5.0 
jako skoncentrowane na człowieku (ang. human-centric society), 
równoważące postęp gospodarczy w celu rozwiązywania prob-
lemów społecznych za pomocą technologii, silnie integrujących 
cyberprzestrzeń i przestrzeń fizyczną. Mowa tu o społeczeństwie, 
które cechuje zintegrowanie, przenikanie się i osadzenie cyber-
przestrzeni w prawdziwym świecie, nazwanym także superinte-
ligentnym lub kreatywnym. To kolejne społeczeństwo po myśliw-
skim (ang. hunting society), agrarnym, przemysłowym czy w końcu 
informacyjnym – obecnym. 

Japonia przedstawiła zatem wizję nowego społeczeństwa, w którym 
można rozwiązać różne wyzwania społeczne dzięki wykorzystaniu 
technologii. W ten sposób społeczeństwo przyszłości ma być takim, 
w którym ludzkie życie stanie się jeszcze wygodniejsze, zapewniając 
przy tym zrównoważony i trwały rozwój kraju.

Tylko jak dojść do społeczeństwa 5.0 i co je cechuje? Na pewno 
otwartość i innowacyjność. Niestety mimo podejmowanych wysił-
ków Polska wciąż ma sporo do nadrobienia, by trafić do czołówki 
rankingów innowacyjności. Według ostatniego, opublikowanego 
przez Komisję Europejską zestawienia, zajmujemy w nim 4. miejsce 
od końca wśród pozostałych krajów unijnych. Czołówkę niezmien-
nie okupują kraje skandynawskie oraz zajmująca pierwsze miejsce 
Szwajcaria. 

Co kryje się za ich sukcesem? Wszechobecna i stale pogłębiana 
współpraca – nie tylko między biznesem, administracją publiczną 
a trzecim sektorem, lecz także między korporacjami a innowacyj-
nymi przedsiębiorcami i start-upami, oraz nakłady inwestycyjne 
państwa w obszarze innowacyjności.

Jak zatem edukować społeczeństwo na temat korzyści wynika-
jących z rozwoju innowacji, budując świadome, współpracujące 
i nowoczesne społeczeństwo 5.0? Jak stymulować taką współpra-
cę, by budować ekosystem rozwoju innowacji, przyczyniający się 
do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki? Pytania o eduka-
cję społeczeństwa szczególnie nabierają znaczenia, kiedy zestawimy 
je z prognozami mówiącymi, że znaczną cześć czasu pracy w Polsce 
zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. 
Szacunki ekonomistów potwierdzają obawy pracowników: 46% 
pracowników w Polsce jest zdania, że automatyzacja stwarza ry-
zyko dla istnienia pewnych miejsc pracy1, a ekonomiści2 wskazują, 
że do 2022 roku globalnie 75 mln miejsc pracy może zostać usunię-
tych przez zmiany w podziale pracy między ludzi i maszyny, podczas 
gdy 133 mln nowych może powstać w wyniku nowego podziału 
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pracy między ludźmi, maszynami i algorytmami. Problemem jest 
zatem niedopasowanie kompetencji pracowników do nowych 
miejsc pracy. Wśród powodów takiego stanu rzeczy można wy-
mienić globalizację, tempo zmian technologicznych, niedostateczną 
dynamikę rozwoju systemu edukacji i kształcenia ustawicznego oraz 
nieduże wsparcie dla zmiany zawodu. Zakłada się zatem, że pro-
gnozowane przemiany gospodarcze będące wynikiem postępu 
technologicznego, jeśli będą odpowiednio zarządzane, powinny 
doprowadzić do wyższej jakości pracy i życia oraz lepszych miejsc 
pracy dla wszystkich. Jeśli jednak procesem przekwalifikowywa-
nia pracowników zajmiemy się w sposób niewłaściwy, powstanie 
poważne ryzyko rozszerzenia luki w umiejętnościach, zwiększenia 
nierówności społecznych i jeszcze większej polaryzacji społeczeń-
stwa. Według Digital Europe aż 52%3 europejskich pracowników 
potrzebuje przekwalifikowania do 2025 roku, ponieważ wielu gro-
zi technologiczne bezrobocie. W wyniku niedopasowania kom-
petencji zatrudnionych do oczekiwań pracodawców europejska 
gospodarka traci 2,14%4 wydajności rocznie – zgodnie z niedaw-
nym badaniem zleconym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny. Sytuacja będzie jeszcze gorsza w przyszłości z powodu 

3  Digital skills, https://www.digitaleurope.org/policies/digital-skills/.
4  Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/

skills-mismatches-impediment-competitiveness-eu-businesses.
5  Quality of life indicators – education, Proportion of the population aged 25 – 64 years having participated in in lifelong learning, Eurostat, https://ec.europa.eu/

eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Proportion_of_the_population_aged_25 – 64_years_having_participated_in_in_lifelong_learning,_2017_(%25)_
QoL18.png.

tendencji demograficznych oraz trwającego postępu technolo-
gicznego, o ile nie zostaną podjęte żadne reformy. Potrzebne jest 
zatem pilne opracowanie strategii masowego przekwalifikowywania 
pracowników i aktualizowania ich wiedzy z uwagi na zmiany techno-
logiczne zachodzące na rynku pracy. Inwestowanie w umiejętności 
cyfrowe i ustawiczne kształcenie Europejczyków jest warunkiem 
koniecznym na drodze do dalszego rozwoju gospodarczego. Tylko 
jak tego dokonać, skoro Polacy są obecnie w ogonie społeczeństw 
uczących się przez całe życie5 i rzadko dostosowują swoje kompe-
tencje do zachodzących zmian na rynku pracy?

Potrzebujemy śmiałych działań. Jesteśmy przekonani, że niniejszy 
raport wnosi solidny element do dyskusji o nich. Stanowi on źródło 
niezależnej i obiektywnej wiedzy o nastrojach i świadomości spo-
łecznej odnośnie do nowych technologii. Ich zrozumienie pozwoli 
zbliżyć się do realizacji wizji społeczeństwa 5.0, które aktywnie 
wykorzystuje technologie celem rozwiązania poważnych proble-
mów państwa.

Życzymy owocnej lektury.

Aleksander Kutela

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI DIGITAL POLAND, 
WICEPREZES RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

Piotr Łuba

PARTNER, LIDER FRONT OFFICE  
TRANSFORMATION, PWC

Markus Sieger

PREZES ZARZĄDU ZAKŁADÓW  
FARMACEUTYCZNYCH POLPHARMA

Alina Lempa

PREZES ZARZĄDU IQS,  
CZŁONEK ZARZĄDU OFBOR, 
CZŁONEK YPO
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p o d s u m owa n i e  z a r z ą d c z e

STRATEGICZNE 
WYZWANIA

Spośród szeregu strategicznych 
wyzwań stojących przed Polską 
w XXI wieku Polacy są najbardziej 
świadomi kwestii dotyczących: 
środowiska i klimatu, zdrowia 
i opieki medycznej oraz zagadnień 
demograficznych.

NASTAWIENIE 
POLAKÓW

97% Polaków uważa, że nowe 
technologie są potrzebne, a ponad 
90% dostrzega ich kluczową rolę 
w rozwoju polskiej gospodarki, 
doceniając wygodę, oszczędność czasu 
oraz pieniędzy.



PROFILE POLAKÓW

40% Polaków stanowią 
technoentuzjaści, 38% technosceptycy, 
12% to wybredni użytkownicy 
technologii, a 10% – osoby odrzucające 
technologię. 

OBAWY POLAKÓW

Wśród obaw związanych z używaniem 
nowych technologii Polacy 
wskazują alienację oraz rozpad 
więzi społecznych (ludzie ze sobą 
nie rozmawiają – 83%), a nawet 
różne rodzaje chorób będące 
wynikiem korzystania z nowych 
technologii (45%). 

CHĘĆ SKORZYSTANIA

Polacy patrzą na nowe technologie  
wybiórczo i silnie pragmatycznie –  
doceniają rozwiązania ułatwiające 
podróże, ograniczające zużycie energii 
oraz zapewniające jej nowe źródła, 
postęp w medycynie czy motoryzacji 
oraz załatwianie spraw urzędowych 
przez internet.



Zdrowie jest dla Polaków najważniejsze. W „Diagnozie społecznej” 
w latach 2000 – 2015 niezmiennie we wszystkich pomiarach naj-
większy odsetek rodaków (ok. 70%) do trzech kardynalnych warto-
ści zaliczał zdrowie. Również sprawy związane ze zdrowiem – takie 

jak zanieczyszczenie środowiska, mała dostępność opieki medycz-
nej, słaba jakość systemu ochrony zdrowia, marna dieta – znalazły 
się na czele najważniejszych zdaniem respondentów problemów 
nękających nasz kraj. 

ś w i a d o m o ś ć p o l a ków w z a k r e s i e  s t r at eg i c z n yc h w y z wa ń s toj ą c yc h 
p r z e d p o l s k ą o r a z c h ę ć w y ko r z y s ta n i a  n ow yc h t ec h n o lo g i i 
d o i c h r oz w i ą z a n i a

1.

ROŚNIE ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE 86%

CORAZ DŁUŻEJ CZEKA SIĘ W POLSCE  
NA WIZYTĘ U LEKARZA LUB ZABIEG W SZPITALU 85%

POGODA W POLSCE JEST CORAZ BARDZIEJ UCIĄŻLIWA – CORAZ CZĘŚCIEJ MAMY 
DO CZYNIENIA Z SUSZAMI, POWODZIAMI, WYSOKIMI TEMPERATURAMI 85%

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO SIĘ STARZEJE,  
JEST CORAZ WIĘCEJ OSÓB MAJĄCYCH 60 LUB WIĘCEJ LAT 83%

POLSKA SŁUŻBA ZDROWIA DZIAŁA BARDZO SŁABO,  
NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z NOWOCZESNYCH LEKÓW I TERAPII 77%

POLACY ODŻYWIAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ NIEZDROWO,  
CO PRZEKŁADA SIĘ NA OTYŁOŚĆ I CHOROBY 77%

W POLSCE WCIĄŻ MAMY ZA MAŁO DRÓG DOBREJ JAKOŚCI 75%

WSIE I MNIEJSZE MIASTA SIĘ WYLUDNIAJĄ 71%

POLSKA NIE JEST GOTOWA, BY ZASTĄPIĆ WĘGIEL INNYMI,  
NIESZKODLIWYMI DLA ŚRODOWISKA ŹRÓDŁAMI ENERGII I PRĄDU 68%

POLACY ZA MAŁO DBAJĄ O WSPÓLNE DOBRO,  
ROBIĄ COŚ DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 67%

POLACY Z NIEPOKOJEM PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ,  
NIE WIEDZĄ, CZY BĘDĄ W STANIE SIĘ UTRZYMAĆ 66%

W POLSCE BRAKUJE RĄK DO PRACY, JEST ZA MAŁO PRACOWNIKÓW 66%

PRACODAWCY NIE INWESTUJĄ WYSTARCZAJĄCO  
W ROZWÓJ I KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW 65%

POLACY ZA DUŻO PRACUJĄ 63%

SZKOŁY I UNIWERSYTETY W POLSCE NIE POTRAFIĄ PRZYGOTOWAĆ DZIECI 
I STUDENTÓW DO RADZENIA SOBIE W PRZYSZŁYM ŚWIECIE 63%

WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW OBECNIE PRACUJĄCYCH  
ZA GRANICĄ NIE WRÓCI JUŻ DO POLSKI 62%

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI NIE JEST WSPIERANE  
NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W WYSTARCZAJĄCYM STOPNIU 57%

WKRÓTCE BĘDZIE W POLSCE BRAKOWAĆ PRĄDU,  
TRZEBA BĘDZIE ZA NIEGO DUŻO PŁACIĆ 56%

W POLSKIM ROLNICTWIE PRODUKUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ W SPOSÓB PRZEMYSŁOWY, 
BEZ DBANIA O TO, BY JEDZENIE BYŁO ZDROWE I SMACZNE 56%

W POLSCE NIE DZIAŁA DOBRZE TRANSPORT PUBLICZNY  
– AUTOBUSY, POCIĄGI, KOMUNIKACJA MIEJSKA 49%

ZBYT MAŁO POLAKÓW MA DOSTĘP DO SUPERSZYBKIEGO INTERNETU 47%

SPRAW URZĘDOWYCH NIE MOŻNA ZAŁATWIĆ  
W WYGODNY SPOSÓB PRZEZ INTERNET 45%

POLSKIE FIRMY I PRODUKTY SĄ ZACOFANE,  
NIE SĄ TAK NOWOCZESNE JAK ZAGRANICZNE 37%

WYKRES 1. ODPOWIEDŹ ANKIETOWANYCH NA PYTANIE „CO PANA/PANI ZDANIEM JEST WAŻNYM PROBLEMEM NASZEGO KRAJU”. 
ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI)  

NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 24.07 – 4.08.2019.

prof. Janusz Czapiński
PSYCHOLOG SPOŁECZNY, PROFESOR W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE, WIELOLETNI 
KIEROWNIK PROJEKTU „DIAGNOZA SPOŁECZNA”
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To wyjątkowe docenianie problemów zdrowotnych ma jednak zadzi-
wiająco małe przełożenie na indywidualne decyzje i realne preferen-
cje rodaków. Na przykład niecałe 3% według „Diagnozy społecznej” 
wybiera dietę wegetariańską bądź wegańską (radykalnie ogranicza 
lub rezygnuje ze spożycia mięsa), a gotowość zastępowania mięsa 
przez zbliżone smakiem produkty roślinne wyraża zaledwie 18%; 
podobny odsetek poddałby się operacji wykonywanej przez robo-
ta! Konsultacje u lekarza przez internet za pomocą kamery wideo, 
co radykalnie skróciłoby czas oczekiwania na diagnozę i leczenie, 
wybrałoby nieco więcej, bo 1/3 respondentów. Zdecydowanie chęt-
niej, tu połowa Polaków, założylibyśmy sobie specjalną opaskę mo-
nitorującą stan zdrowia i przesyłającą informacje do lekarza. Wszak 
upowszechnienie nowych technologii w medycynie pozytywnie 
ocenia ponad 90% społeczeństwa. Chcielibyśmy zatem mieć nowo-
czesny system ochrony zdrowia, wyposażony w najnowocześniejszy 
sprzęt, ale leczyć powinni nas ludzie w bezpośrednim kontakcie.

Zastosowanie nowoczesnych technologii rodacy widzą zdecydo-
wanie gdzie indziej, głównie w produkcji czystej energii, co zdrowiu 
zresztą też się może przysłużyć.

Rezerwę wobec sztucznej inteligencji widać w niechęci do pod-
różowania pojazdami autonomicznymi (bez kierowcy). Nie świad-
czy to jednak, moim zdaniem, o negatywnym stosunku rodaków 
do AI czy o lęku przed tym „potworem”, który mógłby się wymknąć 
spod ludzkiej kontroli, co wieszczy już dziś wielu polityków i na-
ukowców. Jest to raczej dowód na realistyczną ocenę stopnia za-
awansowania prac nad sztuczną inteligencją. Zaczekajmy, zdają się 
mówić respondenci, na wiarygodne statystyki korzyści i negatyw-
nych skutków upowszechnienia AI w życiu codziennym, a wówczas 
zdecydujemy, czy wsiąść do autobusu bez kierowcy czy „pociągu 
byle jakiego” bez maszynisty. Wykres przedstawiający nastawienie 
do nowych technologii jest potwierdzeniem tego założenia: nawet 
wśród technosceptyków ocena rzadko spada poniżej połowy skali 
pozytywnych opinii.

Najmniej pochlebne nastawienie, zarówno wśród technoentu-
zjastów, jak i technosceptyków, dotyczy żywności. Zapewne jest 
to echo bardzo negatywnego stosunku Polaków do genetycznie 
modyfikowanych organizmów. 

WYKRES 2. ODPOWIEDŹ ANKIETOWANYCH NA PYTANIE „CZY CHCIAŁBY/CHCIAŁABY PAN/PANI SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH TECHNOLOGII”. 
ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI)  

NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 24.07 – 4.08.2019.

PANELE SŁONECZNE INSTALOWANE NA DACHACH  
KAŻDEGO DOMU CELEM PRODUKCJI CZYSTEGO PRĄDU 94%

POWSZECHNIE INSTALOWANE WIATRAKI GENERUJĄCE CZYSTY PRĄD 86%

KORZYSTANIE Z APLIKACJI, KTÓRA NA BIEŻĄCO  
WSKAŻE WOLNE MIEJSCE PARKINGOWE W MIEŚCIE 86%

ELEKTRYCZNE SAMOCHODY 81%

UCZENIE SIĘ, KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ PRZEZ INTERNET 79%

NOSZENIE SPECJALNYCH OPASEK MONITORUJĄCYCH  
STAN ZDROWIA I PRZESYŁAJĄCYCH INFORMACJE DO LEKARZA 77%

KORZYSTANIE Z APLIKACJI NA SMARTFONIE,  
KTÓRE POZWALAJĄ NA ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKÓW OBCYCH 74%

UDOSTĘPNIANIE INSTYTUCJOM NAUKOWYM SWOICH  
ANONIMOWYCH WYNIKÓW BADAŃ MEDYCZNYCH W CELU  

STWORZENIA NOWYCH METOD LECZENIA WYBRANYCH CHORÓB 
72%

GŁOSOWANIE W WYBORACH (NP. DO SEJMU) PRZEZ INTERNET 64%

ZAMIAST LISTÓW I FAKTUR PAPIEROWYCH  
– CAŁA KORESPONDENCJA PRZEZ INTERNET 64%

ZAMONTOWANIE W DOMU I NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU  
KILKUNASTU MAŁYCH ANTEN (OKOŁO 30 CM),  

KTÓRE POZWOLĄ KORZYSTAĆ Z SUPERSZYBKIEGO INTERNETU
61%

SKLEP BEZ OBSŁUGI – SAMEMU TRZEBA ZESKANOWAĆ  
WYBRANE PRODUKTY, A PRZY WYJŚCIU SKLEP ŚCIĄGA OPŁATĘ Z KONTA 56%

PŁACENIE ZA POMOCĄ ODCISKU PALCA  
LUB SKANU SIATKÓWKI OKA CZY WIDEOWERYFIKACJI TWARZY 53%

KONSULTACJA U LEKARZA PRZEZ INTERNET – ZA POMOCĄ KAMERY WIDEO 51%

DOSTARCZANIE PRZESYŁEK PRZEZ DRONY,  
KTÓRE WYLĄDUJĄ I ZOSTAWIĄ PRZESYŁKĘ NA PODWÓRKU 48%

ROBOTY OPIEKUJĄCE SIĘ STARSZYMI OSOBAMI 34%

ZASTĘPOWANIE PRODUKTÓW MIĘSNYCH  
PRZEZ ZBLIŻONE SMAKIEM ZAMIENNIKI ROŚLINNE 32%

OPERACJA (NP. WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO)  
DOKONYWANA PRZEZ ROBOTA, A NIE CHIRURGA 31%

PODRÓŻ AUTOBUSEM, W KTÓRYM NIE MA KIEROWCY,  
AUTOBUS JEST KIEROWANY PRZEZ AUTOPILOTA 29%
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Obawy o złe skutki są zatem zacznie słabsze niż nadzieje na ko-
rzyści płynące z nowych technologii. Jedynie relacje społeczne 
są zdaniem większości narażone na szwank: nowe technologie 
oddalają ludzi od siebie. Jest to o tyle dziwne, że smartfony i portale 
społecznościowe zwiększają intensywność kontaktów społecznych. 
Być może jednak kryje się za tym żal za częstszymi dawniej spot-
kaniami face-to-face.

Czy można zwiększyć gotowość Polaków do korzystania z nowych 
technologii, zwłaszcza tych z zakresu sztucznej inteligencji, i z ofer-
ty usług, których eksplozję przyniesie 5G? Można. Nie perswazją 
i nie edukacją wszakże. 

Głównym kryterium wszelkich decyzji, nie tylko konsumen-
ckich, są pieniądze – cena jest ważniejsza od jakości. Dowodów 
na to jest cała masa: choćby tempo rozpowszechniania smartfonów 

i telewizorów smart wprost proporcjonalne do spadku ceny. Jeśli 
więc podróż autonomicznym autobusem będzie odpowiednio tań-
sza niż autobusem z kierowcą, wzrośnie gotowość o skorzystania 
z takiego wehikułu. 

Ale jest też drugie, równie ważne, a może nawet ważniejsze pytanie: 
czy Polska dołączy do klubu producentów nowych technologii? 
Czy na przykład dorobimy się własnej marki autobusu autonomicz-
nego? Niestety tak długo nie będzie na to szans, jak długo nasza 
gospodarka pozostanie montażowo naśladowcza. A co jest głów-
ną barierą na drodze do gospodarki innowacyjnej? Niski poziom 
kapitału społecznego – brak zaufania i gotowości do współpracy. 
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n a s taw i e n i e  d o t ec h n o lo g i i  i  t ec h n o lo g i c z n y p r o f i l  p o l a ków2 .

TECHNOENTUZJAŚCI CZY TECHNOSCEPTYCY?  
JACY SĄ POLACY?

Przeprowadzone badanie pozwala na stwierdzenie, że w kwestii 
nastawienia do techniki Polacy są podzieleni na dwie grupy: tech-
noentuzjastów (40%) oraz technosceptyków (60%). Nasze nasta-
wienie jest silnie powiązane z wiekiem, miejscem zamieszkania, 
wykształceniem i statusem materialnym. Nie zaskakuje, że zasad-
niczo technoentuzjaści to ludzie młodzi oraz w średnim wieku, 
z wykształceniem wyższym, o satysfakcjonującym statusie mate-
rialnym, mieszkańcy dużych miast, technosceptycy zaś najczęściej 
mają wykształcenie średnie, powyżej 55 lat i niższe dochody.

Grupa technosceptyków nie jest jednolita i można w niej wyróżnić 
aż trzy mocno zróżnicowane w podejściu do wykorzystania nowych 
technologii podgrupy: entuzjastów (wyżej wskazani jako technoen-
tuzjaści), sceptyków, wybrednych i najmniej licznych odrzucających 
co ilustruje poniższy wykres:

Najwięksi zwolennicy nowoczesnych technologii to entuzjaści. 
Są młodzi i w średnim wieku (do 44 lat), z wykształceniem wyż-
szym, najczęściej dobrze sytuowani, zamieszkują miasta wielkości 
od 100 do 500 tysięcy. Trafnie diagnozują współczesne problemy 
Polski, umiejscawiając je przede wszystkim w obszarze wyzwań 
demograficznych oraz problemów klimatycznych. Wszystkie nowe 

technologie oceniają pozytywnie, często korzystają z większości 
z nich i dostrzegają w nich szansę na rozwój gospodarki oraz dalsze 
ułatwienia w życiu codziennym.

Drugi istotny segment to sceptycy. Razem z entuzjastami stanowią 
blisko 80% badanej grupy, co jednak ciekawe – są mniej liczni. 
W tej grupie spotykamy najczęściej ludzi z wykształceniem średnim, 
zamieszkujących miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Z ich punktu 
widzenia ważnymi wyznaniami stojącymi przed Polską są prob-
lemy związane z pracą (jej nadmiar, brak rąk do pracy). Technikę 
oceniają pozytywnie, ale w wybranych dziedzinach: medycynie, 
motoryzacji i energetyce. Osoby te rzadziej korzystają z mediów 
społecznościowych czy możliwości nauki przez internet, praw-
dopodobnie dlatego, że w rozwoju technologii widzą zagrożenie 
dla relacji międzyludzkich.

Przeciwieństwem entuzjastów są odrzucający. Badanie pokazuje, 
że w grupie tej jest co dziesiąty Polak, najczęściej nisko wykształ-
cone kobiety w wieku powyżej 65 lat. W ich opinii głównymi prob-
lemami Polski są kwestie zdrowotne oraz zła, nienaturalna dieta 
Polaków. Co ciekawe, osoby te najrzadziej uważają, że Polacy zbyt 
dużo pracują, oraz nie zgadzają się z tezą, że pracodawcy nie in-
westują w pracowników. Wszystkie zastosowania nowych techno-
logii oceniają negatywnie, z jednym wyjątkiem. Badanie pokazało 
bowiem, że nawet ta skrajna podgrupa odrzucających technologię 
akceptuje ją tam, gdzie prowadzi ona do poprawy sytuacji energe-
tycznej. Jednocześnie najrzadziej korzystają oni z nowych techno-
logii i nie potrafią się wśród nich poruszać. Uważają, że technologia 
prowadzi do tego, że ludzie rzadko ze sobą rozmawiają, oraz tworzy 
sztuczny świat.

Czwartą podgrupę, liczniejszą niż odrzucający, akceptującą nowe 
technologie w większym stopniu niż sceptycy, ale nie tak bezwa-
runkowo jak entuzjaści, stanowią wybredni. Są to osoby starsze 
(powyżej 55 lat), częściej mieszkańcy wsi. Niespecjalnie interesują 
ich wyzwania, przed którymi stoi ich kraj, dostrzegają natomiast, 
że technologie mogą być użyteczne w codziennym życiu, szcze-
gólnie w kwestii oszczędności czasu i pieniędzy. Jako że mieszkają 
z dala od miast, chętnie zrobią zakupy online lub obejrzą film przez 
internet, jednocześnie boją się jednak, że nowe technologie mogą 
prowadzić do chorób. Co ciekawe, lęk ten nie jest na tyle silny, 
aby sprzeciwiać się budowie nowej infrastruktury telekomunikacyj-
nej, która poprawia jakość internetu. Wydaje się, że w przypadku 

dr hab. Urszula Soler
SOCJOLOG I POLONISTA, BADA W TEORII I PRAKTYCE NOWE TECHNOLOGIE W KONTEKŚCIE INTERAKCJI 
SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA. SPECJALIZUJE SIĘ W ZAGADNIENIACH BEZPIECZEŃSTWA I TECHNOLOGY 
ASSESSMENT. AUTORKA WIELU ARTYKUŁÓW I PROJEKTÓW NAUKOWYCH. OD LAT WSPÓŁPRACUJE Z UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE W MEDIOLANIE. 

ENTUZJASTA

40%

WYBREDNI

12%

SCEPTYCY

38%

ODRZUCAJĄCY

10%

WYKRES 3. SEGMENTACJA POLAKÓW NA BAZIE NASTAWIENIA 
DO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. 

ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND 
METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI) NA REPREZENTATYWNEJ 

PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 
24.07 – 4.08.2019.
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tej grupy korzyści wynikające z wygody dostępu do bezprzewo-
dowego internetu zwyciężają nad obawami co do jego wpływu 
na zdrowie.

Największe różnice wśród wymienionych grup widać w nastawieniu 
do edukacji, jedzenia oraz bycia obywatelem. Szczególne znaczenie 
przywiązują do tych aspektów życia technoentuzjaści, technosceptycy 
zaś zgadzają się z nimi w kwestii znaczenia nowoczesnej energii. To właś-
nie na tym polu rozwój technologiczny jest dla nich najważniejszy.

JAKI JEST STOSUNEK POLAKÓW DO NOWYCH 
TECHNOLOGII?

Według respondentów największe problemy, przed którymi stoi 
Polska, to zanieczyszczenie środowiska, uciążliwe zmiany klimatycz-
ne oraz zły stan służby zdrowia, zwłaszcza w kontekście starzejące-
go się społeczeństwa. Na wszystkie te problemy odpowiedzi daje 
rozwój nowych technologii, co badani zdają się dostrzegać. Aż 97% 
z nich odpowiedziało, że technologie są potrzebne, a ponad 90% 
dostrzega ich kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Istotne 
jest dla nich także to, że dzięki oszczędności czasu i pieniędzy dzięki 
nowym technologiom ludziom żyje się wygodniej.

Większość Polaków uważa, że nowe technologie są potrzebne 
(97%) i konieczne do rozwoju gospodarczego (95%), a 72% – że po-
zwalają oszczędzać pieniądze. Wśród zagrożeń aż 83% Polaków 
dostrzega to, że nowe technologie powodują, że ludzie ze sobą 
nie rozmawiają. Tylko 12% osób deklaruje brak umiejętności spraw-
nego korzystania z nowych technologii.

SEGMENTACJA NASTAWIENIA DO TECHNOLOGII
Do braku umiejętności sprawnego korzystania z nowych 
technologii przyznało się jedynie 12% badanych. Moc-
no jednak niepokoi fakt, że aż 45% uważa, że korzystanie 
z nowych technologii prowadzi do różnego rodzaju chorób.  
Prawdopodobnie związane jest to z kilkoma czynnikami. Rozwój 
technologiczny ostatnich dziesięcioleci jest imponująco szybki, 
przynosząc ze sobą zaskakujące zmiany, a same technologie 
są często dla zwykłych ludzi niezrozumiałe, w efekcie wzbu-
dzając lęk. Ponadto twórcy nowych technologii i podmioty, 
które je wdrażają, nie zawsze potrafią uspokoić te społeczne 
niepokoje. Przyczyny wzajemnego niezrozumienia tych dwóch 
grup mogą być różne, od technologicznego języka, niezrozu-
miałego dla przeciętnego Polaka, aż po ignorowanie proble-
mu braku społecznej (w szczególności lokalnej) akceptacji  
dla nowej technologii. 

Mimo że wpływ wielu technologii na środowisko oraz zdro-
wie i życie człowieka jest dobrze zbadany, wyniki tych badań 
nie są spopularyzowane, najprawdopodobniej dlatego, że od po-
wstania danych technologii oraz ich badania upłynęło zbyt mało 

czasu, aby wiedza naukowa, dzięki edukacji, upowszechniła się 
w społeczeństwie. Dla zrównoważonego rozwoju i wdrażania no-
wych technologii kwestia zdrowotna jest jednak istotna i powinna 
być brana pod uwagę w akcjach informacyjnych i edukacji, prob-
lemy związane ze zdrowiem znalazły się bowiem w tym badaniu 
na najwyższych pozycjach. 

WYKRES 3. POZYTYWNE POGLĄDY POLAKÓW NT. NOWYCH TECHNOLOGII.
ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI)  

NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 24.07 – 4.08.2019

WYKRES 4. NEGATYWNE POGLĄDY POLAKÓW NT. NOWYCH TECHNOLOGII.
ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI)  

NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 24.07 – 4.08.2019

NOWE TECHNOLOGIE SĄ POTRZEBNE 97%

NOWE TECHNOLOGIE I INTERNET SĄ POTRZEBNE,  
BY POLSKA GOSPODARKA SIĘ ROZWIJAŁA 95%

DZIĘKI ROZWOJOWI TECHNOLOGII LUDZIOM ŻYJE SIĘ WYGODNIEJ 95%

NOWE TECHNOLOGIE UŁATWIAJĄ MI CODZIENNE ŻYCIE 89%

NOWE TECHNOLOGIE I INTERNET POZWALAJĄ OSZCZĘDZIĆ CZAS 82%

NOWE TECHNOLOGIE I INTERNET POZWALAJĄ OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE 72%

NOWE TECHNOLOGIE SPRAWIAJĄ, ŻE LUDZIE ZE SOBĄ ZBYT RZADKO ROZMAWIAJĄ 83%

KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII SPRAWIA,  
ŻE LUDZIE PRZESTAJĄ DBAĆ O INNYCH I INTERESOWAĆ SIĘ NIMI 73%

TECHNOLOGIA TWORZY SZTUCZNY ŚWIAT 71%

KORZYSTANIE Z NOWYCH TECHNOLOGII  
PROWADZI DO RÓŻNEGO RODZAJU CHORÓB 45%

NIE KORZYSTAM SPRAWNIE Z NOWYCH TECHNOLOGII 12%
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Głównym czynnikiem uniemożliwiającym korzystanie z technologii 
jest wiek. Aż 46% osób w wieku 65+ deklaruje brak umiejętności 
korzystania ze zdobyczy nowych technologii. Wśród osób w wieku 
od 55 do 64 lat jest to aż 28%, czyli prawie co trzecia osoba. 
Co ważne, wykształcenie i miejsce zamieszkania w tej grupie 
wiekowej przestają być istotne dla oceny stopnia wykluczenia. 
Osoby z mniejszych miejscowości oraz z niskim wykształceniem 
charakteryzują się podobną skalą braku umiejętności technolo-
gicznych co reszta populacji w tym samym wieku. Warto by się 
więc zastanowić, czy trudności w korzystaniu z nowych tech-
nologii nie wynikają z niedostosowania ich do możliwości ludzi 
starszych, dla których zmiany zachodzą zbyt gwałtownie i szybko. 
Prawdopodobnie osoby 65+ w czasach swojej młodości również 
były technologicznymi entuzjastami i z radością przyjmowały 
kolorową telewizję, a potem kserokopiarki czy pierwsze kompu-
tery (a z pewnością kalkulatory). Jednak z upływem czasu rozwój 
technologiczny bardzo przyspieszył, co sprawiło, że osoby starsze 
ze względu m.in. na możliwości fizyczne (słabszy wzrok, wolniejsze 
przyswajanie informacji, słabsza pamięć) oraz brak uwzględniania 
ich potrzeb na etapie projektowania nowych technologii przestały 
za nim nadążać. Ten czynnik demograficzny w kontekście prob-
lemu, jakim jest starzejące się społeczeństwo, powinien zacząć 
odgrywać coraz większą rolę przy projektowaniu nowych tech-
nologii cyfrowych, w tym w obszarze robotyki oraz AI.

KTÓRE TECHNOLOGIE POLACY LUBIĄ NAJBARDZIEJ?
Polacy potrafią patrzeć na nowe technologie wybiórczo i silnie 
pragmatycznie – cenią je w jednych dziedzinach życia, a w innych 
nie widzą wartościowych zastosowań.

Najwięcej badanych najbardziej pozytywnie ocenia ułatwienia 
w podróży (94%), domy energooszczędne (93%) oraz nowe tech-
nologie w medycynie (92%). Duże znaczenie ma także energetyka, 
nowe technologie w motoryzacji oraz załatwianie spraw urzę-
dowych przez internet. Respondenci nieco mniej cenią kwestie 
związane z wygodą i rozrywką, jak oglądanie filmów czy ro-
bienie zakupów online, jednak wciąż są one istotne dla ponad 
80% z nich. Stosunkowo mniejszym zaufaniem obdarzamy na-
tomiast aplikacje na telefony wspierające uczenie się, dbanie 
o zdrowie czy pozwalające zarządzać domem (nieco ponad 70%).  
Interesujący jest fakt, że najmniej istotne są dla Polaków ser-
wisy i aplikacje internetowe jak Facebook, Youtube czy Insta-
gram – jedynie 64% badanych wskazało te technologie jako 
ważne. Wciąż jednak jest to istotnie więcej niż połowa bada-
nych. Mimo że większość osób deklaruje, iż korzystanie z no-
wych technik komunikacji ogranicza bezpośrednie rozmowy oraz 
kreuje sztuczne, zamknięte światy, w których ludzie będą się 
zamykać i izolować, równocześnie pozytywnie ocenia nowo-
czesne technologie, co może oznaczać, że ta deklaratywna o 
pinia nie potwierdza się w ich osobistym życiu. Wynik 
tego badania warto obserwować i interpretować razem 
z opisywanym już innym trendem obserwowanym wśród 
najmłodszych użytkowników internetu – rezygnacji z ser-
wisów społecznościowych lub tworzenia w nich swoich alter-
natywnych osobowości, często mających niewiele wspólnego  
z rzeczywistością.

WYKRES 5. STOPIEŃ POZYTYWNEJ OCENY POLAKÓW W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII. 
ŹRÓDŁO: BADANIE IQS PRZEPROWADZONE DLA FUNDACJI DIGITAL POLAND METODĄ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH (CATI)  

NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1000 POLAKÓW W WIEKU 18 I WIĘCEJ LAT. OKRES BADANIA 24.07 – 4.08.2019.

UŁATWIENIA W PODRÓŻY, NP. NAWIGACJA, ROZKŁADY JAZDY ONLINE 94%

DOMY ENERGOOSZCZĘDNE, OGRANICZAJĄCE ZUŻYCIE PRĄDU, WODY, CIEPŁA 93%

NOWE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE, NP. TOMOGRAFIA,  
REZONANS MAGNETYCZNY, SZYBKIE SPOSOBY WYKRYWANIA NOWOTWORÓW 92%

ELEKTROWNIE WIATROWE, POZYSKIWANIE ENERGII SŁONECZNEJ 90%

NOWE TECHNOLOGIE W MOTORYZACJI, NP. SAMOCHODY ELEKTRYCZNE,  
SYSTEMY PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO JAZDY TYPU ABS, ESP 89%

ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH (NP. SKŁADANIE PIT, REJESTRACJA  
NOWO NARODZONEGO DZIECKA, ZŁOŻENIE WNIOSKU O 500+) PRZEZ INTERNET 87%

MOŻLIWOŚĆ OGLĄDANIA FILMÓW I PROGRAMÓW W INTERNECIE 85%

ROBIENIE ZAKUPÓW I SPRZEDAŻ RZECZY PRZEZ INTERNET 84%

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI TELEFONEM, BLIK-IEM 81%

NOWE SPOSOBY DBANIA O ZDROWIE, NP. APLIKACJA POZWALAJĄCA 
KONTROLOWAĆ DIETĘ ORAZ DOBIERAĆ ZAKUPY DO STYLU ŻYCIA 73%

NOWE SPOSOBY KSZTAŁCENIA PRZEZ INTERNET  
CZY APLIKACJE NA SMARTFONA WSPIERAJĄCE UCZENIE 71%

MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA DOMEM PRZEZ APLIKACJE INTERNETOWE, 
NP. WŁĄCZANIE ŚWIATŁA, STEROWANIE OGRZEWANIEM, PODLEWANIEM 70%

SERWISY I APLIKACJE INTERNETOWE, NP. FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM 64%
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ja k c z y ta ć r a p o r t,  c z y l i  o  s z e r s z e j  p e r s p e k t y w i e  b a dawc z e j3.
Raport ma dwie perspektywy. Pierwsza – porównawczo-predyk-
cyjna – pozwala na pogłębienie tematu, prognozowanie zmian 
i porównanie sytuacji Polski z innymi krajami. Druga – badaw-
cza – w obiektywny sposób ukazuje świadomość Polaków dotyczącą 
nowych technologii. Takie kompleksowe podejście daje możliwość 
zrozumienia szerszej perspektywy polskiego społeczeństwa w od-
niesieniu do nowych technologii. 

Raport został podzielony na sześć rozdziałów: demografia, edukacja, 
gospodarka, infrastruktura, klimat i zdrowie. W każdym rozdziale 
znajduje się opis jednego wybranego obszaru dotyczącego klu-
czowego wyzwania stojącego przed Polską i polskim społeczeń-
stwem. Zostały one wybrane na podstawie wyników badania i wie-
dzy eksperckiej dotyczącej strategicznych wyzwań naszego kraju. 
Każdy obszar zawiera wspomniane dwie perspektywy: badawczą 
i porównawczo-predykcyjną, i składa się z następujących części: 

s y t uac ja p o l s k i 
w w y b r a n y m o b s z a r z e

p o r ów n a n i e  p o l s k i 
d o i n n yc h k r a j ów

k r ót ko -
i  d ł u g ot e r m i n ow e 
p r o g n oz y
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n a s taw i e n i a  p o l a ków 
d o t ec h n o lo g i i 
w da n y m o b s z a r z e

w y b r a n e c a s e  s t u d i e s 
z e  ś w i ata

ko m e n ta r z 
e k s p e r c k i

p r o f i l e  p o l a ków 
w w y b r a n y m o b s z a r z e
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1,5 mln osób może brakować na polskim rynku pracy do 2025 roku (PwC).

 W 2018r. współczynnik dzietności w Polsce wyniósł 1,435 i był o 0,018 gorszy 
od współczynnika sprzed roku

Polskie społeczeństwo się starzeje, jest coraz więcej osób mających 60  
lub więcej lat.

Struktura wiekowa w predykcjach dotyczących roku 2070 wyraźnie się wypłaszczy 
Procent osób w wieku poprodukcyjnym niemalże zrówna się z osobami 
zdolnymi do pracy.

Obecnie na jednego emeryta/rencistę przypada dwóch pracujących. Około roku 2060, 
kiedy liczby osób w wieku 20–65 i powyżej 65 lat zrównają się, każdy pracujący 
będzie utrzymywał jednego emeryta.

W 2018 r. nastąpił spadek przewidywanej długości trwania życia  
dla kobiet – nieznaczny, o 0,1 roku, ale także dla mężczyzn – o 0,2 roku (GUS).

O 2,8 mln osób w ciągu najbliższych 25 lat zmniejszy się liczba ludności Polski  (GUS).

Osoby emigrujące z Polski to w znacznej większości osoby młode bądź w kwiecie 
wieku produkcyjnego (NBP).

Niemal połowa badanych osób w krajach z największą liczbą polskich migrantów 
wskazuje, że chciałaby pozostać w danym kraju na stałe (NBP).

Rozbicie oraz obniżenie wartości więzów rodzinnych w wyniku emigracji.

Statystyczny Polak pracuje więcej niż obywatel większości innych krajów 
(OECD).

89% badanych wyraża chęć podnoszenia kompetencji, a nawet 
przekwalifikowania, przy średniej globalnie na poziomie 77% (PwC).

s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  d e m o g r a f i a
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500+

2250

0

Zerowy podatek dochodowy  
dla pracowników poniżej 26. roku życia

2250 złotych brutto – płaca minimalna od 1.01.2019 r.

Od 1.07.2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ 
przysługuje na wszystkie dzieci



p o l s k a

Stan depresji urodzeniowej trwa już prawie 30 lat – od 1990 r. wielkość współczynnika dzietności 
kształtuje się poniżej 2, czyli nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń (GUS).

W latach 2016 i 2017 zarejestrowano odpowiednio 382 i 402 tys. urodzeń żywych, a w 2018 r. 
ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 14 tys. i wyniosła 388 tys. 
Zmniejszyły się również w stosunku do roku poprzedniego współczynniki urodzeń i dzietności, 
wynosząc odpowiednio 10,1 i 1,435‰. Liczba urodzin spada i będzie spadać, ponieważ w Polsce jest 
coraz mniej kobiet w tzw. wieku rozrodczym.

Liczba zgonów przewyższa liczbę urodzin.

ŹRÓDŁO: LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA ORAZ RUCH NATURALNY W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2017 R. (GUS)

TYS.
800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100
 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2018

PRZYROST/UBYTEK NATURALNY URODZENIA ŻYWE ZGONY SALDO MIGRACJI

RUCH NATURALNY I MIGRACJE W LATACH 1980–2018

WYKRES 6. ZGODY I URODZENIA W LATACH 1980 – 2018. ŹRÓDŁO: GUS.
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co c z e k a p o l a ków k r ót kot e r m i n owo?

Wymóg automatyzacji coraz 
większej części prac

Rosnące koszty opieki zdrowotnej coraz szerszego grona osób starszych, 
niezdolnych do w pełni samodzielnego funkcjonowania, oraz wydłużające się 

kolejki do specjalistów

Patchworkowa praca, wiele 
miejsc pracy, wielokrotne 

przekwalifikowywanie w czasie 
aktywności zawodowej

Mniejszy udział wpływów ze spadającej liczby osób czynnych zawodowo 
w stosunku do wydatków ponoszonych na osoby starsze przez państwo

Bankructwo firm opierających  
swój model operacyjny na pracy 

ludzkich rąk

Coraz dłuższa aktywność 
zawodowa Polaków

Coraz szersza oferta usług dla osób 
w podeszłym wieku

Outsourcing zadań do krajów 
o niższych kosztach pracy

Nowe technologie, zawody 
i specjalizacje geriatryczne

Dłuższa aktywność zawodowa 
Polaków

Starzenie się społeczeństwa

Rosnąca presja płacowa (inflacja, 
wzrost płacy minimalnej, rozwój 

gospodarki)

Brak pracowników

Wzrost kosztów ubezpieczeń 
społecznych

Coraz większa skala imigracji 
pracowników do Polski

Coraz niższe emerytury

••

••

• •

••
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Francja posiada jeden z najwyższych wskaźników dzietności w Europie. Jest to wynik 
elementów kulturowych, równości płci, skutecznej polityki prorodzinnej, polityki 
imigracyjnej oraz zapewnienia odpowiedniego systemu opieki nad dziećmi. Każde 
dziecko ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu od 3. roku życia, państwo opłaca 
także opiekunki, które zajmują się kilkorgiem dzieci (maksimum czworgiem) u siebie 
w domu. W ramach wsparcia finansowego rodziny otrzymują becikowe oraz zasiłki 
(w tym dla samotnie wychowujących dzieci), dopłaty do mieszkań, zasiłki dla dzieci 
uczęszczających do szkół, sierot, rodziców osób niepełnosprawnych. Część kosztów można 
odpisać od podatku, istnieje również szereg zniżek dla rodzin wielodzietnych, zapewniony 
jest dostęp do mieszkalnictwa socjalnego, urlopy macierzyńskie i ojcowskie. Ciekawostką 
jest wsparcie poporodowe wykwalifikowanych pielęgniarek świadczone w domach 
młodych rodziców.

W celu wsparcia rosnącej liczby 100-latków (65 tys.) Japonia wprowadziła specjalny 
rodzaj ubezpieczeń Long Term Care Insurance. W ramach The Community-based Integrated 
Care System zintegrowanego systemu wsparcia administracja centralna, gminy 
i prefektury zobowiązane zostały do współpracy w zapewnianiu osobom starszym 
długoterminowej opieki, w tym specjalnie przystosowanych mieszkań i centrów 
krótko- i długoterminowego pobytu (24-godzinna opieka pielęgniarska i geriatryczna, 
wyposażenie w automaty i roboty usługowe), a także doposażenia obecnych nieruchomości 
w podobne rozwiązania, centra zapobiegawcze, w których usługi wsparcia seniorów mogą 
być realizowane w przeciągu 30 min, promocji partycypacji społecznej seniorów, wsparcia 
w zakresie demencji.

Rozwiązaniem codziennych problemów osób starszych mogą być urządzenia z interfejsem 
głosowym (np. Amazon Alexa, Google Home), które pozwalają w łatwy sposób zarządzać 
elektroniką użytkową w domu, ale też umożliwiają łatwe skontaktowanie się z osobą 
z kręgu opiekuńczego i wezwanie jej. Znaczenie tej technologii cały czas rośnie i konieczna 
jest adaptacja dla różnych języków narodowych.
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ENTUZJAŚCI

73% uważa, że wsie i małe miasta się 
wyludniają

71% widzi wyzwanie w braku 
powrotów do kraju Polaków  

 pracujących za granicą

67% chciałoby, żeby drony 
dostarczały ich przesyłki 

40% skorzystałoby z robotów 
opiekujących się starszymi osobami 

40% jeździłoby autobusem 
bez kierowcy

+

SCEPTYCY

87% uważa, ze społeczeństwo się 
starzeje

64% zgadza się z tym, że małe 
miejscowości się wyludniają

62% uważa, że Polacy, którzy pracują 
za granicą, nie wrócą do kraju

26% skorzystałoby 
z autonomicznego autobusu

?

ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

94% postrzega jako wyzwanie 
starzenie się społeczeństwa 

62% nie widzi perspektyw na powrót 
Polaków pracujących za granicą  

 do Polski

15% zdecydowałoby się skorzystać  
 z robota przy opiece  

 nad osobami starszymi 

10% wsiadłoby do autobusu 
bez kierowcy

×

WYBREDNI

54% uważa, że Polacy pracujący 
za granicą nie wrócą już do kraju

15% pojechałoby w podróż 
autonomicznym autobusem

!



w y n i k i  b a da ń 2019

Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa są wyraźnie dostrzegane przez Polaków. 85% deklaruje, że jest to  
wyzwanie, z którym nasz kraj będzie musiał się zmierzyć. W najstarszej grupie zauważa je 91%, a wśród osób najmłodszych, 
w wieku do 24 lat – 77%. W segmencie odrzucających technologię, który w dużej mierze składa się ze starszych kobiet,  
starzenie się społeczeństwa jest problemem dla 94%.

Z kolei brak powrotów do kraju Polaków pracujących za granicą jest postrzegany jako wyzwanie wśród osób w wieku  
do 34 lat jako większy problem niż przez grupę w wieku powyżej 65 lat (odpowiednio ponad 70 i 55%).

O ile wyludnianie się miasteczek i wsi jako problem postrzega 66% Polaków, o tyle sami zainteresowani, czyli mieszkańcy wsi, 
w mniejszym stopniu uważają, że jest to realny problem (63% wskazań) niż mieszkańcy największych miast (78%).

Rozwiązaniem problemów wyludniania się wsi mogłoby być dostarczanie przesyłek, np. z apteki, przez drony. Z takiego rozwiązania skorzystałoby 
48% Polaków, w grupie entuzjastów jest to 67%.

Wspomaganie się robotami w opiece nad osobami starszymi mogłoby być jednym z rozwiązań problemu starzejącego się 
społeczeństwa, jednak chęć skorzystania z niego wyraża jedynie 31% Polaków. Największe zainteresowanie wykazują tu osoby 
młode, do 24 lat (41%); w przypadku mieszkańców wsi chętnych byłoby jedynie 24%. 

Pomysłem, który wywołał najmniejszy entuzjazm pośród wszystkich przebadanych, jest podróż autonomicznym autobusem 
(29% odpowiedzi) i chociaż to rozwiązanie mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemu braku kierowców i skomunikowaniu ze sobą 
miejscowości zamieszkałych przez starszych mieszkańców, ciężko będzie do niego przekonać Polaków. Najwięcej oporu pomysł 
podróży takim autobusem wywołuje wśród osób najstarszych (tylko 23% chętnych) oraz z segmentu odrzucających technologię 
(10%). Osoby w wieku 35 – 44 lat oraz entuzjaści w większym stopniu są przekonani do takiego rozwiązania (odpowiednio 36 i 40%).

85%
85% Polaków ocenia starzenie się 
społeczeństwa jako wyzwanie, 
z którym Polska będzie musiała się 
zmierzyć

68% 68% uważa, że wsie i małe miasta się 
wyludniają

66%
66% twierdzi, że Polacy, którzy 
obecnie pracują za granicą, nie wrócą 
już do Polski

48% 48% skorzystałoby z przesyłek 
dostarczanych przez drona

31%
31% zdecydowałoby się na korzystanie 
z robotów, które mogłyby się 
opiekować osobami starszymi

29% 29% podróżowałoby autobusem 
autonomicznym
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ko m e n ta r z

Nadchodzi srebrne tsunami, czyli zauważalny wzrost w społeczeń-
stwie liczby osób 60+. Chociaż cały czas wydaje nam się to odle-
głe, jest coraz bliżej i niedługo wywróci do góry nogami wszystkie 
sfery życia. Nawet takie, których dziś nie bierzemy pod uwagę. 
W tej chwili na dwie pracujące osoby przypada jeden emeryt; 
za 30 lat proporcja będzie wynosiła 1:1. Oznacza to, że obecny 
system emerytalny stanie się niewydolny. Nakłady na służbę zdro-
wia znacząco wzrosną i będą pochłaniały dużą część naszego PKB. 
Co więcej – dający się odczuć już w tej chwili problem z brakiem 
rąk do pracy będzie przybierał na sile i naszą jedyną alternatywą 
będą pracownicy z zagranicy. Tym bardziej że Polacy, którzy wyemi-
growali z kraju, zapowiadają, że w najbliższej przyszłości nie mają 
zamiaru wracać.

Wyniki naszych badań pokazują, że Polacy już teraz zdają sobie 
sprawę z tego, że starzenie się społeczeństwa jest jednym z naj-
ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj (uznało tak ponad 
¾ badanych). 68% Polaków uważa, że również wyludnianie się 
wsi i małych miast jest wyzwaniem, z którym będziemy musieli się 
zmierzyć. Oczywiście można dyskutować, czy zmiana struktury 
zamieszkania jest problemem, ponieważ nadal prawie 40% Pola-
ków mieszka na wsi, podczas gdy np. w Niemczech jest to nieco 
ponad 20%. Oznacza to jednak konieczność sprawowania opieki 
zdalnej nad rodzicami, nierzadko mieszkającymi kilkaset kilometrów 
od swoich dzieci. 

Starzenie się społeczeństwa oznacza również rewolucję w życiu 
rodzinnym. Jakiś czas temu odeszliśmy od modelu domu wielopo-
koleniowego, w którym dziadkowie wspierali rodziców w opiece 
nad dziećmi. W przyszłości coraz więcej dorosłych będzie funkcjo-
nowało w tak zwanym modelu kanapkowym, co oznacza, że będą 
musieli opiekować się zarówno swoimi dziećmi, jak i starzejącymi 
się rodzicami. Można przypuszczać, że w dużej mierze odpowie-
dzialność za sprawowanie opieki spadnie na kobiety, które będą 
musiały pogodzić pracę zawodową z dodatkowymi obowiązkami.

Zmiany w strukturze demograficznej będą wymagały wypracowa-
nia rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie seniorom, 
co oznacza rewolucję w wielu branżach i sektorach. Inaczej będą mu-
siały być projektowane usługi, ale także mieszkania czy samochody. 
Podróżowanie mogą na przykład ułatwić autonomiczne autobusy, 
a ich zastosowanie rozwiązać dodatkowo problem braku rąk do pracy. 
Nie wzbudzają one jednak dzisiaj entuzjazmu Polaków – tylko 29%  

z nich byłoby skłonnych wsiąść do takiego środka transportu. 
Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu rozwiązania będą dostępne 
na masową skalę najwcześniej za kilka, kilkanaście lat, mamy czas 
na przeprowadzenie odpowiednich kampanii społecznych, które 
zmienią nastawienie do takich rozwiązań. Dzisiaj nikogo nie dzi-
wi, że w windzie nie ma osoby która steruje za nas przyciskami. 
Z czasem tak samo stanie się z transportem publicznym. Już teraz 
metro w Dubaju jeździ bez maszynisty, pod nadzorem systemów.

Roboty mogą być pomocne w rozwiązaniu kolejnego problemu, 
przed jakim będą stali Polacy, czyli opiekowania się osobami star-
szymi. Obecnie taką możliwość dopuszcza 31% z nas, ale w gru-
pie najmłodszej, która z dużym prawdopodobieństwem będzie 
już korzystała z tego typu rozwiązań, 42% osób twierdzi, że chętnie 
wspomogłoby się robotami w opiece nad starszymi osobami. 

I choć na razie tego typu idee wydają nam się odległą przyszłością 
z pogranicza science fiction, może się okazać, że staną się naszą 
rzeczywistością znacznie szybciej, niż nam się wydaje.

W najbliższym czasie będziemy więc mieć do czynienia ze zmianami 
nie tylko systemu emerytalnego czy kurczącymi się zasobami pra-
cowniczymi, lecz także modyfikacjami wielu postaw konsumenckich 
i budowaniem otwartości na nowe rozwiązania i technologie.

Alina Lempa
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA, PREZES ZARZĄDU IQS SP Z O.O., CZŁONEK ZARZĄDU OFBOR (ORGANIZACJA FIRM 
BADANIA OPINII I RYNKU) ORAZ YOUNG PRESIDENTS’ ORGANIZATION – MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI 
ZRZESZAJĄCEJ LIDERÓW I MENADŻERÓW ŚWIATOWEGO BIZNESU.
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Przez ostatnie 20 – 30 lat krajowa gospodarka korzystała ze spe-
cyficznej demograficznej renty wynikającej z przyrostu liczby 
osób w wieku produkcyjnym oraz niskiej na tle europejskim 
mediany wieku polskiego społeczeństwa. W przypadku obu tych 
czynników następuje obecnie istotna zmiana. Liczba osób w wie-
ku produkcyjnym zaczęła kilka lat temu nieznacznie spadać, 
a w kolejnych latach ten spadek będzie coraz bardziej przyspie-
szać. Jednocześnie systematycznie będzie rosnąć mediana wieku. 
Ta niekorzystna na tle innych europejskich krajów kombinacja 
tendencji demograficznych stanowi bardzo poważne wyzwanie 
dla polskiej gospodarki. 

Spadek populacji i starzenie się społeczeństwa to bariera dla utrzy-
mania relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, 
ale w jeszcze większym stopniu zagrożenie dla stabilności finansów 
publicznych. Rosnąca liczebność seniorów oznacza wzrost popytu 
na usługi systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie trzeba się liczyć 
ze wzrostem wymagań pacjentów, aby powszechniej stosować 
dostępne na świecie coraz bardziej zaawansowane i jednocześnie 
coraz droższe procedury i metody leczenia. O tym, że oczekiwania 
Polaków wobec systemu ochrony zdrowia są duże – i zapewne 
będą rosły – świadczy fakt, że w omawianym badaniu wśród pię-
ciu największych wyzwań znalazły się aż dwa związane ze służbą 
zdrowia: „coraz dłużej czeka się w Polsce na wizytę u lekarza 
lub zabieg w szpitalu” (83,3%) oraz „polska służba zdrowia działa 
bardzo słabo, nie można korzystać z nowoczesnych leków i terapii” 
(77,4%). Procesy demograficzne i problemy służby zdrowia bardzo 
ściśle się ze sobą wiążą. 

Szczęściem w nieszczęściu jest to, że w świetle omawianych badań 
Polacy zdają się doskonale zdawać sobie sprawę, jak istotnym 
wyzwaniem dla naszego kraju są negatywne tendencje demogra-
ficzne, w tym szczególnie starzenie się społeczeństwa. Na liście 
wyzwań w ramach badania czynnik ten znalazł się na 2. miejscu 
z odsetkiem odpowiedzi na poziomie ponad 85%. Trzeba mieć 
nadzieję, że tak duży stopień świadomości społecznej będzie 
się poprzez demokratyczne mechanizmy przekładał na procesy 
polityczne i możliwość szybkiego wdrażania trudnych zmian, 
które mogą być kosztowne, a pozytywne skutki będą przynosić 
dopiero w długim okresie. W przypadku ochrony zdrowia ko-
nieczne jest przełamanie widocznych obecnie mentalnych barier 
przed stosowaniem najnowocześniejszych technologii. Wykonanie 

względnie prostego zabiegu chirurgicznego przez robota akceptuje 
aktualnie tylko ⅓ respondentów, a konsultację wideo z lekarzem 
nieco ponad połowa. 

Szybki spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa ozna-
cza, że w celu utrzymania szybkiego wzrostu gospodarczego w Pol-
sce – przy założeniu ograniczonego potencjału dalszego wzrostu 
imigracji zarobkowej do kraju – niezbędne jest znaczne zwiększe-
nie stopnia automatyzacji i robotyzacji nie tylko przemysłu, lecz 
także sektora usług. Przy naszym profilu demograficznym nie stać 
nas na to, aby proste, powtarzalne czynności wykonywane były 
przez ludzi (np. obsługa płatności przy bramkach na autostradach). 

Piotr Bujak
GŁÓWNY EKONOMISTA PKO BANKU POLSKIEGO Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W ANALIZACH EKONOMICZNYCH 
W DUŻYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (PKO BANK POLSKI, NORDEA MARKETS, SANTANDER BANK POLSKA) ORAZ 
W CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (KRAJOWE I ZAGRANICZNE PROJEKTY BADAWCZO-DORADCZE). 
ABSOLWENT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.
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KRYZYS URODZEŃ
Statystyczny Polak trzydzieści lat temu miał 32 lata. Dziś ma 41. 
Starzejemy się – to fakt. I daleko nam do odwrócenia tego nie-
korzystnego trendu. Według prognoz GUS, ONZ czy Eurostatu 
za kolejne 30 lat ma nas być o 4 miliony mniej. 

INNA RODZINA
Polska nie jest wyjątkiem na tle innych krajów rozwijających się 
i rozwiniętych. Potwierdza wręcz regułę, że wraz z rozwojem go-
spodarczym pojawiają się problemy z demografią. Coraz dłużej się 
kształcimy, coraz później wchodzimy na rynek pracy, coraz później 
decydujemy się na założenie rodziny i posiadanie dzieci. Średni wiek 
rodzącej Polki to już niemal 30 lat. Dwie dekady temu ten wiek 
oscylował w okolicy 23 lat.

Im później decydujemy się na posiadanie dzieci, tym mniejsze ro-
dziny zakładamy. Dziś najpopularniejszy model rodziny w Polsce 
to dwa plus jeden. Mamy ponad 2 mln jedynaków, rośnie nam po-
kolenie, które nie będzie wiedzieć, kto to ciocia czy kuzyn. 

Widać także znaczący wzrost urodzeń pozamałżeńskich. Jeszcze 
trzy dekady temu stanowiły one zaledwie kilka procent, dziś już nie-
mal co czwarte dziecko rodzi się w związkach nieformalnych. 

II FALA 500+
Wprowadzony w 2016 roku program 500+ przyhamował kryzys de-
mograficzny, nie odwrócił jednak negatywnego trendu kurczenia się 
populacji. W 2017 roku porodówki odnotowały w kraju chwilowy, 
ale wyraźny zryw wzrostu urodzeń. Szybkie i strome wygaszenie 
tego zrywu wyraźnie sugeruje, że 500+ mogło jedynie przyspieszyć 
podjęcie decyzji wahających się rodziców co do chęci posiadania 
kolejnego potomka, zwłaszcza jeśli chodzi o posiadanie drugiego 
i trzeciego dziecka.

Równo po trzech latach od wprowadzenia 500+ i wydania na pro-
gram prawie 80 mld zł, czyli niemal tyle, ile wynosi roczny budżet 
NFZ, liczba urodzeń zbliżyła się już do poziomu sprzed wprowadze-
nia programu. Rozszerzenie jednak w tym roku programu o pierw-
sze dziecko oraz likwidacja progu dochodowego może sugerować, 
że nastąpi II fala wzrostu urodzeń. Można przewidywać, że znów 
przyspieszy decyzję o posiadaniu potomka oraz że będzie ona rów-
nie gwałtowana i gwałtownie wygaśnie. 

Jednoznaczna interpretacja jest bardzo trudna. Dane sugerują, 
że wzrost urodzeń w ostatnich latach mógł być spowodowany 500+, 
ale również wygasającym programem leczenia niepłodności in vitro, 
w którym w apogeum (2016 r.) uczestniczyło ok. 20 tys. par, który 
mógł również wpłynąć na dane dot. liczby urodzeń. 

EUROPA W KRYZYSIE
W Polsce w minionym roku wskaźnik dzietności, określający licz-
bę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku 
rozrodczym (TFR) wyniósł 1,435. By można było mówić o zastę-
powalności pokoleń i wychodzeniu z kryzysu demograficznego, 
wskaźnik ten powinien wyraźnie przekraczać dwa. Obecnie w całej 
UE wyraźnie wynosi poniżej dwóch i z każdym rokiem się obniża. 
Najwyższy wskaźnik jest we Francji, wynosi 1,9. 

Kraje w Europie starają się zachęcić swoich obywateli do zwiększe-
nia liczby posiadanego potomstwa. Bardzo popularne są zachęty 
finansowe podobne do 500+, ale także zachęty miękkie – zwięk-
szanie liczby miejsc w żłobkach czy przedszkolach oraz programy 
finansujące in vitro.

PUSTE ŁAWKI
Kryzys demograficzny to kryzys, który dotknie niemal każdą dzie-
dzinę naszego życia. W latach 80. każdego roku rodziło się niemal 
700 tys. dzieci rocznie. Obecnie to około 380 tys. rocznie. GUS pro-
gnozuje, że za trzy dekady rodzić się będzie rocznie 250 tys. dzieci.

Kryzys demograficzny dotknie rynek pracy, na którym będzie coraz 
trudniej o pracownika, pojawi się więc coraz większa presja na wy-
dajność i automatyzację zadań; służbę zdrowia, gdzie pacjentów 
będzie coraz więcej, a o personel medyczny – coraz trudniej; szkol-
nictwo i edukację, gdzie rok szkolny zaczynać będzie trzy razy mniej 
dzieci niż w latach poprzednich. 

Już dziś demografia powinna być jednym z priorytetów rządu. Im le-
piej i szybciej przygotujemy się na kryzys demograficzny i zaczniemy 
mu przeciwdziałać, tym mniej dotkliwie odczujemy jego skutki. 
W tym wszystkim mogą pomóc nowoczesne technologie, warto 
je więc uwzględnić w projektowanym rozwiązaniu.

Rafał Mundry
DOKTORANT ZAKŁADU POLITYKI GOSPODARCZEJ, UNIWERSYTET WARSZAWSKI.
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57% Polaków nie podejmuje działań mających na celu rozwój zawodowy  
bądź osobisty (Grant Thornton).

26% Polaków rozwój zawodowy finansuje pracodawca (Grant Thornton).

10% Polaków rozwój zawodowy finansuje państwo (Grant Thornton).

Tylko 14% Polaków w wieku 25–64 r.ż. po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej 
kontynuuje edukacje, 25% w OECD.

Na jednego nauczyciela w szkole podstawowej przypada ponad 12 uczniów, 
w liceum – prawie 16. Średnia wśród członków OECD jest zbliżona.

Polska znajduje się poniżej średniej w indeksie Worldwide Educating 
for the Future Index 2018, za Ghaną, Kostaryką, Meksykiem, Kolumbią.

Tylko 10% szkół w Polsce ma dostęp do internetu o parametrach,  
które umożliwiają wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych.

3,7% Polaków w wieku 25–64 lata kontynuuje edukację (trzykrotnie mniej  
niż średnia w krajach UE).

Polska znajduje się na 1. pozycji wśród krajów z wysokim poziomem biegłości 
języka angielskiego i 13. w ogólnej klasyfikacji (EF Education First).

9 milionów Polaków w wieku powyżej 50. roku życia to funkcjonalni analfabeci 
cyfrowi (Miasta w internecie).

Tylko 9,7% uczniów może korzystać z internetu w szkole bez ograniczeń,  
a aż 54% robi to jedynie w czasie przerw, wyłącznie na własnych urządzeniach.

Około 20% Polek i Polaków nigdy nie używało komputera, a ponad 20% – 
internetu (Eurostat).

s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  e d u k ac ja
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314 100 Polaków, z czego jedna trzecia to kobiety,  
wzięło udział w CodeWeek. Polska była drugim 

najaktywniejszym krajem w UE

Dwa srebrne medale i jeden brązowy zdobyli 
polscy uczniowie na Międzynarodowej Olimpiadzie 

Informatycznej w Azerbejdżanie

42 tys. uczniów w 2018 r. wybrało jako kierunek studiów 
informatykę. Tak jak w poprzednich latach  

jest to najpopularniejszy wybór
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46% Polaków w wieku 16 – 74 lata posiada podstawowe umiejętności cyfrowe (57% w UE).

⅓ polskich firm deklarowało w 2018 r. problemy ze znalezieniem specjalistów ICT.

Specjaliści ICT stanowią niewielką część polskich pracowników (2,8%) w porównaniu do średniej UE  
(3,7%), a jedynie 0,9% pracujących kobiet to specjalistki ICT.

Luksemburg, Holandia i Szwecja to kraje przodujące w umiejętnościach internetowych,  
Finlandia, Szwecja i Estonia uzyskały najwyższe wyniki w zakresie wykorzystania zawansowanych  
umiejętności ICT.

ŹRÓDŁO: DESI REPORT 2019 – HUMAN CAPITAL 2019.

UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU

ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE I ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
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WYKRES 7. KAPITAŁ LUDZKI, SUBINDEKS INDEKSU GOSPODARKI CYFROWEJ I SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO (DESI 2019).
ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA.
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Większość pracy będzie 
realizowana za pomocą  

rozwiązań ICT

Automatyzacja edukacji: weryfikacja 
wyników testów, powtarzalne 

mechaniczne prace realizowane 
za pomocą systemów ICT 

Wykorzystanie analityki danych do wieloletniego prognozowania popytu 
na specjalistów, zintegrowane z elastycznym systemem edukacji reagującym 

odpowiednią podażą szkoleń

Miejskie i wiejskie centra edukacji cyfrowej dla seniorów

Grywalizacja systemów 
edukacyjnych, edukacja przez 

rozrywkę, współpracę, interakcje 
w świecie cyfrowym

Narodowe projekty reskillingu i upskillingu pracowników wymierających 
zawodów finansowane oraz organizowane przez administracje państwową

Globalne systemy edukacyjne 
peer-to-peer łączące edukatorów 
z osobami chcącymi się kształcić 

online w czasie rzeczywistym

Nowe narzędzia, interfejsy i formy 
edukacji wideo, asystenci głosowi, 

VR, AR, MR, sztuczna  
inteligencja, 5G, IoT

Reprezentanci pokoleń 
Y i Z do 40. roku życia będą nawet 
dziesięciokrotnie zmieniać pracę

W ramach programu placówki 
oświatowe do 2020 roku 

zyskają dostęp do internetu 
o przepustowości co najmniej 
100 mb/s (Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna)

Wspólne projekty administracji 
państwowej, edukacji, NGO oraz 

przedsiębiorstw wspierające 
edukację oraz szkolenia 

pracowników

E-learning – szkolenia, kursy, 
lekcje, studia – edukacja zdalna 

zapewniająca dyplom honorowany 
na równi z tradycyjną. Rozwój 

platform navoica.pl  
oraz it-szkola.edu.pl

Polski Fundusz Rozwoju rozwija Centralny Dom Technologii. Na powierzchni 
około 1000 m2. utworzono interaktywny i interdyscyplinarny projekt edukacji 

w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Ogólnie dostępne, bezpłatne, 
certyfikowane systemy streamingu 

wideo treści edukacyjnych 
dostarczane przez administrację 

państwową oraz lokalną

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, publicznego rejestru, 
w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce oraz 

umożliwienie ich porównania z kwalifikacjami z krajów UE

mLegitymacja szkolna, 
mLegitymacja studencka 
zastępujące tradycyjne  

dokumenty

••

• •

•

•

• •

•

•
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Finlandia zajmuje pierwsze miejsce w zakresie kapitału ludzkiego wśród krajów 
Unii Europejskiej. 76% populacji dysponuje podstawowymi lub zaawansowanymi 
umiejętnościami cyfrowymi. 77% kobiet posiada co najmniej podstawowe umiejętności 
cyfrowe (55% w UE), 22% specjalistów ICT to kobiety (17% w UE). Standardem 
w programach nauczania są STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) oraz 
podejście do edukacji wspierające rozwiązywanie problemów. W 2018 r. ponad 100 firm, 
dostawców edukacji oraz NGO przygotowało wspólny projekt niwelowania luk w zakresie 
cyfrowych umiejętności poprzez zapewnienie odpowiednich kursów, certyfikacji, 
wykorzystanie cyfrowych miejsc pracy.

Estońska Lifelong Learning Strategy ma doprowadzić do uzyskania cyfrowych kompetencji 
przez 80% populacji do 2020 r. W 2017/2018 roku szkolnym wprowadzono standardowe 
testy kompetencji cyfrowych w dziewiątej klasie. Publiczno-prywatna inicjatywa 
ProgeTiger udostępnia materiały, programy oraz inne zasoby edukacyjne uczniom, 
a specjalne przeszkolenie nauczycielom. Program dotarł do 85% estońskich szkół, 44% 
przedszkoli, ponad 4100 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach.

W 2015 Luksemburg uruchomił Digital(4)Education, składającą się z dwóch 
części – Digital Education oraz Digital for Education – własną strategię edukacyjną. 
Młodzi ludzie w szkołach podstawowych i średnich w trakcie całej edukacji mogli 
korzystać z nowej specjalizacji – kompetencje cyfrowe. Równocześnie Ministerstwo 
Edukacji przygotowało szeroką gamę cyfrowych treści dla uczniów i nauczycieli dostępną 
w postaci wideostreamingu oraz wyposażyło 30% uczniów szkół średnich w tablety. 
W 2017 r. ministerstwo zainicjowało program Future Hub, dzięki któremu szkoły otrzymały 
innowacyjne kursy ICT (przetwarzanie w chmurze, projektowanie gier) oraz dodatkowe 
aktywności dla studentów, tj. laboratoria naukowe i robotyczne czy kluby kodowania. 
W 2018 r. Ministerstwo Pracy uruchomiło pilotażową wersję programu Digital Skill Bridge, 
który pozwala firmom i pracownikom przygotować się oraz zaadaptować do zmian 
na rynku pracy m.in. poprzez wsparcie finansowe, zmianę czasu pracy w celu reskillingu 
czy upskillingu. Warte zaznaczenia są programy typu Fit4Coding – 3,5-miesięczne szkolenie, 
po którym uczestnik zostaje frontendowym deweloperem lub Digi4All – podstawowe 
szkolenie IT dostępne w wielu językach dla migrantów, ułatwiające integrację  
na rynku pracy.
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ENTUZJAŚCI

66% twierdzi, ze pracodawcy za mało 
inwestują w rozwój  

 pracowników

97% pozytywnie ocenia możliwość 
kształcenia przez internet

94% chciałoby skorzystać 
z możliwości nauki przez  

 internet czy aplikację

60% ponad 60% uczy się przez 
internet

+

SCEPTYCY

72% twierdzi, ze pracodawcy 
powinni więcej inwestować  

 w rozwój pracowników

61% pozytywnie ocenia możliwość 
nauki przez internet

72% jest skłonnych do uczenia się 
przez internet

37% już z tej możliwości  
skorzystało

? ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

55% uważa, ze pracodawcy za mało 
inwestują w pracowników  

 i ich rozwój 

5% odnosi się pozytywnie 
do możliwości nauki przez internet

34% ma potrzebę nauki przez 
internet

8% kiedykolwiek skorzystało z kursów 
czy szkoleń w internecie

×

WYBREDNI

64% uważa, że pracodawcy 
nie inwestują w rozwój  

 pracowników tyle ile powinni

30% skorzystało z nauki przez 
internet

69% pozytywnie ocenia taką 
możliwość

!
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74%
74% jest skłonnych skorzystać 
z aplikacji do rozmów z nauczycielami 
języków obcych, a 72% skorzystałoby 
z kursów przez internet

62% Polaków postrzega jakość edukacji w Polsce i jej dopasowanie do otaczającego świata jako wyzwanie, przed którym stoimy. 
Ten problem spostrzegany jest tak samo, niezależnie od wykształcenia czy wieku.

67% badanych uważa, że pracodawcy za mało inwestują w szkolenia swoich pracowników. W najmniejszym stopniu zgadzają się 
z tym osoby w wieku powyżej 65 lat (58%) i z wykształceniem wyższym (56%). Natomiast najwyższy odsetek wskazań odnotowało 
to wyzwanie w grupie osób o najniższym wykształceniu (72%).

Polacy w dużej mierze pozytywnie odnoszą się do możliwości nauki przez internet (71% wskazań), a 44% korzystało już z takiej 
możliwości. Udział osób, które kiedykolwiek uczyły się przez internet, wynosi 72% w grupie najmłodszej i 17% w najstarszej.

Chociaż obszar edukacji ma średni indeks nastawienia Polaków do nowych technologii (71), dla grupy entuzjastów edukacja stanowi 
ważny obszar i są oni otwarci na korzystanie z wszelkich nowinek technologicznych ułatwiających naukę. Na przeciwległym 
biegunie znajdują się osoby odrzucające technologię, wśród których odsetek korzystających z nauki przez internet i takich, którzy 
mają taką potrzebę, nie przekracza 35%. 

67%
67% uważa, że pracodawcy 
niedostatecznie inwestują w rozwój 
i szkolenie pracowników

62%
62% Polaków postrzega jako wyzwanie 
to, że szkoły i uczelnie w Polsce 
nie przygotowują uczniów i studentów 
do radzenia sobie z wymaganiami, 
które czekają ich w przyszłym świecie 

71%
71% pozytywnie ocenia możliwość 
kształcenia się przez internet 
czy aplikacje pomagające 
w zdobywaniu wiedzy 

44% 44% już skorzystało z nauki  
przez internet
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Aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest szeroko pojęta edu-
kacja – nowe metody oparte na technologii wspierania edukacji oraz 
edukacja wspierająca rozwój technologii. Ten pierwszy aspekt jest 
coraz bardziej doceniany i używany w praktyce, choć wydaje się, 
że w Polsce na mniejszą skalę niż w krajach bardziej rozwiniętych. 
Moim zdaniem może to być jedna z przyczyn wolniejszej ewolucji 
technologicznej polskiego społeczeństwa w porównaniu z krajami, 
które od wielu lat są w czołówce tego rozwoju. Kolejną przyczynę 
„zostawania w tyle” upatrywałbym w tym, że mniejsze organizmy 
(społeczne) mają szansę ewoluować szybciej – w szczególności 
kraje skandynawskie, Szwajcaria, Estonia.

Czy aby na pewno możemy bezkrytycznie entuzjazmować się 
nowatorskimi metodami edukacji, szczególnie tymi tworzonymi 
ad hoc, dostępnymi online? Na pewno zwiększają one dostęp 
do informacji i metod edukacyjnych – ale czy uczą, jak z tej in-
formacji właściwie korzystać? Czy prowadzą za rękę jak dobry 
mentor? Czy dają możliwość uczenia się na błędach oraz wy-
kształcają umiejętności? Oczywiście, część osób będzie w stanie 
wykorzystać niejednokrotnie znakomite wykłady, tutoriale i ćwi-
czenia oferowane przez internet, ale mam wątpliwości, czy takie 
niespersonalizowane podejście nie jest barierą dla dużej części 
społeczeństwa – i to nie tylko polskiego. W tym kontekście 
ważny jest aspekt edukacji, który ma zastosowanie niezależnie 
od tego, czy mówimy o treściach dostarczanych metodą trady-
cyjną, czy za pomocą nowych technologii, czyli oczywiście umie-
jętność krytycznego przyjrzenia się informacji. Często wystarczy 
odsiew „sitkiem o dużych oczkach”: kto stoi za aplikacją czy tu-
torialem na YouTube? Jakie kwalifikacje pozwalają na wypowiedź 
na ten konkretny temat? Jak wykorzystane zostaną dane, które 
zgadzam się udostępnić w zamian za dostęp do treści? 

Drugi aspekt to edukacja mająca na celu wspieranie rozwoju tech-
nologicznego. Dotyczy ona osób wybierających się nie tylko na stu-
dia przyrodnicze i techniczne, lecz także społeczne i humanistyczne. 
Specjaliści tych ostatnich, znając procesy kierujące człowiekiem 
i społeczeństwem, potrafią w pewnym stopniu przewidzieć odbiór 

nowych rozwiązań, oszacować zyski i zagrożenia oraz wesprzeć 
(lub przeciwnie!) proces wdrażania technologii w życie. Docelowo 
istotne wydaje się tworzenie interdyscyplinarnych zespołów zaj-
mujących się jednoczesnym i zbalansowanym rozwojem techno-
logiczno-społecznym oraz edukacyjnym. 

Nie jesteśmy w stanie zatrzymać rozwoju technologii, ale aby wzmoc-
nić synergię pomiędzy procesami technologiczno-społecznymi, 
powinniśmy zacząć stawiać jej wymagania, również te społeczne. 
Dopiero wtedy możemy bez obaw mówić o wymaganiach stawia-
nych społeczeństwu, a także jednostkom, przez rozwój technologii. 
W tym procesie kluczową rolę będzie odgrywała szeroko pojęta 
i ciągła edukacja nastawiona na wzmocnienie synergii między tech-
nologią a naukami społecznymi.

Dariusz Kowalski 
SPECJALISTA W DZIEDZINIE ROZPROSZONYCH 
ALGORYTMÓW I KOMUNIKACJI 
BEZPRZEWODOWEJ, EDYTOR „JOURNAL 
OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES”, 
KIEROWNIK CENTRUM BADAŃ 
NAD ALGORYTMAMI I ROZPROSZONYM 
PRZETWARZANIEM DANYCH, SWPS 
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY.

Ewelina Smoktunowicz
PSYCHOLOG. ZAJMUJE SIĘ WYKORZYSTYWANIEM 
NOWYCH TECHNOLOGII W ODDZIAŁYWANIACH 
PSYCHOLOGICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 
SKIEROWANYCH NA OCHRONĘ ZDROWIA 
W PRACY. INTERESUJĄ JĄ KONSEKWENCJE 
ŁĄCZENIA PRACY ZAWODOWEJ 
Z ŻYCIEM PRYWATNYM (ANG. WORK-LIFE 
BALANCE ), CENTRUM STRESLAB, WYDZIAŁ 
PSYCHOLOGII, SWPS UNIWERSYTET 
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY.
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JAKA EDUKACJA DLA RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚCI?
Szybkie tempo zmian technologicznych tworzy nowe warunki na rynku 
pracy: niektóre zawody znikną, pojawią się nowe, często wymagające 
niszowych dzisiaj kompetencji, część zaś ulegnie daleko idącej trans-
formacji. Już teraz brak na rynku pracy osób o poszukiwanych przez 
pracodawców kompetencjach stanowi poważny problem dla przedsię-
biorców. Stąd tak istotne jest przyjrzenie się edukacji w zakresie kompe-
tencji przyszłości w Polsce i próba określenia, jak można zmieniać szkoły 
i uczelnie, aby skuteczniej przygotować się na zmiany.

Pod pojęciem 'kompetencje przyszłości' rozumieć należy przede wszyst-
kim kompetencje związane z posługiwaniem się nowymi technologiami. 
Jednocześnie jednak, co często pomijane jest w dyskusji na temat edu-
kacji odpowiadającej na wyzwania związane z cyfrową transformacją, 
coraz istotniejsze stają się kompetencje poznawcze, np. kreatywnego 
rozwiązywania problemów czy krytycznego myślenia, oraz społeczne, 
np. praca w zespole, inteligencja emocjonalna czy odporność na kry-
zysy i elastyczność. Krótko mówiąc: kompetencje przyszłości pozwolą 
ludziom wykonywać zadania, których jeszcze przez długi czas nie będą 
w stanie wykonywać roboty czy systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Obecnie Polska zajmuje 24. miejsce wśród państw Unii Europejskiej 
pod względem kompetencji cyfrowych. Szczególnie uderzające są dane 
dotyczące osób dorosłych, wśród których aż 58% ma niski poziom cy-
frowych kwalifikacji rozwiązywania problemów. Trudności w przyswa-
janiu nowych umiejętności przez osoby dorosłe wiążą się z brakiem 
zainteresowania lub możliwości korzystania z dodatkowych kursów. 
Podczas gdy w Czechach, Hiszpanii, Szwecji czy Norwegii dwie trze-
cie pracowników korzysta ze szkoleń oferowanych przez pracodawcę, 
w Polsce jest to mniej niż jedna trzecia. Kształcenie ustawiczne nabie-
ra szczególnego znaczenia na szybko zmieniającym się rynku pracy.  
Oferowanie, promocja i zachęcanie do podejmowania dodatkowej edu-
kacji leży zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika. Szczególnie 
w świetle zachodzących procesów demograficznych – coraz dłuższego 

życia i starzejącego się społeczeństwa – samodzielność w korzystaniu 
z cyfrowych rozwiązań i kompetencje potrzebne do sprawnego poru-
szania się po środowisku cyfrowym muszą stać się powszechną wiedzą.

Rynkowi pracy przyszłości edukacja potrzebna jest już teraz: dlatego 
też dzieci, młodzież i studenci powinni być z jednej strony przygotowy-
wani do wchodzenia na ucyfrowiony rynek pracy, z drugiej: powinno 
być w nich wyrabiane przekonanie o dużej wadze ustawicznego kształ-
cenia. Badania przeprowadzone w 2019 r. przez DELab UW we współ-
pracy z PFR i Google pokazują, że młodzi Polacy znakomicie orientują 
się w trendach na rynku pracy i dostrzegają znaczenie kompetencji 
przyszłości (http://www.delab.uw.edu.pl/pl/kompetencje-przyszlosci/). 
Programy nauczania na uczelniach wyższych powinny akcentować wie-
loaspektowy rozwój kompetencji, szczególnie istotny jest nacisk na roz-
wijanie umiejętności społecznych i poznawczych w ramach ścisłych 
kierunków studiów oraz technologicznych i cyfrowych na kierunkach 
humanistycznych i społecznych. Konieczna jest też zmiana podejścia 
do studiowania: studia nie powinny być etapem w życiu, z którego się 
wyrasta i wchodzi na rynek pracy. Ciągłe kształcenie powinno być do-
stępne dla ludzi w każdym wieku i na każdym etapie kariery zawodowej.

Optymizmem napawać mogą wyniki badania, które wskazuje, że nawet 
w grupie sceptyków 37% osób korzystało z możliwości uczenia się przez 
internet. Wśród entuzjastów zaś odsetek ten wynosi aż 60%. Wygląda 
na to, że rośnie w społeczeństwie świadomość tego, jak istotne jest 
ciągłe zdobywanie nowej wiedzy. Pytaniem otwartym pozostaje to, 
czy instytucje takie jak szkoły i uniwersytety będą w stanie włączyć się 
w edukacyjny ekosystem przez poszerzanie oferty o programy atrakcyj-
ne dla osób pracujących, chcących jednocześnie podnosić kwalifikacje 
lub rozwijać się w innych kierunkach. Niezbędna do tego jest elastycz-
ność: jedna z kompetencji przyszłości, którą warto rozwijać nie tylko 
na poziomie nastawienia jednostek wobec edukacji, lecz także działania 
całych instytucji odpowiedzialnych za kształcenie.

Renata Włoch
DOŚWIADCZONA BADACZKA JAKOŚCIOWA 
I EWALUATORKA, AUTORKA LICZNYCH BADAŃ 
DLA BIZNESU I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 
(M.IN. EWALUACJI THINK TANKU BREUGEL). 
W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UW PEŁNI 
FUNKCJĘ DYREKTORA DS. NAUKOWYCH 
I BADAWCZYCH, A W DELAB UW KOORDYNUJE 
OBSZAR SOCIETY IN DIGITAL AGE. MOTYWEM 
PRZEWODNIM JEJ ZAINTERESOWAŃ 
NAUKOWYCH JEST GLOBALIZACJA – OBECNIE 
SKUPIA SIĘ NA ANALIZIE CYFROWEGO WYMIARU 
GLOBALNYCH PROCESÓW POLITYCZNYCH, 
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. 

Katarzyna Śledziewska
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA DELAB UW.  
OD 2014 ROKU PROWADZI EKSPERYMENTALNY 
PROGRAM BADAWCZY DELAB UW, GDZIE 
STWORZYŁA OTWARTE, INTERDYSCYPLINARNE 
ŚRODOWISKO NAUKOWE INKUBUJĄCE 
STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I MŁODYCH 
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Z UW WOKÓŁ 
BADAŃ NAD GOSPODARKĄ I SPOŁECZEŃSTWEM 
CYFROWYM.
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CZAS NA POWRÓT DO SZKOŁY?
Badania zgodnie pokazują, że dorośli Polacy nie uczestniczą 
w kształceniu ustawicznym po zakończeniu formalnej edukacji. We-
dług badań Eurostatu tylko niewiele ponad 25% dorosłych w Polsce 
uczestniczyło w ostatnim roku w jakimkolwiek szkoleniu, w porów-
naniu do średniej unijnej na poziomie 45% i poziomu 65 – 70% osią-
ganego przez kraje nordyckie, Holandię i Szwajcarię. (Participation 
rate in education and training, Eurostat 2018). Według badań firmy 
Grant Thornton 57% Polaków nie podejmuje działań mających 
na celu rozwój zawodowy bądź osobisty. Dodatkowo niemal 40% 
Polaków przesuwa odpowiedzialność za brak ich dalszego rozwoju 
na pracodawców, twierdząc, że „pracodawcy w niewystarczający 
sposób inwestują w rozwój i kwalifikacje swoich pracowników” 
(Nastawienie Polaków do nowych technologii, IQS Sierpień 2019).

Powyższe badania pokazują, że Polacy nie czują się odpowiedzialni 
za własny rozwój i oczekują, że ktoś inny określi ich edukacyjne 
potrzeby i zatroszczy się o dalszą edukację. To bardzo niebezpieczna 
postawa, której negatywne skutki wiele osób będzie bezpośrednio 
odczuwać. Badania OECD (Automation, skills use and training) poka-
zujące różnice w podatności zawodów na automatyzację i wskazują, 
że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, blisko 
połowa stanowisk pracy jest podatna na eliminację lub głębokie 
przekształcenie. Większy udział stanowisk podatnych na automa-
tyzację wynika np. ze struktury zatrudnienia – większa liczba pra-
cowników wykonuje zrutynizowane czynności manualne (głównie 
w przemyśle) i umysłowe (głównie w centrach usług). Możliwa 
realizacja scenariusza zmiany sposobu wykonywania połowy za-
wodów skutkuje większymi potrzebami w obszarze szkoleń, przy-
stosowywania się do nowych warunków pracy oraz zdobywania 
nowych kwalifikacji. 

Przesuwanie odpowiedzialności na pracodawców nie jest podej-
ściem wystarczającym. Według badań firm Deloitte (2018 Global 
Human Capital Trends) i Accenture (Reworking the Revolution) rozwój 
kompetencji i wsparcie w zakresie szkoleń są głównie oferowane 
tym pracownikom, których firmy chcą utrzymać i rozwijać, a nie tym, 
których zatrudnienie jest zagrożone. Dodatkowo rosnące zatrud-
nienie pracowników na innych typach umów niż o pracę powodu-
je, że ci zatrudnieni na alternatywnych kontraktach nie podlegają 
szkoleniom. Szkolenia i inwestycje w rozwój osobisty są w zorga-
nizowany sposób oferowane głównie przez firmy duże i średnie. 
Mniejsze mają mniej świadomości i środków, aby w ten obszar 

inwestować. Według badania Grant Thornton rozwój 26% Polaków 
jest finansowany przez pracodawcę. W efekcie mamy malejące 
grupy pracowników, które otrzymują regularne wsparcie w zakresie 
rozwoju kompetencji.

Tym ważniejsze jest więc zrozumienie wagi własnej odpowie-
dzialności za rozwój, nabywanie nowych kompetencji i ewolucję 
własnego profilu zawodowego. W świecie, który ulega dynamicz-
nej zmianie napędzanej w skali światowej rozwojem technologii, 
przeciętny pracownik może wielokrotnie zmienić pracę i kilka razy 
zmienić zawód. Jaki z tego wniosek? W Polsce sami musimy się 
wysyłać na szkolenia, poszerzać wiedzę i stawiać cele własnego 
rozwoju. Musimy aktualizować swoją wiedzę. Rolą państwa, przed-
siębiorstw i organizacji społecznych jest zaś przygotowanie takiej 
oferty edukacyjnej, która jest zrozumiała, atrakcyjna i zorientowana 
na kompetencje potrzebne w zmieniającej się gospodarce, z dużym 
naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie. W czasie edukacji for-
malnej musimy się z kolei nauczyć, jak się uczyć, jak utrzymywać 
dyscyplinę i zaangażowanie we własny rozwój. Wrześniowe i paź-
dziernikowe dzwonki dzwonią więc dla każdego z nas.

Tomasz Klekowski
EKSPERT DS. TRANSFORMACJI CYFROWEJ, CZŁONEK RADY FUNDACJI PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI.
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Polska w 2018 r. po raz pierwszy znalazła się w gronie gospodarek rozwiniętych 
(FTSE Russell).

Przeciętnie 1895 godzin rocznie pracują polscy pracownicy (2017, OECD).

Połowa polskiego PKB jest wytwarzana przez 5,6 mln pracujących (ze wszystkich 
15,8 mln osób pracujących w Polsce) (Forum Obywatelskiego Rozwoju).

64% Polaków uważa, że największą barierą dla polskiej gospodarki są zbyt duże 
obciążenia podatkowe, a 48% – skomplikowany system podatkowy  
(Związek Banków Polskich, sierpień 2019).

Polska wykorzystuje mniej niż 1% puli europejskiego programu Horyzont 2010 
(wspieranie badań naukowych i innowacji), mimo że wpłaca 3% – stawia nas to  
na 15. miejscu (Ecorys).

59% Polaków ocenia, że przyszłość ekonomiczna ich dzieci będzie lepsza – wśród krajów 
rozwiniętych to najbardziej optymistyczne oceny (Pew Research Center, Spring 
2018 Global Attitudes Survey).

Tylko 13% małych i średnich przedsiębiorstw wprowadza innowacje, tylko 
8,5% eksportu ma charakter innowacyjny (Strategia na rzecz Odpowiedzianego 
Rozwoju).

9% wynosi udział polskiego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej,  
co przekłada się na szóste miejsce na unijnym rynku (Bisnode).

17. miejsce Polski wśród krajów europejskich w rankingu Food Security Index

Ponad połowa z nas (53%) wykonuje obowiązki zawodowe w weekendy,  
a 55% zabiera pracę do domu (2016, Hays).

Średnio połowa Polaków, którzy wyemigrowali, wskazuje, że nie planuje w ogóle 
powrotu do kraju: 62% imigrantów w Irlandii, 49% w Niemczech, 42% w Holandii 
(NBP, 2016).

W ciągu czterech lat dochód rozporządzalny wzrósł w Polsce o 22% (GUS).

Polski eksport dynamicznie rośnie, w latach 2015–2018 średnio o 8,1% (GUS).

s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  g o s p o da r k a
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16,4%

34%

1%

W Polsce 16,4% młodych ludzi (20 – 34 lata) ani nie pracuje, 
ani nie kształci się (Eurostat)

34% Polaków twierdzi, że nie odczuwa wzrostu 
gospodarczego (Związek Banków Polskich, sierpień 2019 r.)

1% PKB Polska przeznacza na badania i rozwój  
– średnia w UE to 2,1% (2017, Forbes, „Polska 2030”)



p o l s k a n a t l e  e u r o p y

W latach 1990 – 2018 społeczna wydajność pracy mierzona w dolarach według parytetu  
siły nabywczej (2011 r.) wzrosła w Polsce prawie dwuipółkrotnie. Wśród czołówki światowej  
z OECD ustąpiliśmy pod tym względem jedynie Korei i Irlandii.

Europa Środkowa i kraje bałtyckie 226%, świat 178%, Unia Europejska 153%, OECD 150%,  
strefa euro 142%.

ŹRÓDŁO: BANK ŚWIATOWY, HTTPS://DATA.WORLDBANK.ORG/INDICATOR/NY.GDP.PCAP.PP.CD.

POLSKA PRODUKTYWNOŚĆ ROŚNIE, 16. KRAJ NA ŚWIECIE W CIĄGU OSTATNICH 28 LAT

NAZWA WSKAŹNIKA 

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ 
PRACY MIERZONA 

W DOLARACH WEDŁUG 
PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ 

(2011 R.)  W 1990 R.

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ 
PRACY MIERZONA 

W DOLARACH WEDŁUG 
PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ 

(2011 R.)  W 2018 R.

Kraj 1990 [$] 2018 [$] % wzrostu

1 Gwinea Równikowa 1 017,76 20 864,58 2050

2 Chiny 1 521,96 16 186,79 1064

3 Mjanma 730,23 5 922,02 811

4 Wietnam 1 457,59 6 608,62 453

5 Wyspy Zielonego Przylądka 1 676,19 6 661,99 397

6 Bhutan 2 353,61 9 347,83 397

7 Laos 1 708,03 6 614,49 387

8 Indie 1 905,72 6 899,21 362

9 Sri Lanka 3 613,16 11 955,50 331

10 Irlandia 21 658,43 70 361,05 325

11 Korea Południowa 11 632,60 36 776,52 316

12 Mozambik 386,12 1 180,37 306

13 Bangladesz 1 325,59 3 879,16 293

14 Panama 7 855,22 22 674,40 289

15 Dominikana 5 515,57 15 821,20 287

16 Polska 10 276,62 28 751,65 280

17 Mauritius 7 580,78 21 074,81 278

18 Albania 4 458,25 12 306,26 276

19 Etiopia 654,66 1 794,29 274

20 Makau 40 380,42 108 831,25 270

21 Malezja 10 556,63 28 176,40 267

TABELA 1. PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODAREK KRAJOWYCH. ŹRÓDŁO: BANK ŚWIATOWY.
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Zwiększenie udziałów firm 
z obszaru usług i produktów 
cyfrowych w polskim PKB

Zwiększenie eksportu towarów 
i usług opartych na polskim IP  

(wzrost eksportu wartości dodanej)

Większość produkcji realizowana 
za pomocą rozwiązań przemysłu 4.0

Polepszenie poziomu  
oraz jakości życia

Nowe modele biznesowe  
polskich przedsiębiorstw

Tańsza, efektywniejsza, szybsza produkcja, dystrybucja, reklama  
i sprzedaż produktów i usług dzięki dołączeniu Polski do najbardziej 

zdygitalizowanych gospodarek na świecie

Wzrost znaczenia metropolii 
w obszarach wokół miast

Pierwsze polskie „jednorożce”

Automatyzacja pracy (AI, RPA, ML,  
roboty) – więcej kołnierzyków 

metalowych niż białych 
czy błękitnych

Nowe zawody, kompetencje, 
know-how

Wzrost płacy minimalnej, 
przeciętnej, a także przy 

poszukiwanych kwalifikacjach

Większy dochód rozporządzalny 
gospodarstw domowych

Upowszechnienie Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

Większa rzesza osób pracujących 
w gospodarce cyfrowej 

niż tradycyjnej

Rynek pracownika, 
a nie pracodawcy

•

• •

•

••

••
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Szwajcaria po raz 9. uzyskała miano najbardziej innowacyjnego kraju na świecie (World 
Intellectual Property Organization). Kraj utrzymuje swoją pozycję przede wszystkim 
dzięki liczbie patentów, skali wytworzonej własności intelektualnej, wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii produkcji, poziomowi importu usług ICT, skali bezpośrednich 
inwestycji lokowanych za granicą, trosce o środowisko naturalne.

Izrael jest światowym liderem w liczbie start-upów hi-tech per capita. Kraj zawdzięcza 
to zarówno unikalnej kulturze i społeczeństwu czy silnej ekonomii, jak i inwestycjom 
w technologie militarne czy podejściu global-first do innowacji. Izrael jest pierwszym 
krajem na świecie (po Korei), jeśli chodzi o procent PKB przeznaczanego na badania 
i rozwój (OECD).

Szwecja to najbardziej innowacyjny kraj w UE (KE). Znajduje się na 2. miejscu w Europie, 
jeśli chodzi o procent PKB przeznaczanego na badania i rozwój (wydatki te wzrosły o 25% 
w ciągu ostatnich 10 lat), ma jeden z najwyższych wskaźników udziału pracowników 
naukowych w pracującej populacji. Może poszczycić się silną kulturą współpracy pomiędzy 
przemysłem, szkołami wyższymi a sektorem publicznym przy rozwijaniu innowacji, długą 
tradycją korzystania z płaskich struktur organizacyjnych oraz silna sceną start-upową. 
Do dyspozycji naukowców przygotowano ponad 100 centrów rozwoju i testowania wraz 
z całym ekosystemem ekspertów oraz inwestorów
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ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

67% widzi wyzwanie w tym, 
że rolnictwo produkuje żywność  

 w sposób przemysłowy,  
 bez troski o jego jakość

59% sądzi, że w Polsce jest za mało 
pracowników

50% ocenia, że Polacy za dużo 
pracują 

40% uważa, że polskie firmy 
nie są tak innowacyjne  

 jak zagraniczne 

47% pozytywnie ocenia zakupy 
przez internet

24% zgodziłoby się zastąpić mięso 
roślinnymi zamiennikami

×

WYBREDNI

59% uważa, że w Polsce brakuje 
rąk do pracy

66% kupuje lub sprzedaje 
coś w internecie

16% zgodziłoby się na zastąpienie 
produktów mięsnych roślinnymi  

 zamiennikami

!

SCEPTYCY

65% twierdzi, że Polacy za dużo 
pracują

64% uważa, że w Polsce brakuje 
pracowników

55% widzi problem w produkcji 
żywności na skalę przemysłową  

 w rolnictwie

26% zdecydowałoby się na roślinne 
zamienniki mięsa

?

ENTUZJAŚCI

64% uważa, że w Polsce brakuje 
pracowników

36% ocenia, że polskim firmom 
brakuje innowacyjności

97% pozytywnie ocenia zakupy 
online

89% sprzedaje lub kupuje 
w internecie

46% jest gotowa zastąpić mięso 
roślinnymi zamiennikami

+
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Polacy widzą wyzwanie w tym, że w kraju brakuje rąk do pracy – tak twierdzi 63% respondentów. Jednak wśród najmłodszych osób, 
w wieku 18 – 24 lata, tylko nieco ponad połowa zgadza się z tym stwierdzeniem.

Tyle samo osób twierdzi, że za dużo pracujemy, a najbardziej z tym stwierdzeniem utożsamiają się osoby w wieku 25 – 44 lata (ponad 
70%). Wśród osób najstarszych tylko połowa przyznaje, że jest to wyzwanie.

Ponad połowa Polaków (56%) uważa, że nasze rolnictwo zajmuje się produkcją żywności na skalę przemysłową i nie dba o to, 
żeby jedzenie było zdrowe i smaczne. W największym stopniu jako wyzwanie postrzegają to osoby z segmentu odrzucających 
technologię (67% wskazań).

Kolejnym wyzwaniem dla gospodarki jest zacofanie i brak konkurencyjności naszych firm i produktów w stosunku 
do zagranicznych – 37% wskazań, w grupie najmłodszej to wyzwanie zauważane jest przez 53% osób. 

Możliwość dokonywania zakupów i sprzedawania przez internet jest pozytywnie postrzegana przez 84% Polaków, w segmencie 
entuzjastów jest to aż 97%, wśród odrzucających technologię natomiast 47%. W tej chwili 78% Polaków korzysta z możliwości 
zakupów i sprzedaży przez internet.

Pomysł zastępowania produktów mięsnych zbliżonymi smakowo zamiennikami roślinnymi ma niewielu zwolenników, 
zainteresowanie tym pomysłem wyraziło jedynie 32% Polaków. 

56%
56% twierdzi, że w rolnictwie 
produkuje się żywność w sposób 
przemysłowy, nie dbając o jakość

63% 63% Polaków uważa, że w naszym 
kraju brakuje rąk do pracy

63% taki sam odsetek sądzi, że Polacy 
za dużo pracują

37%
37% ocenia, że polskie firmy i produkty 
są przestarzałe w porównaniu 
do zagranicznych 

84% 84% pozytywnie ocenia możliwość 
robienia zakupów przez internet

78% 78% korzysta z takiej formy zakupów 
i sprzedaży

32% 32% chciałoby zastąpić produkty 
mięsne zamiennikami roślinnymi
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ko m e n ta r z

Cały świat, w tym również Polska, stoi w obliczu zmian związanych 
z czwartą rewolucją przemysłową. Jej sensem jest masowe wyko-
rzystanie w gospodarce i życiu społecznym nowych technologii, re-
wolucjonizujących dostarczane usługi (m.in. internet rzeczy i usług), 
sposoby ich wytwarzania (m.in. robotyzacja, sztuczna inteligencja, 
biotechnologia, nanotechnologia), a także sposoby komunikowania 
się ludzi, dostępu do wiedzy i przetwarzania informacji (m.in. kom-
putery kwantowe). Dzięki temu w ciągu najbliższych 2 – 3 dekad 
nastąpią fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki ludzie żyją, 
pracują i odnoszą się do siebie. Będą one miały charakter bezpre-
cedensowy w historii świata, zwłaszcza ze względu na tempo jego 
przekształcania. Zarówno kierunek zmian, jak i ich tempo są na dłuż-
szą metę niemożliwe do precyzyjnego prognozowania. Pewne jest 
tylko to, że warunkiem skutecznego włączenia się procesu prze-
mian jest elastyczność i wysoka zdolność do absorpcji nowych 
technologii. Stwierdzenie to dotyczy ludzi, firm, a także instytucji  
państwowych.

Powszechnie stosowane określenie Przemysł 4.0 (wprowadzo-
ne w roku 2015 przez twórcę World Economic Forum Klausa 
Schwaba) zaciera nieco istotę problemu i skalę wyzwań. Suge-
ruje ono, że zmiany dotyczyć będą głównie gospodarki, tym-
czasem doświadczenia z przebiegu dotychczasowych rewolucji 
przemysłowych oraz zjawiska obserwowane już teraz pokazu-
ją, że ogromna kumulacja ważnych innowacji technologicznych 
ma głębokie konsekwencje nie tylko ekonomiczne, lecz także 
społeczne i polityczne oraz dotyczące życia człowieka i jego inter-
akcji z innymi ludźmi. Przemysł 4.0 prowadzić będzie do niezwy-
kle szybkich fundamentalnych zmian natury systemowej, obej-
mując zarówno gospodarkę, jak i wszystkie kluczowe dziedziny  
życia społecznego i życia indywidualnych ludzi. Zmianom pozy-
tywnym, a zwłaszcza podniesieniu poziomu i jakości życia, to-
warzyszyć mogą też zjawiska negatywne, np. drastyczny wzrost 
nierówności dochodowych, a także coraz poważniejsze wyzwa-
nia związane ze środowiskiem naturalnym. Dla poszczególnych  
krajów i narodów może to mieć efekty wspaniałe lub nieko-
rzystne, w znacznej mierze w zależności od tego, na ile państwo 
będzie umiało włączyć się do procesu rewolucyjnych prze-
mian. Można zaryzykować tezę, że w czasie rewolucji prze-
mysłowej rację bytu traci strategia pozostania w środku łań-
cucha wartości – kraje, które umieją włączyć się do procesu 
zmian, przesuwają się do góry, a te, które są do tego niezdolne,  
idą w dół. 

Warunkiem do tego, by Polska dobrze wykorzystała szanse two-
rzone przez czwartą rewolucję przemysłową, jest głęboka zmiana 
w funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa. Musimy stać się spo-
łeczeństwem zdygitalizowanym, lepiej wykształconym, gotowym 
na zmiany, z entuzjazmem sięgającym po nowe technologie. Tylko 
to, w połączeniu z przedsiębiorczością i elastycznością działania 
firm, a także z głębokimi reformami instytucji państwa, pozwoli 
Polsce dołączyć do krajów, które zostaną zwycięzcami w procesie 
rewolucyjnych przemian.

prof. Witold Orłowski 
REKTOR AKADEMII VISTULA I GŁÓWNY EKONOMISTA PWC
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Pół miliarda pasażerów rocznie ubyło na kolei od 1990 r.

60% gmin nie wydaje na transport ani złotówki. Niemal 14 milionów Polaków  
mieszka w regionach, w których gminy nie organizują absolutnie żadnej formy  
transportu publicznego.

Jeżeli chodzi o jakość infrastruktury i inwestycje w nią, jesteśmy w niechlubnej 
ostatniej piątce w UE (KE).

88,5% pociągów dojechało punktualnie do końca trasy w Polsce w czwartym 
kwartale 2018 r. (Urząd Transportu Kolejowego).

W 2018 r. Polska znalazła się na 65. miejscu w rankingu jakości dróg na świecie 
(awans ze 122. miejsca w 2011 r.). (Światowy Ranking Ekonomiczny).

Polska zajmuje 7. miejsce od końca w zakresie białych plam pokrycia infrastrukturą 
4G (DESI).

Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem penetracji 
mobilnego szerokopasmowego internetu (DESI). Niemal co piąty Polak łączy się 
z internetem w domu poprzez mobilny internet.

Tylko 3,9% gospodarstw domowych korzysta w Polsce z internetu 
światłowodowego, średnia dla Europy to 13,9% (iDate).

35% populacji osób w wieku 16–74 lata stanowiły osoby korzystające w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez internet w 2018 r. (GUS).

63,4% przedsiębiorstw załatwiało sprawy urzędowe wyłącznie  
drogą elektroniczną w 2017 r. (GUS).

52,4% Polaków korzysta z bankowości poprzez dostęp mobilny  
(Bank Światowy, 2017).

s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  i n f r a s t r u k t u r a
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6672

2,57 
mld

77,5%

77,5% Polaków korzystało z internetu na koniec 2018 r.  
(GUS), a ponad 4 miliony posiada już Profil Zaufany dzięki 

wprowadzeniu modelu federacyjnego w ekosystemie 
Cyfrowej Tożsamości (Min. Cyfryzacji)

2,57 mld euro, z czego ponad 1 mld euro na sieci 
szerokopasmowe, wynosi budżet programu operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Na koniec sierpnia 2019 r. w Polsce zarejestrowano  
jedynie 6672 aut elektrycznych. Na koniec czerwca 2019 r.  

w Polsce funkcjonowało jedynie 888 stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych



p o l s k a n a t l e  e u r o p y

W zakresie łączności kraje o najlepszych wynikach to Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja.

W dostępności stałych łączy szerokopasmowych triumfuje Holandia i Luksemburg,  
w mobilnych łączach szerokopasmowych Finlandia, Dania, Litwa i Włochy.

Polska znajduje się na 5. miejscu od końca w UE.

ŹRÓDŁO: DESI REPORT 2019 – CONNECTIVITY 2019.
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WSKAŹNIK CEN ŁĄCZY SZEROKOPASMOWYCH

WYKRES 8. ŁĄCZNOŚĆ, SUBINDEKS INDEKSU GOSPODARKI CYFROWEJ I SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO (DESI 2019). 
ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA.
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Dopłaty do zakupu samochodów 
elektrycznych

Autonomiczne elektryczne pojazdy 
będą stanowić większość środków 

transportu

Wszystkie sprawy urzędowe będzie 
można załatwić zdalnie

Obwodnice w większości miast

Systemy krajowego i miejskiego 
transportu inter- i multimodalnego

Mniejszy ruch na ulicach, 
mniej wypadków, większe 

bezpieczeństwo

Powszechna infrastruktura 
ładowania elektrycznego pojazdów

Inteligentne systemy zarządzania 
ruchem sterowane w oparciu 

o dane w czasie rzeczywistym oraz 
prognozy popytu

Pełny zasięg sieci 5G 
i infrastruktury gigabitowej jako 

podstawy społeczeństwa 5.0

Wyspowe uruchomienie sieci 5G

Zakończenie programu budowy  
2 tys. km autostrad

Do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a 50% – 100 Mb/s  

(Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy)

Do 2023 roku pojawi się  
350 kilometrów torów, po których 
popędzimy pociągiem z prędkością 

230 km/h

Wprowadzenie e-paragonów oraz dalsza popularyzacja e-recept, e-zwolnień oraz mObywatela

Do 2020 roku planowana jest 
budowa prawie 4200 km nowych 

dróg ekspresowych

•

• •

•

••

•

•
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Holandia znajduje się na pierwszym miejscu rankingu DESI Connectivity w zakresie 
zasięgu dostępu szerokopasmowego oraz 4G, osiągając prawie 100-procentowy poziom. 
Zasięg ultraszybkiego dostępu szerokopasmowego wynosi 97%. W ramach narodowego 
planu szerokopasmowego kraj zapowiada do 2023 roku upowszechnienie ultraszybkiego 
szerokopasmowego internetu (min. 100 Mbps). W tym samym roku większość 
gospodarstw domowych powinna już korzystać z prędkości rzędu 1 Gbps. Do 2025 r. 
Holandia zakłada wprowadzenie 5G w większości obszarów miejskich, przy drogach 
i trasach kolejowych.

Dania jest liderem w zakresie łączności w UE (DESI), jeśli chodzi o zasięg 4G (99%), 
superszybkiego internetu (92%). W 2018 r. wszystkie partie polityczne uzgodniły, 
że narodowym celem na 2020 r. jest podłączenie wszystkich domów i firm 
do szerokopasmowego internetu oferującego prędkość min. 100/30 Mbps (downlink/
uplink). Pomoc rządowa w ramach The National Broadband Fund (100 mln DKK w 2018 r.) 
dotyczyć ma jednak wyłącznie mało zaludnionych obszarów, których nie są w stanie 
obsłużyć komercyjni dostawcy.

Estonia jest przykładem e-państwa, w którym nie da się załatwić drogą elektroniczną 
tylko trzech rzeczy: małżeństwa, rozwodu oraz spraw notarialnych. W 2019 roku 
w wyborach parlamentarnych drogą elektroniczną zagłosowało prawie 50% wyborców. 
W Estonii obowiązują limity pola elektromagnetycznego (PEM) zalecane przez 
WHO i przyjęte przez ICNIRP.
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SCEPTYCY

75% widzi wyzwanie w zbyt małej 
ilości dróg dobrej jakości

46% sądzi, że zbyt mało Polaków 
ma dostęp do superszybkiego  

 internetu

98% pozytywnie ocenia nawigację 
i inne udogodnienia w podróży

59% chciałoby korzystać 
z superszybkiego internetu  

 w zamian za montaż kilkunastu  
 anten w pobliżu

? ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

40% uważa, że za mało Polaków 
ma dostęp do superszybkiego  

 internetu

42% korzysta z udogodnień 
w podróży takich jak nawigacja  

 i rozkłady jazdy online

59% chciałoby korzystać z aplikacji 
wskazującej wolne miejsca  

 parkingowe

37% umożliwiłoby montaż anten 
w swoim otoczeniu, żeby  

 korzystać z internetu 5G

×

WYBREDNI

48% uważa, że w Polsce transport 
publiczny nie działa jak należy

43% jest zdania, że superszybki 
internet jest dostępny dla zbyt  

 małej liczby Polaków

85% uważa, że nawigacja i rozkłady 
jazdy online są dużym  

 udogodnieniem w podróży

34% zgodziłoby się na montaż anten 
w swoim otoczeniu w zamian  

 za superszybki internet

!
ENTUZJAŚCI

50% uważa, że za mało Polaków 
ma dostęp do superszybkiego  

 internetu

90% korzysta z nawigacji i rozkładów 
jazdy online

96% chciałoby, aby aplikacja 
wskazywała im wolne miejsca  

 parkingowe w mieście

77% zgodziłoby się na instalację 
kilkunastu anten w swoim  

 otoczeniu w zamian  
 za możliwość korzystania  
 z superszybkiego internetu

+
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Mimo że stan dróg w Polsce jest coraz lepszy, nadal 75% Polaków uważa, że za mało jest dróg dobrej jakości. Wśród osób w wieku 
do 44 lat problem ten zauważa ponad 80%, w grupie najstarszej natomiast – 63% badanych. 

Z tym, że w Polsce źle działa transport publiczny, zgadza się 36% mieszkańców największych miast, ale już wśród mieszkańców 
wsi jest to 53%.

47% Polaków uważa, że jest problem z dostępnością superszybkiego internetu. W największych miastach ten odsetek spada 
do 36%. Jednocześnie 61% Polaków zgodziłoby się na to, żeby w ich otoczeniu montować niewielkie anteny, które pozwoliłyby 
na dostęp do superszybkiego internetu. Największa otwartość na instalację anten jest w grupie najmłodszej (85%) i spada z wiekiem 
aż do 51% w grupie osób najstarszych.

Polacy pozytywnie odnoszą się do technologii, która może ułatwić im codzienne życie. Ułatwienia w podróży w postaci nawigacji 
czy rozkładów jazdy online spotykają się z przychylnością 94% Polaków, a 80% już z nich korzysta. Dodatkowo 86% skorzystałoby 
z aplikacji, która na bieżąco wskazywałaby wolne miejsca parkingowe w mieście.

94%
94% pozytywnie ocenia ułatwienia 
w podróży takie jak nawigacja 
czy dostępność rozkładów jazdy online

47% dla 47% wyzwaniem jest brak dostępu 
do szybkiego internetu 

49%
49% uważa, że w Polsce źle działa 
transport publiczny: autobusy, pociągi 
i komunikacja miejska

75% 75% Polaków twierdzi, że w kraju nadal 
jest za mało dróg dobrej jakości

80% 80% korzysta z tych rozwiązań

86%
86% chciałoby korzystać z aplikacji, 
która wskaże wolne miejsca 
parkingowe w mieście

61%
61% zgodziłoby się na instalację 
w swoim otoczeniu kilkunastu 
małych anten w zamian za możliwość 
korzystania z superszybkiego internetu
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ko m e n ta r z

Polacy widzą potrzebę korzystania z szybkiego internetu. Blisko 
połowa respondentów (47%) na pytanie, czy zbyt mało Polaków 
ma dostęp do superszybkiego internetu, odpowiedziała „tak” 
lub „raczej tak”. Co ciekawe, widać wyraźną przewagę odpowiedzi 
pozytywnych na wsi w stosunku do dużych miast, co wskazuje 
na większe oczekiwania w zakresie poprawy jakości połączeń na te-
renach wiejskich niż w miastach. Warto jednak wskazać, że jest 
to badanie opinii i odnosi się do oczekiwań, a nie jest badaniem rze-
czywistego popytu na usługę dostępu do internetu. To rozchwianie 
między oczekiwaniami a rzeczywistością widać w wynikach, które 
odnoszą się do deklaracji dotyczących chęci korzystania z określo-
nych technologii. Praktycznie w większości przypadków zgłasza 
je zdecydowana większość respondentów, podczas gdy na py-
tania o rzeczywiste, chociażby sporadyczne skorzystanie z takiej 
możliwości, odpowiedzi pozytywnych jest zdecydowanie mniej 
(np. w zakresie e-usług administracji). Problem niedostępności 
usług o jakości oczekiwanej wydaje się więc głębszy i nie ogranicza 
się do niedoborów infrastruktury telekomunikacyjnej na wsiach.  
Spadająca liczba ludności wsi i małych miasteczek oraz rozproszona 
zabudowa powodują, że konieczne jest szukanie nowych rozwiązań, 
które nie będą wyłącznie skupiały się na budowie infrastruktury, 
ale również rozwiązywały problem jej utrzymania przy niskich ce-
nach usług telekomunikacyjnych i rozproszonym popycie.

Prawie wszyscy badani respondenci (97%) zadeklarowali, że nowe 
technologie są potrzebne. Co interesujące, największe poparcie 
(odpowiednio 98 i 97%) dla nowych technologii wyrazili najstarsi 
respondenci, a najmniejsze – najmłodsi (93%). Może to wskazywać 
na różnicę w definicji pojęcia nowych technologii przyjmowaną 
w obu grupach.

Z wyników badania można również wysnuć wniosek, że nieprawdzi-
wa jest teza, że internet służy wyłącznie rozrywce. Polacy częściej 
niż rozrywkę deklarują możliwość załatwiania spraw urzędowych 
przez internet. Wśród istotniejszych zastosowań deklarowane 
aż przez 95% są też ułatwienia w transporcie (nawigacja, rozkłady 
jazdy online). Ważne są ponadto możliwość edukacji, e-zakupy 
czy zdalna diagnostyka medyczna.

Z uwagi na ograniczenia przepustowości obecnych sieci to właś-
nie wskazane wyżej usługi mogą stanowić w przyszłości czynnik 
rozwoju sieci piątej generacji (5G).

Niepokojące jest to, że blisko połowa badanych stwierdza, że ko-
rzystanie z nowych technologii może prowadzić do chorób. Wy-
daje się, że przyczyną tego stanu jest wypadkowa ogólnych lęków 
dot. nowych technologii, braku odpowiedniej informacji i edukacji 
o sposobach bezpiecznego korzystania z nich oraz atrakcyjności 
przekazów medialnych straszących różnymi ich skutkami. Teza po-
wyższa wymaga jednak przeprowadzenia głębszych badań i analiz 
wyników. Mimo to Polacy (95%) są zdecydowani, że dzięki nowym 
technologiom żyje się wygodniej. 

Interesujące jest również to, że średnio aż 61% badanych godzi się 
na instalację małych, do 30 cm, anten w bezpośredniej bliskości 
swojego miejsca pobytu. Tendencja ta spada z wiekiem od 85% 
w najmłodszej grupie do 51% w grupie najstarszej. Co ciekawe, 
najmniejsza akceptacja jest w miastach, podczas gdy na wsiach 
odsetek akceptujących jest wyższy niż średnia: 64%. Wydaje się, 
że widać tutaj omówione już wyżej oczekiwanie lepszej jakości 
internetu w tych miejscach. Pośrednio można także wnioskować, 
że osoby organizujące protesty przeciwko budowaniu infrastruk-
tury na terenach wiejskich, tak bardzo atrakcyjne dla lokalnych 
przekazów prasowych, stanowią aktywną, ale jednak mniejszość.

dr hab. Urszula Soler
SOCJOLOG I POLONISTA, BADA W TEORII I PRAKTYCE NOWE TECHNOLOGIE W KONTEKŚCIE INTERAKCJI 
SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA. SPECJALIZUJE SIĘ W ZAGADNIENIACH BEZPIECZEŃSTWA I TECHNOLOGY 
ASSESSMENT. AUTORKA WIELU ARTYKUŁÓW I PROJEKTÓW NAUKOWYCH. OD LAT WSPÓŁPRACUJE Z UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE W MEDIOLANIE.
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Budowa społeczeństwa 5.0 wymaga dalszych inwestycji w szybkie 
upowszechnienie dostępności infrastruktury gigabitowej. Ta droga 
jest długa, wyboista i pełna wyzwań. 

Wyścig trwa. Państwa ścigają się o to, które będzie bardziej roz-
winięte, ucyfrowione i najlepiej wspierające rozwój innowacji. 
Gdzie jesteśmy w tym wyścigu? To dość złożone. Warto zacząć 
od big picture. Zgodnie z najnowszym rankingiem indeksu go-
spodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) opracowa-
nym na 2019 r. przez Komisję Europejską, Polska uplasowała się  
na 25. miejscu na tle 28 państw członkowskich UE. Do czołówki 
zatem wciąż nam daleko, choć w ciągu ostatnich kilku lat zrobiliśmy 
pewien postęp.

Pod jakim względem wypadamy najsłabiej? Blisko jedna piąta osób 
w Polsce nie ma w ogóle internetu, a niemal połowa – podstawo-
wych umiejętności cyfrowych. W przypadku zasięgu stałych łączy 
szerokopasmowych Polska zajmuje ostatnie miejsce w rankingu 
(79% na tle średniej unijnej wynoszącej 97%), biorąc zaś pod uwa-
gę ich wykorzystanie, plasujemy się na 26. miejscu (60% gospo-
darstw domowych w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 77%).  
Dostęp do szerokopasmowych łączy nowej generacji ma w Polsce  
66% gospodarstw domowych, co daje nam 25. miejsce w rankingu. 
Wniosek – infrastruktura przede wszystkim!

Do tego obrazka należy jeszcze dołożyć kolejny, biznesowy: polski 
rynek telekomunikacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyj-
nych rynków europejskich, cechującym się jednymi z najniższych 
cen w Europie. Ciągła presja na cenę usług – przy równoczesnym 
wzroście kosztów w połączeniu z utrzymującymi się od lat barierami 
inwestycyjnymi, nieprzewidywalnością oraz ekstensywnością regu-
lacji tego rynku – mogą stanowić istotną barierę dla stymulowania 
inwestycji. Warto przy tym zaznaczyć, że Polska pozostaje jednym 
z najbardziej regulowanych rynków w Europie. Potrzebujemy zatem 
nowego spojrzenia na regulacje i środowisko prawne oraz współpra-
cę biznesu i administracji państwowej, żeby stymulować inwestycje. 

Infrastruktura gigabitowa jest jednym z filarów upowszechnienia 
się 5G oraz budowy społeczeństwa 5.0, a konkurencyjność polskiej 
gospodarki zależeć będzie w dużej mierze od stanu infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Błyskawiczne przesyłanie danych, cyfryzacja 
przemysłu, administracji, służby zdrowia, impuls dla gospodarki cy-
frowej, opartej w dużej mierze o giga aplikacje. Jak szacują analitycy 

firmy Arthur D. Little, w 2025 r. wartość rynku wygenerowanego 
przez giga-aplikacje w obszarach takich jak wirtualna rzeczywistość, 
virtual telepresence i szeroko rozumiany internet rzeczy (progno-
zuje się, że do 2021 r. do sieci podłączonych będzie już prawie 
28 mld urządzeń), wyniesie w Europie nawet 660 mld euro. Pa-
liwem będzie tu internet gigabitowy, oparty o takie technologie 
jak DOCSIS 3.1, FTTH i 5G. 

Na naszych oczach powstaje giga-świat, który stworzy nowe moż-
liwości dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa i biznesu. 
Zróbmy wszystko, żeby wykorzystać ten potencjał i wyjść na czoło 
europejskiego peletonu cyfrowego. 

Patrycja Gołos
VP CORPORATE AFFAIRS, UPC POLSKA, WICEPREZES POLSKIEJ IZBY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,  
DYREKTOR RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI DIGITAL POLAND.
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Wprowadzenie na rynek nowej technologii to zawsze szansa 
na poprawę jakości życia społeczeństwa – i jak widać w bada-
niu – respondenci to dostrzegają. Aby tak się jednak stało, najpierw 
trzeba stawić czoło wyzwaniom związanym z jej popularyzacją. 
Zaprezentowany raport wskazuje, że w kwestii jakości infrastruk-
tury i inwestycji w tym zakresie Polska znajduje w końcówce 
rankingów UE. Z tym zjawiskiem spotykam się na co dzień. 
Upowszechnienie samochodów elektrycznych wiąże się z rozbu-
dową punktów ładowania – w Polsce dziś, zgodnie z Licznikiem 
Elektromobilności PSPA i PZPM, funkcjonuje ich 1611, podczas 
gdy w Holandii ponad 42 tys. 

Od 1990 do 2017 roku liczba pojazdów w Polsce wzrosła  
z 5,2 do 22,5 mln. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości tech-
nologie zeroemisyjne zaczną także na większą skalę wypierać 
z rynku napędy konwencjonalne. Tym bardziej że – jak wynika 
z raportu – ponad 80% badanych chce z nich korzystać. Dzisiaj 
po polskich drogach poruszają się 6672 pojazdy elektryczne, 
na które składa się 4178 samochodów napędzanych wyłącznie 
elektrycznie i 2495 hybryd typu plug-in. Liczymy, że Polska do-
łączy do europejskiego peletonu pod względem udziału czysto 
elektrycznych pojazdów. Otwarcie na nowe technologie widać 
także w deklaracjach badanych, które dzisiaj mogą wydawać 
się nieco odległe. Niemal połowa Polaków byłaby zaintereso-
wana skorzystaniem z usług dronów do dostarczania przesyłek, 
a co trzeci chciałby podróżować autonomicznymi autobusami. 
To przyszłość, która jednak nadejdzie szybciej, niż się większości  
z nas wydaje.

Warto podkreślić, co również dostrzegają badani, wskazując 
na rosnące zanieczyszczenie powietrza w Polsce, że pojazdy 
elektryczne to zeroemisyjne środki transportu minimalizujące 
zjawisko smogu i poprawiające klimat akustyczny w miastach. 
Świadomość ekologiczna Polaków, co wynika z badania, wzrasta. 
Zdecydowana większość opowiada się za generacją energii z mo-
dułów fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych, co w połączeniu 
z pojazdem elektrycznym daje zeroemisyjny transport. Ponad 
połowa Polaków obawia się także blackoutu. W tym zakresie 
połączenie źródeł OZE z pojazdami elektrycznymi i z siecią, 
dzięki technologii V2G, może pozwolić na stworzenie magazynów 
energii pokrywających potrzeby energetyczne Polaków w okresie 
szczytowego zapotrzebowania, doprowadzając do stabilizacji całej 
sieci elektroenergetycznej. 

Pojazdy elektryczne mogą przyczynić się do poprawy jakości pub-
licznego transportu zbiorowego, który, jak wskazuje niemal połowa 
badanych, obecnie źle funkcjonuje. Zgodnie z ustawą o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców pojazdy elektryczne mają stanowić 10% taboru z po-
czątkiem 2022 r. Liczba zarejestrowanych w Polsce elektrycznych 
autobusów przekroczyła aktualnie 200 sztuk. W kolejnych latach, 
żeby sprostać ustawowym wymaganiom, nastąpi masowa elektry-
fikacja publicznego transportu zbiorowego. Coraz popularniejsze 
rozwiązania MaaS (ang. mobility as a service), w tym m.in. współdzie-
lenie pojazdów elektrycznych (ang. electric car sharing) czy mikromo-
bilność, dzięki inteligentnej infrastrukturze również zdecydowanie 
usprawnią komunikację w miastach. 

Maciej Mazur
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH.
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s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  k l i m at i  ś r o d ow i s ko 

72% Polaków uważa, że powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej 
na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii (CBOS, listopad 2018).

52,5 mln szambiarek nieoczyszczonych ścieków produkujemy rocznie w Polsce 
(GUS).

Ok. 7 mln Polaków jest poza systemem oczyszczania ścieków.

Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasoby wodne na jednego 
mieszkańca. Mamy ujemny bilans wodny, brakuje tzw. małej retencji.

32% Polaków posiada w domu inteligentny system do zarządzania temperaturą 
w pomieszczeniach (Badanie Techsterowniki). 

W 2017 r. udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto 
zmniejszał się w naszym kraju drugi rok z rzędu i wyniósł 10,9% (Eurostat).

W 2018 roku importowaliśmy 434,4 tys. ton śmieci, prawie 60 tys. ton więcej 
niż rok wcześniej i prawie trzy razy więcej niż w 2015 roku (154 tys. ton) (Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska).

Przeciętny Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych rocznie 
(Ministerstwo Środowiska).

96% gmin w Polsce osiągnęło wymagany w 2017 r., czyli 20-procentowy poziom 
recyklingu odpadów (Ministerstwo Środowiska).

Na koniec 2017 roku w całej Polsce istniało 1661 „dzikich wysypisk”  (GUS).

0% energii Polska produkuje z atomu.

W 2020 roku polskie gminy będą musiały osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu 
odpadów komunalnych (UE).
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4,5 mld

33/50

1.09.2019 r. w Krakowie weszła w życie uchwała 
antysmogowa, całkowicie zakazująca palenia węglem 

i drewnem na terenie miasta

PRF Green Hub – przez następne trzy lata fundusz 
chce zainwestować 4,5 mld zł w rozwój niskoemisyjnej 

energetyki w Polsce (równowartość budowy  
120 farm fotowoltaicznych o mocy 10 MW)

33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych 
 miast Europy znajduje się w Polsce 

(WHO, Światowa Organizacja Zdrowia)



p o l s k a n a t l e  e u r o p y

Rynek fotowoltaiki w krajach Unii Europejskiej rozwija się dynamicznie od wejścia w życie  
Dyrektywy OZE w 2009 roku.

Polska w 2018 roku zaczęła się w końcu wyróżniać na tle pozostałych krajów UE i znalazła już  
na 9. miejscu (0,235 GW – roczny przyrost w 2018 r.)

Biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 roku Polska może znaleźć 
się na 4. miejscu pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych, instalując 
w całym 2019 r. nawet 1 GW nowych instalacji PV.

ŹRÓDŁO: IEO, RYNEK FOTOWOLTANIKI W POLSCE, 2019.
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co c z e k a p o l a ków k r ót kot e r m i n owo?

Większe obciążenia budżetu 
państwa kosztami leczenia chorób 

spowodowanych zatruciem 
środowiska, m.in. smogiem

Problem z dostawą prądu 
w wyniku powszechnego używania 
systemów klimatyzacji, zabudowa 
miast wieżowcami ze stali i szkła 
podwyższającymi temperaturę

Decyzje administracyjne o zakazach 
wychodzenia na zewnątrz, 

wykorzystania wody, jedzenia 
itd. podejmowane w czasie 

rzeczywistym w oparciu o dane 

Rosnące ceny żywności, produkcja 
wymagająca więcej wody, której 
brak coraz bardziej odczuwamy

Zagrożenie życia części 
mieszkańców ze względu na poziom 
temperatury oraz nieprzewidywalne 

zagrożenia pogodowe (trąby 
powietrzne, wichury, burze, 

powodzie)

Gospodarka o obiegu  
zamkniętym, produkcja just 

in time, optymalizacja logistyki, 
100-procentowe  

przetwarzanie odpadów

Zakaz wjazdu tradycyjnych 
aut spalinowych do centrów miast, 

droższe parkingi

Zalanie części terytorium kraju 
przez podnoszący się poziom mórz 

i oceanów

Niedobory słodkiej wody

Drony nadzorujące poziom 
zanieczyszczeń wynikających 

ze spalania w piecach 

Dalsze ocieplanie klimatu, wzrost 
temperatury, pustynnienie, braki 

słodkiej wody, dwie pory roku 
zamiast czterech

Czujniki poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, żywności, hałasu itd. 
udostępniające publicznie informacje o stanie zatrucia środowiska

Fotopułapki wyłapujące osoby 
wyrzucające nielegalnie śmieci

Ekologiczny transport publiczny zastępujący prywatne auta spalinowe,  
rosnące opłaty parkingowe w centrach miast

Wsparcie administracji państwowej 
i lokalnej w przechodzeniu 

na ekologiczne źródła ciepła, 
modernizację kanalizacji, 

gromadzenie wody

Czujniki ułatwiające monitoring 
i optymalizację gospodarki 

odpadami 

•

••

•

••

••
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c y f ry z ac ja n a ś w i ec i e P O L A C Y  2 0 1 9

W Niemczech w 2018 roku źródła odnawialne (elektrownie wiatrowe, wodne oraz 
na biomasę) odpowiadały za wytworzenie ponad 40% energii elektrycznej, węgiel miał 
39-procentowy udział (Fraunhofer Institute). Przyczynił się do tego wzrost liczby instalacji 
paneli słonecznych, wyższa efektywność farm wiatrowych dzięki bardziej sprzyjającym 
warunkom pogodowym oraz zamykanie elektrowni węglowych. Niemcy planują rezygnację 
z elektrowni jądrowych oraz dalsze ograniczanie użycia węgla. Do 2030 r. zamierzają 
osiągnąć 65-procentowy udział energii odnawialnych w miksie elektroenergetycznym.

W Szwecji mniej niż 1% odpadów z gospodarstw domowych trafia na wysypiska śmieci, 
reszta poddawana jest procesom recyklingu. Szwedzkie śmieciarki natomiast napędzane 
są energią elektryczną lub biogazem, także uzyskiwanym w procesie recyklingu.

Dania jest światowym liderem w zakresie pozyskiwania energii z wiatru (prawie 
40-procentowy udział). Kopenhaga zbudowała ponad 400 km ścieżek rowerowych, 
którymi porusza się 40% mieszkańców miasta. 72% z nich segreguje odpady 
biologiczne. Kraj jest także liderem, jeśli chodzi o czystość powietrza, w 2010 
opodatkował emisję azotu, zapowiada wydanie 22 mln USD na ekologiczne autobusy, 4,2 
mln USD na modernizację transportu kolejowego. Od 1993 rolnicy muszą badać poziom 
wykorzystania nawozów sztucznych, władze wprowadziły odpowiednie regulacje dotyczące 
nawozów sztucznych, czystości wody, azotanów. Dania stawia sobie za cel do 2050 roku 
być w 100% wolna od węgla, a Kopenhaga w 2025 r. – pierwszą na świecie stolicą wolną 
od CO2.
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SCEPTYCY

95% pozytywnie ocenia elektrownie 
wiatrowe lub panele  

 prądotwórcze

>90% wyraża gotowość 
do skorzystania  

 z nowych technologii w tych  
 obszarach 

68% widzi wyzwanie w odejściu 
od węgla

?
ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

90% widzi wyzwanie w zmianach 
pogody – suszach, powodziach  

 i wzroście temperatury

65% uważa, że wyzwaniem dla Polski 
jest odejście od węgla

85% chciałoby zainstalować panele 
fotowoltaiczne

89% jest za upowszechnieniem 
wiatraków prądotwórczych

×

WYBREDNI

<54% uzależnienie gospodarki 
od węgla jest postrzegane  

 przez nich jako niższe niż  
 w innych grupach 

69% chciałoby korzystać z paneli  
 fotowoltaicznych

42% jest za wiatrakami 
prądotwórczymi

!ENTUZJAŚCI

99% chciałoby korzystać z paneli 
słonecznych

94% jest za wprowadzeniem 
powszechnych wiatraków  

 prądotwórczych

65% widzi wyzwanie 
w uniezależnieniu od węgla

17% korzysta z rozwiązań  
smart home

NAJ wyzwania związane 
ze zmieniającym się klimatem  

 mają najwyższy priorytet 

+
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13%

86%

85%

81%

Klimat jest obszarem, który w naszym badaniu okazał się najważniejszy i poruszający niemal wszystkich, a wyzwania związane 
ze zmieniającym się klimatem są jednymi z najważniejszych, przed jakimi stoi nasz kraj w najbliższych latach. Zanieczyszczenie 
środowiska, zmieniająca się pogoda oraz uzależnienie od węgla są tematami, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności.  
Jest to problem, który w większym stopniu dostrzegają kobiety (91%) niż mężczyźni (80%).

Domy energooszczędne i odnawialne źródła energii są technologiami pozytywnie ocenianymi przez ponad 90% Polaków. 
Rozwiązania w tym zakresie takie jak panele słoneczne czy elektrownie wiatrowe zajmują dwa pierwsze miejsca wśród technologii, 
z których chcieliby korzystać Polacy (odpowiednio 81 i 69%). Jak widać, jest to obszar, w którym jest bardzo duży potencjał 
do wprowadzania nowych technologii, nawet wybredni i sceptycy charakteryzują się w tym obszarze wysokimi indeksami  
(ponad 80).

86% Polaków ocenia zanieczyszczenie 
środowiska jako wyzwanie, przed którym 
stoi nasz kraj, i jest to najwyższy wynik 
wśród wszystkich potencjalnych wyzwań

85% dostrzega uciążliwość pogody 
objawiającej się suszami, powodziami 
czy wysokimi temperaturami

81% chciałoby skorzystać z paneli 
słonecznych instalowanych na domu

13% deklaruje korzystanie z energii 
z odnawialnych źródeł
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Przeprowadzone badanie wskazuje, jak istotnym problemem dla ro-
daków jest kwestia zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnie 
zmieniająca się pogoda – są to odpowiednio pierwsze (wskazało 
86% respondentów) i trzecie (wskazało 85% respondentów) miejsce 
pod względem wagi tematu. W tym kontekście warto mieć świado-
mość, że źródłem takiego stanu rzeczy może być tzw. wysoka i niska 
emisja. Pierwsza z nich dotyczy spalin np. z elektrowni, dużych za-
kładów produkcyjnych („wysokie kominy”) i efektu cieplarnianego, 
a druga np. z domowych systemów ogrzewania czy samochodów 
(„niski komin”) i smogu. 

W Polsce elektrownie do produkcji energii elektrycznej wykorzystu-
ją głównie węgiel – jego udział wynosi ok. 80%, co z kolei przekłada 
się na emisję CO2 do atmosfery. Unia Europejska – w dokumencie 
o wymownym tytule „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentne-
go i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczne-
mu” – jako jeden z pięciu głównych celów strategicznych założyła 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej. Unijne zobowiązanie 
dla Polski to udział energii odnawialnej (czyli np. z wiatru, wody, 
promieni słonecznych) w finalnym zużyciu energii na poziomie 
15% do 2020. Z doniesień mediów oraz analiz branżowych wie-
my, że cel w Polsce nie zostanie osiągnięty. Porównując to z in-
nymi państwami w Europie, widać, ile Polacy mają do nadrobie-
nia – np. w Szwecji udział energii odnawialnej w krajowym zużyciu 
to już 54%, na Łotwie 39%.

Na efekt cieplarniany mają wpływ nie tylko duże przedsiębiorstwa. 
Respondenci badania – jako konsumenci – mogą również wspierać 
się nowymi technologiami zarówno w aspekcie produkcji energii, 
jak i jej konsumpcji. Na przykład koszty instalacji paneli fotowolta-
icznych maleją i dla właścicieli nieruchomości stają się coraz cie-
kawszym rozwiązaniem do samodzielnego wytwarzania „czystego” 
prądu, ale również zwiększają stopień niezależności od awarii sieci 
dystrybucyjnych. Natomiast połączenie inteligentnych urządzeń 
jak czujniki przepływu prądu, czujniki ruchu, sterowniki w jeden 
ekosystem dodatkowo wraz z aplikacją mobilną i siecią internetową 
tworzą inteligentny dom, w którym zużycie energii elektrycznej jest 
optymalizowane pod rzeczywiste potrzeby danej chwili. Kolejnym 
atutem wykorzystywania powyższych technologii jest łatwy dostęp 
do danych o zużyciu i w konsekwencji budowanie świadomości, 
ile i kiedy wykorzystujemy – a to pierwszy krok do zmiany nawyków 
na bardziej proekologiczne. 

Ogrzewanie domów przestarzałymi kotłami węglowym (lub co gor-
sza palenie w nich odpadami), a także użytkowanie starszych sa-
mochodów, spełniających mniej rygorystyczne emisje spalin, prze-
kłada się na powstawanie smogu. Według raportu Europejskiej 
Agencji Środowiskowej z 2018 r. Polska jest w czołówce europej-
skich państw o najgorszym zanieczyszczeniu powietrza, a Szwecja 
czy Estonia zamykają ranking z drugiej strony. Według raportu 
Najwyższej Izby Kontroli natomiast w okresie 2010 – 2017 przekro-
czenia poziomów dopuszczalnych dla pyłów zawieszonych (PM10) 
odnotowywano w 74–91% wszystkich kontrolowanych regionów.

Szeroko rozumiana technologia przychodzi z pomocą również 
w przypadku tego problemu. Dla przykładu sprawne dostarczanie 
informacji o jakości powietrza dzięki połączeniu czujników roz-
mieszczonych w stacjach w całym kraju, sieci internetowej i smart-
fonów – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia 
już aplikację na smartfony z systemem Android, iOS, Windows, która 
pozwala na sprawdzenie pomiarów z najbliższej stacji dzięki lokaliza-
cji GPS. Technologie wykorzystywane w przyjaznych dla środowiska 
środkach transportu jak elektryczne hulajnogi, skutery i samochody 
pozwalają zmniejszyć emisję spalin, a w połączeniu z sharingowym 
modelem biznesowym optymalizować koszty transportu oraz dzięki 
aplikacjom mobilnym poprawiać nasze doświadczenie zakupowe. 
Wreszcie nowoczesne kotły gazowe będące alternatywą dla tzw. 
kopciuchów, które również dostarczą ciepło przy mniejszym za-
nieczyszczaniu powietrza – obecnie także dostępne z aplikacjami 
mobilnymi zwiększającymi komfort obsługi poprzez zdalne stero-
wanie parametrami i czasem ogrzewania.

Podsumowując, do skutecznej poprawy sytuacji Polakom potrzebna 
jest powszechna świadomość wpływu na klimat i determinacja 
do rozpoczęcia zmian, począwszy od siebie – a nowe technologie 
niewątpliwie przychodzą w sukurs.

Tomasz Gawlak
MANAGING DIRECTOR W FIRMIE PO PROSTU ENERGIA, BĘDĄCEJ DIGITALOWYM SPRZEDAWCĄ PRĄDU I GAZU. 
ENTUZJASTA ERY CYFRYZACJI I JEJ WPŁYWU NA ŚWIAT BIZNESU ORAZ ŻYCIE OSOBISTE.
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Nadchodzące zmiany w zakresie zaostrzenia celów redukcji emisji 
to rewolucja, podkreślam to słowo – REWOLUCJA. Nadchodzące 
zmiany będą wyjątkowe, głębokie… i bardzo ryzykowne. Jesteśmy 
w sytuacji, w której brak zmian stanowi ryzyko, a jednocześnie 
generują one zagrożenia.

Za punkt wyjścia przyjmuję emisję CO2 w krajach Unii Europejskiej, 
jako że dla nas jest to najważniejszy punkt odniesienia – podle-
gamy unijnej polityce klimatycznej. Unia Europejska chce podjąć 
zobowiązanie, do którego nawołują naukowcy i ruchy społecz-
ne na świecie, i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera 
do 2050 r. Ma być to zero netto, czyli każde emisje będą mu-
siały znaleźć odzwierciedlenie w wycofaniu gazów z atmosfery. 
Na razie nie udało się przyjąć takiego zobowiązania, ale nowa 
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za-
powiedziała, że doprowadzi do tego w ciągu pierwszych 100 dni  
swojego urzędowania.

Jak widać na wykresie, planowane redukcje mają być drastycznie 
większe niż historyczny trend redukcji emisji oraz znacznie głębsze 
niż obecnie planowana ścieżka regulacyjna.

Warto zwrócić uwagę na dwie kluczowe sprawy. Po pierwsze, przy 
polityce dojścia do neutralności klimatycznej tempo redukcji emisji 
w UE latach 2018 – 2050 będzie musiało być dwukrotnie (!) większe 
niż w latach 2007 – 2017, w których Europa przeszła przez dwa kry-
zysy finansowe i potężne recesje. Wymagana redukcja to ok. 150 mln  
ton ekwiwalentu CO2 rocznie wobec ok. 70 mln ton rocznie w ostat-
niej dekadzie.

Po drugie, polityka klimatyczna zacznie mocno dotykać nie tyl-
ko energetykę, lecz także inne sektory gospodarki – przemysł, 
transport, rolnictwo, budownictwo. W ostatniej dekadzie niemal 
60% redukcji emisji to zasługa energetyki. W nadchodzących 
dekadach inne sektory będą musiały odpowiadać za ok. 75% 

Ignacy Morawski 
ZAŁOŻYCIEL I SZEF SPOTDATA, DYREKTOR DZIAŁU RAPORTÓW I ANALIZ. PRZEZ WIELE LAT PRACOWAŁ W SEKTORZE 
BANKOWYM (WESTLB, POLSKI BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI), GDZIE PEŁNIŁ ROLĘ GŁÓWNEGO EKONOMISTY.
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Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają moje wcześniejsze 
przypuszczenia, lecz nie mam z tego tytułu powodów do satysfakcji. 
Pierwszym, najważniejszym problemem Polski wśród ankietowa-
nych okazało się rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
a trzecim postępujące zmiany klimatyczne.

Cieszę się jednak, że świadomość oraz wiedza rodaków w tym za-
kresie się zmienia. Kryzys klimatyczny i tematyka globalnego ocie-
plenia nie są już tylko troską egzotycznych wysp Pacyfiku zagrożo-
nych podnoszącym się poziomem mórz czy archipelagu Karaibów 
narażonego na coraz potężniejsze huragany. Postępujące zmiany 
obserwujemy również w Europie, w różnej formie jesteśmy nama-
calnie ich beneficjentami. Często doświadczenia te są tragiczne. 
To nie tylko statystyka odnosząca się do wykresów z anomalią 
temperatury czy charakterystyką opadów, lecz także konkretne 
bezpośrednie konsekwencje w postaci intensyfikacji coraz częst-
szych zjawisk konwekcyjnych (burze, trąby powietrzne, lokalne 
podtopienia), jesienne orkany generowane przez ponadprzeciętnie 
nagrzany północny Atlantyk. 

Cieszy mnie jednocześnie entuzjazm Polaków w odniesieniu 
do technologii, które mogą być wsparciem w walce ze smogiem 
czy zmianami klimatycznymi. Efektywność energetyczna, ogranicze-
nie zużycia, elektrownie wiatrowe i słoneczne (PV) są pozytywnie 
oceniane przez blisko 90% respondentów. Najpopularniejszymi 

odpowiedziami na pytanie o chęć skorzystania z nowych technologii 
są panele słoneczne na dachu każdego domu oraz powszechnie 
instalowane wiatraki generujące czysty prąd. To cieszy, bo nauka 
nie pozostawia już przestrzeni do dyskusji i jednoznacznie wska-
zuje korelację pomiędzy emisjami gazów cieplarnianych, w głównej 
mierze pochodzących ze spalania paliw kopalnych, a postępującym 
wzrostem temperatur. 

Dyskusyjne natomiast wydaje mi się nazywanie odnawialnych 
źródeł energii „nowymi”. Mimo że są to rozwiązania przyszłości, 
są one powszechnie stosowane od ponad 20 lat. Nowością nato-
miast w ich kontekście jest niedawne osiągnięcie tzw. grid parity, 
czyli sytuacji, w której koszt wytworzenia energii elektrycznej jest 
na poziomie niższym niż jej rynkowa cena. To game changer, który 
w połączeniu ze wskazaną akceptacją społeczną pokazuje kierunek 
niezbędnej transformacji.

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których właśnie technolo-
gia nakreśla możliwe kierunki, społeczeństwo w dobie globalizacji 
i dostępu do informacji świadomie dokonuje wyboru i w pośredni 
sposób daje przyzwolenie decydentom na niezbędne, oczekiwane 
działania. Jak widać w wynikach przedmiotowego badania, przy-
zwolenie to jest bardzo silne, a zapoczątkowane zmiany mogą 
być konsekwentnie kontynuowane.

redukcji emisji. To oznacza rewolucyjne zmiany w sposobach, 
w jakie poruszamy się na duże odległości, metodach ogrzewa-
nia domów, technologiach produkcji wielu wyrobów przemy-
słowych itd. Wiele technologii, które będą konieczne do takiej 
transformacji, jeszcze nie istnieje, a z wielu zmian społeczeństwo  
nie zdaje sobie sprawy.

Polacy zdają się dostrzegać problemy związane z klimatem i śro-
dowiskiem. Z przeprowadzonego badania wynika, że według ba-
danych aż dwa z pięciu strategicznych wyzwań, przed którymi 
stoi Polska, to kwestie związane z klimatem. 84% respondentów 
uznało, że pogoda w Polsce jest coraz bardziej uciążliwa – coraz 
częściej mamy do czynienia z suszami, powodziami czy wysokimi 
temperaturami. Jedynie 1% badanych kategorycznie nie zgodził 
się z tym stwierdzeniem.

Mogą również cieszyć odpowiedzi z zakresu gotowości Polaków 
do skorzystania z OZE. 93% badanych zgadza się, aby panele sło-
neczne były instalowane na dachach każdego domu celem produkcji 
czystego prądu. Na trzecim miejscu wśród technologii cieszących 
się największym się zaufaniem wynoszącym 86% są powszechnie 
instalowane wiatraki generujące czysty prąd; należy jednak dodać, 
że 18% tych osób powiedziało „raczej tak”, a 69% „tak” na pytanie 
o chęć skorzystania z nich. Podobnie dużym zaufaniem cieszą się 
samochody elektryczne. 

Podsumowując, na pewno wkraczamy w nieznane rejony w zakresie 
wpływu celów klimatycznych na gospodarkę. Jednak presja na do-
konanie rewolucyjnych zmian i akceptację ich jest coraz większa. 
Jako kraj powinniśmy się na to przygotować.

Michał Kaczerowski
PREZES ZARZĄDU AMBIENS SP. Z O.O., JEDNEJ Z CZOŁOWYCH POLSKICH FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ 
W DORADZTWIE ŚRODOWISKOWYM. OD PONAD 11 LAT KONSULTUJE I ZARZĄDZA PROJEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI 
FARM WIATROWYCH (3,4 GW NA LĄDZIE I MORZU), FOTOWOLTAICZNYCH (550 MW) ORAZ INWESTYCJI BRANŻY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ (PRZESYŁ/DYSTRYBUCJA) I GAZOWEJ. FAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.
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Dwukrotnie wzrósł średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza 
specjalisty (pomiędzy 2013 a 2019 r.) (WHC). Średnia wieku lekarzy  
specjalistów to 50 lat.

2,3 lekarza przypada w Polsce na 1000 mieszkańców. Jest to najniższy wskaźnik 
w Europie (OECD).

52 minuty dziennie pracownicy medyczni spędzają na poszukiwaniu informacji 
w dokumentacji pacjentów.

30% kolejnych wizyt w gabinetach lekarskich służy jedynie odnowieniu posiadanej 
już przez pacjentów recepty.

16% lekarzy ogólnych prowadzi wymianę danych medycznych (DESI Report 2019).

14% Polaków skorzystało z usług służby zdrowia i usług opieki świadczonych  
przez internet (DESI Report 2019).

7% lekarzy ogólnych wystawia e-recepty (DESI Report 2019).

82% społeczeństwa w Polsce chce mieć stały dostęp do swoich wyników 
i historii medycznej (Raport FHI 2019).

77% lekarzy w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania w obszarze 
cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia (Raport 
FHI 2019).

70% lekarzy czułoby się najbardziej komfortowo, używając AI do monitorowania 
zdrowia pacjenta (Raport FHI 2019).

36% pacjentów jest skłonnych odbywać zdalne konsultacje medyczne 
w sytuacjach, gdy osobisty kontakt z lekarzem nie jest konieczny (Raport FHI 2019).

85% pacjentów woli umawiać wizyty online, a 88% wizyt umówiono  
przez internet (ZnanyLekarz).

s y t uac ja p o l s k i  w o b s z a r z e  z d r ow i e
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1.12 
2018

5,8 mln

1409

1409 euro – wydatki na publiczną ochronę zdrowia 
na obywatela. 2773 euro średnio na jednego mieszkańca 

Unii Europejskiej (Komisja Europejska oraz OECD)

1.12.2018 r. – uruchomienie systemu e-zwolnień

5,8 mln e-recept od początku bieżącego roku wystawiło 
ponad 14 000 lekarzy z blisko 6000 placówek



p o l s k a n a t l e  e u r o p y

Średnio połowa lekarzy ogólnych w Unii Europejskiej korzysta już z e-recept.

W Szwecji jest to 100% lekarzy, w Finlandii, Danii, Słowenii, Chorwacji, Estonii i na Litwie ponad 90%.

Na tym tle Polska ma wciąż dużo do nadrobienia, ponieważ obecnie u nas jest to mniej niż 10%.

ŹRÓDŁO: DESI REPORT 2019 – DIGITAL PUBLIC SERVICES 2019..
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WYKRES 11. WYKORZYSTANIE E-RECEPT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA.

80



co c z e k a p o l a ków k r ót kot e r m i n owo?

Telemedycyna, telekonsultacje, smartwatche lub urządzenia zapewniające 
monitoring funkcji życiowych, alarmowanie oraz komunikację w czasie 

rzeczywistym z lekarzami 24/7

Zdygitalizowane dane pacjenta, usług, ubezpieczeń, dostawców: choroby, 
zdjęcia, wyniki badań umożliwiające analizy i przewidywania stanu zdrowia 

indywidualnie oraz całych populacji w czasie rzeczywistym

Transport leków dronami

Więcej prewencji i zapobiegania niż leczenia: monitoring w czasie 
rzeczywistym, badania także przy pomocy sztucznej inteligencji,  

uczenia maszynowego

Nowe rodzaje ubezpieczeń oparte 
na monitoringu stanu zdrowia, stylu 

życia, diety itd.

Terapie realizowane wyłącznie 
za pomocą oprogramowania

Powszechne i tanie badania genomu 
każdego pacjenta, możliwość 

kopiowania oraz przeszczepiania 
genów (CRISPR)

Szybsze diagnozowanie 
i rozpoznawanie objawów dzięki 

sztucznej inteligencji, uczeniu 
maszynowemu

Operacje przeprowadzane zdalnie 
albo przez roboty bez nadzoru 

lekarzy

Dopasowane diety, wellbeing, 
jedzenie 2.0 (substytuty mięsa, 

mleka, jaj oraz wyhodowane 
w probówce)

System e-recept, dla osób przewlekle chorych wystawiane automatycznie 
e-recepty bez potrzeby powtarzalnych wizyt u lekarza. Automatyczne 
sprawdzenie, w której najbliższej aptece dostępne są odpowiednie leki 

z możliwością zdalnego zakupu

Centralny System Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej 

pacjentów oraz Centralny Rejestr 
Szczepień

Wydłużające się kolejki do lekarzy 
oraz rosnące koszty prywatnej 

opieki zdrowotnej

System informacji o chorobach oraz lekach, a także samoobsługowej pomocy 
i odpowiedzi na pytania, problemy osób chorych

Możliwość zakupu leków w innych 
krajach Unii Europejskiej w oparciu 

o e-recepty

System rezerwacji e-wizyt 
w placówkach medycznych 

z informacją o czasie oczekiwania 

Centralny system zgód 
na wykorzystanie danych 
medycznych, przeszczepy, 

transfuzje

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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c y f ry z ac ja n a ś w i ec i e P O L A C Y  2 0 1 9

Finlandia wprowadziła wirtualny szpital, za pośrednictwem którego profesjonaliści 
mogą diagnozować, leczyć lub przekazywać pacjentów do odpowiednich specjalistów. 
Chorzy mogą także korzystać z samoobsługowych ćwiczeń i terapii dostępnych na stronie 
internetowej lub w aplikacji.

Szwedzka platforma 117722 umożliwia pacjentom wyszukiwanie informacji 
medycznych, umawianie wizyt lekarskich oraz sprawdzanie przepisanych lekarstw. 
Powstaje także narodowa lista lekarstw, która będzie źródłem wiarygodnej informacji 
dla aptekarzy, pacjentów, opiekunów.

Estonia jest przykładem kraju o największym poziomie dygitalizacji usług ochrony 
zdrowia w EU: 49% Estończyków korzysta online z usług opieki medycznej, 96% lekarzy 
wystawia e-recepty, 56% lekarzy wymienia dane medyczne, 99% danych medycznych 
oraz recept zostało zdygitalizowanych.
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P O L A C Y  2 0 1 9

SCEPTYCY

82% uważa, ze na wizytę do lekarza 
czeka się coraz dłużej

56% zgodziłoby się udostępniać 
anonimowo swoje badania  

 medyczne w celu pracy  
 nad nowymi lekami i terapiami

33% dałoby się zoperować robotowi

?
ODRZUCAJĄCY 
TECHNOLOGIĘ

89% widzi wyzwanie 
w wydłużających się kolejkach  

 do lekarza

82% ocenia pozytywnie nowe 
technologie w medycynie

21% skorzystałoby z konsultacji 
lekarskiej online

20% pozwoliłoby, żeby zamiast 
chirurga operację wykonał  

 robot

×

WYBREDNI

82% uważa, że Polacy odżywiają się 
coraz mniej zdrowo, 

 co przekłada się na otyłość  
 i choroby

72% uważa, ze kolejki do lekarzy 
wydłużają się 

83% pozytywnie ocenia nowe 
technologie w służbie medycyny

58% nosiłoby opaski monitorujące 
stan zdrowia

20% zgodziłoby się na operację 
wykonywaną przez robota

!

ENTUZJAŚCI

86% uważa, że w Polsce coraz dłużej 
czeka się na wizytę u lekarza 

95% pozytywnie ocenia nowe 
technologie w medycynie

89% chciałoby nosić specjalne opaski 
informujące o stanie zdrowia  

 lekarza

68% skorzystałoby z konsultacji 
lekarskiej wideo

42% zgodziłoby się na wykonanie 
operacji przez robota zamiast  

 chirurga

+



w y n i k i  b a da ń 2019

83%

77%

92%

Wydłużające się kolejki w oczekiwaniu do lekarza lub wykonanie zabiegu są dużym wyzwaniem, przed jakim stoi nasz kraj (83%).  
Co ciekawe, odsetek osób zgadzających się z tym stwierdzeniem spada z wiekiem: od 88% wśród osób w wieku od 18 do 24 lat  
do 75% w grupie najstarszej, w wieku powyżej 65 lat. Również brak dostępu do nowoczesnych terapii w bardziej doskwiera młodym 
(85% w grupie 25 – 34 lat) niż najstarszym Polakom (67%).

Niemal wszyscy (92%) uznają, że medycyna jest obszarem, w którym powinno się korzystać z nowych technologii. Im mniej 
inwazyjne one są, tym większa skłonność do korzystania z nich: od ponad 70% na udostępnianie danych w celu opracowania 
nowych leków i terapii czy korzystanie z opasek monitorujących stan zdrowia do 34% zgody na operację, którą zamiast chirurga 
wykonywałby robot. 

Grupami bardziej otwartymi na nowe technologie w medycynie są mężczyźni, osoby młodsze oraz mieszkańcy dużych miast.

83% Polaków ocenia, że coraz dłużej 
czeka się na wizytę u lekarza

77% ocenia, że brakuje w Polsce dostępu 
do nowoczesnych terapii

92% pozytywnie ocenia nowe 
technologie w medycynie 

53% 53% skorzystałoby z konsultacji wideo 
z lekarzem

34% 34% zgodziłoby się na operację 
wykonaną przez robota

79%
79% Polaków zgodziłoby się 
na udostępnienie anonimowo swoich 
badań medycznych instytucjom 
naukowym

52%
52% korzystało z takich rozwiązań 
jak tomografia, rezonans magnetyczny 
lub diagnostyka nowotworów
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ko m e n ta r z

Analizując wyniki ponad 70 kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
w lutym 2019 roku sformułowała propozycje pożądanych zmian 
w polskim systemie ochrony zdrowia. Rekomendacje obejmują 
organizację systemu, finansowanie świadczeń i dostęp pacjentów 
do nich, bezpieczeństwo i prawa pacjentów oraz obieg informacji 
w systemie. Według NIK system ochrony zdrowia nie jest przyjazny 
pacjentowi, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków 
publicznych oraz stwarza problemy kierującym placówkami me-
dycznymi i zatrudnionemu w nich personelowi. Z jednej strony jest 
oczywiste, że nakłady na opiekę zdrowotną powinny być wyższe, 
z drugiej powstaje pytanie, czy w obecnym modelu operacyjnym 
systemu ochrony zdrowia te dodatkowe środki zostałyby wyko-
rzystane efektywnie i przyniosą zauważalną zmianę dla pacjentów.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest jednym ze strategicznych działań, 
które mogą przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania 
środków finansowych i dostępnej kadry medycznej. Jak pokazują 
przykłady krajów europejskich, takich jak Dania, Estonia, Finlandia, 
cyfryzacja może wyraźnie wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania 
na usługi medyczne i znaczne podniesienie zadowolenia pacjentów.

Według raportu FHI 2019 82% społeczeństwa w Polsce chce mieć 
stały dostęp do swoich wyników i historii medycznej. W rzeczywi-
stości natomiast jednolite i obejmujące wszystkie działania zdro-
wotne Internetowe Konto Pacjenta (IKP) wciąż pozostaje w sferze 
dyskusji, choć jego wdrożenie umożliwiłoby znaczne oszczędności 
czasu pracowników medycznych, a co najważniejsze – pozwoli-
ło na uniknięcie błędów wynikających z braku pełnej informacji 
na temat pacjenta.

Raporty pokazują, że mamy jeden z najniższych w Europie wskaźni-
ków liczby lekarzy na 1000 mieszkańców. Cyfryzacja nie zwiększy 
tej liczby, ale jest w stanie znacząco podnieść efektywność wyko-
rzystania ich czasu na pracę z pacjentem. Takie technologie jak te-
lekonsultacje czy zdalne monitorowanie stanu zdrowia są już dziś 
dostępne i wykorzystywane w wielu krajach, wpływając na poprawę 
skuteczności systemu i satysfakcji pacjenta.

Polska służba zdrowia zmienia się pod kątem rozwiązań tech-
nologicznych. Wprowadzamy takie rozwiązania jak e-recepty,  
e-zwolnienia czy e-skierowania. Pytanie tylko, czy szybkość tych 
wdrożeń nie jest zbyt mała w stosunku do narastających wyzwań 
i potrzeb pacjentów.

Polskie społeczeństwo widzi potencjał cyfryzacji w ochro-
nie zdrowia i jest gotowe z tych możliwości skorzystać. Około 
92% z nas ocenia pozytywnie nowe technologie w medycynie,  
ale aż 77% uważa, że brakuje w Polsce dostępu do nowo- 
czesnych terapii.

Jesteśmy otwarci na korzystanie z monitorowania parametrów 
naszego zdrowia, zarówno w celu efektywnego leczenia, jak i za-
pobiegania chorobom. Ważne jest dla nas jednak bezpieczeństwo 
informacji. 

Podsumowując, cyfryzacja ochrony zdrowia z pewnością przyczyni 
się do zmniejszenia kosztów społecznych związanych ze starzeją-
cym się społeczeństwem, pomoże rozwiązać problemy z dostę-
pem do lekarzy oraz poprawi komfort życia. Stan zdrowia będzie 
monitorowany w czasie rzeczywistym, a wynik analizy zostanie 
wykorzystany w celach prewencji i zwiększenia skuteczności terapii. 
Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej gotowe na funkcjono-
wanie w nowym, cyfrowym modelu ochrony zdrowia, ale potrze-
buje przejrzystej architektury systemu, aby się w nim bezpiecznie 
poruszać – zarówno w roli pacjenta, jak i lekarza czy też innego 
dostawcy usług medycznych.

Markus Sieger
PREZES ZARZĄDU ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH POLPHARMA,  
CZŁONEK RADY FUNDACJI DIGITAL POLAND.
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Artur Pruszko
DYREKTOR FORUM E-ZDROWIA – MIEJSCA STRATEGICZNEJ DEBATY O E-ZDROWIU. EKSPERT EFEKTYWNOŚCI 
W OCHRONIE ZDROWIA, W TYM W ZAKRESIE TELEMEDYCYNY I E-ZDROWIA (DIGITAL HEALTH), WSPIERAJĄCY  
MIĘDZY INNYMI MINISTERSTWO ZDROWIA, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, CSIOZ. DOKTOR NAUK 
MATEMATYCZNYCH, MENADŻER.

Jesteśmy zanurzeni w cyfrowym świecie, korzystamy z cyfrowych 
urządzeń i procesów, które są istotną częścią naszego otoczenia. 
W wielu dziedzinach naszego życia – komunikacji, finansach, han-
dlu, podróżach etc. – dokonała się już cyfrowa transformacja, przy-
nosząc znaczne korzyści, w tym tworząc nowe sposoby i model 
kreowania wartości.

Zdrowie jest jedną z najważniejszych naszych potrzeb, z których 
zaspokojeniem mamy w Polsce (i wielu rejonach świata) nieustające 
problemy. Deficyt i dysfunkcja to diagnoza wyłaniająca się z licz-
nych badań i analiz funkcjonowania systemu zdrowia. Cyfrowa 
transformacja obszaru zdrowia może rozwiązać oba te problemy. 

Przeprowadzone badania wskazują wyraźnie, że istnieją obszary 
interwencji zdrowotnej (np. porada zdrowotna, monitowanie pa-
rametrów zdrowia, wsparcie terapii z zastosowaniem sztucznej 
inteligencji) oraz grupy pacjentów gotowe, a nawet domagające 

się zaopatrywania spraw zdrowia w nowy, cyfrowy sposób, zgodny 
z ich stylem życia, tak jak ma to miejsce w innych obszarach ich co-
dziennego życia. Oczekiwania tym segmentów powinny przynaglać 
do działania i zmiany systemu zdrowia. Cyfrowa transformacja 
w segmencie zdrowia przyniesie przełom, nie tylko związany z cy-
fryzacją medycyny interwencyjnej/naprawczej, lecz także zwięk-
szeniem i rozszerzeniem naszej aktywności dotyczącej zdrowia 
na arcyważne obszary prewencji i profilaktyki oraz zdrowego stylu 
życia. Opieka zdrowotna w cyfrowych czasach będzie skutecznie 
nakierowana na zdrowie, a nie na chorobę.

Jesteśmy zanurzeni w informacyjnym kontinuum, które opisuje 
różne aspekty naszego życia, i które w nadchodzących czasach 
pozwoli na wprowadzenie ciągłości opieki. Cyfrowa transformacja 
w obszarze zdrowia przyniesie nowe wymiary, nową jakość oraz 
dodatkowe korzyści i modele kreowania wartości.
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FUNDACJA DIGITAL POLAND

W Fundacji Digital Poland dążymy do tego, by Polska była jednym z głów-
nych centrów innowacji cyfrowych na świecie. Poprzez nasze aktywności 
zamieniamy cyfrowe wyzwania w szanse dla polskiej gospodarki. Wiemy, 
że bez społeczeństwa nie uda się transformacja cyfrowa Polski, stawiamy 
więc na edukację i szereg akcji promujących nowe technologie. W oczach 
inwestorów zagranicznych pozycjonujemy Polskę jako idealne miejsce 
dla działalności B+R. We wszystkich działaniach stawiamy przede wszystkim 
na współpracę, tworząc sieć kontaktów i relacji.

Fundacja Digital Poland zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są za-
interesowani realizowaniem projektów, mających odmieniać polską go-
spodarkę i społeczeństwo. Fundatorami i partnerami strategicznymi są: 
Baker McKenzie, Daftcode, Ghelamco, MCI Capital, Microsoft, Polpharma, 
Ringier Axel Springer Polska, TVN Digital, T-Mobile, UPC, Visa. Do partne-
rów fundacji należy m.in. Korn Ferry, Po Prostu Energia, Straal czy OPI PIB. 

Dowiedz się więcej na www.digitalpoland.org

IQS

IQS to polska firma badawczo-analityczna, obecna na rynku od 25 lat. Zaj-
muje się projektowaniem rozwiązań badawczych i rozwijaniem własnych 
narzędzi technologicznych, które dają możliwość pozyskania nowych źródeł 
danych lub usprawniają dotychczasowe procesy. 

IQS korzysta z nowoczesnej platformy do badań online i offline, a także 
kompilacji badań jakościowych (FGI, IDI) i ilościowych (CATI, CAWI, CAPI). 
Posiada własny internetowy panel badawczy Opinie.pl, liczący 110 000 
aktywnych uczestników. W portfolio firmy znajdują się autorskie projekty 
badawcze, takie jak: Kids Power, Świat Młodych, Hajp Hunting, Video Love 
Story, Adults Power oraz produkty typu Need: NeedforSnack, NeedforSpirit, 
NeedforDrink.

IQS jest częścią, notowanej na giełdzie, grupy kapitałowej MEDIACAP.

Dowiedz się więcej na www.grupaiqs.pl

PWC

W PwC budujemy społeczne zaufanie i odpowiadamy na kluczowe wyzwa-
nia współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. 
Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom 
najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technolo-
gicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce mamy osiem biur 
regionalnych, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług 
Wspólnych w Katowicach i Opolu. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 
6000 osób. 

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl
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