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Informacja nt. potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce 

Wkład Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

 

Innowacyjność – informacje wprowadzające 

W raporcie European Innovation Scoreboard 2016 Polskę określono jako kraj umiarkowanie 

innowacyjny (moderate innovator), osiągający wyniki poniżej średniej unijnej. Pod względem 

innowacyjności nasz kraj zajmuje 23 pozycję wśród 28 krajów UE i 6 miejsce wśród 11 krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Niska pozycja Polski wynika z niewystarczających nakładów 

na badania i rozwój (B+R) polskich firm i gorszej od średniej oceny wyników polskich 

naukowców w skali UE. Podobna jest ocena Polski w ramach unijnego Indeksu gospodarki 

cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w 2016 r. (DESI). Nasz kraj osiąga m.in. niskie wyniki w 

zakresie łącz szerokopasmowych w gospodarstwach domowych oraz w zakresie umiejętności 

cyfrowych i korzystania z Internetu (1/3 Polaków w ogóle nie korzysta z Internetu). 

Innowacyjność polskich firm 

Jeśli chodzi o polskie firmy, to w zależności od źródeł podaje się, że odsetek firm stosujących 

innowacje technologiczne wynosi ok. 16-23%, co przekłada się na ok. 17 tys. firm małych, 

średnich i dużych. Innowacyjność polskich firm zależy od wielkości firmy. Polskie małe 

przedsiębiorstwa (10-49 osób) charakteryzują się niemal najniższą innowacyjnością w UE (ok. 

12%). Najbardziej innowacyjne są duże firmy (powyżej 250 pracowników), z których ok. 56% 

wprowadza innowacje technologiczne, przy czym jest to poziom poniżej średniej unijnej. Wg 

danych GUS w latach 2013-2015 innowacje produktowe lub procesowe wprowadziła co 

siódma polska firma, w tym ok. 30% firm z sektora ICT, ale jest to poziom znacznie niższy od 

średniej unijnej, a nawet od krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Wydatki polskich firm na B+R są 

niskie na tle innych krajów UE, aczkolwiek dane GUS wskazują, że nakłady przedsiębiorców 

na B+R systematycznie rosną. W raporcie PARP nt. innowacyjnej przedsiębiorczości 

stwierdzono, że: „od kilku lat wyraźnie widać, że formuje się w Polsce niewielka grupa 

innowacyjnych firm, która stale zwiększa nakłady na działalność innowacyjną, w tym także na 

działalność B+R”.  

Polska gospodarka cyfrowa – wybrane dane 

W rankingu firmy Deloitte prezentującym 500 najszybciej rozwijających się firm w regionie 

Europy, Azji I Afryki w 2016 r. (Deloitte 2016 Technology Fast 500 EMEA) znalazło się 15 firm 

z Polski, przy czym krakowska firma Codewise zajęła 3 miejsce, a warszawska firma 

CODILIME – miejsce 15. Z wyjątkiem jednej spółki z branży medialnej wszystkie pozostałe 

polskie firmy w ww. rankingu reprezentowały sektor ICT (w większości branża 

programistyczna). Dla porównania w tym samym rankingu w 2013 r. znalazło się 17 polskich 

przedsiębiorstw (wszystkie z sektora ICT), a najwyżej notowana wówczas krakowska firma 
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Softhis znalazła się na 97 miejscu. Wyniki te można podsumować następująco: 1) wśród 

polskich firm o dużym potencjale wzrostu zdecydowanie dominują firmy ICT, przeważnie z 

branży programistycznej; 2) liczba polskich liderów wzrostu jest stosunkowo niska i stała (ok. 

3% z analizowanych 500 firm), natomiast firmy te odnotowują coraz większą dynamikę 

wzrostu. Można przyjąć, że dane te pośrednio potwierdzają tezę o istnieniu wąskiej grupy 

liderów innowacyjności w Polsce. 

Warto podkreślić, że potencjał branży programistycznej, w tym branży gier komputerowych, 

został dostrzeżony przez Rząd i jest wspierany m.in. w ramach działań prowadzonych przez 

NCBR (program sektorowy GAMEINN), ARP (ARP Games) oraz w ramach kampanii społecznej 

„programuj.gov.pl”, którą zainaugurował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego we 

współpracy z Ministrem Cyfryzacji. 

Z danych GUS wynika, że w 2015 r. liczba przedsiębiorstw sektora ICT w Polsce wzrosła w 

stosunku do 2012 r. o 10,1%, natomiast liczba pracujących w tym sektorze – o 18,5%.  

W latach 2012-2015 wzrosły o ok. 1/3 nakłady na B+R w sektorze ICT. W 2015 r. nakłady 

sektora ICT stanowiły 9,7% ogółu nakładów na działalność innowacyjną. Firmy ICT 

wykazywały się większą innowacyjnością na tle całej gospodarki. W sektorze ICT najczęściej 

wprowadzano nowe lub istotnie ulepszone produkty (innowacje technologiczne i innowacje 

produktowe). Jeśli chodzi o zastosowanie technologii ICT, to w 2016 r. 95% polskich firm 

korzystało z komputerów, ponad 90% firm posiadało dostęp do Internetu, ale za to tylko 

12,4% firm prowadziło sprzedaż przez Internet w 2015 r., 34,8% dokonywało zakupów drogą 

elektroniczną, a 65% firm posiadało własną stronę internetową. 

Umiejętności cyfrowe i rynek pracy w branży IT 

Poziom umiejętności cyfrowych w Polsce jest bardzo zróżnicowany i uzależniony głównie od 

wieku, przy czym dla większości wskaźników umiejętności cyfrowe Polaków są niższe od 

średniej unijnej (42% młodzieży i tylko 1,3% seniorów posiada ponadpodstawowe 

umiejętności cyfrowe). W przypadku ogólnych umiejętności cyfrowych, wśród użytkowników 

Internetu największą grupę stanowiły osoby o niskim poziomie ogólnych umiejętności 

cyfrowych (27,9%). Odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe 

wyniósł 19,4% (GUS 2016). Nadal ok. 1/3 osób w Polsce nie korzysta z Internetu z powodu 

braku umiejętności lub braku takiej potrzeby.  

Co roku w Polsce ok. 13-15 tys. absolwentów kończy kierunki informatyczne, przy czym 

liczba ta nie rośnie. Ze względu na rosnącą liczbę firm informatycznych i stanowisk pracy 

związanych z IT podaż specjalistów jest zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania. Szacuje 

się, że w 2015 r. brakowało ok. 30 tys. specjalistów IT w Polsce. Najczęstszym problemem 

pracodawców przy zatrudnianiu specjalistów IT był niewystarczający poziom umiejętności IT i 

doświadczenia wśród kandydatów. Dla co piątej firmy poważną przeszkodę stanowiły zbyt 

wysokie koszty wynagrodzeń informatyków.  
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Warto zaznaczyć, że wśród polskich absolwentów istnieje grupa wybitnie uzdolnionych i 

kompetentnych programistów, o czym świadczą czołowe miejsca zdobywane przez polskich 

studentów w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, konkursach TopCoder i innych 

konkursach informatycznych.  

Działania MNiSW i NCBR ukierunkowane na rozwój potencjału innowacyjnego w Polsce 

W Polsce istnieje wiele instytucji, które wspierają innowacyjność i rozwój potencjału 

cyfrowego (m.in. MR, PARP, MC). Część zadań w tym zakresie realizuje również Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

Wśród prowadzonych inicjatyw warto zwrócić szczególną uwagę na: 

1) Działania prorozwojowe MNiSW związane ze zmianą systemu wspierania innowacji i 

realizacją strategii Gowina w celu rozwoju współpracy nauki z biznesem. 

2) Uruchomienie kampanii społecznej i strony internetowej „programuj.gov.pl” 

3) Program Rozwoju Kompetencji oraz Program e-Pionier. 

4) Programy grantowe NCBR, które wspierają przedsiębiorców i naukowców z branży ICT (w 

tym programy: GAMEINN, SECIDENT, IUSER). 

Ad 1)  

4 listopada 2016 r. Sejm RP przyjął tzw. pierwszą ustawę o innowacyjności (ustawa o 

zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej). W 

ustawie przewidziano szereg zmian dotyczących innowacyjności, które odpowiadają na 

postulaty przedsiębiorców: 

- bezterminowe zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej 

aportem do spółki, 

- zwiększenie ulg podatkowych oraz poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych,  

- uproszczenie procedur, w tym uelastycznienie zasad komercyjnego wykorzystania 

posiadanej infrastruktury badawczej oraz tzw. procedury „uwłaszczeniowej” w zakresie 

praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

- wprowadzono mechanizm stałego finansowania komercjalizacji wyników prac B+R. 

Równolegle były prowadzone w MNiSW prace nad Białą Księgą Innowacji. W Białej Księdze 

Innowacji zidentyfikowano rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, które będą wykorzystane 

do przygotowania założeń do tzw. drugiej ustawy o innowacyjności. Propozycje zmian 

prawnych dotyczą m.in. następujących zagadnień: 

- dalszego zwiększenia atrakcyjności ulg podatkowych na B+R,  

- wprowadzenia rozwiązań promujących start-upy (np. ulg dla inwestujących w start-upy), 

- zniesienia ograniczeń dotyczących aktywności patentowej, w tym działalności rzeczników 

patentowych, 

- większej elastyczności organizacyjnej w zakresie komercjalizacji i transferu technologii 

przez uczelnie i jednostki naukowe. 
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Ponadto, w ramach odrębnych ustaw opracowano rozwiązania dotyczące wprowadzenia 

doktoratów przemysłowo-wdrożeniowych, zmienione zostały rozporządzeniem z grudnia 

2016 r. zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych poprzez wzmocnienie wagi 

wdrożeń i działalności komercjalizacyjnej. Prowadzone są także prace nad opracowaniem 

ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym w celu konsolidacji i lepszego 

wykorzystania potencjału instytutów badawczych. 

Ad 2)  

31 stycznia br. Minister Nauki we współpracy z Ministrem Cyfryzacji zainaugurowali 

kampanię społeczną „programuj.gov.pl”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na potencjał branży informatycznej, w tym w zakresie programowania i gier komputerowych 

oraz promowanie umiejętności programowania wśród młodych osób. Jest to 

ponadresortowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa 

Cyfryzacji i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

realizowana we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Nowa kampania jest głównie 

przedsięwzięciem internetowym. Reklamy będą również wyświetlane w kinach studyjnych w 

całej Polsce i w telewizji. Uruchomiono też portal internetowy (www.programuj.gov.pl), na 

którym zamieszczane są informacje dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, zdobywać 

umiejętności w zakresie programowania albo brać udział w wydarzeniach w branży gier 

komputerowych. Na stronie zamieszczane są ponadto informacje na temat możliwości 

dofinansowania pomysłów związanych z tworzeniem gier (np. ze środków NCBR czy ARP). 

 Ad 3) 

NCBR pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W 

ramach Działania 3.1 Programu POWER finansowany jest Program Rozwoju 

Kompetencji, który w szczególności służy realizacji następujących celów związanych z 

rozwojem kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych:  

- Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

- Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. 

- Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa 

wyższego. 

Budżet Programu w latach 2015-2020 wynosi ok. 1,2 mld zł. Planuje się, że wsparciem w 

zakresie rozwoju kompetencji zostanie objętych ok. 43 tys. studentów do 2020 r. 

NCBR w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) realizuje 

program „e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 

zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Program umożliwi realizację 

projektów, których celem jest tworzenie rozwiązań bazujących na narzędziach ICT w celu 

rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych. Projekty wybrane w IV kwartale 
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2016 r. (alokacja: 50 mln zł) rozpoczną się w I kwartale 2017 r. Ogłoszenie następnego 

konkursu planowane jest na III kwartał 2017 r. (zakładana alokacja: 50 mln zł).   

Ad 4) 

NCBR  w ramach wsparcia przedsiębiorców i naukowców w zakresie badań, rozwoju i 

innowacji realizuje programy grantowe, w tym 3 programy istotne dla sektora ICT.  

Kontynuowany jest program sektorowy GAMEINN, którego celem jest zwiększenie 

konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym. Program 

został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry. Obszary tematyczne, na których 

skupiają się działania Programu to m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, 

platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania sztucznej inteligencji, nowe 

narzędzia i mechanizmy interakcji, wieloosobowe rozgrywki online, rozszerzenie zastosowań 

technologii i narzędzi na inne dziedziny. W pierwszym konkursie w 2016 r. wyłoniono do 

finansowania 38 projektów o wartości 116 mln zł (dofinansowanie NCBR wyniosło 80 mln zł). 

Ogłoszenie drugiego konkursu planowane jest na kwiecień 2017 roku. 

Realizowany jest także program sektorowy IUSER.  Celem Programu jest zwiększenie 

konkurencyjności polskiego sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do 

generacji energii oraz zarządzania systemami energetyki rozsianej. Program został 

zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Obszary 

tematyczne Programu to m.in.: magazynowanie energii, sterowanie energią w układach 

rozsianych użytkowników końcowych, systemy i urządzenia zwiększania efektywności 

energetycznej, technologie dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT), rozwój 

systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej. 

Nabór wniosków w pierwszym konkursie trwał od 21 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. 

Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu planuje się w IV kwartale 2017 r.  

Ponadto planuje się uruchomienie w 2017 r. programu SECIDENT – Cyberbezpieczeństwo i 

Tożsamość. Celem głównym Programu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 

RP. Cele szczegółowe to: a) Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich 

produktów i usług w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego; b) Podniesienie 

kompetencji jednostek B+R w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości. Alokacja 

środków planowana na 2017 r. wynosi 70 mln zł. 

Podsumowanie 

Problematyka innowacji i gospodarki cyfrowej jest bardzo złożona, ponieważ dotyczy 

tworzenia spójnego systemu wspierania innowacji w Polsce. Obejmuje ona nie tylko kwestie 

techniczne czy ekonomiczne, ale również zagadnienia prawne oraz społeczne. Pełne 

wykorzystanie potencjału cyfrowego wymaga skoordynowanych działań na rzecz 

zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju szybkiego Internetu, podnoszenia 

kompetencji cyfrowych obywateli oraz zwiększania innowacyjności gospodarki. W związku z 

powyższym zmiany wprowadzane przez MNiSW zmierzają w kierunku tworzenia rozwiązań 
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systemowych w zakresie m.in. ulg i zachęt finansowych dla przedsiębiorców, wspierania 

współpracy nauki z biznesem oraz rozwoju kompetencji studentów i naukowców. Ponadto 

podejmowane są działania zachęcające młodych ludzi do rozwijania kompetencji w zakresie 

programowania i tworzenia gier komputerowych (kampania „programuj.gov.pl”).   

Jak pokazują dane statystyczne, dużym wyzwaniem i potencjalną barierą wzrostu dla sektora 

ICT – nie tylko w Polsce, ale również w UE i na świecie – mogą być zbyt niskie kompetencje 

cyfrowe w społeczeństwie oraz niewystarczająca podaż specjalistów IT. Dlatego niezwykle 

ważne jest kształcenie umiejętności cyfrowych we wszystkich grupach wiekowych, 

począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, wspieranie kształcenia ustawicznego pracowników 

oraz zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów technicznych i informatycznych oraz 

do rozwijania umiejętności programowania. 

Polska nadal zajmuje stosunkowo odległe miejsce w rankingach dotyczących innowacyjności. 

Tym niemniej dane statystyczne świadczą o tym, że istnieje pewna stosunkowo wąska grupa 

innowacyjnych firm, która stale zwiększa nakłady na działalność innowacyjną oraz posiada 

duży potencjał wzrostu. Istotną rolę w grupie liderów wzrostu odgrywają firmy ICT, głównie z 

branż związanych z oprogramowaniem. Potencjał branży programistycznej, w tym branży 

gier komputerowych, został dostrzeżony przez Rząd i jest wspierany m.in. w ramach działań 

prowadzonych przez NCBR (program sektorowy GAMEINN), ARP (ARP Games) oraz w ramach 

kampanii społecznej „programuj.gov.pl”, którą zainaugurował Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego we współpracy z Ministrem Cyfryzacji. 

Warto zaznaczyć, że firmy ICT wykazują wyższą innowacyjność na tle całej gospodarki.  

W sektorze ICT najczęściej wprowadzano nowe lub istotnie ulepszone produkty (innowacje 

technologiczne i innowacje produktowe). Oprócz dużych firm, które znacznie częściej 

inwestują w B+R i innowacje, należy w polityce innowacyjnej uwzględniać również małe, 

dynamiczne firmy i start-upy, którym Polska powinna oferować stabilne warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej, dobrą infrastrukturę internetową oraz niskie 

obciążenia fiskalne i biurokratyczne, szczególnie w początkowej fazie rozwoju.    

 


