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Informacje o DESI
Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy państw członkowskich w zakresie cyfryzacji
i publikuje coroczne sprawozdania dotyczące indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
(DESI). Każdego roku sprawozdania zawierają profile krajów, dzięki którym państwa członkowskie
mogą określić obszary priorytetowych działań, oraz rozdziały tematyczne przedstawiające analizę na
poziomie UE w kluczowych obszarach polityki cyfrowej.
W 2021 r. Komisja dostosowała DESI, aby odzwierciedlić dwie główne inicjatywy polityczne, które będą
miały wpływ na transformację cyfrową w UE w nadchodzących latach: Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności oraz kompas cyfrowej dekady.
Z myślą o dostosowaniu DESI do czterech głównych kierunków i celów cyfrowego kompasu, poprawie
metodyki i uwzględnieniu najnowszych osiągnięć technologicznych i politycznych Komisja wprowadziła
szereg zmian w wydaniu DESI na rok 2021. Wskaźniki skupiają się obecnie wokół czterech głównych
obszarów cyfrowego kompasu, zastępując poprzednią pięciowymiarową strukturę. 11 spośród
wskaźników DESI na 2021 r. mierzy cele określone w cyfrowym kompasie. W przyszłości DESI zostanie
jeszcze ściślej dopasowany do cyfrowego kompasu, aby zagwarantować, że w ramach sprawozdań
omówione zostaną wszystkie cele.
Ponadto DESI zawiera obecnie wskaźnik mierzący poziom wsparcia, jakie przyjęte technologie ICT
zapewniły przedsiębiorstwom w podejmowaniu działań bardziej przyjaznych dla środowiska (ICT na
rzecz zrównoważenia środowiskowego), oraz poziom wykorzystania usług gigabitowych, a także
odsetek przedsiębiorstw oferujących szkolenia z zakresu ICT i stosujących e-fakturowanie.
Celem uwzględnienia zmian w puli wybranych wskaźników, a także korekt wprowadzonych w danych
bazowych przeliczono ponownie wyniki i miejsca w rankingu DESI za poprzednie lata w odniesieniu do
wszystkich państw.
Więcej informacji można znaleźć
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Informacje ogólne
Polska
DESI 2021

UE

miejsce

wynik

wynik

24

41,0

50,7

Polska plasuje się na 24. miejscu na 27 państw członkowskich UE w edycji rankingu indeksu gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2021 r.
W 2020 r. Polska poczyniła postępy w zakresie wielu wskaźników, ale biorąc pod uwagę równie
pozytywne zmiany w innych krajach, nie przełożyło się to na zmianę jej ogólnej pozycji. Nadal
utrzymują się znaczne różnice, jeśli chodzi o kategorię „Kapitał ludzki”, w przypadku której Polska
zajmuje 24. miejsce, uzyskując wynik poniżej średniej dla większości wskaźników. Chociaż Polska
osiągnęła poziom średniej dla UE pod względem odsetka absolwentów kierunków w dziedzinie ICT
wśród wszystkich absolwentów, niedobór specjalistów znacząco wpływa na absorpcję technologii
cyfrowych przez przedsiębiorstwa, przez co przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, nie mogą w pełni
wykorzystać potencjału gospodarki cyfrowej.
Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na system edukacji; Polska musiała gwałtownie przestawić
się z nauczania w systemie stacjonarnym na naukę zdalną. Spowodowało to wśród uczniów
i nauczycieli wzrost zapotrzebowania na sprzęt, oprogramowanie i umiejętności cyfrowe wymagane
do zdalnego nauczania i uczenia się. Ponadto wiele narzędzi cyfrowych i platform nauczania zdalnego
trzeba było szybko zmodernizować. Uruchomiono ponadto wiele projektów finansowania, aby
zaspokoić zapotrzebowanie i zapewnić pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w proces
przechodzenia na zdalną naukę.
Jeśli chodzi o kategorię „Łączność”, w 2020 r. nadal odnotowano postępy w zakresie wykorzystania
stałych łączy szerokopasmowych i nastąpił wzrost odsetka gospodarstw domowych będących w
zasięgu stałych sieci o bardzo dużej przepływności – 64,6% w porównaniu z 60,3% w 2019 r. Mimo
postępów nadal konieczne są starania w zakresie łączności, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów
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sprzyjających rozwojowi niezawodnej łączności, zapewniających pełną transpozycję ram regulacyjnych
UE. Co więcej, ponieważ Polska nie udostępniła żadnego zharmonizowanego widma radiowego na
potrzeby wdrożenia sieci 5G, konieczne będzie zapewnienie szybkiego przydziału w celu
zagwarantowania łączności 5G na przejrzystych, otwartych i niedyskryminujących warunkach.
Technologie cyfrowe nadal zyskują na popularności wśród polskich przedsiębiorstw: 15%
przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych, a 18% wykorzystuje w swojej działalności jakiegoś
rodzaju technologię sztucznej inteligencji (AI). Ważne jest, aby kontynuować starania i działania
w zakresie budowania zdolności polskich przedsiębiorstw na potrzeby dalszej cyfryzacji, innowacji
oraz tworzenia nowych usług i produktów. Polska będzie w stanie przyspieszyć swoją transformację
cyfrową dzięki dalszym zachętom do inwestowania, ukierunkowanej pomocy oraz wsparciu (zwłaszcza
dla przedsiębiorstw w regionach w mniej korzystnym położeniu) oraz poprzez wzmocnienie
przedsiębiorczości cyfrowej kobiet.
Wreszcie na ogólny wynik Polski niekorzystnie wpływają wyniki w kategorii „Cyfrowe usługi
publiczne”, które kształtują się poniżej średniej; w obszarze tym dodatkowe działania promujące
korzystanie z usług administracji elektronicznej wśród przedsiębiorstw i obywateli mogłyby jeszcze
bardziej zwiększyć ich wykorzystanie i poprawić ogólny wynik kraju. Wysiłki na rzecz uproszczenia,
środki mające na celu zapewnienie interoperacyjności i budowanie zdolności w administracji
publicznej to ważne działania uzupełniające, oferujące nowe możliwości dla Polski umożliwiające
przyspieszenie transformacji cyfrowej w całym kraju. Należy podkreślić, że jedno konkretne polskie
rozwiązanie cyfrowe – cyfrowy portfel dokumentów i usług mObywatel – jest obecnie przykładem
jednego z najbardziej rozwiniętych narzędzi wśród europejskich rozwiązań w zakresie portfeli
tożsamości cyfrowej. Polska mogłaby odgrywać jeszcze bardziej proaktywną rolę w opracowywaniu
i wdrażaniu europejskich ram tożsamości cyfrowej.
Jesienią 2020 r. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej rządu. W ramach szerszej reorganizacji
rządu Ministerstwo Cyfryzacji zostało połączone z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przy czym
odpowiednie departamenty nadal pełnią wiodącą rolę w rządzie, jeśli chodzi o obszar technologii
cyfrowych. W pandemii wzrosło zapotrzebowanie na cyfrowe usługi publiczne. Uwidoczniło się to na
przykład w zwiększonej liczbie obywateli korzystających z Profilu Zaufanego (centralnej usłudze
uwierzytelniania). To z kolei spowodowało przyspieszenie wdrażania rozwiązań cyfrowych
zaplanowanych wiele lat wcześniej. Do największych z nich należy niemal ukończony program
„Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)”, który ma zapewnić dostęp do szybkiego internetu dla 23 500
szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.
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1 Kapitał ludzki
1 Kapitał ludzki
DESI 2021

Polska

UE

miejsce

wynik

wynik

24

37,7

47,1

Polska

UE

DESI 2019
46%

DESI 2020
44%

DESI 2021
44%

DESI 2021
56%

% osób

2017

2019

2019

2019

1a2 Ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe

21%

21%

21%

31%

% osób

2017

2019

2019

2019

1a3 Co najmniej podstawowe umiejętności
informatyczne

49%

46%

46%

58%

1a1 Co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe

% osób

2017

2019

2019

2019

1b1 Specjaliści w dziedzinie ICT

3,0%

3,1%

3,4%

4,3%

% osób pracujących w wieku 15–74 lat

2018

2019

2020

2020

1b2 Kobiety-specjaliści w dziedzinie ICT

14%

14%

15%

19%

% specjalistów w dziedzinie ICT

2018

2019

2020

2020

1b3 Przedsiębiorstwa zapewniające szkolenia
z zakresu ICT

13%

13%

18%

20%

% przedsiębiorstw

2018

2019

2020

2020

1b4 Absolwenci kierunków w dziedzinie ICT

3,5%

3,8%

3,8%

3,9%

% absolwentów

2017

2018

2019

2019

W kategorii kapitału ludzkiego Polska zajmuje 24. miejsce wśród 27 krajów UE i tym samym plasuje się
poniżej średniej unijnej. Poziom umiejętności cyfrowych pozostaje niski w porównaniu ze średnią dla
UE – tylko 44% osób w wieku 16–74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (UE
56%), a tylko jedna na pięć osób (21%) posiada ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. Jeśli chodzi
o co najmniej podstawowe umiejętności informatyczne, Polska uzyskała wynik jedynie 46%, tj.
znacznie poniżej średniej unijnej wynoszącej 58%. Specjaliści w dziedzinie ICT i kobiety-specjaliści
w tej dziedzinie stanowią w Polsce niższy odsetek siły roboczej niż średnio w UE. Z kolei absolwenci
kierunków w dziedzinie ICT stanowią obecnie 3,8% wszystkich absolwentów w Polsce. Niemniej
jednak polskie przedsiębiorstwa inwestują w szkolenia z zakresu ICT i w zeszłym roku 18% z nich
oferowało swoim pracownikom specjalistyczne szkolenia z zakresu ICT.
Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Przejście
na naukę zdalną spowodowało wzrost zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt i wymagało stworzenia
lub modernizacji platform cyfrowych, a także szkoleń z umiejętności cyfrowych. Począwszy od
kwietnia 2020 r., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Ministerstwo Edukacji
i Nauki oraz agencja rządowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaoferowały władzom lokalnym
dofinansowanie w wysokości około 81 mln EUR w ramach projektów „Zdalna Szkoła” (Zdalna Szkoła,
Zdalna Szkoła+) na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki (komputery, laptopy lub
tablety). Władze lokalne również mogły nabywać oprogramowanie, sprzęt komputerowy, mobilny
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dostęp do internetu lub inne urządzenia potrzebne do zdalnej nauki. Uruchomiono ponadto wiele
innych projektów finansowania, aby zaspokoić te nowe potrzeby. Przykładem takiego projektu jest
Aktywna Tablica1.
Niezależnie od pandemii Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, był w końcowej fazie realizacji i umożliwił
dostarczenie rozwiązań zaplanowanych wiele lat wcześniej. Wśród najważniejszych z nich można
wymienić niemal ukończony program „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”, który ma zapewnić dostęp do
szybkiego internetu dla 23 500 szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.
W oparciu o doświadczenia i wyniki poprzedniego okresu planowania finansowego Polska
przeprowadziła konsultacje dotyczące programów na kolejny okres finansowy (2021–2027). Podobnie
jak w poprzednich latach krajowa Koalicja na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia2 pomagała
w koordynowaniu stanowisk ogółu społeczeństwa oraz podejmowanych przez nie działań z myślą
o wspieraniu umiejętności cyfrowych, podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowywaniu się. Polityka,
którą koalicja ta pomogła opracować (Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych), nie została jednak
przyjęta przez rząd jako wiążący dokument.
Poza systemem kształcenia formalnego ważnym wydarzeniem dla uczniów okazał się Europejski
Tydzień Kodowania. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu szkół, organizacji pozarządowych i innych
instytucji liczba uczestników w Polsce (632 000) była druga co do wielkości wśród wszystkich
uczestniczących krajów, a liczba działań przypadająca na jednego obywatela była najwyższa
w Europie3.
W 2020 r. rozpoczęto realizację ważnego projektu pod nazwą Akademia Innowacyjnych Zastosowań
Technologii Cyfrowych (AI Tech), którego celem jest rozwijanie zaawansowanych umiejętności
cyfrowych4. Założeniem projektu jest opracowanie modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów
w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany
jest w ramach partnerstwa pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a konsorcjum pięciu uczelni5,
które mają największe osiągnięcia w zakresie badań w tych obszarach. Inwestycja ta nie tylko otworzy
przed studentami drzwi do kariery zawodowej, lecz również zwiększy konkurencyjność tej najszybciej
rozwijającej się dziedziny gospodarki.
Polska musi podnosić poziom umiejętności cyfrowych w systemie edukacji i poza nim. Szczególnie
cenne byłoby przyjęcie podejścia partycypacyjnego przy opracowywaniu ważnych strategii
politycznych z udziałem władz na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz społeczeństwa
obywatelskiego. Niezbędne jest dalsze wspieranie społeczności lokalnych w procesie dostosowywania
się do wyzwań epoki cyfrowej w celu wykorzystania w pełni potencjału oferowanego przez
gospodarkę cyfrową.

1

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowegoprogramu-aktywna-tablica
2

http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-organisers-register-over-72000-activitiessecond-year-row
4
https://www.gov.pl/web/govtech/akademia-innowacyjnych-zastosowan-technologii-cyfrowych-ai-tech
5
W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska,
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
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2 Łączność
2 Łączność
DESI 2021

Polska

UE

miejsce

wynik

wynik

21

45,3

50,2

Polska

UE

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

2a1 Ogólne wykorzystanie stałych łączy
szerokopasmowych

60%

62%

68%

77%

% gospodarstw domowych

2018

2019

2020

2020

2a2 Wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych
o prędkości co najmniej 100 Mb/s

23%

28%

37%

34%

2018

2019

2020

2020

brak
danych

0,47%

1,10%

1,3%

2019

2020

2020

76%

76%

87%

% gospodarstw domowych

2a3 Wykorzystanie łączy o prędkości co najmniej 1 Gb/s
% gospodarstw domowych

2b1 Zasięg szybkich łączy szerokopasmowych (dostęp
nowej generacji)

67%

% gospodarstw domowych

2018

2019

2020

2020

2b2 Zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności

29%

60%

65%

59%

% gospodarstw domowych

2018

2019

2020

2020

>99,9%

99,9%

>99,9%

99,7%

% obszarów zaludnionych

2018

2019

2020

2020

2c2 Gotowość na 5G

0%

0%

0%

51%

2c1 Zasięg sieci 4G

Przyznane pasmo jako % całkowitego zharmonizowanego widma 5G

2c3 Zasięg sieci 5G

2019

2020

2021

2021

brak
danych

brak
danych

10%

14%

2020

2020

47%

58%

58%

71%

2018

2019

2019

2019

brak
danych

81

88

69

2019

2020

2020

% obszarów zaludnionych

2c4 Wykorzystanie mobilnych usług szerokopasmowych
% osób

2d1 Wskaźnik cen łączy szerokopasmowych
Wynik (0–100)

Polska plasuje się na 21. miejscu w kategorii „Łączność”. W 2020 r. w Polsce odnotowano wzrost
odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności –
64,6% w porównaniu z 60,3% w 2019 r. Wartość ta plasuje Polskę powyżej średniej unijnej
w przypadku tego wskaźnika (59,3%). Wzrost odnotowano również w odniesieniu do zasięgu w Polsce
łączy FTTP (ang. Fiber-to-the-Premises, technologia „światłowód do lokalu”) – 44,6% w 2020 r.
w stosunku do 38,3% w 2019 r. Zasięg łączy FTTP na obszarach wiejskich pozostaje na niższym
poziomie – w 2020 r. technologią tą objętych było jedynie 24,1% wiejskich gospodarstw domowych
(tylko nieznacznie poniżej średniej dla UE wynoszącej 24,9%). W porównaniu z 2019 r., kiedy to dostęp
do tej technologii miało 17,9% wiejskich gospodarstw domowych, widać jednak tendencję wzrostową.
Jeśli chodzi o wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych, w 2020 r. 68% gospodarstw domowych
posiadało dostęp do jakiegoś rodzaju sieci szerokopasmowej, co stanowi niewielki wzrost
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w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to odsetek ten wynosił 62% gospodarstw domowych. Polska
osiąga dobre wyniki w zakresie dostępu do stałych łączy szerokopasmowych o przepływności co
najmniej 100 Mb/s – 37% polskich gospodarstw domowych korzystało z takich łączy w 2020 r., co
oznacza wynik powyżej średniej dla UE wynoszącej 34% w odniesieniu do tego samego wskaźnika.
Jeśli chodzi o zasięg sieci 5G, w 2020 r. technologią tą objętych było 10,3% gospodarstw domowych,
co oznacza wynik nieco poniżej średniej dla UE wynoszącej 13,8% w odniesieniu do tego samego
wskaźnika. Chociaż zasięg sieci 4G wynosi 99,9%, poziom wykorzystania mobilnych usług
szerokopasmowych (58%) jest znacznie niższy od średniej UE (71%).
Jeśli chodzi o publiczne finansowanie wdrażania infrastruktury (zarówno stałej, jak
i bezprzewodowej), władze polskie planują kontynuować realizację Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa w latach 2021–2027. Program jest finansowany ze środków funduszy spójności UE i służy
zapewnieniu wsparcia dla projektów realizowanych na obszarach, na których nie istnieją sieci dostępu
nowej generacji i jest mało prawdopodobne, aby powstały one na zasadach komercyjnych w ciągu
najbliższych 3 lat. Jeszcze w ramach poprzedniego okresu programowania finansowego z tego
instrumentu sfinansowano do tej pory inwestycje w sieci szerokopasmowe, które mają objąć około 2
mln gospodarstw domowych, głównie z wykorzystaniem technologii „światłowód do domu” (FTTH).
Kolejnym źródłem środków publicznych wykorzystywanych do wspierania inwestycji we wdrażanie
sieci dostępu nowej generacji w Polsce jest Fundusz Szerokopasmowy, który rozpoczął działalność pod
koniec 2020 r. Fundusz finansowany jest z opłat uiszczanych przez przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne za prawo do wykorzystywania zasobów numeracyjnych, prawo do
wykorzystywania widma radiowego itp.
W swoim planie działania dotyczącym wdrożenia wspólnego unijnego zestawu narzędzi na rzecz
łączności6 Polska wskazała jako pożądane przeprowadzenie szeregu reform dotyczących np. cyfryzacji
procedur wydawania pozwoleń, wydawania wytycznych w sprawie dostępu do infrastruktury fizycznej
oraz dalszego zwiększenia roli pojedynczego punktu informacyjnego.
Według danych z kwietnia 2021 r. Polska nie przyznała żadnego zharmonizowanego widma radiowego
na potrzeby wdrożenia sieci 5G. Polska rozważa ustanowienie operatora hurtowego w paśmie 700
MHz oraz utworzenie krajowego operatora sieci komunikacji strategicznej, tj. podmiotu
państwowego, który świadczyłby usługi telekomunikacyjne na rzecz administracji publicznej.
W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania organy władzy wykonawczej nadal prowadziły
prace legislacyjne nad odnośnymi wnioskami.
Polski rząd odwołał aukcję 5G na częstotliwości radiowe z pasma 3,6 GHz w maju 2020 r. z powodu
pandemii COVID-19. Decyzję tę podjęto około 6 tygodni po tym, jak organ regulacyjny uruchomił
procedurę, oferując cztery koncesje w paśmie 3,6 GHz z terminem ważności do 30 czerwca 2035 r.
Nowa procedura aukcyjna ma zostać wkrótce sfinalizowana i przedstawiona do publicznej konsultacji.
Konsultacje publiczne przeprowadzone w okresie od lipca do września 2020 r. wykazały, że wśród
polskich operatorów nie ma zapotrzebowania na częstotliwości w paśmie 26 GHz przed 2022–2023 r.

6

Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2020/1307 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego
zestawu narzędzi służących zmniejszeniu kosztów wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości oraz
zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G, aby wspierać
łączność z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 w Unii.
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Główne zmiany rynkowe i regulacyjne
W czerwcu 2020 r. spółka P4 przejęła kontrolę nad Virgin Mobile Polska, wirtualnym operatorem
sieci komórkowej będącym częścią międzynarodowej grupy inwestycyjnej Virgin. Virgin Mobile
Polska będzie kontynuować swoją działalność w ramach grupy Play Communications.
W drugiej połowie 2020 r. spółka Orange Polska rozpoczęła tworzenie odrębnej spółki
(Światłowód Inwestycje) w celu budowy infrastruktury światłowodowej na słabo
zurbanizowanych obszarach Polski. Orange Polska zamierza przekazać do spółki Światłowód
Inwestycje ok. 600 000 łączy światłowodowych (z czego 150 000 wykorzystywanych jest do
świadczenia usług aktywnych, w tym hurtowych). Przyjmuje się, że Światłowód Inwestycje będzie
operatorem hurtowym zapewniającym otwarty dostęp do swoich usług innym operatorom.
Polska nie dokonała transpozycji Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej w terminie
do 21 grudnia 2020 r. – jest jednym z 24 państw członkowskich, wobec których toczy się obecnie
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku
z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy. Przewiduje się, że prace legislacyjne nad
środkami służącymi transpozycji Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej zostaną
zakończone około listopada 2021 r.
W dniu 13 listopada 2020 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie przekazane przez polski krajowy
organ regulacyjny, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), dotyczące hurtowego rynku
usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji w Polsce7. Treść zgłoszonego projektu środków
obejmuje analizę dwóch odrębnych rynków produktowych w ramach rynku usługi dostępu
wysokiej jakości: rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji o przepływności do 2
Mb/s włącznie, a także odrębnego rynku usługi dostępu o przepływności powyżej 2 Mb/s.
W odniesieniu do pierwszego rynku Prezes UKE stwierdził, że warunki konkurencji na rynku łączy
dzierżawionych o przepływności do 2 Mb/s włącznie dowodzą, że na tym rynku panuje skuteczna
konkurencja. W odniesieniu do rynku usługi dostępu o przepływności powyżej 2 Mb/s Prezes UKE
podtrzymał swoje wnioski z poprzedniego przeglądu rynku, że żaden operator nie posiada
znaczącej pozycji rynkowej na rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej
2 Mb/s. Po przeanalizowaniu przekazanego zgłoszenia Komisja nie zgłosiła żadnych uwag.
Wobec Polski toczy się obecnie kolejne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego dotyczące skrócenia w maju 2020 r. kadencji Marcina Cichego,
ówczesnego prezesa UKE. Komisja Europejska uważa, że zwolnienie to naruszyło gwarancje
prawa Unii chroniące niezależność krajowych organów regulacyjnych.
Polska dysponuje wprawdzie szeregiem solidnych instrumentów inwestycyjnych, które mogą
przyczynić się do rozwoju sieci o bardzo dużej przepływności w kraju, ważne jest jednak, aby organy
zapewniły, aby przepisy sprzyjały rozwojowi solidnych połączeń oraz aby zapewniały pełną
transpozycję obecnych ram regulacyjnych UE. Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie szybkiego
przydziału widma radiowego na potrzeby zapewnienia łączności 5G na przejrzystych, otwartych
i niedyskryminujących warunkach.
7

Rynek ten odpowiada rynkowi 4 w zaleceniu Komisji 2014/710/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante
zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych
sieci i usług łączności elektronicznej (zalecenie w sprawie rynków właściwych), Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 79.
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3 Integracja technologii cyfrowej
3 Integracja
technologii
cyfrowej

Polska

UE

miejsce

wynik

wynik

24

25,9

37,6

DESI 2021

Polska

UE

DESI 2019
brak
danych

DESI 2020
brak
danych

DESI 2021

DESI 2021

52%

60%

2020

2020

3b1 Elektroniczna wymiana informacji

26%

29%

29%

36%

% przedsiębiorstw

2017

2019

2019

2019

3b2 Media społecznościowe

10%

14%

14%

23%

% przedsiębiorstw

2017

2019

2019

2019

3b3 Duże zbiory danych

8%

8%

8%

14%

% przedsiębiorstw

2018

2018

2020

2020

3b4 Chmura

7%

7%

15%

26%

3a1 MŚP o co najmniej podstawowym poziomie
wykorzystania technologii cyfrowych
% MŚP

% przedsiębiorstw

2018

2018

2020

2020

brak
danych

brak
danych

18%

25%

2020

2020

brak
danych

brak
danych

60%

66%

2021

2021

3b7 E-faktury

16%

16%

13%

32%

% przedsiębiorstw

2018

2018

2020

2020

3c1 MŚP prowadzące sprzedaż internetową

12%

13%

13%

17%

% MŚP

2018

2019

2020

2020

brak
danych

brak
danych

brak
danych

12%

2018

2019

2020

2020

3b5 Sztuczna inteligencja
% przedsiębiorstw

3b6 ICT na rzecz zrównoważenia środowiskowego
% przedsiębiorstw prowadzących działania proekologiczne
z wykorzystaniem ICT, które osiągnęły średni/wysoki poziom wskaźnika
wykorzystania technologii cyfrowych

3c2 Obroty z tytułu handlu elektronicznego
% obrotów MŚP

3c3 Transgraniczna sprzedaż internetowa

4%

5%

5%

8%

% MŚP

2017

2019

2019

2019

Jeśli chodzi o integrację technologii cyfrowej w działalności przedsiębiorstw, Polska zajmuje 24.
miejsce wśród krajów UE. 52% polskich MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika
wykorzystania technologii cyfrowych, co stanowi wynik poniżej średniej dla UE wynoszącej 60%. Jeśli
chodzi o wskaźnik dotyczący ICT na rzecz zrównoważenia środowiskowego, w Polsce odsetek
przedsiębiorstw prowadzących działania proekologiczne z wykorzystaniem ICT, które osiągnęły
średni/wysoki poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych, wynosi 60%, co stanowi wynik
niższy od średniej dla UE wynoszącej 66%. Polskie przedsiębiorstwa powoli kontynuowały
wykorzystywanie możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe, angażując się w handel
elektroniczny – 13% MŚP prowadziło sprzedaż internetową, a 5% sprzedaż transgraniczną do innych
krajów UE. Zaawansowane technologie powoli zyskują na popularności wśród polskich
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przedsiębiorstw: 15% przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych, a 18% wykorzystuje
w swojej działalności technologię sztucznej inteligencji (AI). Niemniej jednak tylko 14% polskich
przedsiębiorstw aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, a 29% angażuje się w elektroniczną
wymianę informacji. E-faktury i duże zbiory danych nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione.
Polska inwestuje w technologie cyfrowe w ramach programów koordynowanych przez UE i jest
członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Uczestniczy
w PRACE (partnerstwie na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie) oraz w
PIONIER-LAB – Krajowej Platformie Integracji Infrastruktur Badawczych, a także jest aktywnym
członkiem grupy ds. polityki europejskiego partnerstwa blockchain.
W grudniu 2020 r. Rada Ministrów przyjęła krajową strategię na rzecz sztucznej inteligencji
zatytułowaną „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”8. Przedstawiono
w niej rozwój sztucznej inteligencji w sześciu obszarach: społeczeństwo, edukacja, nauka, biznes,
sprawy publiczne i stosunki międzynarodowe. W strategii określono wartości, które mają być
przestrzegane, oraz cele, które mają zostać osiągnięte poprzez działania rządu w różnych kontekstach.
Nadrzędnym celem strategii jest ochrona godności ludzkiej przy jednoczesnym wspieraniu uczciwej
konkurencji w stosunkach międzynarodowych, ponieważ wykorzystanie sztucznej inteligencji ma
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarek.
Kontynuowana jest współpraca między sektorem publicznym i prywatnym w zakresie
uwierzytelniania, a niektóre banki oferują swoim klientom usługi uwierzytelniania za pośrednictwem
Profilu Zaufanego, który umożliwia logowanie się do wszystkich publicznych usług online i bezpieczne
podpisywanie dokumentów urzędowych.
Kontynuowanie działań na rzecz pobudzania cyfrowej transformacji polskiej gospodarki wymaga
dalszego rozwoju rządowych usług w chmurze. Kolejnym obszarem dalszych inwestycji może być
wprowadzenie e-faktur w usystematyzowanym formacie, co umożliwi wystawianie, otrzymywanie
i przechowywanie faktur w usystematyzowanym formacie oraz analizę i kontrolę danych. Ponadto
Polska może przyspieszyć swoją transformację cyfrową poprzez udzielanie dalszego wsparcia MŚP
w ich staraniach na rzecz zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technologii, a także poprzez
zachęcanie do tworzenia ekosystemów przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw w regionach
w niekorzystnym położeniu oraz wspieranie przedsiębiorczości cyfrowej kobiet.

8

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000002301.pdf

12

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2021 r.
Polska

4 Cyfrowe usługi publiczne
4 Cyfrowe usługi
publiczne
DESI 2021

Polska

UE

miejsce

wynik

wynik

22

55,1

68,1

Polska
4a1 Użytkownicy usług administracji
elektronicznej
% użytkowników internetu

4a2 Wstępnie wypełnione formularze

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

45%

49%

49%

64%

2018

2019

2020

2020

brak danych

brak danych

65

63

2020

2020

Wynik (0–100)

4a3 Cyfrowe usługi publiczne dla obywateli

brak danych

brak danych

Wynik (0–100)

4a4 Cyfrowe usługi publiczne dla
przedsiębiorstw

% maksymalnego wyniku

65

75

2020

2020

84

brak danych

brak danych

67
2020

2020

brak danych

brak danych

90%

78%

2020

2020

Wynik (0–100)

4a5 Otwarte dane

UE

W kategorii cyfrowych usług publicznych, Polska zajmuje 22. miejsce w UE. Z usług administracji
elektronicznej korzystało 49% użytkowników internetu, w porównaniu z 64% w UE. Jeżeli chodzi
o wstępnie wypełnione formularze, wynik Polski jest nieznacznie lepszy od średniej dla UE (65
w porównaniu z 63). Polska nadal znajduje się poniżej średniej unijnej pod względem dostępności
cyfrowych usług online z wynikiem 65, jeżeli chodzi o cyfrowe usług publiczne dla obywateli (średnia
dla UE: 75) i 67, jeżeli chodzi o cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorstw (średnia dla UE: 84). Polska
uzyskała dobry wynik, jeżeli chodzi o otwarte dane (90% w porównaniu z 78% dla UE).
Zamrożenie gospodarki w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 wywarło korzystny wpływ na
powszechność korzystania z usług administracji elektronicznej. Odnotowano istotny wzrost
popularności Profilu Zaufanego będącego główną usługą uwierzytelniania. W 2020 r. utworzono
ponad 4 mln profilów, co przełożyło się na podwojenie liczby aktywnych profilów w porównaniu
z 2019 r. Uruchomiono również funkcję wideoweryfikacji jako jedną z metod potwierdzania
tożsamości umożliwiającą założenie tymczasowego profilu zaufanego. Użytkownik usług administracji
elektronicznej może korzystać z Profilu Zaufanego do dokonywania przez internet czynności
administracyjnych, takich jak zgłoszenie zameldowania lub przekazanie wniosku o zasiłek
macierzyński. Z tego powodu popularność tego profilu stanowi istotny wskaźnik popularności
wszystkich usług administracji elektronicznej9.

9

Przykładem rosnącej popularności tego rodzaju usług była liczba wydanych zaświadczeń o stanie cywilnym,
która wzrosła z 53 000 w 2019 r. do 198 000 w 2020 r. Inną popularną usługą było zgłaszanie narodzin dziecka
przez rodziców; liczba tego rodzaju zgłoszeń potroiła się: z 45 000 w 2019 r. do 147 000 w 2020 r.
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Polityka otwartych danych realizowana przez polski rząd przynosi rezultaty: zwiększono liczbę
dostępnych danych nadających się do ponownego wykorzystania, zaś coraz większa liczba
przedsiębiorstw wykorzystuje ich potencjał. Otwarte Dane10 – krajowy portal pełniący funkcję punktu
kompleksowej obsługi w dziedzinie otwartych danych – znacząco zyskał na popularności i został
doceniony na szczeblu międzynarodowym11. W 2020 r. Polska awansowała z grupy państw należących
do trzeciej kategorii (państwa szybko wprowadzające innowacje) do grupy państw należących do
najwyższej, czwartej kategorii (państwa wyznaczające trendy) w rankingu pt. „Stopień zaawansowania
wdrożenia polityki otwartych danych w 2020 r.”, w ramach którego państwa przyporządkowuje się do
jednej z czterech kategorii w zależności do ich stopnia zaawansowania w tej dziedzinie. Jednym
z najlepszych przykładów ilustrujących sposób korzystania z otwartych danych przez obywateli była
aplikacja CzyNaCzas pozwalająca śledzić autobusy i tramwaje świadczące usługi transportu
publicznego na mapie w czasie rzeczywistym. W czasie pandemii użytkownicy powszechnie korzystali
z innego portalu – ŚwiatPrzychodni – do wyszukiwania placówek publicznej opieki zdrowotnej,
w których czas oczekiwania na wizytę lekarską był najkrótszy12. Bazując na sukcesach w tej dziedzinie,
rząd kontynuuje wdrażanie „Programu Otwartych Danych”, zachęcając podmioty publiczne do
zwiększania liczby udostępnianych zestawów danych i zobowiązując organy administracji do
korzystania ze standardów umożliwiających otwieranie danych. W 2020 r., po przeprowadzeniu
stosownej oceny i konsultacji publicznych13, zaktualizowano specyfikacje dotyczące krajowych
standardów otwartych danych – odpowiednie instytucje rozpoczęły korzystanie z tych standardów
w swojej codziennej działalności.
W obszarze publicznej opieki zdrowotnej działania podjęte bezpośrednio w odpowiedzi na pandemię
obejmowały rozszerzenie projektów w dziedzinie e-zdrowia finansowanych ze środków polityki
strukturalnej UE oraz wprowadzenie rejestracji elektronicznej i podstawowych usług w zakresie
telemedycyny, aby zapewnić możliwość odbywania zdalnych konsultacji lekarskich i uzyskania
zdalnego dostępu do podstawowych usług opieki zdrowotnej. Ponadto na rządowym Portalu
Pacjenta14 skutecznie wdrożono system wydawania recept w formie elektronicznej w ramach
Internetowego Konta Pacjenta dostępnego z poziomu aplikacji mObywatel (zob. ramka poniżej).
Konto pacjenta umożliwiło wyeliminowanie recept w formie papierowej i wprowadzenie recept
w formie elektronicznej. Stanowi to istotny krok naprzód, ponieważ od wielu lat przyjęcie tego
rozwiązania spotykało się z oporem zarówno ze strony lekarzy, jak i ze strony pacjentów. Z jednej
strony lekarze niechętnie odnosili się do pomysłu poddania swoich praktyk w zakresie wydawania
recept kontroli zewnętrznej, natomiast z drugiej strony pacjentom zależało na zachowaniu kontroli
osobistej nad swoimi receptami. W okresie pandemii wspomnianych wątpliwości wyzbyto się z czystej
konieczności. Choć niektóre funkcje portalu (np. przechowywanie historii choroby lub przetwarzanie
informacji związanych z wizytami lekarskimi) nie cieszą się jeszcze popularnością wśród
użytkowników, przewiduje się, że szereg planowanych usprawnień przyczyni się do zwiększenia
stopnia ich wykorzystania. Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło również System Ewidencji Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), który ma na celu zautomatyzowanie i scentralizowanie procesu
przetwarzania zgłoszeń dotyczących kwarantanny i zakażenia.

10

https://dane.gov.pl/
https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_poland_2020.pdf.
12
https://dane.gov.pl/pl/application/application-1250,swiatprzychodnipl.
13
https://dane.gov.pl/pl/article/article-1264,standardy-otwartosci-danych-po-konsultacjach-publicznych
14
https://pacjent.gov.pl/
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Krajowy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego odnotował wzrost liczby
cyberataków i cyberincydentów – w 2020 r. było ich o 60% więcej niż w 2019 r. Biorąc pod uwagę to
nieustannie rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa cyfrowego, wyzwaniem, z którym Polska musi się
obecnie zmierzyć, jest poprawa odporności systemów informatycznych administracji publicznej
i zwiększenie potencjału instytucji prywatnych w zakresie przeciwdziałania incydentom i reagowania
na nie. W odpowiedzi na to wyzwanie aktywnie wdrażano Strategię Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024. W strategii tej przewidziano wprowadzenie zarówno
zmian o charakterze legislacyjnym, jak i zmian organizacyjnych, np. ustanowienie centrów
cyberbezpieczeństwa na różnych szczeblach – regionalnym, sektorowym i branżowym.
Podsumowując, zapewnienie przyjaźniejszych dla użytkownika i łatwiej dostępnych usług
elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorstw mogłoby utorować drogę dla jeszcze większej liczby
usprawnień w zakresie cyfrowej administracji publicznej. Opracowanie dodatkowych środków
służących propagowaniu usług administracji elektronicznej wśród przedsiębiorstw i obywateli
mogłoby w jeszcze większym stopniu przyspieszyć proces upowszechniania się tych usług
elektronicznych.

Kluczowe osiągnięcie w latach 2020–2021: mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel
W 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło aplikację mobilną mObywatel. Celem tego
projektu było stworzenie aplikacji pełniącej funkcję cyfrowego portfela do przechowywania
dokumentów, z których obywatele często korzystają na co dzień, takich jak prawo jazdy.
Od dawna postulowano zwolnienie kierowców z obowiązku ciągłego posiadania przy sobie
fizycznego prawa jazdy. Rozwiązanie tej kwestii wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian
w obowiązujących przepisach, połączenia odpowiednich rejestrów oraz wyposażenia policji
w systemy i urządzenia zdalnego dostępu. W 2020 r. przyjęto zmianę ustawy – Prawo o ruchu
drogowym i wprowadzono możliwość posługiwania się cyfrowym prawem jazdy za
pośrednictwem aplikacji mObywatel.
Była to kolejna funkcja, o jaką wzbogacono aplikację mObywatel, która oferowała już
obywatelom możliwość skorzystania z szeregu przydatnych rozwiązań. Jednym z nich jest funkcja
mTożsamość zawierająca dane figurujące w dowodzie osobistym, z których można skorzystać
zamiast dokumentu tożsamości przy kontroli biletów na przejazd lub przy odbiorze przesyłki
poleconej w urzędzie pocztowym bądź przy dokonywaniu podobnych czynności. Innym jest
funkcja mPojazd zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat pojazdu, począwszy od
dowodu rejestracyjnego, przez numer polisy ubezpieczeniowej, a skończywszy na jego numerze
rejestracyjnym. Dodatkową funkcją jest eRecepta, dzięki której obywatele mogą zrealizować
recepty na potrzebne im leki w aptece, korzystając ze smartfona i specjalnie wygenerowanego
kodu QR.
Korzystanie z aplikacji mObywatel jest opcjonalne. Konieczność ograniczenia kontaktów
bezpośrednich w wyniku pandemii COVID-19 przyczyniła się do wzrostu jej popularności
w 2020 r. W rezultacie szerokiego upowszechnienia się aplikacji w 2021 r. dodano do niej funkcje
związane z COVID-19 (unijne zaświadczenie o szczepieniu, zaświadczenie o ujemnym wyniku
testu na COVID-19, zaświadczenie o powrocie do zdrowia po przebyciu COVID-19).
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