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Cyfrowy kompas na rok 2030:
europejska droga w cyfrowej
dekadzie
• Komisja Europejska opublikowała 9 marca 2021 r. komunikat

„Cyfrowy kompas na rok 2030: europejska droga w cyfrowej
dekadzie”.

• Dokument przedstawia wizję i cele transformacji cyfrowej
Europy do 2030 roku. Solidarność, troska o dobrobyt
i zrównoważony rozwój to kluczowe wartości, które mają
zapewnić udaną transformację cyfrową Unii Europejskiej.

• Cztery główne cele Cyfrowego Kompasu dotyczą:

• wykwalifikowanego cyfrowo społeczeństwa i wysoko
wykwalifikowanych profesjonalistów w dziedzinie
cyfrowej;

• bezpiecznej, wydajnej i zrównoważonej infrastruktury
cyfrowej;

• transformacji cyfrowej przedsiębiorstw;

• cyfryzacji usług publicznych.



Transformacja 
technologiczna

• Technologie teleinformatyczne zmieniają współczesny
świat, wpływają na sposób pracy, gospodarkę oraz
funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

• Zmieniają sposób komunikowania się ludzi zarówno
między sobą, jak i z instytucjami i organami państwa.

• Od blisko 3 lat świat egzystuje w warunkach pandemii.

• Sytuacja ta spowodowała istotne zmiany w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a nowoczesne
technologie odegrały w niej bardzo istotną rolę.

• Szybsza komunikacja i zwiększona efektywność
produkcyjna zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu
rozwiązań IT.

• Pozwoliły bezpiecznie przestawić się na pracę zdalną oraz
na podjęcie strategicznych decyzji opartych na
wiarygodnych danych.



Sektor 
i produkty 

ICT

• W 2020 r. w sektorze ICT działało 2468 firm zatrudniających 10 osób lub
więcej, spośród których 90,8% świadczyło usługi ICT.

• Nieco ponad 75% przedsiębiorstw zajmujących się usługami ICT stanowiły
podmioty oferujące usługi informatyczne.

• Liczba osób pracujących w sektorze ICT wyniosła 269,0 tys., z czego osiem
na dziesięć osób pracowało w usługach ICT.

• Usługi informatyczne stanowiły również ten obszar działalności
przedsiębiorstw, w którym było najwięcej pracujących wśród wszystkich
zatrudnionych w usługach ICT (75,1%).

• Wartość przychodów netto ze sprzedaży w sektorze ICT w 2020 r. wyniosła
189,1 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 11,0%.

• Największy wkład w generowanie przychodów sektora ICT miały usługi. Ich
udział w przychodach całego sektora ICT stanowił 80,8%.

• W 2020 r. firmy zajmujące się produkcją wyrobów ICT prawie 2/3
przychodów uzyskiwały ze sprzedaży na eksport, podczas gdy
przedsiębiorstwa oferujące usługi ICT – nieco ponad 1/4.
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Sektor 
i produkty 

ICT

• W 2020 r. odnotowano wzrost w skali roku nakładów
poniesionych na działalność badawczą i rozwojową
w sektorze ICT (o 26,2%).

• Udział nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw
świadczących usługi ICT w nakładach na działalność B+R
sektora usług zwiększył się o 4,1 p. proc.

• Przedsiębiorstwa zaliczane do sektora ICT wykazywały się
większą innowacyjnością niż przedsiębiorstwa w całej
gospodarce.

• W latach 2018–2020 prawie połowa podmiotów sektora ICT
wprowadziła innowacje w swojej firmie, podczas gdy
wskaźnik dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 31,1%.

• W 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła
wartość eksportu oraz importu wyrobów ICT (odpowiednio
o 15,5% i 18,3%).
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Wykorzystanie 
ICT 

w jednostkach 
administracji 

publicznej

• W 2020 r. udział jednostek administracji publicznej wykorzystujących
technologię szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez stałe łącze
wyniósł 99,9%. W odniesieniu do roku poprzedniego odsetek
pracowników wyposażonych przez urzędy w urządzenia mobilne
z dostępem do Internetu wzrósł o 5,8 p. proc. i wyniósł 27,8%.

• Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie
mazowieckim (40,6%), natomiast najniższą – w województwach lubelskim
i świętokrzyskim (odpowiednio 12,8% i 13,1%).

• W 2020 r. 91,8% jednostek administracji publicznej posiadało stronę
internetową spełniającą wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych, a 25,5% deklarowało możliwość
udziału obywateli w głosowaniach i konsultacjach społecznych online.

• Odsetek jednostek korzystających z Elektronicznego Zarządzania
Dokumentami w 2020 r. wyniósł 81,2% i w skali roku zwiększył się o 4,5 p.
proc.

• Wśród jednostek, które stosowały EZD, 31,2% wskazało ten system jako
podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania
i rozstrzygania spraw.



• W 2020 r. usługi przez Internet udostępniało użytkownikom 93,3% jednostek.
W administracji rządowej odsetek ten wyniósł 93,8% i w skali roku zwiększył się
o 1,8 p. proc., a w administracji samorządowej – 99,6% (wzrost o 0,8 p. proc.).
Usługi elektroniczne oferowały wszystkie urzędy marszałkowskie i powiatowe.

• W 2020 r. w procesie realizacji usług elektronicznych 99,1% jednostek
administracji publicznej wykorzystywało elektroniczną skrzynkę podawczą
dostępną na platformie ePUAP, a ponad 19% jednostek miało wdrożone własne
projekty elektronicznej skrzynki podawczej.

• W 2020 r. 62,0% jednostek administracji publicznej umożliwiało obywatelom
elektroniczne składanie wniosków dotyczących programu „Rodzina 500+”.

• Wśród badanych podmiotów, składanie tego wniosku drogą elektroniczną
najczęściej umożliwiały urzędy gmin (72,7%), a znacznie rzadziej – urzędy
powiatowe (11,3%). W 2020 r. 78,3% jednostek administracji publicznej
udostępniało drogą elektroniczną dane przestrzenne obywatelom.

• Najczęściej były to informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków (74,1%)
oraz ortofotomapy (62,3%). 33% zbadanych przez GUS jednostek deklarowała
monitorowanie liczby spraw załatwianych elektronicznie. Znacznie częściej
czyniły to jednostki administracji rządowej niż samorządowej (odpowiednio
67,0% i 32,3%).

Wykorzystanie 
ICT 

w jednostkach 
administracji 

publicznej
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Wykorzystanie ICT 
w przedsiębiorstwach

• W 2021 r. odsetek podmiotów mających szerokopasmowy
dostęp do Internetu przekraczał 98%, przy czym posiadały
go prawie wszystkie duże podmioty (o liczbie pracujących
250 osób i więcej), a 78,6% przedsiębiorstw wyposażało
pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające
mobilny dostęp do Internetu.

• Najwyższy wskaźnik dostępu do Internetu odnotowano
w województwie warmińsko-mazurskim (99,6%).

• W 2021 r. prawie trzy czwarte firm deklarowało posiadanie
strony internetowej, która najczęściej wykorzystywana
była w celu prezentacji wyrobów, katalogów lub cenników
(66,8%).



• W 2021 r. ponad 40% przedsiębiorstw w Polsce korzystało
z przynajmniej jednego z mediów społecznościowych,
najczęściej były to serwisy społecznościowe.

• Ponad połowa przedsiębiorstw dużych wykorzystywała
urządzenia lub systemy Internetu rzeczy. W 2020 r. sprzedaż
przez Internet prowadziło 17,9% firm.

• W 2021 r. wśród przedsiębiorstw stosujących środki
bezpieczeństwa ICT najczęściej deklarowano bieżące
aktualizacje oprogramowania i uwierzytelnianie silnym hasłem
(odpowiednio 82,5% i 79,2%).

• Audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego
przeprowadziło 27,9% firm.

• W 2020 r. z otwartych danych publicznych korzystało 17,3%
przedsiębiorstw, najczęściej z kategorii gospodarka i finanse
(15,6%). W 2021 r. z technologii sztucznej inteligencji
korzystało 2,9% przedsiębiorstw.

Wykorzystanie ICT 
w przedsiębiorstwach
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Wykorzystanie ICT 
w gospodarstwach 

domowych

• W 2021 r. dostęp do Internetu w domu posiadało 92,4% gospodarstw domowych. Odsetek ten

był o 2,0 p. proc. wyższy niż w roku poprzednim. Poziom tego wskaźnika był zróżnicowany

w zależności od typu gospodarstwa, stopnia urbanizacji, miejsca zamieszkania oraz regionu.

• Zdecydowanie częściej dostęp do Internetu w domu posiadały gospodarstwa domowe

z dziećmi niż bez nich. Odsetek ten był również nieco wyższy w miastach dużych niż średnich

i na wsi, a także na obszarze Polski centralnej i zachodniej w porównaniu ze wschodem kraju.

• W 2021 r. blisko 92% gospodarstw domowych w Polsce miało w domu dostęp do Internetu

szerokopasmowego.

• Odsetek tych gospodarstw był o 2,1 p. proc wyższy niż przed rokiem. Podobnie jak

w przypadku posiadania dostępu do Internetu w domu, możliwość korzystania

z szerokopasmowego łącza częściej posiadały gospodarstwa z dziećmi niż bez nich oraz

zamieszkujące w dużych miastach.

• W 2021 r. 83,6% osób w wieku 16–74 lata regularnie korzystało z Internetu, przy czym

i tu obserwuje się zróżnicowanie w zależności od wieku, aktywności zawodowej, poziomu

wykształcenia i miejsca zamieszkania.

• Największy odsetek regularnych użytkowników odnotowano wśród osób w wieku 25–34 lata

(98,9%), uczniów i studentów (99,1%), osób z wyższym wykształceniem (98,6%),

a także mieszkańców dużych miast (89,7%).



• W Polsce centralnej udział regularnych użytkowników Internetu był większy niż w pozostałych

częściach kraju.

• Biorąc pod uwagę podział terytorialny kraju, w 2021 r. pod względem odsetka gospodarstw

domowych posiadających dostęp do Internetu w domu przodowało województwo mazowieckie.

W województwie tym odnotowano również najwyższy odsetek osób korzystających z Internetu oraz

regularnych użytkowników sieci.

• Uwzględniając cele korzystania z Internetu, w Polsce najbardziej popularne jest czytanie online

wiadomości, gazet lub czasopism oraz używanie poczty elektronicznej.

• W 2021 r. informacje online czytało 69,4% osób w wieku 16–74 lata, a wśród osób korzystających

z Internetu – 81,3%. Udział użytkowników poczty elektronicznej w ogólnej liczbie ludności w wieku

16–74 lata wyniósł 68,3%, a wśród osób korzystających z Internetu – 80,0%.

• W 2021 r. zakupów przez Internet dokonywało 61,2% Polaków w wieku 16–74 lata.

• Największy odsetek osób zamawiających lub kupujących przez Internet towary lub usługi do użytku

prywatnego odnotowano w województwie mazowieckim (69,3%). W 2021 r. odsetek osób

korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet wyniósł

47,5%.

• Najczęstszą formą korzystania z e-administracji było wysyłanie wypełnionych formularzy. Największy

odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu wystąpił

w województwie mazowieckim (55,3%).

Wykorzystanie ICT 
w gospodarstwach 

domowych
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Wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w jednostkach 
administracji publicznej w 2021 r.

• Wg GUS w 2021 r. usługi przez Internet 
udostępniała większość jednostek 
administracji publicznej, w tym wszystkie 
urzędy administracji samorządowej. 

• 99,9% jednostek korzystało z dostępu 
do Internetu za pomocą stałego łącza
w technologii DSL. 

• Zdalny dostęp do zasobów jednostki 
umożliwiało 96,4% urzędów.
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Zdalny 
dostęp 

• Zdalny dostęp do zasobów jednostki, dedykowany pracownikom
administracji publicznej, ułatwia współpracę i stwarza wiele
możliwości.

• W 2021 r. zdalny dostęp umożliwiało 100% jednostek
administracji rządowej.

• Spośród jednostek administracji samorządowej ten rodzaj
dostępu deklarowały wszystkie urzędy marszałkowskie.



Wyposażenie 
pracowników 
w urządzenia 

mobilne 

• Udogodnienia wynikające z korzystania
z mobilnego dostępu do Internetu powodują
potrzebę wyposażania pracowników
w odpowiednie urządzenia.

• W 2021 r. 88,5% jednostek administracji
publicznej zapewniało swoim pracownikom
urządzenia przenośne pozwalające na mobilne
łączenie się z Internetem w celach służbowych.

• Badane przez GUS jednostki w urządzenia takie
wyposażały 29,7% pracowników.



Wykorzystanie 
systemu 
Elektronicznego 
Zarządzania 
Dokumentacją 
(EZD) 

• Duży wybór funkcjonalności, możliwość przechowywania,
przetwarzania i udostępniania dokumentów w wersji cyfrowej –
to główne zalety systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją.

• W 2021 r. 83,1% jednostek administracji publicznej deklarowało
korzystanie z systemu EZD, przy czym znacznie częściej
stosowano go w jednostkach administracji rządowej (94,5%) niż
w jednostkach administracji samorządowej (82,6%).



Dostosowanie strony internetowej dla 
obcokrajowców 

Coraz więcej jednostek 
administracji publicznej 

posiada stronę 
internetową dostępną 

również w wersjach 
obcojęzycznych. 

W 2021 r. dostosowanie 
strony WWW dla 
obcokrajowców 

deklarowała ponad jedna 
trzecia urzędów. 



Dostosowanie strony internetowej do 
obsługi przez urządzenia mobilne 

Z myślą o użytkownikach urządzeń 
mobilnych jednostki administracji 

publicznej dostosowują witryny 
internetowe do efektywnej i 

wygodnej formy. 

W 2021 r. 93,3% urzędów 
deklarowało posiadanie strony 

WWW zoptymalizowanej pod kątem 
urządzeń mobilnych. Największy 

odsetek podmiotów posiadających 
tak przygotowane witryny 

internetowe odnotowano w 
urzędach administracji rządowej 

(95,5%). 



E-usługi 

• W dobie upowszechniania technologii cyfrowych jednostki administracji
publicznej czynią starania, aby jak najwięcej spraw urzędowych można było
załatwić przez Internet.

• W 2021 r. usługi elektroniczne oferowało obywatelom 99,8% jednostek
administracji publicznej, przy czym 28,1% z nich udostępniało aplikacje
możliwe do pobrania na urządzenia mobilne, oferujące e-usługi, a udział w
głosowaniach czy konsultacjach społecznych on-line zapewniało 26,2%
urzędów.

• Usługi przez Internet świadczyły wszystkie jednostki administracji
samorządowej.



Udostępnianie 
danych 
przestrzennych 

• Powszechny dostęp do informacji przestrzennych stwarza
możliwość wykorzystania ich w celach inwestycyjnych,
służbowych lub prywatnych.

• W 2021 r. w administracji publicznej 80,9% jednostek
udostępniało obywatelom dane przestrzenne.

• W przeważającej mierze dotyczyły one informacji o ewidencji
gruntów i budynków oraz danych przestrzennych w formie
ortofotomap (odpowiednio 75,1% i 61,6% jednostek
udostępniających dane przestrzenne).



Jak
korzystamy
z Internetu?



Dziękuję za uwagę!

Dr Artur Bartoszewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

artur.bartoszewicz@sgh.waw.pl

artbar@hot.pl

+48 602 288 576
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