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Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych

• […]

• Kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych stanowią zespół 

fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka.

• W wymiarze ekonomicznym efektem edukacji cyfrowej jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

• W wymiarze obywatelskim efektem edukacji cyfrowej jest korzystanie z e-usług sektora publicznego oraz 

zwiększenie aktywności obywatelskiej w cyfrowym świecie.

• W wymiarze indywidualnym efektem edukacji cyfrowej jest podniesienie jakości życia każdego człowieka. 

• […]



Czym jest cyfryzacja?

Komputeryzacja?

Informatyzacja?

Robotyzacja?

Automatyzacja?

Digitalizacja to zmiana?

Czy cyfryzacja to łączne określenie 

na komputeryzację, informatyzację 

i usieciowienie?

Czy technologie cyfrowe to to samo, co cyfryzacja?

PWN: Cyfryzacja: rozpowszechniać i 

popularyzować technikę cyfrową oraz 

wprowadzać na szeroką skalę infrastrukturę 

elektroniczną

Cyfryzacja => to strategia?
Cyfryzacja => to zmiana?

CHAOS?



Kim jest współczesny informatyk?

Kto to jest informatyk?

http://pti.org.pl/content/download/7297/52758/file/Debata%20srodowiskowa_elektron.pdf





Sztuczna Inteligencja

• Do 2021 roku wydatki firm na wdrożenie systemów sztucznej 

inteligencji wyniosą w skali globalnej 200 mld dolarów

• Dynamika wzrostu funduszy przeznaczonych na 

implementację systemów sztucznej inteligencji (AI) w latach 

2017-2021 ma wynieść 50 proc[Deloite]

• W ciągu najbliższego roku aż 70 proc. firm na świecie 

rozpocznie plany wdrożenia sztucznej inteligencji [Forrester]

• W 2018 roku już ok. 20 proc. podmiotów uzależni swoje 

strategiczne decyzje od algorytmów, które bazują na AI 

[Forrester]

• W 2017 roku 40 proc. badanych dyrektorów HR w Polsce 

twierdziło, że sztuczna inteligencja nie wpłynie na strukturę 

zatrudnienia w ich firmie. Rok później już prawie jedna 

trzecia osób (31,5 proc.)

• 42 proc. uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała 

znaczenie w organizacji, w perspektywie od 3 do 5 lat. 

Założenia do 

strategii AI w 

Polsce 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sztuczna-inteligencja-polska-2118



BigData
• W 2020 roku internet rozrośnie się do poziomu 45 

zettabajtów - dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do 

obecnej wielkości sieci 

• Afera Cambridge Analityca–wykorzystane dane ok. 87 mln 

użytkowników FB 

• 30% globalnych koncernów korzysta zaawansowanej analizy 

danych*

• Aż 82 proc. przedsiębiorstw uważa, że dzięki zrozumieniu 

mechanizmów z zakresu analityki zbiorów danych, lepiej 

rozumieją potrzeby swoich klientów

*McKinsey„The age of analytics: Competing in a data-driven world 2018” 

Robotyzacja 

• Do 2050 roku tylko w Chinach liczba 

ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 

200 mln

• Firmy szacują, że robotyzacja może 

przynieść oszczędności rzędu od 15 proc. 

do nawet 90 proc.w zależności od branży

Źródło: Deloitte - „Global TMT Predictions 2019”



Internet Rzeczy

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things - IoT)

Grupa ma wskazać działania konieczne dla stworzenia warunków rozwoju technologii IoT, 

tak aby mogły one mieć realny wpływ na wzrost gospodarczy.

Przygotowany przez Grupę raport zidentyfikuje branże, w których stosowanie technologii IoT

może przynieść wymierne korzyści dla biznesu i dla Państwa, jednocześnie w znaczący sposób 

przyczyniając się do poprawy jakości życia.



Przetwarzanie w chmurze

Cloud computing

• W 2018 roku objętość magazynowanych informacji ma 

osiągnąć 1,1 zettabajtów, a tendencja do przechowywania 

danych w chmurze będzie się zwiększać [Cisco]

• Rynek publicznych chmur obliczeniowych wzrośnie o 21,4 

proc., osiągając wartość 186,4 mld dolarów[Gartner]

• Łatwiejszy i wygodniejszy dostęp do zamieszczonych w 

chmurach informacji: np. filmów, plików tekstowych 

• Możliwość odbierania i wysyłania wiadomości będzie jeszcze 

sprawniej zachodzić w czasie rzeczywistym

Rządowa chmura obliczeniowa 

już działa!



• Wykładnicza charakterystyka

• Wymknięcie się ludzkiej percepcji

• Odległość fizyczna straci na znaczeniu

• Zmiana => zanik całych sektorów (muzyczny, foto/video, 

prasa/tv, produkcja, transport, biura podróży / hotelarstwo, 

bankowość, telekomunikacja, itd.)

• Zagrożenie (szansa) spoza oryginalnego sektora

• Disruption czyli zakłócenie funkcjonowania

• …

Co łączy te zmiany?



Gospodarka Oparta o Dane -

Przemysł +

• Polska gospodarka może odnieść ponadprzeciętne 

korzyści dzięki zwiększonej produktywności i nowym 

modelom biznesowym. Najkorzystniejsze jest 

inwestowanie w gospodarkę opartą o dane.

• W erze cyfrowej dane stały się surowcem, który stanowią 

podstawę do kreowania nowych wartości i do zaspokajania 

ludzkich potrzeb. Dane generowane są zarówno przez 

aktywność człowieka, rejestracje zjawisk środowiska 

naturalnego (np. dane geodezyjna, meteorologiczne) oraz 

aktywność przemysłową (dane z czujników linii 

produkcyjnych). Dane można postrzegać jako czynnik 

produkcji, obok kapitału i pracy, jako niezbędną 

infrastrukturę do działania i podejmowania przedsięwzięć 

o charakterze społecznym lub ekonomicznym.

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Gospodarka+Oparta+o+Dane_05.01.2018.pdf/d1826be6-a434-5400-b308-6808eeed6c75



Gospodarka Oparta o Dane

Postępująca cyfryzacja gospodarki wynikająca z dostępności coraz wydajniejszej 

infrastruktury teleinformatycznej (5G, przetwarzanie w chmurze), możliwości 

pozyskiwania i wykorzystania coraz większych wolumenów danych (Internet rzeczy, 

big data), oraz rozwoju technik analizy (sztuczna inteligencja), przeobraża gospodarki 

krajów rozwiniętych. 

Dla krajów o gospodarce słabo rozwiniętej stwarza to szanse przyspieszonego 

rozwoju określanego jako transformacja cyfrowa.

Cyfryzacja jest obecnie i w najbliżej dekadzie pozostanie głównym czynnikiem zmian 

społecznych i gospodarczych oraz nośnikiem wartości o rosnącym znaczeniu. 

Dla Polski jest to szansa, z której może i musi skorzystać.  



Rola cyfryzacji

• Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji

• Wzrost przychodów państwa bez zmiany podatków

• Rozwój przemysłu 

• Ułatwienie funkcjonowania obywateli i przedsiębiorców

• Umożliwienie sprawnego zarządzania państwem
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