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IoT
Urządzenia i przedmioty, które mogą gromadzić, przetwarzać 
i wymieniać dane z innymi urządzeniami, programami lub bez-
pośrednio z ludźmi za pośrednictwem sieci komputerowej,  
telekomunikacyjnej lub Internetu.

SmarT GrId
Inteligentna sieć energetyczna, w której istnieje komunika-
cja między wszystkimi urządzeniami i uczestnikami sieci oraz 
wykorzystywane są mechanizmy sztucznej inteligencji w celu 
dostarczania usług energetycznych najtaniej, najefektywniej  
i z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii odnawialnej.

BlockchaIn
Nowy sposób rejestrowania transakcji między ludźmi (lub ma-
szynami) dzięki zdecentralizowanym i rozproszonym bazom 
danych w sieci internetowej, w których księgowanie poszcze-
gólnych transakcji, płatności lub innych zapisów zakodowane 
jest za pomocą specjalnych algorytmów kryptograficznych.

machIne learnInG/aI
Programy i algorytmy informatyczne, które umożliwiają maszy-
nom (robotom) samodzielną naukę na podstawie analizy da-
nych, które dostają lub same zbierają. Machine Learning jest 
podstawą każdego rozwiązania określanego AI (sztuczna inte-
ligencja). 

chaTBoTS
Znane również jako interfejsy konwersacyjne lub sztuczne jed-
nostki konwersacyjne, to programy komputerowe, które potra-
fią prowadzić rozmowę z człowiekiem, analizując to, co mówi 
lub pisze ich rozmówca.

roBoTIc ProceSS auTomaTIon (rPa)
Automatyzacja procesów wykonywanych przez roboty to pod-
stawa rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0. Polega na wykorzystaniu 
inteligentnych rozwiązań programistycznych do automatyzacji 
procesów biznesowych. 

5G
To najnowsza generacja telefonii komórkowej. Charakteryzu-
je się bardzo wysoką szybkością transmisji danych i zmniejszo-
nym opóźnieniem ich przesyłania. Dzięki większej pojemności 
całego systemu daje możliwość równoczesnego podłączenia 
ogromnej ilości urządzeń.

InTelIGenTny 
I auTonomIczny TranSPorT
Zbiór technologii, procesów i uregulowań prawnych umożli-
wiających innowacyjne wykorzystywanie wszelkich środków 
transportu, takich jak samochody, rowery, drony i inne pojazdy,  
do ekologicznego i efektywnego przewozu ludzi i towarów. 
Środki transportu mogą być prowadzone przez ludzi lub robo-
ty (pojazdy autonomiczne).

Powołać Pełnomocnika 
ds. wsPólnej 
infrastruktury infor-
matycznej Państwa, 
który będzie równocze-
śnie szefem Biura it rzą-
du. 
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radykalnie zwiększyć 
liczBę realizowanych 
innowacyjnych Pro-
jektów poprzez wpro-
wadzenie oBowiązku 
określonej liczBy Poli-
gonów innowacyjno-
ści dla wszystkich mi-
nisterstw i strategicz-
nych spółek skarbu pań-
stwa.

stosować Prawo zamó-
wień PuBlicznych w taki 
sPosóB, aBy służyło in-
nowacji 
oraz transformacji cy-
frowej w administracji 
rządowej, samorządo-
wej i w spółkach, w któ-
rych to prawo obowią-
zuje.

Promować i nagradzać 
decydentów, których 
cechuje odwaga, kre-
atywność i otwartość 
we wdrażaniu innowa-
cyjnych rozwiązań.

Budować suwerenność 
technologiczną Polski 
w oparciu o polskie 
produkty ict. 

wsPierać działania 
eksPortowe zaawanso-
wanych technologicz-
nie produktów. 

zawierać BezPośrednie 
umowy z gloBalnymi 
koncernami informa-
tycznymi na licencje 
na standardowe 
oprogramowanie 
dla wszystkich mini-
sterstw, instytucji 
i agencji rządowych.

Powołać amBasadora 
ds. wsPółPracy z glo-
Balnymi koncernami in-
formatycznymi, którego 
rolą będzie dbanie 
o interesy polski i pol-
skich obywateli w relacji 
z największymi światowy-
mi firmami informatycz-
nymi (na wzór danii). 

wdrażać rozwiązania 
green it w administracji 
i wykorzystywać tech-
nologie ict do stałego 
monitorowania i popra-
wy środowiska natural-
nego polski.

wypracować mechani-
zmy, które na wzór tzw. 
klauzul społecznych w 
przetargach będą Pre-
miować dostawców 
rozwiązań dla sekto-
ra PuBlicznego, którzy 
Płacą Podatki.

rozwijać komPetencje 
cyfrowe sPołeczeństwa 
poprzez rozwój ogólno-
polskiej sieci edukacyj-
nej, popularyzację nauk 
związanych z cyfryzacją 
gospodarki oraz wyko-
rzystywanie technologii 
teleinformatycznych 
w usługach publicznych, 
a przede wszystkim  
w służbie zdrowia.

odczarować PPP 
i wykorzystać innowa-
cyjność Polskich 
Prywatnych firm 
zwłaszcza w obszarze 
transportu, energety-
ki, usług komunalnych 
oraz walki ze smogiem.
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PrIoryTeTy dla PolIGonów 
innowacyjności 

w 2017 wzrost Polskiej Branży teleinformatycznej 
Był Przeszło trzy razy mniejszy niż całej gosPodarki.

W 2017 wzrost polskiej branży teleinformatycznej 
był przeszło trzy razy mniejszy niż całej gospodarki.

W najbardziej rozwiniętych krajach Świata 
to branża ICT ciągnie PKB 

do góry. Jeśli w Polsce nie będzie tak samo, będzie bardzo trudno 
wyrwać się z tzw. pułapki średniego dochodu. 

PKB 
Polski

Branża
ICT

2017

+ 4,8%

+ 1,5%
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oceny składowe dla Polski w rankingu 
gloBalnej konkurencyjności 4.0
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Poland 37th / 140

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition Rank in 2017 edition: 37th / 135

Selected contextual indicators

Social and environmental performance

Population millions

GDP per capita US$

10-year average annual GDP growth %

GDP (PPP) % world GDP

Unemployment rate %

5-year average FDI inward flow % GDP

Environmental footprint gha/capita

Inclusive Development Index 1-7 (best)

Global Gender Gap Index 0-1 (gender parity)

38.0

13,822.6

3.3

0.88

4.9

2.2

4.4

4.6

0.7

Economy Profiles
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wskaźnik „oecd Better life” 
- polska na tle innych krajów.
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Źródło: The OECD Better Life Index

networked readiness index 
- porównanie polski na tle innych krajów wysokorozwiniętych. 

1. 
otoczenie polityczne 

i regulacyjne

2. 
otoczenie biznesowe 
i innowacyjne 

3. 
Infrastruktura

4. 
Dostępność

5. 
Umiejętności

6. 
wykorzystywanie 
przez obywateli

7. 
wykorzystywanie 

przez biznes 

8. 
wykorzystywania 

przez rząd i samorząd

9. 
wpływ na gospodarkę 

10. 
wpływ 

na społeczeństwo

 Grupa / dziedzina Miejsce na świecie Ocena

POLAND Networked Readiness Index 42  4.5
POlAND Networked Readiness Index 2015 (out of 143) 50  4.4
POlAND Networked Readiness Index 2014 (out of 148) 54  4.2
POlAND Networked Readiness Index 2013 (out of 144) 49  4.2

KONIECZNE JEST wyposażenie każDego aUtobUsU w UrząDze-
nIe IoT, ABY MóGŁ BYć AKTYWNYM ElEMENTEM SYSTEMU

lOKAlNI przewoźnicy 
przesyłają informacje 

o rozkłaDach jazDy 
DO CENTRAlNEGO SYSTEMU 

PlANOWANIA 
PODRóżY

 CENTRAlNY 
SySTem 

PomaGa 
Użytkownikowi 

zaplanować 
poDróż

SySTem PomaGa 
przewoźnikom 

obsłUgiwać klienta: 
NAJWYGODNIEJ, NAJTANIEJ 

I W SPOSóB NAJlEPSZY 
DlA ŚRODOWISKA

PODRóżUJąCY
AUTOBUSEM

sensory dymu,
pozwalające na szybkie 

reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia pożarowego

pułapki video 
na ludzi 

wywożących 
do lasu śmieci 

algorytmy 
analizujące wielkie 
zbiory danych na temat 
wegetacji roślin

na liście 500 
największych na świecie firm 

z obszarU cyberbezpieczeństwa jest:

41 FIRM Z IZRAElA
8 FIRM Z FRANCJI
6 FIRM Z NIEMIEC
1 FIRMA Z CZECH

1 FIRMA ZE SŁOWACJI
1 FIRMA Z RUMUNII

  0 firm z polski

ODBUDOWANY pałac saski powinien stać się miejscem inspiracji i innowacji

DZIŚ ISTNIEJE TYlKO FRAGMENT KOlUMNADY 
Z grobem nieznanego żołnierza

w odbudowanym pałacu saskim powinno powstać centrum przyszłości polski, 
gdzie pokazywane byłby rzeczywiste rozwiązania 

oraz wirtualne inscenizacje przyszłości w służbie medycyny, bezpieczeństwa, 
efektywności energetycznej czy odkrywania kosmosu. 

jeśli mówimy o programie 
przywrócenia lokalnych po-

łączeń autobusowych, nowe 
technologie powinny być 

jego kluczowym elementem. 
powinien powstać central-

ny, inteligentny system pla-
nowania podróży dla każde-

go chcącego skorzystać z no-
wych, lokalnych połączeń. 

każdy autobus dofinansowa-
ny w ramach budżetu pań-
stwa powinien być w syste-

mie, żeby każdy mieszkaniec 
mógł dostać najlepszą pro-

pozycję dostania się z dowol-
nego miejsca w polsce do in-
nego wybranego miejsca. ta-
kie rozwiązanie powinno być 

stworzone przez polską fir-
mę prywatną, która po suk-

cesie w polsce będzie mo-
gła je eksportować do innych 

państw. 

polska ma wyjątkowe przedsiębiorstwo – lasy państwowe. 
połączenie wielkości tej firmy z efektywnym wykorzystaniem rozwiązań iot 

i ai może wynieść ją do pozycji światowego lidera nowoczesnej gospodarki leśnej. 

PARTNER RAPORTU

Autorzy mają nadzieję, 
że w sejmie IX kadencji 
uda się zbudować szerokie 
porozumienie wszystkich 
środowisk politycznych 
na rzecz realizacji Polski 
prawdziwie cyfrowej, 
aby za cztery lata krajowa 
administracja rządowa 
znalazła się wśród świato-
wych liderów procesu 
digitalizacji, a Polska 
i polskie firmy radykalnie 
poprawiły swoją pozycję 
w obszarach związanych 
z teleinformatyką.
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ranking gloBalnej
konkurencyjności 4.0 
– Polska na 37 miejscu
rank economy Score1 rank Score

1 United States 85.6 — +0.8
2 Singapore 83.5 — +0.5
3 Germany 82.8 — +0.2
4 Switzerland 82.6 — +0.2
5 Japan 82.5 +3 +0.9
6 Netherlands 82.4 –1 +0.2
7 Hong Kong SAR 82.3 — +0.3
8 United Kingdom 82.0 –2 –0.1
9 Sweden 81.7 — +0.1
10 Denmark 80.6 +1 +0.7
11 Finland 80.3 +1 +0.5
12 Canada 79.9 –2 –0.1
13 Taiwan, China 79.3 — +0.1
14 Australia 78.9 +1 +0.7
15 Korea, Rep. 78.8 +2 +0.8
16 Norway 78.2 –2 –0.8
17 France 78.0 +1 +0.6
18 New Zealand 77.5 –2 –0.6
19 luxembourg 76.6 +3 +0.6
20 Israel 76.6 — +0.4
21 Belgium 76.6 –2 —
22 Austria 76.3 –1 +0.2
23 Ireland 75.7 — –0.3
24 Iceland 74.5 — –0.1
25 Malaysia 74.4 +1 +1.1
26 Spain 74.2 –1 +0.4
27 United Arab Emirates 73.4 — +1.1
28 China 72.6 — +0.9
29 Czech Republic 71.2 — +0.3
30 Qatar 71.0 +2 +0.6
31 Italy 70.8 — +0.3
32 Estonia 70.8 –2 —
33 Chile 70.3 +1 +0.9
34 Portugal 70.2 –1 +0.5
35 Slovenia 69.6 — +1.1
36 Malta 68.8 — +0.3
37 Poland 68.2 — +0.2
38 Thailand 67.5 +2 +1.3
39 Saudi Arabia 67.5 +2 +1.6
40 lithuania 67.1 –2 +0.7
41 Slovak Republic 66.8 –2 +0.6
42 latvia 66.2 — +1.4
43 Russian Federation 65.6 +2 +1.7
44 Cyprus 65.6 –1 +0.9
45 Indonesia 64.9 +2 +1.4
46 Mexico 64.6 –2 +0.5
47 Oman 64.4 +14 +3.4
48 Hungary 64.3 — +0.9
49 Mauritius 63.7 — +0.8
50 Bahrain 63.6 –4 –0.2
51 Bulgaria 63.6 — +1.2
52 Romania 63.5 — +1.3
53 Uruguay 62.7 –3 —
54 Kuwait 62.1 +2 +0.5
55 Costa Rica 62.1 –1 +0.4
56 Philippines 62.1 +12 +2.3
57 Greece 62.1 –4 +0.3
58 India 62.0 +5 +1.2
59 Kazakhstan 61.8 — +0.7
60 Colombia 61.6 –3 +0.1
61 Turkey 61.6 –3 +0.2
62 Brunei Darussalam 61.4 +2 +1
63 Peru 61.3 –3 +0.2
64 Panama 61.0 –9 –0.6
65 Serbia 60.9 +5 +1.7
66 Georgia 60.9 +1 +1.0
67 South Africa 60.8 –5 –0.1
68 Croatia 60.1 –2 —
69 Azerbaijan 60.0 –4 –0.2
70 Armenia 59.9 +2 +1.0

zmiana Paradygmatu rozwoju

„Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce”

Olbrzymia ilość danych oraz możliwości przetwarzania współczesnych kompute-
rów zmieniają paradygmat rozwoju. Dotychczas, gdy pojawiał się problem, naukow-
cy, politycy czy też przedsiębiorcy, szukali i stosowali różne procesy lub sposoby 
działania, które miały się przyczynić do znalezienia rozwiązania. Mówiąc językiem 
matematyki, celem całego działania było poszukiwanie właściwych Algorytmów, któ-
re przetworzą Problem w Rozwiązanie. Można to zapisać poniższym wzorem:

Obecnie, dzięki olbrzymim możliwościom obliczeniowym i ilości danych wzór ten 
ulega zmianie. Dziś przekazujemy maszynom opis oczekiwanego rozwiązania, a 
one dają nam algorytm. Wzór wygląda następująco:

prOBLEm aLgOryTm rOzwIązanIE

prOBLEm OCzEKIwanE 
rOzwIązanIE aLgOryTm
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Dane i cytaty pochodzą z raportu 
PolSka (PRAWDZIWIE) cyfrowa.

12 rekomendacji na lata 2019–2023.
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