
POTENCJAŁ WZROSTU  
SEKTORA ICT W POLSCE

W PERSPEKTYWIE DO 10 LAT

RAPORT

sieci dostępowe

lokalne centra 
        rozwoju

klastry biznesowe 

ekspansja 
zagraniczna

e-usługi
cloud computing

kierunki techniczne Internet rzeczy

Europejska Agenda Cyfrowa

serwisy społecznościowe

duży rynek pracy

mobilność

studia zamawiane
         usługi 
             cyfrowego 
   urzędu

dobry klimat inwestycyjny

klastry technologiczne

otwarty rząd

projekty unijne

konsumeryzacja

e-administracja

firmy tworzące wiedzę

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

kompetencje cyfrowe

start-upy

program e-pionier

metadane
sieci szkieletowe

inwestycje w dostęp szerokopasmowy

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

interdyscyplinarność

technologia LTE

e-aktywizacja

modernizacja

komunikacja M2M

innowacyjność

rynek ICT

e-integracja

platforma ePUAP

Big Data

profil zaufany

FUNDUSZE UNIJNE

sieci światłowodowe

Information Technology Outsourcing



2

SPIS TREŚCI
I. Polski rynek ICT w pigułce

Firmy i zatrudnienie
Rynek BPO i internetowy

II. Rozwój polskiej gospodarki
Wzrost PKB i inflacji
Wynagrodzenie i stopa bezrobocia

III. Fundusze unijne i Polska Cyfrowa
Każdy Polak z łączem 30 Mb/s
Więcej e-usług dla obywateli
Nowe systemy wdrażane w e-administracji
Dostępność i wykorzystanie informacji sektora publicznego
Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów

IV. Zintegrowany Program Informatyzacji Polski
Integracja i interoperacyjność rejestrów państwowych
Dane i usługi obliczeniowe w chmurze
Zmiany w prawie, ułatwiające wprowadzenie e-administracji

V. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
Niwelowanie białych plam na mapie telekomunikacyjnej Polski
Niezbędne inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną

VI. Sieci inteligentne
Dwukierunkowa wymiana danych między maszynami
Koszt wymiany 16 mln liczników

VII. Rozwój rynku BPO
Szybki napływ nowych inwestycji
Centra usług priorytetem dla polskiej gospodarki

VIII. Rynek pracy i płace w ICT

IX. Polskie szkolnictwo wyższe do roku 2020



3

I. POLSKI RYNEK ICT W PIGUŁCE
Zgodnie z danymi przedstawionymi w Hanowerze na targach CeBIT 2013 
przez Bożenę Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, wartość całego polskiego rynku ICT to ok. 20 mld euro (84 mld 
zł). Z kolei European Information Technology Observatory szacuje polski ry-
nek ICT na prawie 16 mld USD, co daje Polsce 9. miejsce w Unii Europejskiej. 
Według PARP dziś jego udział w tworzeniu polskiego Produktu Krajowego 
Brutto to ok. 5%, w 2020 roku ma to być już między 9% a 13% PKB, nato-
miast resort gospodarki mówi nawet o 15%.

Firmy i zatrudnienie w ICT
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce działa 
1540 firm z sektora ICT, z czego 218 zajmuje się produkcją, a 1322 usługami. 
Łącznie w sektorze tym pracuje 174 tys. osób. W 2020 roku udział firm ICT 
w tworzeniu polskiego PKB ma wynieść od 9,5% do 13,1%. PARP na wsparcie 
projektów ICT przeznaczyła z funduszy unijnych w latach 2007-2013 ponad 
15 mld zł, a większość z tej kwoty (prawie 10 mld zł) pochłonęły projekty 
badawczo-rozwojowe i innowacyjne.

Obecnie wartość eksportu polskich rozwiązań ICT to – wg GUS – 34 mld 
euro, co stanowi 6,2% całego polskiego eksportu. Główna jego część to 
sprzedaż za granicę urządzeń elektronicznych. W Polsce znajduje się kilka 
fabryk monitorów takich firm jak Sharp, LG czy Toshiba (w październiku 
2013 r. jej fabrykę przejął tajwański Campal – przyp. red.). Mamy też fabrykę 
komputerów marki Dell.

Istnieją również polskie firmy produkujące komponenty elektroniczne 
(m.in. Fideltronik i Wilk Elektronik), a także komputery i tablety (NTT System) 
oraz kasy fiskalne (Elzab). Według ostatnich danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego w Polsce w 2011 roku wyprodukowano prawie 5 mln komputerów 
i urządzeń peryferyjnych.

Rynek BPO i rynek internetowy
Z kolei wartość polskiego rynku usług biznesowych to ok. 12 mld zł. Zatrud-
nionych jest w nim – wg różnych szacunków – od 120 tys. do 140 tys. osób. 
W Polsce działa już ok. 470 takich centrów jak: BPO (Business Process Out-
sourcing), ITO (Information Technology Outsourcing), badawczo-rozwojowe 
(Research & Development) czy call center.

Bardzo szybko rośnie też rynek usług e-commerce. W 2012 roku był on 
wart 21,5 mld zł, a w 2013 roku ma osiągnąć wartość nawet 26 mld zł. Zaku-
py w internecie robi już ponad 12 mln Polaków. Z kolei ponad 2 mld zł wart 
był polski rynek reklamy w internecie.

II. ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI
Zgodnie z ankietowanymi przez nas przedstawicielami firm ICT i ich klien-
tów najważniejszym czynnikiem rozwoju tego rynku będzie stan polskiej 
gospodarki, czyli tempo wzrostu polskiego PKB. Zgodnie z dokumentami 
Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźni-
ków makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finanso-
wych projektowanych ustaw” oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekono-
micznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego” z 5 listopada 2013 roku wzrost PKB w latach 2014-2017 
będzie kształtował się na poziomie: 2,5% (w 2014 roku), 3,8% (2015r. ), 4,3% 
(2016 r.) i 4,3% (2017 r.).

Wzrost PKB i inflacji
Za cztery lata polski PKB ma wynieść – w cenach bieżących – 2089,6 mld zł.  
W 2012 roku było to 1595,3 zł. Polski eksport, którego ¾ wartości to sprze-
daż na rynki Unii Europejskiej, ma w przyszłym roku wzrosnąć o 4,3% oraz 
odpowiednio o 5%, 5,1% i 5,5% w latach kolejnych. Szybciej w tym samym 
okresie będzie rósł import, odpowiednio o 4,9%, 5,5%, 5,9% i 6,6%. Spożycie 
wewnętrzne rosnąć zaś ma w tempie 1,6%, 2,4%, 2,7% i 2,8%, głównie za 
sprawą wydatków prywatnych. Wydatki publiczne mają w latach 2014-2017 
pozostać na niezmienionym poziomie, a nawet spaść o ułamek procenta 
w latach 2015 (-0,4%) i 2016 (-0,1%).

Spodziewany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) 
w latach 2014-2017 to odpowiednio: 2,4%, 2,5%, 2,5% i 2,5%. Z kolei kurs 
złotego do euro ma spadać z poziomu 4 zł w roku przyszłym do 3,85 zł, 3,7 zł 

Dziś udział ICT w tworzeniu polskiego Produktu Krajowego 
Brutto to ok. 5%, w 2020 roku ma to być między 9% a 13%  

PKB, natomiast resort gospodarki mówi nawet o 15%.
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i 3,65 zł w latach kolejnych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów prognozu-
je jeszcze w przyszłym roku spadek stopy procentowej otwartego rynku do 
2,54% (z 2,95% w 2013 roku), a następnie powolny jej wzrost do 4%.

Wynagrodzenie i stopa bezrobocia
W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie brutto ma wzrosnąć z 3621 zł 
w 2013 roku do 4375 zł cztery lata później. Resort finansów spodziewa się też 
spadku bezrobocia z 13,8% w tym roku do 12% w 2017 roku. 

W kolejnym analizowanym przez resort finansów okresie, obejmującym  
lata 2018-2023, PKB ma zmieniać się w zakresie od 4% w 2018 roku do 3% 
w 2023 roku. Wskaźnik CPI utrzymywać się ma zaś na poziomie ok. 2,4%. 
„W przypadku prognoz kursu walutowego należy przyjąć scenariusz techniczny, 
zgodnie z którym kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na pozio-
mie z końca 2017 r., czyli 3,65 zł” – można przeczytać w dokumentach resortu 
finansów.

III.  PROGRAM POLSKA CYFROWA
W poprzedniej perspektywie finansowej duże środki na projekty ICT pocho-
dziły z funduszy europejskich. Spore nadzieje na kontynuowanie w latach 
2014-2020 projektów związanych z ograniczaniem wykluczenia cyfrowego, 
upowszechnianiem e-usług i rozwojem szybkiego internetu należy wią-
zać ze specjalnym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. W przyszłej 
perspektywie finansowej ze środków unijnych przeznaczonych zostanie na 
ten cel 8 mld zł, a razem z wkładem krajowym będzie to już ponad 10 mld zł. 
Program ten – przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – jest w ostatniej fazie konsul-
tacji. Negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa zaplanowane są na I półrocze 2014 r., a realizacja programu 
rozpocząć się ma w II połowie przyszłego roku.

PO Polska Cyfrowa został podzielony na trzy osie priorytetowe. Jest 
to przede wszystkim program, który ma zmniejszyć terytorialne różni-
ce w dostępie do szerokopasmowego internetu. Kolejna oś to rozwój 
dostępnych w Sieci e-usług i zasobów. Te projekty zmierzają do podnie-
sienia dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych, poprawy 
cyfrowej efektywności urzędów oraz zwiększenia dostępności i wyko-
rzystania informacji zbieranych przez sektor publiczny. Ostatnia oś to 

podnoszenie cyfrowych kompetencji obywateli. Cele szczegółowe to 
e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości 
korzystania z internetu oraz pobudzanie potencjału uzdolnionych pro-
gramistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospo-
darce i administracji.

Każdy Polak z łączem 30 Mb/s
W ramach osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 
prowadzone będą działania, które dotyczą wspierania projektów infrastruk-
turalnych, mające wyrównać różnice terytorialne w dostępie do szybkiego 
internetu. Łącza internetowe w Polsce odbiegają obecnie pod względem 
prędkości transmisji od średniej europejskiej, a także od celów stawianych 
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Wydatki na ICT kształtują się 
różnie, w zależności od sek-
tora, w którym działa dana 
organizacja. Dotyczy to również 
poszczególnych segmentów 
w samej bankowości. W bankach 
uniwersalnych obserwujemy 
coraz częściej tendencję do prze-
noszenia kolejnych obszarów do 
tzw. digital bankingu – internetu, 
social media, na urządzenia 
mobilne. Widać to dzisiaj np. 
przy cyfrowych płatnościach 
czy wsparciu cross sellingu, czyli 
sprzedaży klientowi produktu 
lub usługi powiązanej z innym 
zakupem.

Zwiększa się udział narzędzi IT w budżetach
Nie widzimy jednak dużego zapotrzebowania na infrastrukturę, systemy transakcyjne 
czy core banking, ponieważ są to raczej obszary, w których nie dość szybko można 
osiągnąć próg rentowności. Coraz częściej stosuje się metodologię agile do zarządzania 
projektami, coraz większe są więc oczekiwania do skrócenia czasu zwrotu z inwestycji. 
Nowe projekty IT służą wsparciu usług masowych czy też wykorzystaniu rosnącego za-
interesowania technologiami mobilnymi. W bankowości próbujemy również powiązać 
działania z narzędziami social media. Oczywiście cały czas następuje rozwój systemów 
obligatoryjnych, wykorzystywanych na potrzeby raportów i analiz dla instytucji nadzoru 
nad rynkiem finansowym. 

Czy będzie rosła wielkość budżetu? Mogę tylko bazować na moich odczuciach. 
Według mnie banki od kilku lat mają mniej więcej podobne budżety, rozumiane jako 
ogólne wydatki CAPEX. Jednak z roku na rok zmienia się ich struktura. Coraz większa 
część budżetu jest przenoszona na szeroko rozumiane IT, co nie oznacza jednak, że 
zwiększony budżet pozostaje w rękach CIO czy też dyrektora informatyki. To raczej 
biznes przejmuje kolejne projekty i decyduje o wydatkach, a ich rola zmniejsza się 
w tym zakresie.

Globalny rynek usług IT
Czy mniejsza liczba studentów 
w 2020 roku może oznaczać 
problem dla polskiej gospodarki? 
Trudno to ocenić na podstawie ta-
kich przesłanek. Kolejne obszary są 
automatyzowane, przy jednocze-
snym bardzo dużym zapotrzebo-
waniu na specjalistów IT. To efekt 
upowszechnienia nowoczesnych 
rozwiązań mobilnych. Proszę 
zauważyć, że jeszcze dwa lata 
temu nie było szerokiego dostępu 
do usług bankowych z wykorzy-
staniem telefonu komórkowego. 
Patrząc natomiast z perspektywy 
banku o globalnym zakresie działa-
nia, zmienia się sposób zakupu 

usług IT. Nie musimy mieć lokalnego działu IT, a już z pewnością lokalnego dostawcy.
Jeśli nie znajdziemy odpowiednich kompetencji w Polsce, to poszukamy ich gdzie indziej. 

Dla nas nie będzie to problem, lecz jest to zagrożenie dla rozwoju naszego kraju i trzeba 
coś z tym zrobić. Przez ostatnie kilkanaście lat powstawały w Polsce centra BPO (Business 
Process Outsourcing) / ITO (Information Technology Outsourcing), należące do międzyna-
rodowych koncernów. Jednym z powodów był zapewne fakt, że mieliśmy na rynku pracy 
dużo zdolnych, młodych osób. Co się stanie, gdy będzie ich znacznie mniej?

Specjalizacja: oprogramowanie tworzone na zamówienie
Polski rynek gier rozwija się bardzo dynamicznie, gdy jednak rozmawiam z przedstawicielami 
polskich firm, okazuje się, że de facto w większości zajmują się oni tworzeniem oprogramo-
wania na zamówienie. Najpierw taki system jest rozwijany „pod klucz”, a następnie staje się 
rozwiązaniem „z półki”. W ten sposób działają duże firmy, jak Comarch, ale i mniejsze, jak  
 Software Mind. W takim ujęciu uważam, że naszą polską specjalnością są usługi programi-
styczne. Niestety, nie osiągnęliśmy jeszcze kolejnego, wyższego poziomu rozwoju, czyli stwo-
rzenia rozwiązań globalnych, które byłyby standardem w danej branży w skali całego świata.

JAROMIR PELCZARSKI, COO BNP Paribas Bank Polska

Szybciej, zwinniej, z większym zyskiem
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przez Europejską Agendę Cyfrową. Blisko 76% aktywnych łączy pozwala na 
transmisję do użytkownika z prędkością nie większą niż 10 Mb/s, a jedynie 
4% gwarantuje dostęp powyżej 30 Mb/s. Do 2020 roku każdy Polak ma mieć 
dostęp do internetu o takiej właśnie przepustowości.

Już w obecnej unijnej perspektywie finansowej budowane są w Polsce 
światłowody. Powstaje sieć o długości ok. 40 tys. km. „W kolejnej perspekty-
wie finansowej będziemy wspierać projekty budowy sieci dostępowej oraz uzu-
pełniania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej powstałej w latach 2007-2013. Ma 
to dotyczyć obszarów, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu 
do internetu na warunkach rynkowych. Przewiduje się wówczas możliwość re-
alizacji tych projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym” – mówią autorzy 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

„Wsparcie projektów polegających na dostarczaniu usług substytucyjnych, 
czyli takich, gdzie dopuszcza się obniżenie efektywnej prędkości transmisji 
poniżej 30 Mb/s, będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym, gdzie 
budowa sieci zgodnie z wymaganiami Europejskiej Agendy Cyfrowej nie jest 
uzasadniona ekonomicznie. Dotyczyć to może 6-8% gospodarstw domowych” 
– dodają.

Więcej e-usług dla obywateli
Druga oś priorytetowa to e-administracja i otwarty rząd. W jej ramach wspie-
rane mają być instytucje publiczne w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych 
e-usług oraz integracji usług na wspólnej platformie ePUAP. Wsparcie uzyskają 
też projekty zwiększające interoperacyjność systemów informatycznych i reje-
strów publicznych. Druga oś ma też uwzględnić profesjonalne przygotowanie 
informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, np. poprzez 
udostępnienie interfejsu API dla programistów. „Ma to doprowadzić do lepsze-
go wykorzystania infrastruktury, zapewniając równocześnie odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony 
danych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Priorytetowych jest 10 obszarów e-usług, opisanych w Programie Zin-
tegrowanej Informatyzacji Państwa (więcej o tym w kolejnym rozdziale 
– Zintegrowany Program Informatyzacji Polski). Są to: sprawy administra-
cyjne, w szczególności obywatelskie; rynek pracy; ochrona zdrowia; wymiar 

sprawiedliwości i sądownictwo; bezpieczeństwo i powiadamianie ratunko-
we; prowadzenie działalności gospodarczej; zamówienia publiczne; podatki 
i cła; ubezpieczenia i świadczenia społeczne; prezentacja i udostępnianie 
danych przestrzennych i statystycznych.

„Powstałe e-usługi powinny charakteryzować się dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0, ciągłością działania, 
powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną przez użytkowników, która po 

CZYNNIKI ROZWOJU

* PROCENT ODPOWIEDZI UZNAJĄCYCH TEN CZYNNIK ZA NAJWAŻNIEJSZY 

08 0901 02 03 04 05 06 07

36,4% 18,2% 14,9% 6,6% 5% 4,1%4,1% 0,8%4,1%

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ 
POLSKIEGO SEKTORA ITC*

01  zmiana sytuacji gospodarczej w kraju
02  innowacyjność polskich firm i eksport rozwiązań ICT
03  dostępność wykwalifikowanych pracowników
04  dostępność finansowania ze środków unijnych
05 zmiana warunków prawnych prowadzenia działalności
06  zmiana klimatu politycznego w kraju 
07  zmiana kosztów siły roboczej
08  rozwój działalności zagranicznej polskich dostawców ICT
09  inwestycje zagranicznych dostawców ICT w Polsce

W przyszłej perspektywie finansowej ze środków unijnych 
przeznaczonych zostanie na Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa 8 mld zł, a razem z wkładem krajowym  
będzie to już ponad 10 mld zł.
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Popyt na rozwiązania ICT z pewnością będzie rósł. Technologie te wchodzą bowiem w coraz 
więcej sfer życia i coraz głębiej. Wzrost ten będzie jednak różnie się kształtował na rynku 
konsumenckim, małych i średnich firm czy dużych przedsiębiorstw. Wzrost popytu różnie 
będzie wyglądał nawet w zakresie poszczególnych naszych linii produktowych – kompute-
rów PC, sprzętu sieciowego, drukarek czy produktów klasy Enterprise. Dzieje się tak choćby 
z tego powodu, że w niektórych kategoriach chronimy pozycję na rynku, a w innych rynek 
ten zdobywamy. Cały rynek ICT to wzrosty na poziomie pojedynczych procentów.

Innowacyjność, projekty unijne i e-administracja
Oczywiście największy wpływ na rynek ICT będzie miał rozwój gospodarki. Przy szybkim 
wzroście PKB przedsiębiorstwa potrzebują nowych rozwiązań, a rozwój to nowe miejsca 
pracy, a co za tym idzie – zwiększa się  siła nabywcza polskich obywateli i rosną ich wydatki. 
Do 2020 roku wpływ na wzrost rynku ICT będą miały też fundusze europejskie zwiększające 
innowacyjność polskiej gospodarki czy te przeznaczane na projekty ICT, w tym w małych 
i średnich firmach. W HP Polska tworzymy właśnie komórkę, która firmom z sektora MSP 
będzie doradzać w zakresie programów unijnych.

Wciąż jest też wiele zaplanowanych projektów w administracji, jak np. Cyfrowa Szkoła  
czy systemy centralne, w tym projekt PL.ID. Inny temat to ochrona środowiska, a w tego typu 
projektach informatyka też odgrywa znaczącą rolę. Do tego dochodzi kwestia wykluczenia 
cyfrowego, w tym budowa szerokopasmowego internetu, do którego dostęp mają mieć 
wszyscy Polacy. Tego typu projekty to – po inwestycjach w infrastrukturę, czyli sieci i urzą-
dzenia – także wdrożenia systemów bezpieczeństwa czy zwiększenie dostępu do usług 
cloud computing. Warto, aby dostępne były w Polsce instrumenty finansowe pozwalające 
na tworzenie i udostępnianie szeroko rozumianej chmury informatycznej. Firmy, które to 
robią, wpierw bowiem inwestują w duże centra danych, a dopiero potem na tym zarabiają. 
Często też inwestycje te finansowane są z kredytu, a uzyskanie go pod zakup infrastruktury 
IT nie jest proste, nie wspominając o oprogramowaniu czy usługach IT.

Polska atrakcyjnym miejscem do pracy, także dla obcokrajowców
Czy za kilka lat będziemy mieli ograniczony dostęp do specjalistów IT? Patrzenie tak daleko 
w przyszłość jest trudne. Ale już dziś widać, że popyt na młodych zdolnych fachowców jest 
większy niż podaż. Podobnie to wygląda od strony menedżerów, którzy coś potrafią i w do-
datku to udowodnili. To wciąż ta sama grupa ludzi. Nie widać nowych, młodych talentów. Jest 
to zastanawiające, bo wydawałoby się, iż po tylu latach funkcjonowania branży IT w warun-
kach kapitalistycznych powinno ich być więcej.

Do Polski napływają osoby z Europy Południowej. Przykładem jest nasze wrocławskie 
centrum usług. Polska staje się bowiem coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. 
Z drugiej strony, jeśli usługi cloud computing staną się bardziej powszechne, to zapotrzebo-
wanie na specjalistów IT może być mniejsze. Zasoby IT będą bowiem jak prąd, „na wyciągnię-
cie włącznika”. Potencjalnie więc zagrożenie braku odpowiednich specjalistów na rynku pracy 
może nie być aż tak duże, jak wynikałoby z prognoz.

Polskie specjalizacje i legislacja nienadążająca za innowacyjnością
Najlepsi polscy programiści tworzą własne firmy. Z pewnością jesteśmy w tym dobrzy, ale czy 
to polska specjalizacja? Byłbym ostrożny z tym wnioskiem, bo na razie mamy do czynienia 
z pojedynczymi przykładami, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę również fakt ekspansji 
międzynarodowej. Są to przede wszystkim firmy, które miały pomysł na zaoferowanie czegoś, 
czego jeszcze nie ma, a jest na to duży popyt.

Jednocześnie polska legislacja nie nadąża za rozwojem innowacji. Polacy mają zaufanie do 
instytucji finansowych, bo stoi za tym ugruntowane prawo i instytucje nadzorujące. W przy-
padku innowacyjnych usług, zwłaszcza cloud computing, takiego zaufania nie ma, bo nie ma 
odpowiedniej legislacji.  

PAWEŁ CZAJKOWSKI, prezes zarządu HP Polska

Tempo rozwoju branży ICT zależy od segmentu rynku
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wdrożeniu będzie monitorowana. Obywatele powinni móc korzystać z e-usług 
publicznych niezależnie od tego, gdzie przebywają i z jakiej technologii korzy-
stają” – czytamy w projekcie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ra-
mach projektu przewidziane są również szkolenia podnoszące kompetencje 
urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną.

Nowe systemy wdrażane w e-administracji
Program Operacyjny Polska Cyfrowa to także usprawnienie działania admi-
nistracji publicznej dzięki upowszechnianiu systemów elektronicznego za-
rządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP; standaryzacji kluczowych 
interfejsów; zapewnieniu interoperacyjności systemów oraz ich integracji na 
wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej ePUAP; 
zapewnieniu otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora 
publicznego i podnoszeniu kwalifikacji kadr IT; polityce bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Projekty te mają wspierać powstanie katalogu usług cyfrowego urzę-
du, opracowanego przez ministra administracji i cyfryzacji. Na podstawie 

tego katalogu urzędy administracji przeprowadzą analizę m.in. tego, jaki 
jest stopień zaawansowania stosowanych systemów teleinformatycznych 
oraz poziom współpracy między nimi. Beneficjenci programów będą mieli 
warunki ku temu, aby wymieniać się informacjami o dobrych praktykach, 
informacjami o rozwiązaniach sprawdzonych w innych urzędach.

Dostępność i wykorzystanie informacji sektora publicznego
Nowy program rządowy ma także ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, 
danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych, 
tzw. informacji sektora publicznego. Według Komisji Europejskiej korzyści 
gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania i ponownego wykorzy-
stania informacji sektora publicznego wynoszą ok. 140 mld euro rocznie dla 
całej Unii Europejskiej. Udostępnianie danych i zasobów publicznych przy-

43%

13,2%

13,2%

1,7% 27,3%

KTÓRA CZĘŚĆ RYNKU ICT BĘDZIE 
NAJSZYBCIEJ SIĘ ROZWIJAŁA

RYNEK KONSUMENCKI
RYNEK ROZWIĄZAŃ DLA FIRM

SPRZEDAŻ KTÓRYCH ROZWIĄZAŃ BĘDZIE ROSŁA NAJSZYBCIEJ

USŁUG IT

OPROGRAMOWANIA
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (PC, TABLETY, SMARTFONY, DRUKARKI...)

USŁUG DATA CENTER / CLOUD COMPUTING

SEGMENTY RYNKU

59,5%

37,2%

Jednym z priorytetów Programu Operacyjnego  
Polska Cyfrowa jest „pobudzanie potencjału uzdolnionych 
programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań 

cyfrowych w gospodarce i administracji”.
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Rynek ICT będzie się bardzo mocno rozwijał. Pierwszy powód to 
wysoki popyt wewnętrzny. Zarówno organizacje publiczne, jak 
i sektor komercyjny potrzebują nowych rozwiązań ICT. Obserwujemy 
również przetaczającą się przez polskie przedsiębiorstwa potężną 
falę modernizacji systemów IT. Dzieje się tak np. w sektorze finanso-
wym, ale również w przemyśle. Dodatkowo rośnie zapotrzebowanie 
na rozwiązania mobilne i narzędzia analityczne, pozwalające lepiej 
wykorzystać potężne ilości danych dziś gromadzone.

W zwiększeniu popytu wewnętrznego na pewno pomogą środki 
z Unii Europejskiej. Działania EWG mogą też wesprzeć rozwój lokalnych 
dostawców, ponieważ w ostatnim czasie Unia Europejska mocno wspie-
ra rozwiązania typu cloud computing. To ważne, gdyż nie wymagają one 
inwestycji w sprzęt, którego w Europie się przecież nie produkuje. W tym 
obszarze Polska również może pokazać, że jesteśmy konkurencyjni, że 
mamy pomysł, jak rozwiązania cloud computing wykorzystać i w jaki 
sposób usługi oparte na chmurze oferować całemu światu.

Polskie specjalności: usługi, gry, a może i rozwiązania biznesowe
Myślę, że będziemy też się mocno rozwijać poza granicami kraju. Jeśli chodzi o usługi IT, to 
w przyszłości ekspansja Polski będzie zdecydowanie większa. Już dziś jesteśmy znani jako 
centrum outsourcingowe, co daje nam bardzo dobry punkt wyjścia. Cały świat, a przede 
wszystkim Europa widzi nas jako silny i bardzo dobry ośrodek BPO. Nie ulega wątpliwości, że 
jest to nasza specjalizacja. To u nas tworzy się przecież centra kompetencyjne, z których pol-
scy specjaliści obsługują użytkowników z całego świata. Nasze wrocławskie centrum dewe-
loperskie rozwija np. oprogramowanie na potrzeby rynku niemieckiego. Również w świecie 
gier komputerowych Polska jest znana z ciekawych projektów. Nie gram w gry komputero-
we, ale za świetny pomysł uważam zaangażowanie sektora administracji, zwłaszcza Minister-
stwa Gospodarki, w pomoc dla rozwoju obecności producentów gier poza granicami.

Myślę, że z czasem zagraniczni klienci zorientują się, że nasi specjaliści są w stanie do-
starczać nie tylko gry, ale także rozwiązania biznesowe. Obecnie nie jest to może kierunek 
postrzegany jako nasza specjalność, ale sądzę, że wkrótce tak się stanie. Bardzo dużym wy-
zwaniem jest jednak skuteczne wychodzenie z lokalnymi produktami IT za granicę. Wymaga 
to bowiem dużych nakładów na rozwój struktur i marketing. Musimy też skutecznie konku-
rować nie tylko z dostawcami globalnymi, ale także z rozwiązaniami lokalnymi, tworzonymi 
pod kątem specyficznych potrzeb innych rynków. 

Zwiększyć rolę lokalnych ośrodków
Za potencjalne zagrożenie dla rozwoju branży uznałbym dużą 
koncentrację firm ICT w kilku ośrodkach w kraju. Okazuje się, że jeżeli 
dosłownie kilku dużych graczy zbierze się w jednym mieście, to dla 
wszystkich jest to duży problem. Upatrywałbym też roli władz w tym, 
aby pozwolić łatwiej ten biznes wyprowadzać na inne, niedoinwe-
stowane regiony, ale posiadające „kulturę” technologiczną, takie jak 
Rzeszów czy Radom. To kiedyś były silne ośrodki techniczne, rozwijają-
ce myśl technologiczną. W tej chwili znaleźć informatyka we Wrocławiu 
jest bardzo trudno, a koszty pracy cały czas rosną. Nagle okazuje się, że 
mamy droższych ludzi niż w Niemczech. Niech przykład pójdzie z góry 
i np. nowe organizacje nie będą lokowane już tylko w Warszawie.

Własnej Doliny Krzemowej nie potrafiliśmy zbudować choćby 
dlatego, że nadal nie mamy spójnej koncepcji budowania efektywnych 
klastrów biznesowych. Wystarczyłoby jednak sięgnąć po sprawdzone 
wzorce z Zachodu. Dowodzą one, że potrzebna jest wielostronna 

współpraca – z jednej strony tworzenie przez rząd sprzyjających warunków, z drugiej pomoc we 
współpracy pomiędzy biznesem a edukacją. W tej chwili wszyscy działamy raczej punktowo. 

Połączyć świat technologii i biznesu
Podobnie jeśli chodzi o edukację. Uważam, że nasza młodzież jest bardzo inteligentna 
i myśli pragmatycznie. Potwierdza to nawet fakt, że z roku na rok rośnie liczba studentów 
rozpoczynających studia informatyczne. Młodzi ludzie widzą, że warto zwrócić uwagę na 
edukację techniczną, która jest dziś gwarantem rozsądnej pracy w przyszłości. Poza tym firmy 
IT nie zatrudniają tylko informatyków i inżynierów! W naszych centrach pracuje cała rzesza 
filologów, humanistów i ekonomistów. Duże firmy technologiczne nie opierają się dziś tylko 
na technologii. Potrzebują ludzi do rozwoju biznesu i zarządzania relacjami.

Byłaby potrzebna większa współpraca między uczelniami, aby pokazać interdyscypli-
narność biznesu, aby ludzie zaczynający studia mieli szansę poznania różnych zagadnień, 
podobnie jak się to dzieje na uczelniach amerykańskich. Proszę zauważyć, że w tej chwili 
uczelnie mają duży problem ze względu na nadchodzący niż demograficzny. Jeśli teraz 
czegoś nie zrobią, jeśli nie zobaczą, że trzeba zmienić model działania, odkurzyć trochę tę 
skostniałą strukturę administrowania uczelniami i bardziej pragmatycznie podejść do kształ-
cenia, to w przyszłości z dostępnością kadr będzie jeszcze gorzej.  

DARIUSZ MAZUREK, CEO działu Application Services w Capgemini Polska

Fala modernizacji systemów IT w polskich firmach
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nosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia 
„przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowania 
obywateli w proces rządzenia”.

Wiele instytucji dysponuje informacjami w wersji elektronicznej, lecz do 
tej pory nie były one gromadzone z myślą o dalszym udostępnianiu. Nie są 
więc opisane metadanymi ani gromadzone w postaci umożliwiającej łatwy 
odczyt maszynowy. „Chcemy zwiększyć podaż informacji sektora publicznego 
w internecie poprzez opisywanie ich metadanymi według określonych standar-
dów, dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszy-

nowy, digitalizację zasobów kultury, poprawę jakości danych, udostępnienie 
informacji online za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności API 
oraz repozytoriów z danymi surowymi, poprawę dostępności informacji sektora 
publicznego zgodnie ze standardami WCAG 2.0, budowę lub rozbudowę infra-
struktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji” – tłumaczą 
autorzy raportu.

Pozwoli to też na efektywniejsze udostępnianie i wyszukiwanie informacji 
w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i repozytoriach podmio-
towych. Doświadczenia innych państw pokazują, że udostępniać w pierw-
szej kolejności należy m.in.: dane demograficzne, wyniki wyborów, dane 
o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalno-
ści gospodarczej czy dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska. Polski 
rząd będzie dofinansowywał podmioty spoza administracji publicznej, które 
będą tworzyły usługi, treści i aplikacje wykorzystujące e-usługi publiczne 
oraz informacje sektora publicznego.

Kontynuowane mają być też projekty digitalizacji dóbr kultury dla realiza-
cji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Branża kulturalna i kreatywna zosta-
ła uznana przez Komisję Europejską za jedną z najszybciej rozwijających się 
w ostatnich latach, a jej szacowany udział w unijnym PKB wynosi ok. 4,5%.

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
W ramach ostatniej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa rząd chce zachęcać do korzystania z internetu te osoby, które jeszcze 
tego nie robią. Zgodnie z danymi polskiego rządu aż 32% dorosłych Polaków 
nigdy nie korzystało z internetu, ponieważ nie czuje takiej potrzeby albo nie 
umie obsługiwać komputera. Aby ich zachęcić, tworzone mają być, np. w bi-
bliotekach i świetlicach, centra cyfrowej aktywności. Zaoferują one dostęp 
do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt i szeroką ofertę usług szkolenio-
wo-doradczych. Przeszkoleni trenerzy będą tam uczyć podstaw korzystania 
z komputera i pokazywać korzyści płynące z internetu. Centra te skoncen-

INSTRUMENTY WSPARCIA

0801 02 03 04 05 06 07

25,6% 23,1% 11,6% 3,3% 5% 9,9%9,1% 3,3%

NAJWAŻNIEJSZE DOSTĘPNE INSTRUMENTY WSPARCIA 
ROZWOJU SEKTORA ICT

01  legislacja nadążająca za rozwojem innowacji
02  poprawa jakości edukacji przedmiotów ścisłych, w tym informatycznych
03  dobre wykorzystanie programów unijnych
04   inne instrumenty finansowe wspierające rozwój polskich firm  

(np. ich inwestycje w infrastrukturę dla chmur obliczeniowych)
05  tworzenie klastrów przemysłowo-naukowych
06  wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych
07  pomoc w uzyskaniu międzynarodowej ochrony patentowej dla 

rozwiązań i technologii ICT
08 wspieranie rozwoju działalności zagranicznej polskich firm - sprzedaż i marketing
* PROCENT ODPOWIEDZI UZNAJĄCYCH TEN CZYNNIK ZA NAJWAŻNIEJSZY 

Według Komisji Europejskiej korzyści gospodarcze wynikające 
z szerszego udostępniania i ponownego wykorzystania 

informacji sektora publicznego wynoszą  
ok. 140 mld euro rocznie dla całej Unii Europejskiej.
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Zachodzące w społeczeństwie zmiany wywierają 
wpływ na to, jak rozwijają się przedsiębiorstwa. 
Nowymi priorytetami firm stają się: opracowanie stra-
tegii opartych na obsłudze klienta oraz utrzymywanie 
z nim efektywnego dialogu, co stanowi bezpośrednie 
odbicie zachodzących zmian. Widać to w wynikach 
zrealizowanego przez IBM po raz pierwszy globalne-
go badania C-Suite. Nasze badanie prezentuje to, jak 
najważniejsi menedżerowie w firmach pracują razem 
dla rozwoju swoich organizacji. Edycja IBM C-Suite 
Study 2013 jest wyjątkowa, ponieważ postanowili-
śmy rozszerzyć jej zasięg, aby lepiej poznać strategię 
liderów biznesu XXI wieku.

Rozwój w sferze cyfrowej,  
w tym w mediach społecznościowych
Wpływ klientów na rozwój przedsiębiorstw i ich stra-
tegię za kluczowy uznało 46% ankietowanych w Pol-
sce menedżerów. Dodatkowo jako jeden z głównych 
czynników decydujących o sukcesie firmy dyrektorzy 
generalni wskazali potrzebę rozwinięcia silnej stra-
tegii w sferze cyfrowej. Co ciekawe, aż 56% polskich 
firm dysponuje tego rodzaju planem zintegrowanym 
ze sferą fizyczną, co stanowi wynik o 20% lepszy od 
średniej światowej. 

Badanie pokazało również, że przedstawiciele 
polskiej kadry zarządzającej stawiają na niektóre spo-
soby poprawiania relacji z otoczeniem częściej niż ich zagraniczni koledzy. Aż 80% 
polskich menedżerów podkreśla istotną rolę tworzenia spójnego doświadczenia 
klienta we wszystkich kanałach. Z kolei ponad 50% z nich wskazuje na dążenie do 
jak największego zaangażowania klientów przez media społecznościowe.

Wyniki badań pokazują, że polscy menedżerowie dostrzegają dominujące 
światowe trendy, dotyczące procesu zarządzania przedsiębiorstwem, i z sukcesem 

wprowadzają je w Polsce. Z kolei większa niż w przy-
padku zagranicznych firm powszechność wdrażania 
kompleksowych strategii cyfrowych udowadnia, że 
jesteśmy w stanie wyprzedzić globalne standardy. 

Trendy kształtujące rynek ICT w przyszłości
W IBM-ie wierzymy, że pięć uzupełniających się 
nawzajem obszarów, które obecnie zmieniają środo-
wisko IT na świecie to: Big Data, cloud computing, 
technologie mobilne, społecznościowe narzędzia 
prowadzenia biznesu oraz coś, co nazywamy budową 
„mądrzejszego świata” – Smart Planet. Trendy te 
widzimy też w Polsce.

Codziennie generowanych jest ponad 2,5 exa- 
byte’ów nowych danych. Aż 90% wszystkich danych 
powstało w ciągu 2 lat. Przede wszystkim są one 
generowane w mediach społecznościowych. Liczba 
wytworzonych danych do 2020 roku to 25 zeta- 
byte’ów! W tym samym roku liczba urządzeń mo-
bilnych wzrośnie do 10 mld. Wszechobecność 
mobilnych technologii kompletnie zmienia sposób 
myślenia ludzi, ich pracę, zachowania i stosunki spo-
łeczne. A jest to możliwe m.in. dzięki coraz szerszemu 
wykorzystaniu cloud computing. 

Firmy i instytucje publiczne potrzebują odpowied-
nich technologii do poradzenia sobie z taką ilością 
danych i koniecznością ich analizy. Wyciągają też 

odpowiednie wnioski. Czy chodzi o szpital, który musi przejrzeć ogromną ilość 
danych, aby znaleźć najbardziej efektywne leczenie, czy o firmę, która stara się 
dotrzeć z ofertą do klienta poprzez analizę zachowań zakupowych – analityka 
pozwala wydobyć z danych coraz więcej. 

ALES BARTUNEK, 
dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Nowe inwestycje skoncentrowane  
na potrzebach klienta
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trują swoją ofertę na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym  
– osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, 
zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Wspierać 
będą również innowacyjne inicjatywy, np. organizacji pozarządowych, które 
mają pomysł na to, jak zachęcać do aktywnego i twórczego korzystania 
z nowych technologii. Wsparcie otrzymają podmioty realizujące inicjatywy 
skierowane na: podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na 
praktyczne ich wykorzystanie; animowanie innowacyjnych działań budują-
cych kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych; stworzenie 
innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób 
o średnim poziomie kompetencji. Zgodnie bowiem z danymi Eurostatu 
obecnie tylko 18% Polaków ma wysoki poziom kompetencji cyfrowych,  
podczas gdy w Finlandii czy Luksemburgu jest to ok. 40%.

Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów
Jedną z ostatnich inicjatyw Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest 
wspieranie pomysłów na biznes czy inicjatywę społeczną opartą o narzędzia 
IT. „Chcemy, aby najzdolniejsi polscy programiści wykorzystali swój potencjał 
do tworzenia innowacyjnych produktów i szukali rozwiązań dla istotnych 
problemów społecznych. Dla najlepszych przygotowaliśmy program e-pionier. 
W jego ramach otrzymają oni nie tylko wsparcie finansowe, ale też indywidu-
alny coaching, możliwość udziału w warsztatach czy wizytach studyjnych” – 
można przeczytać w projekcie rządowym.

IV. PROGRAM INFORMATYZACJI
Jednym z najważniejszych klientów branży ICT jest sektor publiczny. W sek-
torze IT wydatki jednostek administracji to prawie 25% wszystkich przycho-
dów. Nadzieję na przyspieszenie projektów w tym sektorze daje przyjęty 
w listopadzie 2013 r. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). 
Przygotowało go Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

„Program ten to strategiczny dokument opisujący działania rządu, zmierza-
jące do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług 
publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawne-
go systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie 
krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. 
Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinfor-

matycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się 
dotychczas funkcjonalności” – można przeczytać we wstępie do tego doku-
mentu. 

PZIP powstał w ścisłej współpracy z pozostałymi resortami i instytucjami 
publicznymi. Szacunkowy koszt projektów zaplanowanych w PZIP to ok.  
5 mld zł, w tym 80% pochłonie budowa systemów dostarczających e-usługi 
dla obywateli i przedsiębiorców, a pozostałe 20% tej kwoty przeznaczone 
zostanie na sfinansowanie „uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej”.

Integracja i interoperacyjność rejestrów państwowych
Zdaniem autorów Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa dynamicz-
ny rozwój kraju i gospodarki, stymulowany poprawą jakości zarządzania 
administracją w Polsce, zależy od kilku kluczowych czynników związanych 
z cyfryzacją kraju i informatyzacją administracji. Są to: uporządkowanie i zin-

formatyzowanie rejestrów publicznych; określenie i zapewnienie warunków 
do współpracy i efektywnej wymiany danych; zidentyfikowanie, zinwentary-
zowanie, uproszczenie i zinformatyzowanie procedur oraz zorientowanie ich 
na użytkownika i korzyści, jakie uzyska on w wyniku realizacji usługi publicz-
nej; zapewnienie optymalnych narzędzi przetwarzania informacji i danych; 
kreowanie informacji zarządczej na podstawie wiarygodnych przekrojowych 
danych, stanowiących bazę do podejmowania decyzji w zakresie polityki 
publicznej i narzędzi do samoadaptacji systemów.

Do 2020 roku zaplanowano w PZIP osiągnięcie interoperacyjności reje-
strów publicznych i innych systemów teleinformatycznych i zapewnienie 
sprawnego korzystania z zawartych w nich danych oraz przygotowanie 
z odpowiednim wyprzedzeniem podstaw prawnych wprowadzanych rozwią-
zań organizacyjnych i technicznych (do końca 2014 r.). Planowane jest też 
zapewnienie pełnej funkcjonalnej integracji platformy ePUAP z systemami 
informatycznymi administracji publicznej na szczeblu centralnym (do 2017 
r.), regionalnym (do 2019 r.) i lokalnym (do 2020 r.). Zapewniona ma być 

Szacunkowy koszt projektów zaplanowanych  
w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa  

to ok. 5 mld zł, w tym 80% pochłonie budowa systemów 
dostarczających e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.
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Jeśli chodzi o polski rynek, to wymieniłbym trzy kluczowe czynniki. Pierw-
szy to modernizacja i rosnące potrzeby polskich firmy. Jest to oczywiście 
czynnik uzależniony od tempa rozwoju polskiej gospodarki, ale mocno 
pozytywny. Drugi to fundusze unijne. Wierzę, że te projekty zaczną funk-
cjonować, przy czym jest tu duże zastrzeżenie, dotyczące perspektywy  
5 lat. Później środki unijne się skończą. Firmy, które swoje obroty w znaczą-
cym stopniu uzależnią od nich, czeka twarde i bolesne lądowanie.

Szansą wyjście na rynki europejskie i amerykański
Trzeci czynnik to rynki zagraniczne. Na pewno polskim firmom coraz 
łatwiej będzie robić biznes za granicą, bo jako kraj członkowski UE stajemy 
się coraz bardziej wiarygodni. Szansą jest też fakt, że duża część zachod-
nich klientów, poddana presji oszczędzania, otwiera się na dostawców 
spoza macierzystych rynków UE. To powoduje, że polskie firmy mogą 
wziąć większy kawałek tego tortu. To duża szansa, ale wymagająca wyjścia 
za granicę, zbudowania marki, pozyskania referencji. Szansą dla naszego rynku będzie też to, 
że Europa i Stany Zjednoczone chyba zraziły się do usług IT z Dalekiego Wschodu. 

Posłużę się przykładem naszej firmy. Jako Comarch jesteśmy wśród liderów światowego 
rynku przynajmniej w dwóch segmentach – rozwiązań OSS/BSS dla telekomunikacji oraz 
systemów lojalnościowych. Na przykładzie Comarchu widać, że wyjście z polskimi produk-
tami za granicę jest możliwe. W naszym przypadku budowanie pozycji zagranicznej trwało 
15 lat. Oczywiście było nam trudniej zbudować wiarygodną markę jako dostawcy z dość 
egzotycznego kraju i pozyskać zaufanie klientów. Z drugiej jednak strony nie było tak dużej 
konkurencji na lokalnym rynku pracy. Obecnie wyjście poza granice kraju można zrealizować 
dużo szybciej, wyższe natomiast będą bariery w obszarze kosztów ludzkich.

Problemem mogą być braki kadrowe
Negatywny wpływ na rozwój polskiej branży będą miały z pewnością rosnące koszty  
osobowe. Wiadomo, że jest to czynnik kluczowy, a agresywne wejście na polski rynek korpo-
racji zachodnich pozbawia lokalnych dostawców szans. Ciągle rozwijające się polskie firmy, 
siłą rzeczy nie są w stanie zaoferować takich warunków, jak korporacje zachodnie.

Fundusze unijne, które mamy obecnie do dyspozycji, na pewno okażą się pomocne. 
Otwarte jest jednak pytanie, jak zadbać o efektywną selekcję projektów. Jak te pieniądze 

wydać najlepiej. Postawmy się w sytuacji małej firmy dysponującej fajnym 
pomysłem. Aby wyjść z produktem poza granice kraju, musi zrobić praw-
dziwy skok jakościowy i ilościowy. Musi zacząć inwestować i zatrudniać 
pracowników. Dobrym przykładem udanej współpracy zagranicznego 
biznesu z administracją publiczną jest nasza inwestycja w Dreźnie. Za to, 
że właśnie w tym mieście otworzyliśmy oddział i zainwestowaliśmy w cen-
trum danych, otrzymaliśmy sporą dotację ze środków rządu Saksonii. 

Konieczne wsparcie państwa dla rodzimych firm
Natomiast w Polsce mam wrażenie, że politycy wspierają powstawanie 
centrów usługowych pracujących na rzecz zagranicznych dostawców, 
co rozumiem z punktu widzenia społecznego, ale jednocześnie nie 
pomagają polskim przedsiębiorcom, którzy mogliby realizować podobne 
inwestycje. Tak duże wsparcie, jakim dysponują zachodnie firmy, jest poza 
zasięgiem lokalnych dostawców. Takie podejście stawia nas w globalnym 

łańcuchu pokarmowym niżej, a więc co najwyżej gdzieś na środku. Jeśli nie zmienimy tego 
sposobu działania, to istnieje duże ryzyko, że prędzej czy później okaże się, iż ktoś inny jest 
tańszy i zajmie nasze miejsce – dokładnie tak, jak stało się to w Irlandii.

Nie martwiłbym się zaś o to, że zmniejszy się łączna liczba studentów. Istotne jest jednak, aby 
rosła liczba studentów na kierunkach, po których młodzi ludzie dostaną pracę. Może należy 
pokazywać perspektywy zawodowe jakimś doraźnym programem? W dłuższej perspektywie 
ważniejsze jest jednak zatrzymanie w Polsce ich kapitału intelektualnego i generowanych 
zysków. Mam świadomość, że po drugiej stronie są ci wszyscy młodzi ludzie, którzy wybierają 
trudne studia techniczne i kiedy wchodzą na rynek pracy, nie można od nich wymagać, aby 
pracowali za 6000 zł, jeśli mogą za 12 000 zł. Powinniśmy wobec tego wykorzystać prawo po-
pytu i podaży na rynku pracy. Musimy stymulować techniczne zainteresowania młodych ludzi 
i wspierać uczelnie techniczne oraz ich współpracę z biznesem po to, aby najbardziej poszuki-
wanych na rynku pracy kompetencji było jeszcze więcej i jak najlepszej jakości.

A co jest polską specjalnością? Obserwuję kilka lokalnych start-upów i jestem przekonany, 
że ich pomysły mogą sprawdzić się w skali globalnej. Pytanie, jaką pomoc im zaoferować, aby 
mogły się przebić. Jak zbudować odpowiednie struktury i zarabiać, a nie szybko skapitalizo-
wać pomysł i stać się co najwyżej centrum usługowym. 

MARCIN WARWAS, wiceprezes zarządu Comarch SA

Modernizacja, wsparcie unijne  
i ekspansja międzynarodowa
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także możliwość identyfikacji za pomocą profilu zaufanego w każdym syste-
mie administracji publicznej (do 2018 r.). Nowe systemy teleinformatyczne 
administracji publicznej będą udostępniały e-usługi poprzez ePUAP.

Dane i usługi obliczeniowe w chmurze
Do 2017 roku ma być zbudowana platforma integracyjna rejestrów pu-
blicznych w celu dostarczenia uniwersalnego systemu wymiany danych 
rejestrowych, przechowywanych w systemach krajowych i europejskich. Do 
2020 roku uruchomiona powinna zostać Państwowa Chmura Obliczenio-
wa, pozwalająca na wspólne wykorzystywanie infrastruktury administracji 

publicznej (sieci, serwerowni, serwerów czy aplikacji) na poziomie central-
nym i regionalnym. Pilotaż projektu ma się zakończyć do 2015 roku. W ciągu 
dwóch lat dokonana ma zostać inwentaryzacja zasobów teleinformatycz-
nych jednostek administracji publicznej.

Zgodnie z Planem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku 
odsetek osób korzystających z internetu w relacjach z administracją publicz-
ną ma się zwiększyć do 64% z 32% w 2012 roku. Dla przedsiębiorców jest to 
odpowiednio 90% i 82%. Odsetek obywateli posiadających profil zaufany 
lub inne powszechne i bezpieczne narzędzie identyfikacji lub/i uwierzytel-
niania online w kontaktach z e-administracją zwiększy się z 1,5% do 25%. 

PROBLEMY FIRMY

* PROCENT ODPOWIEDZI UZNAJĄCYCH TEN CZYNNIK ZA NAJWAŻNIEJSZY

NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM, PRZED KTÓRYM OBECNIE 
STOI PAŃSTWA FIRMA*

01  dostępność wykwalifikowanych pracowników
02  wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem
03  małe obroty
04  konkurencja innych przedsiębiorstw
05  biurokracja
06  koszt siły roboczej 
07 skomplikowanie przepisów prawnych
08  utrudniony dostęp do udziału w przetargach publicznych
09 problem korupcji

08 0901 02 03 04 05 06 07

20,7% 17,4% 14% 10,7% 9,1% 2,5%6,6% 0,8%3,3%

WZROST FIRMY

W JAKIM ŚREDNIOROCZNYM TEMPIE BĘDZIE ROZWIJAĆ SIĘ PAŃSTWA  
FIRMA W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 5-10 LAT? 

01  wzrost powyżej 5%
02  wzrost w przedziale 2-5%
03  wzrost w przedziale 1-2%
04  wzrost w przedziale 0-1%
05  spadek w przedziale 0-1%
06  spadek w przedziale 1-2% 
07  spadek o więcej niż 2%

0706

2,5% 0,8%

0501 0302 04

37,2% 11,6% 2,5%24% 7,4%
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Zapotrzebowanie na usługi ICT będzie rosło z kilku powodów. 
Jednym z nich jest coraz większa ilość przesyłanych informacji, 
zwłaszcza przez użytkowników smartfonów i tabletów. Sytuacja 
ta wymusza inwestycje w rozbudowę sieci, aby była ona w stanie 
podołać rosnącemu obciążeniu, a także w usługi związane 
z konsolidacją i przechowywaniem danych, zwłaszcza w chmurze 
obliczeniowej. 

Kolejnym czynnikiem rozwoju rynku ICT jest rosnące znaczenie 
komunikacji pomiędzy urządzeniami, np. w sektorach energetycz-
nym czy dostawy gazu. Związane to będzie z coraz powszechniej-
szym wykorzystaniem tzw. inteligentnych liczników. Takie rozwią-
zania pociągają za sobą olbrzymie inwestycje przede wszystkim 
w aplikacje, a także w rozwój infrastruktury. Co ważne, powinny one 
oferować prosty interfejs, aby ułatwić obsługę kolejnych elektro-
nicznych urządzeń także osobom wykluczonym cyfrowo. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wzrost popytu na rozwiązania ICT 
szacuję na poziomie 5-10% rocznie. Mając jednak na uwadze jed-
noczesny spadek cen, wartość rynku będzie rosła nieco wolniej. 

Dziś nasza branża stała się tym samym, czym kilkadziesiąt 
lat temu energetyka. Jesteśmy tak samo potrzebni w życiu codziennym i podobne są 
oczekiwania w zakresie dostępności i niezawodności usług z obszaru ICT.  Główną ba-
rierą rozwoju branży jest nasza wyobraźnia, a zwłaszcza mała świadomość konieczności 
inwestycji w ICT wśród decydentów. 

Sektor publiczny i branża ICT są zależne od siebie
Obywatele coraz głośniej domagają się nowoczesnego państwa, dlatego istotnym 
stymulatorem branży ICT jest informatyzacja głównie administracji publicznej (e-admi-
nistracja) oraz jednostek opieki zdrowotnej (e-zdrowie). Warto tutaj również wspomnieć 
o wyspecjalizowanych inwestycjach dokonywanych przez wojsko oraz MSW czy MAC, 
zwiększających bezpieczeństwo państwa, zwłaszcza w tzw. wywiad elektroniczny. Jed-
nak zanim nastąpią inwestycje w zakresie e-administracji czy e-zdrowia, służby publiczne 
muszą uświadomić sobie takie potrzeby i cel, jaki chcą osiągnąć, aby alokować odpo-
wiednie fundusze na takie złożone projekty.

Technologie ICT ułatwiają kontakt ze światem z dowolnego 
miejsca, dlatego zdecydowanie większe nakłady powinny iść 
na ograniczanie tzw. wykluczenia cyfrowego. Powinniśmy 
wyrównywać różnice w obrębie całego kraju, czyli kontynu-
ować inwestycje w Polsce Wschodniej i na obszarach wiejskich. 
Ponadto moim zdaniem  rozwój gospodarczy Polski powinien 
odbywać się w większej mierze w oparciu o małe miasteczka, 
które powinny być dobrze skomunikowane ze światem. Na ten 
cel były przeznaczane i mają być przeznaczane fundusze euro-
pejskie w latach 2014-2020. Podobno w nowej perspektywie 
mają być bardziej precyzyjnie alokowane i w większym stopniu 
wspierać innowacyjność.

Edukacja społeczeństwa ułatwia wprowadzanie nowatorskich 
rozwiązań. Najlepszym przykładem mogą być mikropłatności czy 
w obecnej chwili płatności mobilne. Pokazanie korzyści płyną-
cych z nowych technologii pozwala na ich bardziej powszechne 
wykorzystywanie. 

Inwestowanie w wiedzę jest ważne dla branży
Głęboko wierzę w wiedzę i naukę. To jeden z najlepszych instrumentów wsparcia 
rozwoju polskiej gospodarki, w tym rynku ICT. Uważam, pomimo prognoz Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa o spadku liczby studentów do 2020 roku, że studentów 
nauk ścisłych będzie za 7 lat tyle samo albo i więcej. Prawdopodobnie zmniejszy się 
liczba studentów nauk humanistycznych. Cieszy mnie, że z roku na rok rośnie status 
inżyniera eksperta, co jest bardzo widoczne w naszej branży. Między innymi także 
w naszej  firmie ludzie odpowiadający za potencjał firmy, w tym potencjał wdroże-
niowy, to w większości inżynierowie. 

Nasza branża jest zglobalizowana, co z jednej strony powoduje duży ruch kadry 
(częsta zmiana pracy), ale z drugiej strony daje szansę polskim firmom tworzącym opro-
gramowanie na zamówienie na zdobywanie klientów na całym świecie. Dziś największą 
specjalizacją w polskim ICT jest nasza innowacyjność i opracowywanie rozwiązań na 
zamówienie, dopasowanych do specyficznych potrzeb danego klienta. 

MAREK KOBIELSKI, prezes zarządu NextiraOne Polska

Gromadzone i przesyłane informacje  
wymuszają inwestycje w ICT
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Z kolei odsetek obywateli korzystających z udostępnionych usług publicz-
nych na ePUAP ma wzrosnąć do 20% w 2020 roku. Dziś jest to poziom bliski 
0%. Cele postawiono też przed urzędami. Przykładowo odsetek dokumen-
tów wychodzących z urzędu z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki 
podawczej w stosunku do wszystkich dokumentów wychodzących z urzędu 
ma wzrosnąć z 6% do 60% w ciągu najbliższych 7 lat.

Zmiany w prawie, ułatwiające  
wprowadzenie e-administracji
Plany zawarte w PZIP wymagają także zmian w prawie, zwłaszcza w usta-
wie o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną. Planowane do 
wprowadzenia zmiany prawne będą dotyczyć w szczególności ustalenia 
zasad dostępu do referencyjnych rejestrów państwowych w celu wykorzy-
stania przez organy wydające decyzje administracyjne zawartych w nich 

danych zamiast dostarczanych przez obywateli odpisów aktów, kopii doku-
mentów i zaświadczeń stanowiących poświadczenie danych niezbędnych do 
dokonywania czynności przed organami administracji publicznej.

Zdefiniowane w jednym akcie prawnym i ujednolicone mają zostać 
wszystkie pojęcia istotne z punktu widzenia procesów informatyzacji, tak 

aby nie zachodziła potrzeba definiowania ich w innych aktach prawnych 
dotyczących wykonywania zadań publicznych drogą elektroniczną. Plano-
wane jest też pełne zrównanie formy dokumentu elektronicznego z formą 
pisemną, w szczególności poprzez wprowadzenie definicji dokumentu, uzy-
skanie równoważności pomiędzy dokumentem w postaci papierowej oraz 
dokumentem w postaci elektronicznej i zrównanie podpisu własnoręcznego 
z podpisem elektronicznym.

Wprowadzona ma być też zasada, że obywatele oraz przedsiębiorcy 
mogą wedle własnego wyboru realizować wszystkie prawa i obowiązki na 
drodze elektronicznej. Uregulowana będzie też kwestia wnoszenia opłat za 
czynności administracyjne podczas załatwiania spraw drogą elektroniczną. 
Określone mają być też zasady przetwarzania przez administrację publiczną 
w Polsce danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing).

V. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
Ważnym i dużo większym od rynku IT jest w Polsce rynek telekomunikacyj-
ny. Jednocześnie jest to rynek, od którego rozwoju zależy wiele projektów 
zarówno komercyjnych (np. budowa inteligentnych sieci energetycznych), 
jak i publicznych (zapewnienie do 2020 r. wszystkim Polakom dostępu do 
internetu o przepustowości 30 Mb/s). 

W sierpniu 2013 r. po raz trzeci Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił 
„Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejąca infrastrukturą teleko-

POLSKA SPECJALIZACJA

CO JEST POLSKĄ SPECJALIZACJĄ W ICT?

PRODUKCJA GIER
USŁUGI BPO/ITO

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W OBSZARZE OPROGRAMOWANIA
TECHNOLOGIE INTERNETOWE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W OBSZARZE SPRZĘTU

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA ZAMÓWIENIE

34,7%

14%

5%

0,8%

22,3%

19,8%

Dziś jedynie 4% łączy w Polsce gwarantuje dostęp  
powyżej 30 Mb/s. Do 2020 roku każdy Polak ma mieć dostęp 

do internetu o takiej właśnie przepustowości. Na koniec  
rozliczenia funduszy z obecnej perspektywy finansowej,  

czyli w roku 2015, ma to być zaledwie 30%.
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Z satysfakcją możemy powiedzieć, że w Polsce udało 
nam się zbudować naprawdę silny, konkurencyjny orga-
nizm gospodarczy, który swoją dynamiką zawstydza inne 
europejskie gospodarki. Pokazywane podczas tegorocz-
nej konferencji CeBIT dane PARP dowodzą bezsprzecz-
nie, że mówimy o istotnych, trwałych przejawach dyna-
miki i potencjale na dalszy rozwój. W latach 2008-2011 
całościowy wzrost obrotów rynku ICT w Polsce wyniósł 
30%, a wzrost zatrudnienia w tym samym czasie 10%, 
co też pokazuje, jak istotnie poprawiła się efektywność 
naszych pracowników.  

Rosnące znaczenie branży ICT  
i inwestycje w najnowocześniejsze technologie
W sumie cały rynek ICT to ponad 400 tys. pracowników zatrud-
nionych w 8,5 tys. firm. Mówimy tu o blisko 5% PKB (dokładnie 
4,8% – źródło PARP). W 2020 roku ma to być udział między 9,5% 
a 13,1%. Jest to segment, który rozwija się szybciej niż cała 
gospodarka – o 9% w 2012 r. Jego wartość podawana przez 
PARP to 20 mld euro, czyli ok. 84 mld zł. Inwestycje zagraniczne 
są jednym z głównych czynników wzrostu rynku ICT, tak też 
było w Polsce. To, co nas jednak odróżnia od innych krajów, to 
sposób, w jaki inwestycje zostały wykorzystane.

Osobiście lubię myśleć, że paradoksalnie Polska wyjątkowo dobrze wykorzystała 
fakt swojego opóźnienia technologicznego, wynikającego z szeregu uwarunkowań 
historycznych, wykonując zamiast jednego kroku skok do przodu i tym samym 
w niektórych kwestiach wyprzedzając nawet najbardziej rozwinięte gospodarki 
europejskie. Przykładem może tu być niezwykle szybki rozwój bankowości inter-
netowej w Polsce, inwestycje w infrastrukturę bezprzewodową, które zaowocowały 
jednym z pierwszych na świecie wdrożeń LTE, czy też zastosowanie rozwiązań 
„chmurowych”. W tych zaś – jak pokazują badania Microsoftu – polscy przedsiębior-
cy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wyprzedzają wiele krajów Europy 
Zachodniej. 

Dobrze wyedukowani pracownicy  
i sprzyjające uwarunkowania prawne
Kolejna transza środków unijnych trafi do Polski w latach  
2014-2020. Aby ją efektywnie wykorzystać, spełnionych musi być 
wiele czynników: potrzeba doświadczonych ekspertów, dobrze 
wyedukowanych pracowników, sprzyjających rozwiązań praw-
nych. Mimo że cały czas mamy ogromną pracę do wykonania, 
oceniam, że i tak poczyniliśmy postęp.

Przywołując choćby rozwiązania prawne, wiemy doskonale, 
że aktualny stan ustawodawstwa nie odpowiada możliwościom 
współczesnej technologii i często blokuje rozwój chociażby 
rozwiązań „chmurowych” z uwagi na przestarzałe zapisy, nieprzy-
stające do tempa dynamiki współczesnego świata. Jednak temat 
ten jest żywo dyskutowany zarówno na arenie Unii Europejskiej, 
jak i w Polsce. Wierzę, że wkrótce doczekamy się adekwatnych do 
naszej rzeczywistości regulacji.

Potrzebna wizja, w którym kierunku mamy zmierzać
Wystarczy zastanowić się, jak wiele pracy jest do wykonania 
w sektorze publicznym, aby zrozumieć, z jak wielkimi wyzwa-
niami mamy do czynienia. Oczywiście bardzo dużo zostało już 
zrobione, ale moment, w którym wszystkie sprawy urzędowe 

będziemy mogli załatwiać, siedząc przed komputerem, wciąż jeszcze przed nami. 
Pomyślmy jednak, jak zachęcająco i fascynująco wygląda taka perspektywa. 

Mam nadzieję, że ten ogromny potencjał, który tkwi w naszej branży, i entuzjazm do 
tego, aby zmieniać nasze życie na lepsze i łatwiejsze, zostaną podchwycone także przez 
państwo, ponieważ to, czego najbardziej nam dziś brakuje, to strukturalna wizja tego, 
w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Musimy myśleć o tym, jak branża ICT i tech-
nologie mogą wpłynąć na wzrost konkurencyjności całej gospodarki. Rozwój branży 
i w efekcie całej gospodarki wymaga też zmian w szkolnictwie, które promowałyby edu-
kację w kierunkach technicznych. Warto jednak podjąć ten wysiłek. Osobiście wierzę, że 
branża ICT również w Polsce ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.  

RONALD BINKOFSKI, dyrektor generalny Microsoft Polska

Polska tygrysem Europy, a branża ICT  
wyróżniającym się segmentem
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munikacyjną, zrealizowanymi w 2012 r. i planowanymi w 2013 r. inwestycjami oraz 
budynkami umożliwiającymi kolokację”. Jak mówi we wstępie do niego Magdalena 
Gaj, prezes UKE, jest on o tyle ważny, że nowe środki finansowe przeznaczone 
w latach 2014-2020 na rozwój sieci telekomunikacyjnych będą najprawdopodob-
niej ostatnimi, jakie Polska pozyska na ten cel z budżetu Unii Europejskiej.

Niwelowanie białych plam  
na mapie telekomunikacyjnej Polski
„Dlatego powinniśmy je (środki finansowe – przyp. red.)jak najlepiej wykorzystać 
i skierować na obszary wymagające najpilniejszych inwestycji. Polska nie jest lide-
rem w Europie w dziedzinie dostępu do Internetu stacjonarnego. Inwestycje w tym 
obszarze są niezwykle kosztowne i nie są w stanie ponosić ich tylko przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni. Niezbędne jest uzupełnienie finansowania inwestycji przez 
środki pochodzące z Unii Europejskiej i z innych źródeł. Osiągniecie celów Agendy 
Cyfrowej w roku 2020 wymaga zaangażowania wszystkich sił. Dzięki współpracy ze 
wszystkimi uczestnikami rynku telekomunikacyjnego UKE może ten proces wspo-
móc analizami niezbędnymi do efektywnego przygotowania projektów na lata 
2014-2020” – deklaruje prezes UKE.

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje udział liczby miej-
scowości, gdzie co najmniej jeden operator zadeklarował obecność zakoń-
czeń własnych sieci światłowodowych. W województwie dolnośląskim jest 

to 25,82%, kujawsko-pomorskim – 11,07%, lubelskim – 13,65%, lubuskim 
– 20,65%, łódzkim – 7,11%, małopolskim – 32,75%, mazowieckim – 11,31%, 
opolskim – 28,91%, podkarpackim – 28,42%, podlaskim – 8,09%, pomorskim 
– 19,40%, śląskim – 29,35%, świętokrzyskim – 9,26%, warmińsko-mazurskim 
– 10,15%, wielkopolskim – 14,15%, a zachodniopomorskim – 12,67%. Za-
stanawiający jest fakt, że na szarym końcu jest województwo mazowieckie, 
teoretycznie jedno z najbogatszych.

UKE podaje także statystyki dotyczące typu miejscowości (wg liczby 
ludności), w których nie ma ani jednego zakończenia światłowodowego. Nie 

NAJWIĘKSI EKSPORTERZY TO JEDNOCZEŚNIE NAJWIĘKSI 
PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA NA ZAMÓWIENIE

98% 93,6%

75% 93%

ERICPOL TELECOM

TIETO POLAND

UDZIAŁ EKSPORTU  
W PRZYCHODACH

UDZIAŁ EKSPORTU 
W PRZYCHODACH

UDZIAŁ PRODUKCJI 
OPROGRAMOWANIA NA 
ZAMÓWIENIE W PRZYCHODACH

UDZIAŁ PRODUKCJI 
OPROGRAMOWANIA NA 
ZAMÓWIENIE W PRZYCHODACH

Środki finansowe przeznaczone w latach 2014-2020  
na rozwój sieci telekomunikacyjnych będą 

najprawdopodobniej ostatnimi, jakie Polska pozyska  
na ten cel z budżetu Unii Europejskiej.
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Popyt na produkty i usługi IT stabilnie rośnie, więc i perspektywy rynku są z pewnością 
pozytywne. Rozwój technologii IT jest nieodwracalny. Myślę, że już w niedalekiej przyszłości 
technologie informatyczne staną się centrum ludzkich działań. Oczywiście na to musimy 
nałożyć siatkę zdarzeń makroekonomicznych, ale doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, 
że ogólna tendencja – mimo okresów spowolnienia – jest wzrostowa. Potencjał rozwoju 
obszaru IT jest więc ogromny.

Makroekonomiczny zwrot z inwestycji w IT
Pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu będziemy potrafili wykorzystać ten potencjał. Ile 
środków przeznaczanych na zakup rozwiązań IT trafi do polskiej gospodarki. Moim zdaniem 
im bardziej będziemy nastawieni na zasysanie wszystkiego, co się da z zagranicy, tym mniej-
sze środki pozostaną w kraju. To oczywiste, że jeśli będziemy kupować polskie rozwiązania, to 
przyczynimy się do poprawy stanu gospodarki państwa. Moim zdaniem warto podkreślić ten 
stan rzeczy właśnie w kontekście przyszłości polskiej branży IT.

Istnieje też  silny związek między inwestycjami w informatykę a zwrotem z tych inwestycji 
w ujęciu makroekonomicznym. Na zwiększenie popytu wewnętrznego bezwzględnie wpływać 
będą też możliwości finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Poprawianie stanu 
IT w polskich firmach każdej wielkości jest kluczem do rozwoju tych przedsiębiorstw. Rozwijają-
ce się firmy w sposób naturalny generują większe potrzeby w zakresie oprogramowania wspie-
rającego zarządzanie, często jest to tylko kwestia pozyskania odpowiedniego finansowania.

W niektórych obszarach dla polskich dostawców rozwiązań IT głównym czynnikiem wspiera-
jącym rozwój są kontrakty w spółkach skarbu państwa. Tymczasem postępowania przetargowe 
często są prowadzone tak, aby faworyzować dostawców globalnych i odcinać dostęp do pro-
jektów lokalnym dostawcom. Decydują nie tyle kwestie merytoryczne, co warunki dodatkowe, 
np. zawyżane kryteria dotyczące wielkości firm referencyjnych. Tym sposobem mniejszym 
producentom zamyka się drogę do dalszego rozwijania pewnych kategorii systemów oraz ich 
późniejszej komercjalizacji na rynku polskim oraz zagranicznym. Innym problemem jest też czę-
sto niemerytoryczny dobór dostawców. Jeśli firma, która ma realizować projekt, jest dobierana 
przez wzgląd na osobiste poglądy czy znajomości, a nie pod kątem merytorycznych możliwości 
wykonania założeń projektu, to nie wróży to niczego dobrego. Szczęśliwie pojawiają się dążenia 
do promocji polskich produktów. Pierwsze oznaki takiej polityki widzimy od kilku miesięcy choć-
by w ramach takich akcji,  jak „Kupuj polskie”, organizowanej przez Stowarzyszenie PEMI.

Zmieńmy podejście do nauki przedmiotów ścisłych
W dłuższej perspektywie sporym problemem dla branży ICT jest ciągle niskie zainteresowa-
nie kierunkami ścisłymi, technicznymi, informatycznymi. Bardzo wiele namnożyło się uczelni 
wydających dyplomy, na które nikt nie zwraca uwagi. Z kolei młodzi ludzie o dziwo nie pchają 
się na studia, które dają im możliwość rozwoju i dobrej kariery. Chętnie idą na medycynę 
i prawo, ale unikają informatyki. Zapewne powodem jest tu niechęć do matematyki. Jeżeli 
miałbym wpływ na to, co robić, aby zwiększyć podaż informatyków na rynku, to zacząłbym 
działać przede wszystkim na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Problemem są: sposób uczenia dzieci matematyki i przyciągania ich do zagadnień informa-
tycznych; nieumiejętność wykorzystania tego, że dzieci uwielbiają komputery i gry komputero-
we; wreszcie specyficzne podejście nauczycieli do tych przedmiotów. To wszystko powoduje, 
że – po pierwsze – jest mniej studentów na kierunkach, które są bezwzględnie związane 
z potencjałem polskiego rynku ICT, a po wtóre – nie ma fachowców od IT. Trzeba spojrzeć na 
ten problem globalnie, przede wszystkim szkolić nauczycieli i zmienić strukturę przepływu 
pieniędzy na edukację. Nauczyciele muszą zarabiać więcej niż zatrudniający ich urzędnicy.  

IGNACY MIEDZIŃSKI, prezes zarządu BPSC

Inwestujmy w polskie rozwiązania i polską gospodarkę
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wać, wymienia zaś: ograniczony rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej; 
nierównomierne pokrycie nią obszaru Polski; niewielki udział łączy szeroko-
pasmowych; małą przejrzystość ofert i cenników; brak gwarancji wymagane-
go poziomu jakości usługi.

VI. SIECI INTELIGENTNE
Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych posłużyć ma także projektom wdrożenia 
w Polsce rozwiązań tzw. inteligentnej sieci energetycznej (smart grid), w szcze-
gólności inteligentnych systemów pomiarowych (smart metering). Termin 
zakończenia budowy sieci inteligentnej w Polsce to 2021 rok. Zapisy o koniecz-
ności wdrożenia tych rozwiązań do polskiego systemu elektroenergetycznego 
wprowadzono do dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Dwukierunkowa wymiana danych między maszynami
Wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania to nie tylko tech-
niczne rozwiązania w energetyce, ale również dwustronna komunikacja po-
między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą. Dzięki nim odbiorca 
energii będzie miał stały dostęp do informacji o zużyciu energii oraz o jej 
cenach. Pozwoli mu to w racjonalny sposób zarządzać zużyciem energii, 
korzystać z tańszych taryf i wpływać na wysokość rachunków.

Jednym z najważniejszych elementów inteligentnej sieci jest właśnie in-
frastruktura telekomunikacyjna zapewniająca transmisję danych pomiędzy 
urządzeniem pomiarowym (licznikiem) a systemem odczytowym. „Pod-
stawowym wymaganiem dla infrastruktury komunikacyjnej jest zapewnienie 

dwukierunkowej wymiany danych w sposób bezpieczny, poufny i niezawodny. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność transmitowanych danych, ich wymia-
na na wszystkich łączach telekomunikacyjnych powinna zostać objęta ochroną 
kryptograficzną, a zestawienie połączenia komunikacyjnego poprzedzone 
procedurą uwierzytelniania i autoryzacji” – można przeczytać w „Analizie 

ma miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, w której występowałaby 
taka sytuacja. Podobnie to wygląda w miejscowościach mniejszych, aż do 
takich, w których mieszka więcej niż 5000 osób. Natomiast miejscowości bez 
światłowodów o liczbie mieszkańców od 1001 do 5000 jest 279, od 501 do 
1000 – 1609, od 101 do 500 – 20 544, a poniżej 100 – aż 23 104. 

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że nadal w 95% 
miejscowości poniżej 500 mieszkańców żaden operator telekomunikacyjny 
nie oferuje swoich usług. Są to obszary, w których inwestycje są dla nich 
nieopłacalne ekonomicznie. Porównanie wyników obecnej inwentaryzacji 
z danymi z 2012 roku pokazuje, że odsetek miejscowości, w których nie wy-
stępuje żaden węzeł, zmniejszył się z 69% do 64%. Natomiast udział miejsco-
wości bez żadnych węzłów dostępowych zmalał z 70% do 65%.

Niezbędne inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną
Jak widać, nadal czeka nas – operatorów komercyjnych i samorządy – sporo 
inwestycji, aby w 2020 roku zapewnić wszystkim Polakom dostęp do sieci 
szerokopasmowej z prędkością 30 Mb/s. Na koniec rozliczenia funduszy 

z obecnej perspektywy finansowej, czyli w 2015 roku, ma to być zaledwie 
30%. Braki mamy również w infrastrukturze telefonii komórkowej. Według UKE 
wciąż bowiem 47 miejscowości od 101 do 500 mieszkańców i aż 4629 miejsco-
wości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 nie jest w zasięgu żadnej sieci 
telekomunikacyjnej, w tym operatorów telefonii komórkowej.

Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2012 roku zade-
klarowano inwestycje w sieć dostępową i sieci światłowodowe na poziomie 
1,5 mld zł. Wykonanie było na poziomie ok. 50% tej sumy. W 2013 roku 
operatorzy zadeklarowali plany inwestycyjne na poziomie 1,1 mld zł. Można 
spodziewać się, że – również dzięki funduszom publicznym – inwestycje te 
do 2020 roku będą utrzymywać się na podobnym poziomie.

Zdaniem prezes UKE do mocnych stron umożliwiających sprawny rozwój 
rynku telekomunikacyjnego w Polsce zaliczyć należy: otwartość uczestni-
ków rynku na nowe technologie i typy usług; wdrożenie technologii LTE; 
stopień konkurencyjności rynków. Wśród słabych stron, mogących go hamo-

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, 
że nadal w 95% miejscowości poniżej 500 mieszkańców 

żaden operator telekomunikacyjny nie oferuje swoich usług.

W Polsce mamy do wymiany ponad 16 mln liczników, 
choć część operatorów, np. Tauron Dystrybucja 

i Energa-Operator, rozpoczęła już tego typu prace. 
To dodatkowy impuls dla rozwoju branży ICT w Polsce.
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Najbliższe kilka lat pozostanie pod wpływem 
ostatniego kryzysu, który trwale zmienił podejście 
do inwestycji w IT w Polsce, zwłaszcza w sektorze 
prywatnym. Pomimo obecnej względnie stabilnej 
sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy ostrożnie 
podchodzą do nowych projektów IT. Zmieniła 
się znacząco skala projektów IT. Są one krótsze, 
obejmują mniejsze obszary funkcjonalne, a co za 
tym idzie – angażują mniejsze nakłady finansowe. 
Zarządy firm są i nadal będą nastawione na szybki 
zwrot z inwestycji i minimalizację ryzyka projek-
tów IT. Podobnie w sferze publicznej: wzrastające 
oczekiwania ze strony obywateli, deregulacja 
rynków i potrzeba lepszego zarządzania urzędami 
spowodują, że głównym kryterium prowadzenia 
projektów IT będzie ich efektywność. Duże projekty 
IT, o szerokim zakresie funkcjonalnym, będą się zda-
rzały, jednakże rzadziej niż kilkanaście lat temu.

Szybkie projekty pod konkretne potrzeby
Sądzę, że w najbliższych latach będziemy obserwować 
dwie główne tendencje dotyczące popytu na rozwią-
zania i usługi IT. Po pierwsze, sektor prywatny będzie 
charakteryzowała koncentracja na szybkich, krótkich przedsięwzięciach, zaspokajających 
potrzeby biznesu w wybranych, sprecyzowanych obszarach. Zarządy będą nastawione na 
szybki zwrot z inwestycji, minimalizację ryzyka projektów IT i osiąganie konkretnych korzy-
ści, tym bardziej że przedsiębiorcom brakuje zwykle rozwiązań w bardziej zaawansowany 
sposób wspierających poszczególne funkcje biznesu.

Ogromną zmianą jest też przyrost danych, z którym biznes musi sobie radzić czy raczej 
musi nauczyć się wykorzystywać go do osiągania celów. Stąd także w Polsce będzie rosło 
zapotrzebowanie na rozwiązania analityczne, rozumiane nie jako analiza zdarzeń gospodar-
czych, lecz jako zintegrowanie wewnętrznej wiedzy organizacji z danymi pochodzącymi  
z zewnątrz, z tzw. Big Data. Ponadto stale wzrastać będzie zapotrzebowanie na projekty IT 
w sektorze publicznym i w powiązanych z nim przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Pań-
stwa. Rosnące oczekiwania – zarówno ze strony obywateli, jak i w zakresie lepszego zarządza-

nia sferą publiczną czy deregulacji rynków – powodują, 
że efektywność projektów IT stanie się głównym kryte-
rium także w sektorze publicznym. Z kolei duże firmy 
z sektora użyteczności publicznej, które już dysponują 
zintegrowanymi systemami zarządzania, będą musiały 
je ulepszać i zmieniać, aby poprawiać jakość działania 
i budować konkurencyjność.

Sektor publiczny wsparty funduszami unijnymi
Dla wspomnianego powyżej wzrostu IT w sektorze 
publicznym niezbędne jest stworzenie ram prawnych 
w zakresie prawa zamówień publicznych, które pozwo-
lą na większą koncentrację na celach merytorycznych 
i na jakości projektów informatycznych.

Olbrzymi wpływ na rynek IT, a zwłaszcza projekty IT 
w sektorze publicznym, będą miały fundusze unijne. 
Będzie to ogromna szansa dla wprowadzenia innowacji 
IT. Fundusze unijne otwierają ogromne możliwości 
w zakresie budowania nowoczesnych platform tak 
wewnątrz administracji, jak i dla obywateli. Wśród 
konkretnych projektów można wskazać: platformy 
zakupowe dla administracji, rozbudowę systemów 
e-zdrowia, narzędzia analityczno-statystyczne w za-

kresie ochrony zdrowia i rynku pracy, elektroniczny wymiar sprawiedliwości czy integrację 
pomiędzy instytucjami.

Specjaliści magnesem
Jeśli chodzi o polskie specjalizacje, to myślę, że przede wszystkim warto docenić liczne 
lokowane w Polsce centra usług wspólnych i ośrodki outsourcingowe. Mamy wysokiej 
klasy specjalistów, którzy pracują za konkurencyjne w skali międzynarodowej wyna-
grodzenie. Będą oni nadal magnesem przyciągającym międzynarodowych graczy. 
Dzięki świetnym programistom i inżynierom naszą specjalnością jest też tworzenie 
oprogramowania, także niszowych aplikacji zdobywających popularność na całym 
świecie, np. aplikacji mobilnych.

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, dyrektor ds. konsultingu w SAP Polska

Rynek oprogramowania – efektywność ponad wszystko
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w zakresie ekonomicznej oceny zasadności wprowadzenia inteligentnych form 
pomiaru zużycia energii elektrycznej w Polsce”, przygotowanej przez Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Koszt wymiany 16 mln liczników
Są różne szacunki kosztów wdrożenia inteligentnego opomiarowania 
w Polsce. Instytut Energetyki oraz Ernst & Young Business Advisory mówią 
o kwotach od 7,8 mld zł do 10,2 mld zł. Energa-Operator szacował nakłady 

na poziomie 6,5 mld zł. PSE Operator i inni operatorzy systemów dystrybu-
cyjnych mówią zaś o kwocie rzędu 9-9,5 mld zł. W Polsce mamy do wymiany 
ponad 16 mln liczników, choć część operatorów, np. Tauron Dystrybucja 
i wymieniona już Energa-Operator, rozpoczęła już tego typu prace.  
To niewątpliwie dodatkowy impuls dla rozwoju branży teleinformatycznej 
w naszym kraju. 

Jednak sama łączność i inteligentne liczniki to nie wszystko. Jak mówią 
przedstawiciele firm z sektora energetycznego, mają za tym iść projekty 
informatyczne związane z analizą informacji – Business Intelligence, Big 
Data – oraz takie technologie przyspieszające proces analizy informacji jak 
np. in-memory.

VII. ROZWÓJ RYNKU BPO
Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów ICT w Polsce jest rynek cen-
trów usług biznesowych. Według prognoz Związku Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (ABSL) w ciągu 5 lat liczba zatrudnionych w nim osób prawie 
się podwoi. Dziś jest to 120-140 tys. osób. W 2018 roku w polskich centrach 
BPO, ITO, R&D i call center pracować może o 100 tys. pracowników więcej. 
Do podwojenia liczby pracowników w polskich centrach usług doszło już 
w latach 2010-2013.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL 
(Association of Business Service Leaders in Poland) zrzesza 
centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO), usług 
wspólnych (SSC), outsourcingu IT (ITO), badawczo-rozwojo-
we (R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Jak wynika 
z danych ABSL, w centrach usług z kapitałem zagranicznym 
pracuje już ponad 115 tys. osób. Do tego trzeba dodać kilka-
dziesiąt tysięcy osób pracujących dla polskich centrów usług.

Centra usług nową specjalnością w Polsce
Od 2008 roku w zagranicznych centrach usług bizneso-
wych w Polsce przybywa rocznie ok. 15-20 tys. miejsc 
pracy. W perspektywie 5 lat może powstać nawet 100 tys. 
nowych miejsc pracy w tym sektorze. Żadna inna duża 

branża nie może się pochwalić takim wzrostem. Kiedyś to branżę motoryzacyjną podawano 
za przykład polskiego sukcesu. Dziś w sektorze motoryzacyjnym zatrudnionych jest około 157 
tys. osób i jest to poziom z roku 2008. Tymczasem w zagranicznych centrach usług w Polsce 
w latach 2010-2013 podwoiła się liczba pracowników. 

Z roku na rok rośnie też liczba centrów usług. W tym roku powstało ich ponad 20. Daleko 
nam do rekordu z 2012 r., kiedy stworzono 56 nowych centrów usług biznesowych, ale wciąż 
jest to bardzo dobry wynik. Oznacza to, że szybki wzrost zatrudnienia to także rozwój do-
tychczasowych centrów. Warto zauważyć, że rynek ten w Polsce rozwija się w sposób bardzo 
szybki, ale zarazem stabilny, i to przy ogromnej już skali działania. Ponad 40% wszystkich 
miejsc pracy w centrach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stworzono w Polsce.

Atrakcyjne, różnorodne lokalizacje pod inwestycje
Atrakcyjność inwestycyjna w Polsce jest determinowana głównie poprzez szerokie możli-
wości w zakresie miejsc lokalizacji. Mamy bowiem – w przeciwieństwie do innych państw 
regionu – więcej ośrodków miejskich, które spełniają specyficzne wymagania centrów usług 
biznesowych. Ważna jest też jakość rynku pracy i warunki inwestycyjne. Do najważniejszych 
barier rozwoju tego sektora należą m.in. niektóre zapisy Kodeksu pracy.  

JANUSZ GÓRECKI, Head of Business Analysis Unit,  ABSL

Za pięć lat nawet 200 tys. 
zatrudnionych w centrach usług 
z kapitałem zagranicznym

Wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania  
to nie tylko techniczne rozwiązania w energetyce,  
ale również dwustronna komunikacja pomiędzy  
przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą.
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Rozwój branży napędzać będzie niewątpliwie konsumeryzacja 
technologii. To bardzo silny trend. Konsumeryzacja powiększyła 
liczbę dostarczanych aplikacji, urządzeń i wolumenów przetwa-
rzanych danych o wiele rzędów wielkości w stosunku do „informa-
tyki korporacyjnej”. Oczywiście wiąże się to również ze spadkiem 
cen i marż w obszarach masowych zastosowań konsumenckich. 
Ważnym pytaniem, które warto zadać, jest takie, czy ta informaty-
ka powiela scenariusz rozwoju, jaki znamy z branża telekomuni-
kacyjnej. Wolumen obsługiwanych zdarzeń rośnie, ale przychody 
i marże spadają. Jest to moim zdaniem bardzo realny scenariusz, 
także jeśli chodzi o informatykę korporacyjną, która tradycyjnie 
była przecież wysokomarżowa. Dziś jednak klienci nauczyli się 
racjonalnie kupować „typowe” usługi i rozwiązania IT. 

Pojawiają się jednak i nowe okazje. Mamy dziś do czynienia 
z ważną rewolucją infrastrukturalną: infrastruktura staje się 
„infostrukturą”. Drogi, systemy transportowe, sieci energe-
tyczne poza swoją podstawową funkcjonalnością stają się też 
źródłem ogromnej ilości danych. To okazja do zarobków dla 
firm dostarczających infrastrukturę, np. dla sieci inteligentnych. 
Jednocześnie zachowania konsumenckie wytwarzają atmosferę obniżającą bariery 
mentalne związane z przyjęciem nowych technologii lub takich rozwiązań, jak cloud 
computing czy wykorzystanie urządzeń prywatnych w biznesie. Niewątpliwie będzie to 
oddziaływać na kierunki inwestycji w technologie IT. 

Pomoc w międzynarodowej ekspansji polskich firm
Jest w Polsce przynajmniej jedna firma, która mogłaby być przysłowiowym „polskim 
SAP-em”, a nie jest. Czego potrzeba, aby z dobrego lokalnego produktu zrobić produkt 
międzynarodowy? Dostępu do rynku, kadr wyposażonych w odpowiednie narzędzia 
oraz ekosystemu usług wspierających wdrożenia. Firmy z takimi aspiracjami muszą 
kształtować procesy sprzedaży, marketingu, R&D, zarządzania produktem w sposób 
typowy dla firm produktowych. Źródłem ich efektywności ma być powtarzalność roz-
wiązań, sprzedaż licencji i przerzucanie części kosztów sprzedaży na partnerów.

Państwo mogłoby wspierać firmy produktowe i pomóc w umiędzynarodowieniu 
lokalnych rozwiązań. Jeśli firma z odpowiednim potencjałem (np. obecna na rynkach 
międzynarodowych) przedstawi projekt inwestycyjny związany z umiędzynarodowie-

niem nowoczesnego produktu informatycznego, który ma 
klarowny business case, to jest to rzecz warta dofinansowa-
nia. Niech pomoc dostanie ten, kto ma szansę na stworzenie 
czegoś, co przetrwa i rozwinie się w taki sposób, jak rozwijają 
się rozwiązania SAP czy Oracle.

Nie może być to jednak pomoc ulokowana w budżetach za-
kupowych spółek zarządzanych przez państwo. Żadne wspar-
cie nie może się odbywać w ramach ingerencji w procesy 
zakupowe, ale powinna być to pomoc rzeczywiście osiągalna. 
Środki unijne uzyskują głównie start-upy i można mieć wiele 
wątpliwości co do efektywności tego wsparcia. Warto rozwa-
żyć skierowanie części strumienia finansowania także dla firm 
o stabilnej pozycji. My też tworzymy miejsca pracy!

Stwórzmy programy wsparcia dla firm tworzących wiedzę
Na świecie wojna ekonomiczna toczy się dziś w obszarze 
własności intelektualnej i te państwa, które będą w stanie 
tworzyć wiedzę, którą daje się sprzedać, będą państwami 
dobrobytu. Dobrze byłoby, gdyby to właśnie ten obszar 

rozwijał się w Polsce. Być może wartościowe okazałoby się wsparcie w ewidencjono-
waniu kapitału intelektualnego, dostosowanie do specyfiki produktów IT procedur 
patentowych oraz finansowanie tych działań. Ważnym zagadnieniem mogłaby być 
choćby pomoc w zakresie uzyskiwania ochrony praw patentowych na rynku ame-
rykańskim. Podobnie wpływanie na regulacje unijne w interesie polskich przedsię-
biorców chcących oferować i chronić swoją wiedzę w Unii Europejskiej.

Na targach CEBIT 2013, których Polska była partnerem strategicznym, w trakcie 
spotkań decydentów i przedstawicieli przemysłu IT pojawiła się koncepcja wsparcia 
współpracy polskich firm technologicznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
przemysłowymi z Niemiec. Chodzi o współpracę w dziedzinie projektowania i pro-
dukcji „inteligentnych” urządzeń, przedmiotów codziennego użytku i komponentów. 
Przemysł niemiecki, nawet małe i średnie firmy są na świecie szanowane, z kolei polscy 
inżynierowie IT tworzą w Polsce centra R&D dla światowych koncernów. Tak więc 
mamy potencjał do takiej kooperacji i ona może też być kolejną platformą do globali-
zacji polskiego biznesu IT. 

BORYS STOKALSKI,  prezes zarządu Infovide-Matrix SA

Konsumeryzacja impulsem do rozwoju branży ICT
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Szybki napływ nowych inwestycji
Do 2004 roku w Polsce powstało 96 centrów usług z kapitałem zagranicz-
nym. W 2005 r. funkcjonowało ich już ponad 100, dwa lata później ponad 
200, a w 2010 r. ponad 300. 2012 rok pozwolił na osiągnięcie liczby ponad 
400 tego rodzaju podmiotów. Teraz jest to już prawie 470 centrów.

2012 rok był rekordowy pod względem liczby nowo utworzonych cen-
trów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce. Łącznie powstało wtedy 56 
centrów, z czego najwięcej w Krakowie (11), Trójmieście (9) i Wrocławiu (9). 
Zdecydowana większość utworzonych w 2012 roku jednostek (ponad 60%) 

to inwestycje podmiotów zagranicznych dopiero wchodzących na polski 
rynek usług biznesowych, nieposiadających wcześniej swoich centrów.

Warto wspomnieć, że większość przedstawicieli centrów usług (52%), 
którzy wypełnili ankietę ABSL, zakłada, że wzrost zatrudnienia w ich firmie 
do końca 2014 roku wyniesie ponad 20%. Generalnie wzrost zatrudnienia 
w badanym okresie deklaruje aż 9 na 10 analizowanych centrów usług. Co 
roku we wszystkich centrach usług biznesowych powstaje 15-20 tys. nowych 
miejsc pracy.

Centra usług priorytetem dla polskiej gospodarki
Z analiz Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wynika, że rynek ten 
nie zamierza zwalniać. Sprzyja temu także polska polityka zachęt inwesty-
cyjnych, która przyznaje szczególne preferencje sektorowi nowoczesnych 
usług biznesowych jako jednej z branż priorytetowych. Oprócz tradycyjnych 
instrumentów wsparcia inwestycji w ostatnim czasie rośnie znaczenie instru-
mentów przeznaczonych do dofinansowania działalności badawczo-rozwo-
jowej. Zachęty te to: ulgi podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych; 
bezpośrednie dotacje budżetowe na nową inwestycję (od 3200 do 15 600 zł 
na jedno miejsce pracy); dofinansowanie do 65% kosztów projektów badaw-
czo-rozwojowych. Sektor usług biznesowych jest bowiem jednym z sekto-
rów priorytetowych polityki gospodarczej w Polsce.

VIII. RYNEK PRACY W ICT
Ankietowane przez nas osoby jako najważniejszą z barier w rozwoju firmy 
podają dostępność wykwalifikowanych pracowników. Zwiększony popyt 
nad podażą specjalistów IT potwierdzają też raporty firmy Hays Poland. 
„Sektor ICT jest uważany za odporny na kryzys, a firmy z tej branży nie tylko 
nie zmniejszają zatrudnienia, lecz wprost przeciwnie – cały czas poszukują 
odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy. W dużym stopniu jest 
to spowodowane systematycznie pojawiającymi się na rynku nowymi techno-
logiami. Chcąc nadążyć za tymi zmianami, firmy wciąż muszą zatrudniać spe-
cjalistów o wysokich kwalifikacjach” – czytamy w publikacji „Raport płacowy 
2013. Trendy na rynku pracy” Hays Poland.

Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy pracowników doprowadziło 
w 2013 r. do wzrostu wynagrodzeń programistów o ok. 10-15% w porówna-
niu z początkiem roku 2012. Popyt na specjalistów jest stymulowany rów-
nież przez pojawiające się na rynku firmy, które otwierają w Polsce centra 
rozwoju oprogramowania i chcą przyciągnąć do siebie kandydatów. Starają 
się one zaoferować bardziej atrakcyjne wynagrodzenie, chcąc ściągnąć naj-
lepszych pracowników.

Według prognoz Hays Poland w najbliższych latach najbardziej poszu-
kiwani będą specjaliści z obszaru tworzenia oprogramowania – głównie ci 
związani z rozwojem aplikacji webowych, mobilnych i projektami teleko-
munikacyjnymi. Na zatrudnienie mogą liczyć osoby z doświadczeniem jako 

programista i tester w projektach wykorzystujących najnowsze wersje takich 
technologii jak: Java/JEE, .NET, C++, iOS, Android, Windows Phone OS oraz 
HTML 5, CSS 3 i JavaScript. Nie słabnie też zainteresowanie specjalistami od 
systemu SAP. Więcej ofert pracy jest skierowanych również do ekspertów od: 
wirtualizacji, komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), komunikowania w czasie 
rzeczywistym (RTC), cloud computing i bezpieczeństwa IT.

Rośnie też udział kontraktorów wśród specjalistów IT, czyli osób, które są 
wynajmowane do zrealizowania konkretnych projektów. Przedstawiciele  

Według prognoz Hays Poland w najbliższych latach 
najbardziej poszukiwani będą specjaliści z obszaru tworzenia 
oprogramowania – głównie ci związani z rozwojem aplikacji 

webowych, mobilnych i projektami telekomunikacyjnymi. 

Polska polityka zachęt inwestycyjnych przyznaje  
szczególne preferencje sektorowi nowoczesnych usług 

biznesowych jako jednej z branż priorytetowych.
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Popyt na rozwiązania IT z jednej strony stymulują polskie 
przedsiębiorstwa, które wdrażają najnowsze rozwiązania, 
korzystając ze światowych trendów, w tym głównie szeroko 
pojętego cloud computing, Big Data, social czy też mobility. 
Z drugiej strony to projekty ICT wspierają strategiczne zmia-
ny w poszczególnych sektorach gospodarki.

W bankowości są to na przykład projekty konsolida-
cyjne, w telekomunikacji projekty związane z pozyskiwa-
niem nowych i utrzymaniem dotychczasowych klientów, 
a także tworzeniem zupełnie nowych produktów i usług, 
takich jak dostępne w ramach publicznej chmury firmy 
telekomunikacyjnej aplikacje software as a service czy 
database as a service. Energetyka to procesy konsolidacji, 
nowe strategie informatyzacji, liberalizacja rynku, szuka-
nie oszczędności finansowych, rosnąca realna konkuren-
cja czy wreszcie inteligentna energetyka zgodna z ideą 
smart grid. Z kolei w administracji publicznej prowadzone 
są duże, ogólnopolskie projekty, jak np. wdrożenie syste-
mu ostrzegania przed powodziami, który będzie korzystał 
z sensorów umieszczonych bezpośrednio w gruncie. Jak 
widać, mówimy o nowych rodzajach projektów, gdzie informatyka w znacznie 
większym stopniu integruje się z działalnością podstawową organizacji, a nie 
jest tylko postrzegana jako moc obliczeniowa i technologia. Bardzo szybko 
rozwija się też sektor MSP, który adaptuje technologie zarezerwowane dotąd 
dla dużych firm, takie jak rozwiązania prekonfigurowane o bardzo atrakcyjnym 
całkowitym TCO.

Zewnętrzne czynniki wspierające rozwój ICT
Jakie są najważniejsze czynniki zewnętrzne, od których zależy wzrost rynku IT? 
Przede wszystkim dostępność finansowania – poza funduszami unijnymi korzy-
stanie także z innych metod finansowania, uwzględniających korzyści wynikają-
ce z realizowanych projektów. Ważne są też alternatywne sposoby dostarczania 
rozwiązań IT, w tym cloud computing i przenoszenie wydatków z budżetów 
CAPEX na OPEX. Trzeba też pamiętać o dostosowywaniu się do unijnych dyrek-
tyw, regulacji i norm.

Nie należy zapominać też o finansowaniu projektów ICT 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest 
wciąż w zbyt małym stopniu wykorzystywane w Polsce. 
Tymczasem w ramach projektów PPP mogłyby powstać np. 
regionalne, wojewódzkie centra cloud computing. W sekto-
rze publicznym mogłyby to być też centra usług wspólnych, 
obejmujące np. sektor opieki zdrowotnej.  Instrumentem 
wspierającym rozwój ICT może być też ustawodawstwo uła-
twiające wdrażanie nowych modeli dostarczania zaawanso-
wanych usług. Przykładowo polskie prawo autorskie i prawo 
zamówień publicznych ograniczają jeszcze w pewnym 
sensie stosowanie rozwiązań SaaS – Software-as-a-Service.

Polską specjalnością rozwiązania branżowe
Czy gry komputerowe są polską specjalnością? Można 
powiedzieć, że tak, ale moglibyśmy specjalizować się także 
w rozwiązaniach skierowanych do konkretnych sektorów 
przemysłowych. Jednym z nich mogłoby być tworzenie 
nowych, wysoko zintegrowanych rozwiązań łączących 
inteligentną infrastrukturę zakładów przemysłowych z IT. 

Tym bardziej, że na Zachodzie specjaliści IT koncentrują się na wybranej, wąskiej dzie-
dzinie, a w Polsce myślą znacznie szerzej, bardziej interdyscyplinarnie. Przykładowo 
w Oracle Polska jest grupa kilkudziesięciu ekspertów branżowych, którzy prowadzą 
projekty w makroregionie obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Wybrane, 
wieloobszarowe projekty transferowane są następnie do Polski i dają rodzimym 
przedsiębiorstwom możliwość osiągania nowego poziomu dojrzałości, tworzenia 
nowych produktów i strategii biznesowych. Ciekawym przykładem mogą być projekty 
badawcze i wdrożeniowe realizowane w polskiej branży górniczej czy transportowej.

Specjalizacją branżową może być także zbieranie, analiza i interpretacja wyników 
medycznych, a także telemedycyna. Obejmuje to także łączenie inteligentnej infra-
struktury z systemami analitycznymi. Dużo się dziś dzieje w tym zakresie w Polsce, 
np. pod kątem monitorowania stanu pacjentów czy też procesu ich rehabilitacji. 
Łączenie umiejętności inżynierskich z nowymi pomysłami to zarówno wartość dla 
gospodarki, jak i dla samego społeczeństwa. 

BARTOSZ SOROCZYŃSKI, prezes zarządu Oracle Polska

ICT wspiera strategiczne zmiany na polskim rynku
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Poziom popytu na rynku telekomunikacyjnym zależy 
od szeregu czynników zewnętrznych, np. gospodar-
czych, regulacyjnych, technologicznych i konsumenc-
kich. Tak więc jednoznacznie nie można prognozować 
wielkości popytu za 5-10 lat. Na komercyjne wdraża-
nie nowych technologii także mocno oddziałuje regu-
lator rynku. Nie chodzi tutaj jedynie o przyznawanie 
częstotliwości, gdzie kluczowa jest przejrzystość pro-
cesu, ale o całościową wizję i strategię rozwoju rynku, 
która przejawia się w decyzjach przekładających się 
wprost na przychody operatorów (np. obniżki MTR), 
czy też kształtowanie środowiska konkurencyjnego 
np. arbitralne włączanie bądź wyłączanie niektórych 
technologii i operatorów przy ocenie poziomu konku-
rencyjności na poszczególnych rynkach (operatorzy 
kablowi). 

To, co jednak najbardziej doskwiera uczestnikom 
rynku w tym kontekście, to brak jasnych perspektyw 
działania. O ile bowiem trendy czysto technologiczne 
czy też rynkowe, jak również rozwój zapotrzebowania 
klientów na usługi relatywnie trafnie można przewidzieć, o tyle zmienne losy 
takich projektów jak partnerstwo publiczno-prywatne, podpis elektroniczny, 
e-administracja czy nawet abonament radiowo-telewizyjny przekładają się na re-
alizację długofalowych projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych u operatorów.

Internet rzeczy i wspólny europejski rynek telekomunikacyjny
Jednak kilka elementów daje podstawę do hipotezy, iż krajowy rynek czeka 
okres stabilnego wzrostu. Napływ środków unijnych na budowę sieci będzie 
poszerzał dostępność usług telekomunikacyjnych o nowych klientów, a istnie-
jącym będzie dawał możliwość korzystania z do tej pory nieosiągalnych usług. 
Spodziewamy się, że rosnąć będzie również sprzedaż usług wiązanych, jak 
i internetu wysokich prędkości. Wchodzące na rynek nowe technologie mobilne 
(LTE), wspierane przez popularność przenośnych urządzeń, również będą sty-
mulować popyt na sam dostęp do Sieci, ale też na usługi multimedialne. Rosnąć 
będzie zapotrzebowanie na rozwiązania typu M2M dzięki upowszechnieniu się 

koncepcji tzw. internetu rzeczy. Orange już dziś oferu-
je usługę inteligentnego domu.

W skali Unii Europejskiej istotnym czynnikiem 
determinującym rozwój rynku telekomunikacyjnego 
będą losy koncepcji budowy wspólnego rynku tele-
komunikacyjnego, której realizacja całkowicie zmieni 
realia rynkowe we wszystkich krajach członkowskich.

Szybki dostęp do treści multimedialnych
Patrząc na trendy popytowe, głównym czynnikiem 
rozwojowym jest zapotrzebowanie na treści multime-
dialne i ściśle z tym powiązana potrzeba szybkiego 
dostępu do tych treści. Duży potencjał rozwojowy 
prezentuje szeroka gama rozwiązań w tzw. chmurze 
obliczeniowej. To elementy rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego, a operatorzy telekomunikacyjni i twór-
cy kontentu znajdują się na pierwszej linii frontu. 
Jak silny jest to trend, najlepiej widać po lawinowym 
wzroście obciążenia sieci komórkowych transferem 
danych. W warunkach Polski trend ten wyznacza 

główny kierunek działań inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej.
Znacznym wydatkom inwestycyjnym będzie towarzyszyć dalsza konsolidacja 

operatorów wokół najbardziej aktywnych podmiotów z poszczególnych grup. 
Wzorem Grupy Orange najwięksi operatorzy będą rozszerzać działalność i wdrażać 
koncepcję operatora zintegrowanego. Taką deklarację złożyło ostatnio kierow-
nictwo T-Mobile. Zacieśnia się też współpraca pomiędzy operatorami skupionymi 
wokół Zygmunta Solorza-Żaka. Głównie chodzi o Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, czyli rozbudowa sieci
Zbliżające się rozpoczęcie funkcjonowania finansowanego z funduszy europej-
skich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i związany z nim budżet prawie 
2,3 mld euro, który w sporej części (ok. 1 mld euro – przyp. red.) zostanie prze-
znaczony na budowę sieci, z pewnością korzystnie wpłyną na rozwój rynku.

Należy też się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na usługi ICT ze 
strony administracji publicznej, co przełoży się wprost na wzrost sprzedaży 

Okres stabilnego wzrostu w telekomunikacji
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w segmencie B2B, ale również pośrednio wpłynie na większe wykorzystanie 
rozwiązań telekomunikacyjnych w relacji urząd-obywatel-przedsiębiorca. POPC 
będzie również umożliwiać realizację dużych projektów infrastrukturalnych, co 
zwiększy penetrację usługami telekomunikacyjnymi, m.in. poprzez eliminację 
tzw. białych plam. Duże znaczenie mogą mieć również działania z zakresu cyfro-
wej aktywizacji społeczeństwa, zwłaszcza osób starszych.

Narzędzia wsparcia sektora telekomunikacyjnego
Wsparcie rozwoju sektora powinno być realizowane na kilku poziomach. Pierw-
szy jest związany z ułatwieniami dotyczącymi fizycznej budowy infrastruktury 
od strony administracyjnej, jak i z ułatwieniem w realnym dostępie do terenów 
i infrastruktury, będących w gestii władz publicznych (drogi, obszary leśnie, linie 
energetyczne itd.). 

Drugim są mądrze skrojone regulacje rynku telekomunikacyjnego. Wiele regu-
lacji obowiązuje w niezmienionym kształcie od 6-7 lat i odnosi się do nieistnie-
jących problemów, jak np. na rynku telefonii stacjonarnej. Często rynek teleko-
munikacyjny dotykany jest nagłymi zmianami w zasadach regulacyjnych, które 
skokowo ograniczają jego wartość, takimi jak np. cięcie stawek roamingowych. 
Dostosowanie regulacji do wymogów nowych technologii oraz potrzeb konsu-
mentów wraz z zagwarantowaniem większej przewidywalności byłoby ważnym 
elementem wspierającym rynek.

Istotnym czynnikiem mogłoby być również stworzenie przejrzystych ram do 
alokacji rzadkich zasobów, jakimi są częstotliwości radiowe, tak aby w efektyw-
ny i przejrzysty sposób zostały udostępnione operatorom. Kolejnym istotnym 
instrumentem w rękach administracji publicznej będą środki unijne, a dokład-
nie sposób ich wydatkowania. Powinien on być nakierowany na stworzenie 
przyszłościowo zorientowanej, nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej 
w skali całego kraju, a nie tylko odnosić się do lokalnych problemów.

Międzynarodowe przykłady
Można wskazać kilka wartych uwagi przykładów stymulacji rozwoju rynku teleko-
munikacyjnego, jak np. elastyczne podejście do regulacji rynku w Wielkiej Brytanii, 
co dało impuls do rozwoju sieci szybkiego Internetu. Innym przykładem są kraje 
Europy Północnej, gdzie prężnie działają publiczne podmioty budujące sieci te-
lekomunikacyjne. W Niemczech przykładem interesujących praktyk są przypadki 
współpracy między operatorami w zakresie współdzielenia sieci stacjonarnej. 

MARIA LEŚNIEWSKA, 
dyrektor planowania strategicznego i badań rynkowych Orange Polska

POLSKA EDUKACJA

NA CO POWINNIŚMY POŁOŻYĆ NACISK, ZMIENIAJĄC SYSTEM EDUKACJI  
W POLSCE, ABY LEPIEJ WSPIERAŁ ROZWÓJ BRANŻY ICT?*

01  bardziej dostosować edukację do potrzeb przedsiębiorców
02  uczyć samodzielnego myślenia (wspierać innowacyjność)
03  w większym stopniu położyć nacisk na umiejętności techniczne
04  uczyć umiejętności miękkich (współpraca, praca grupowa,  

samoorganizacja zespołów)
05  w większym stopniu współpracować z przedsiębiorcami
06  czerpać przykłady z Zachodu

JAK OCENIAJĄ PAŃSTWO EFEKTYWNOŚĆ 
POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI 
W KONTEKŚCIE TWORZENIA SZANS DLA 
ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU ICT?

ŹLE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
DOBRZE

CZY DUŻYM PROBLEMEM BĘDZIE DLA 
PAŃSTWA ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ LICZBA 
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH?

TAK
NIE

30,6%

33,9%

14,9%

51,2%
63,6%

* PROCENT ODPOWIEDZI UZNAJĄCYCH TEN CZYNNIK ZA NAJWAŻNIEJSZY

01 02 03 04 05 06

35,5% 29,8% 11,6% 10,7% 6,6% 0,8%
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Hays Poland mówią, że jest on w Polsce na takim poziomie jak 10 lat temu 
w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sytuacja ta jednak szybko się zmienia. 
Wkrótce z kontraktorów zaczną korzystać np. dostawcy usług IT, głównie 
tacy integratorzy jak Asseco Poland czy Sygnity. „Na Zachodzie w przypadku 
integratorów stosunek pracowników na etacie do kontraktorów to 20 do 80, 
w Polsce jest na odwrót. Ale właśnie tak to będzie wyglądać już za kilka lat 
i u nas” – prognozują przedstawiciele Hays Poland.

IX. NAUKA I SZKOŁY WYŻSZE
W przypadku specjalistów IT największym zagrożeniem może być spadek 
liczby młodych osób, które wchodzą na rynek pracy po studiach. Zgodnie 
z dokumentem „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r.” 
przewidywany jest spadek liczby studentów w Polsce o 600-800 tys. To efekt 
spadku o 1,5 mln liczby Polaków w wieku 18-23 lata. Jednocześnie jednak 
poprawi się ich sytuacja, ponieważ ponad 60% z nich (dziś 40%) będzie mogło 
studiować bezpłatnie na kierunkach dziennych na uczelniach publicznych. 

Zgodnie ze strategią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020 roku 
pracodawcy będą uczestniczyć w zarządzaniu uczelniami, pomagać im identy-
fikować kwalifikacje i wiedzę potrzebną na rynku pracy. Dyplom zaś licencjata 
i inżyniera będzie przez nich uznawany za wiarygodny dyplom ukończenia stu-
diów wyższych, potwierdzający przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce też poprawić do 2020 roku 
jakość i wolumen projektów badawczo-rozwojowych. Odzwierciedleniem 
tego ma być podwyższenie pozycji polskich uczelni w uznanych, międzyna-
rodowych rankingach i poprawa wizerunku Polski w świecie. Prowadzone 
badania mają mieć także bezpośrednie przełożenie na udoskonalenie proce-
sów dydaktycznych. Zapewne też przełożą się na konkurencyjność polskiej 
gospodarki oraz rozwój jej i samej branży ICT w ciągu kilku najbliższych lat. 

 

Zgodnie z dokumentem „Strategia rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce do 2020 r.” przewidywany jest spadek  
liczby studentów w Polsce o 600-800 tys. To efekt spadku  

o 1,5 mln liczby Polaków w wieku 18-23 lata.

PROFIL ANKIETOWANYCH

PROFIL ANKIETOWANYCH

UŻYTKOWNIK ROZWIĄZAŃ LUB USŁUG IT

DOSTAWCA SPRZĘTU
DOSTAWCA USŁUG WDROŻENIOWYCH/
INTEGRATORSKICH

DOSTAWCA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
FIRMA Z SEKTORA E-COMMERCE
INNA DZIAŁALNOŚĆ

DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA

43,8%

34,7%

WIELKOŚĆ ANKIETOWANEJ FIRMY

MAŁA (DO 10 OSÓB)
ŚREDNIA (OD 11 DO 250 OSÓB)
DUŻA (POWYŻEJ 250 OSÓB)

20,7%

W ANKIECIE WZIĘŁO UDZIAŁ 121 OSÓB, PRZEDSTAWICIELI SEKTORA ICT W POLSCE.
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24%

5,8% 5%

1,7%

22,3%

10,7%
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W perspektywie 5-10 lat nie spodziewamy się większej niż jednocyfrowa dynamiki 
wzrostu liczby użytkowników w segmencie usług stacjonarnego dostępu do inter-
netu i telewizji. Z kolei w segmencie telefonii stacjonarnej ze względu na efekt sub-
stytucji telefonami komórkowymi oczekujemy jednocyfrowych spadków w liczbie 
użytkowników. Pod względem wartości rynek telekomunikacyjny w Polsce będzie 
zaś utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Ważne jest to, czy i na ile racjonalnie Polska wykorzysta ogromne środki, ja-
kie przyznano nam na rozwój infrastruktury – również tej teleinformatycznej – 
w tym sieci światłowodowe. Jak wiadomo, wykorzystanie środków w kończącej się 
perspektywie finansowej akurat w tej sferze idzie Polsce nie najlepiej. Bardzo istotny 
będzie kierunek regulacji, tj. rozwiązanie kwestii dostępu do sieci operatorów trze-
cich (jak np. kablówki) oraz koszty związane z ich użytkowaniem, także w odniesie-
niu do Orange Polska. 

Szansa rozwojowo-cywilizacyjna w programie Polska Cyfrowa
Na rozwój rynku telekomunikacyjnego największy wpływ mają: wielkość PKB  na 
mieszkańca oraz edukacja młodego pokolenia, w tym uświadamianie potrzeby po-
siadania dostępu do internetu dla wielu użytkowników gospodarstwa domowego. 
W kombinacji z bogacącym się gospodarstwem domowym to powinno zaowo-
cować większą ilością konsumpcji danych na większej liczbie urządzeń. Ostatnia 
kwestia to strategia państwa w odniesieniu do rozwoju infrastruktury dostępowej 
na terenach słabo lub niezurbanizowanych.

Obecnie wskaźnik penetracji stacjonarnym internetem w Polsce wynosi średnio 
55%. Ale tak naprawdę to mamy 80-procentową penetrację w miastach i 30-procen-
tową penetrację na wsiach. Skuteczny model regulacyjno-biznesowy dla tych te-
renów to może być olbrzymia szansa rozwojowo-cywilizacyjna dla Polski (Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa – przyp. red.) i dla rynku telekomunikacyjnego.

Dla operatorów demografia jest ważna, ale w szczególności dotyczy to liczby 
gospodarstw domowych. Obecnie Polska ma dość wysoki wskaźnik liczby osób 
przypadających na gospodarstwo, stąd też wynika często niska pozycja w liczbie 
usług dostępowych na osobę. Uważam, że dla całej gospodarki, w tym sektora tele-
komunikacyjnego, o wiele bardziej istotny jest poziom wykwalifikowania i niska sto-
pa bezrobocia wśród młodych ludzi, co będzie skutkować tym, że większa ich część 
będzie sobie mogła pozwolić na prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, 
które wyposaży m.in.  w dostęp do internetu.

Instrumenty wparcia dla rozwoju sektora telekomunikacyjnego 
Od lat branża telekomunikacyjna powtarza tę samą listę postulatów: biurokra- 
cja, czas wydawania decyzji, stabilność podatkowa itp. Ich spełnienie ułatwiłoby 
inwestycje. Bardzo pożądane – szczególnie na obszarach słabo zurbanizowanych  
– są też programy operacyjne, w ramach których również duże firmy mogłyby budo-
wać sieci dostępowe z większym dofinansowaniem, niż jest to możliwe obecnie.  
To najbardziej istotne instrumenty wsparcia.

Co do polskiej specjalności, to widać, że bardzo dobrze radzą sobie producenci 
aplikacji mobilnych i gier komputerowych. Jednocześnie krajowi integratorzy IT  
– Comarch, Sygnity czy Asseco – dosyć dobrze rozumieją specyfikę rynku usług ICT 
w warstwie aplikacyjnej. Niewiele odbiegają w tym względzie od standardów euro-
pejskich. Telekomunikacja w segmencie biznesowym będzie coraz bardziej wiązać 
się i współpracować z integratorami IT, ponieważ klienci biznesowi będą wymagać 
standardowych rozwiązań kolokacyjno-aplikacyjnych we wszystkich swoich siedzi-
bach, także dostępnych w tzw. chmurze. 

MIROSŁAW GODLEWSKI, prezes zarządu Netii

Szansa na rozwój infrastruktury dzięki środkom unijnym




