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Streszczenie 
 
 Artyku  stanowi syntetyczny bilans transformacji systemowej w okresie minio-
nych 30 lat w kontek cie cyfryzacji i wirtualizacji polskiej gospodarki. Eksponuje po-
równanie elementarnych danych ilo ciowych pocz tku transformacji z aktualnymi. 
Identyfikuje dwa mity transformacji i wskazuje na zagro enia z nich wynikaj ce.  
S owa kluczowe: bilans transformacji, e-kompetencje, e-rozwój, e-integracja. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Autorki opublikowa y wiele wyników bada  zwi zanych z negatywnym 
wp ywem polskiej transformacji na poziom informatyzacji ycia spo eczno- 
-gospodarczego. Bez wi kszego znaczenia by y dyskusje, jak nazywa  procesy 
zwi zane z kreowaniem rozwi za  i z zastosowaniami komputerów, ale istotne 
by o, aby je twórczo doskonali , dbaj c o odniesienia do mi dzynarodowej konku-
rencji. Niestety kierunek przemian krok po kroku prowadzi  do degradacji, co usta-
wicznie pogarsza o sytuacj  spo eczno-gospodarcz  naszego kraju. Wreszcie dotar-
li my do czasów, kiedy procesy te dojrza y do uj  interdyscyplinarnych, zwanych 

                                                 
1  Zak ad Ekonometrii, Statystyki i Informatyki. 
2  Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej. 
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cyfryzacj  i wirtualizacj  gospodarki. Niew tpliwie trzeba si  nad nimi pochyli , 
ale niestety wydaje si , i  odbudowa  b dzie trudno.  
 Cenione autorytety ekonomiczne i socjologiczne s  zgodne, i  rewolucja in-
formatyczna mia a kluczowe znaczenie dla reorganizacji i restrukturyzacji kapitali-
zmu w latach osiemdziesi tych3 (Castells 2008, s. 94). Reorganizacja i restruktury-
zacja kapitalizmu nast pi a równolegle (z niewielkim przesuni ciem w czasie) 
z transformacj  systemow  w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Tak 
wi c reorganizacja i restrukturyzacja gospodarek z dominacj  systemu ekonomicz-
nego „kapitalizm rynkowy” koncentrowa a si  na cyfryzacji i wirtualizacji. Nato-
miast transformacja z dominacj  systemu ekonomicznego „socjalizm realny” 
w Polsce koncentrowa a si  na odbudowie ustroju opartego na zasadach demokra-
cji, w asno ci prywatnej oraz rynkowej regulacji procesów ekonomicznych. Trans-
formacja ustrojowa skupi a si  na problemach politycznych, spo ecznych i ekono-
micznych z pomini ciem lub zmarginalizowaniem cyfryzacji i wirtualizacji. 
W efekcie nast pi a deprecjacja i uwstecznienie poziomu osi gni tego w ustroju 
socjalistycznym. Obecnie oscylujemy na poziomie analfabetyzmu wtórnego z ten-
dencj  ci g ego obni ania tego poziomu w porównaniu ze wzrastaj cym poziomem 
w innych krajach. 
 Celem opracowania jest wyeksponowanie aspektów kluczowych dla rozwoju 
polskiej gospodarki w kontek cie cyfryzacji i wirtualizacji. Opracowanie stanowi 
syntez  ponadtrzydziestoletnich bada . 
 
 
1. Niezbilansowane skutki transformacji w latach 80. XX w. 

  
 Autorki opracowuj  bilans skutków transformacji podj tej w latach 80. XX 
wieku z perspektywy posiadanej oraz utraconej infrastruktury informatycznej 
i kapita u intelektualnego o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych. Polski 
potencja  informatyczny powstawa  spontanicznie po II wojnie wiatowej i by  
budowany konsekwentnie przez ponad 30 lat zgodnie z zasadami gospodarki socja-
listycznej w drugiej po owie XX wieku (np. Targowski 1971). Niestety bilans jest 
przedsi wzi ciem pracoch onnym i nie jest on jeszcze uko czony, niemniej warto 
zasygnalizowa  przynajmniej ilo ciowy i uogólniony obraz tego obszaru: 

– o rodki (od 1964 roku) elektronicznej techniki obliczeniowej (eto), których 
by o 18 i zosta y one zlokalizowane w ka dym województwie (w 1970 ro-
ku), a potem w 1980 roku w 51 miastach wojewódzkich i filialnych (tzw. 
sie  ZETO) – z 2–4 komputerami klasy main-frame pracuj cymi w trybie 
24h/7 dni w tygodniu, zatrudniaj ce 50–200 specjalistów (analityków, pro-
jektantów, programistów, technologów, operatorów systemów i wprowa-

                                                 
3  M.in. J. Stiglitz; M. Castels, J. van Dijk, D. de Kerckhove. 
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dzania danych), czyli ponad 100 komputerów i ponad 6100 specjalistów, 
o rodki te obs ugiwa y 2000 podmiotów gospodarczych w 1977 roku, 
a 2500 podmiotów w 1980 roku, osi gaj c warto  sprzeda y ok. 2 mld z ; 

– bran owe o rodki elektronicznego przetwarzania danych (epd), tj. przemy-
s u wydobywczego, okr towego, motoryzacyjnego, gumowego, budownic-
twa itd., czyli szacunkowo ponad 30 komputerów i oko o 3000 specjali-
stów; 

– uczelniane o rodki informatyczne, czyli szacunkowo ponad 30 kompute-
rów i oko o 1000 specjalistów; 

– o rodki wielu du ych przedsi biorstw (ich zjednocze  lub centrali) oraz 
banków – liczba najtrudniejsza do wiarygodnego oszacowania (w tym 
m.in. Ursus, Stomil, PKP); 

– centralne i ministerialne o rodki (w tym GUS, ZUS), a w szczególno ci 
o rodek MSW, który we wst pnej (przygotowawczej) fazie transformacji 
ustrojowej zdecentralizowa  infrastruktur  i bazy danych na szczebel wo-
jewodów (TBD i WBD), czyli co najmniej 20 komputerów klasy main-
frame i 20 klasy middle-range oraz 17 x 50–100 specjalistów plus 32 x 10–
30 specjalistów (tj. oko o 2000). 

 Ostro nie szacuj c, w drugiej po owie XX w. publicznym wysi kiem przygo-
towano do pracy i zatrudniono (w obszarze cyfryzacji) ponad 20 000 specjalistów 
posiadaj cych kompetencje informatyczne (kluczowe dla procesów cyfryzacji 
i wirtualizacji) udokumentowane dyplomami elitarnych specjalizacji szkó  pomatu-
ralnych (g ównie programi ci) i wy szych (m.in. analitycy, projektanci, technolo-
gowie, programi ci) o profilu elektronicznym, matematycznym i ekonomicznym. 
Z du ym prawdopodobie stwem mo na oszacowa , i  w latach siedemdziesi tych 
rocznie przybywa o ponad 1000 specjalistów o zaawansowanych kompetencjach 
cyfrowych i znacznie wi ksza liczba u ytkowników o podstawowej wiadomo ci 
istoty przemian. Niestety perspektywy ich pracy i rozwoju zacz y gin  w latach 
80. i 90. XX w. wraz z transformacj  systemow . By y to ogromne straty dla go-
spodarki, ale obecnie s  one trudne do oszacowania (szczególnie w warstwie meto-
dycznej). 
 Zgodnie z wynikami bada  GUS w Polsce w 2013 r. w sektorze ICT funkcjo-
nowa o tylko 1,6 tysi cy przedsi biorstw produkcyjnych i us ugowych, zatrudnia y 
one 177,3 tys. osób i odnotowa y 125 910 mln z  przychodów netto ze sprzeda y. 
Na rysunku 1 odzwierciedlone s  odniesienia strukturalne dla produkcji ICT, sprze-
da y hurtowej ICT, telekomunikacji i us ug informatycznych, które zgodnie z me-
todyk  GUS sk adaj  si  na sektor ICT. 
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Rys. 1.  Sektor ICT i odniesienia strukturalne w 2013 roku 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych (Spo ecze stwo… 2013, s. 20–26). 

 
 W porównaniu z latami 80. XX wieku s  to bardzo skromne osi gni cia (Sala, 
Ta ska 2011, s. 195–201) i tak te  lokuj  si  w rankingu europejskim i globalnym 
(Spo ecze stwo… 2013). Niestety nie s  one kompensowane stanem profesjonalne-
go zaawansowania w zakresie ICT w przedsi biorstwach prowadz cych dzia alno  
gospodarcz , gdy  na 95,4 tysi ca przedsi biorstw tylko 8,2 tysi ca (tj. 8,6%) za-
trudnia o lub próbowa o zatrudni  specjalistów ICT. Natomiast na 3 tysi ce du ych 
przedsi biorstw tylko 1,3 tysi ca przedsi biorstw zatrudnia o specjalistów ICT4. 
Przedsi biorstwa zg aszaj  problemy z zatrudnieniem specjalistów ICT (Sala, Ta -
ska 2005, s. 71–79) z nast puj cych powodów: braku kandydatów z umiej tno-
ciami specjalistów ICT (723) lub niewystarczaj cego poziomu umiej tno ci (945), 

lub braku kandydatów z do wiadczeniem zawodowym w zakresie ICT (775), lub 
wysokich kosztów wynagrodze  specjalistów ICT (897). 
 
 
2. Digitalizacja, cyfryzacja, wirtualizacja i kompetencje cyfrowe 

  
 Kompetencje informatyczne zosta y powy ej uto samione z zaawansowanymi 
kompetencjami cyfrowymi profesjonalistów ICT. Natomiast obecnie poj cie kom-
petencji cyfrowych nie dotyczy specjalistów ICT, lecz ma charakter powszechny, 
obywatelski, spo eczny5. Niew tpliwie zjawisko to wymaga poj ciowego uporz d-

                                                 
4  Dla porównania: w 1980 roku o rodki ZETO obs ugiwa y 2,5 tysi ca du ych przedsi -

biorstw, które tak e zatrudnia y specjalistów ICT. 
5  Spo ecznymi kompetencjami cyfrowymi okre la si  zespó  umiej tno ci warunkuj cych 

efektywne korzystanie z mediów elektronicznych i jest to „bardzo szeroki zbiór umiej tno ci 
warunkuj cych sprawne i wiadome korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo 
w yciu spo ecze stwa informacyjnego” (Diagnoza 2013, s. 38), w tym tak e w yciu gospodar-
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kowania, ale w niniejszym opracowaniu mo na pozosta  tylko na zasygnalizowaniu 
tego aspektu. Podobnie syntetycznego komentarza wymagaj  poj cia digitalizacja, 
cyfryzacja i wirtualizacja, gdy  obecnie bywaj  one stosowane zamiennie. Otó  
warto podkre li , e poj cie digitalizacja zosta o zakorzenione w bibliotekarstwie 
i archiwistyce. Jest ono dobrze i profesjonalnie okre lone w sensie teoretycznym 
i w praktyce. Nie powinno si  zmienia  kluczowego poj cia tej istotnej dziedziny 
ycia spo eczno-gospodarczego i doprowadza  do uto samiania poj  digitalizacja 

i cyfryzacja.  
 Warto tak e rozstrzygn , czy uzasadnione jest zamienne stosowanie poj  
informatyzacja, komputeryzacja i cyfryzacja, cho  mo na przyj  za o enie, e na 
pewnym poziomie ogólno ci nie jest to b dem. Wobec tego warto podkre li , e 
cyfryzacja lat 80.–90. XX wieku to rewolucja technologiczna, podczas której 
w Polsce na gruzach starych, ale profesjonalnych rozwi za , powstawa y nowe 
i zdominowane przez amatorszczyzn . Prawie nikt nie a owa  i nie liczy  strat. 
Przekre lono i porzucono stare rozwi zania, a zafascynowano si  nowinkami typu 
ZX Spectrum, Commodore, Atari (odpowiedniki zabawek elektronicznych), po-
dejmuj c próby zastosowa  w przedsi biorstwach. Wielu specjalistów o zaawan-
sowanych kompetencjach cyfrowych wyemigrowa o „do profesjonalnej pracy” za 
granice kraju. Do rzadko ci nale a y w a ciwie zorganizowane procesy „down si-
zing” gwarantuj ce przej cie dorobku ust puj cej technologii i przeniesienie go na 
grunt nowych technologii6. Kosztowne i pe ne rozczarowa  by y pionierskie proto-
typy, i tak min o 10–20 lat cyfryzacji przebiegaj cej równolegle z poznawaniem 
praw wolnego rynku w polskim yciu spo ecznym i gospodarczym. Wielu doskona-
ych specjalistów utraci o e-kompetencje bez zachowania ci g o ci pracy i nie pod-

j o kroków adaptacji technologicznej. Bezpowrotnie utracili my ich potencja  
wiedzy, do wiadczenia, umiej tno ci i kreatywno ci – przekwalifikowali si  i ode-
szli od zawodu.  
 Wiek XXI zacz  si  w warunkach dla rozwoju cyfryzacji, które mo na okre-
li  metafor  ugoru pe nego chwastów, gdy  nast pi y: 

– masowy handel sprz tem, tzw. „sk adakami”, bez perspektyw trwa ego 
rozwoju z powodu braku oprogramowania i zrozumienia jego roli, 

– mentalno  sprowadzaj ca technologie ICT wy cznie do roli elektronicz-
nych maszyn do pisania i kalkulatorów do liczenia oraz czenie elektro-
nicznego rodowiska pracy i rozrywki, 

– brak zrozumienia dla gospodarowania danymi, a w szczególno ci w roz-
proszonych warunkach przetwarzania, 

                                                                                                                        
czym. Metodyka GUS zak ada pomiar spo ecze stwa informacyjnego w zakresie 10 umiej tno ci 
komputerowych i 9 umiej tno ci internetowych (osoby w wieku 16–74). 

6  Co stanowi o znacz cy wysi ek w bran y IT w krajach wysoko rozwini tych. 
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– eksperymentowanie na „ ywym organizmie” danych przetwarzanych bez 
zachowania elementarnych zasad wiarygodno ci i bezpiecze stwa, 

– brak kadry zarz dzaj cej w przedsi biorstwach i innych organizacjach w a-
ciwie przygotowanej do zaawansowanych zastosowa  technologii ICT, 

– niezatrudnianie specjalistów ICT w mikro- i ma ych przedsi biorstwach, 
pozostawiaj c „wszystkie” zadania u ytkownikom o niskich kompeten-
cjach cyfrowych, 

– ladowa liczba szkole  dla doros ych z nowych technologii i sprowadzenie 
ich g ównie do instrukta u obs ugi PC, 

– z e za o enia i niepoprawna realizacja edukacji dzieci i m odzie y w ra-
mach przedmiotu technologie informacyjne lub informatyka. 

 Wobec ró norodno ci interpretacji zwi zanych z wirtualno ci  i wirtualizacj  
wydaje si  uzasadniony powrót do korzeni. Obecnie z poj ciami tymi próbuj  si  
zmierzy  naukowcy i praktycy reprezentuj cy ró ne dziedziny ycia i dyscypliny 
naukowe. ledzenie tych prób jest sporym wyzwaniem, gdy  wymaga interdyscy-
plinarnej wyobra ni i tolerancji. Niestety wraz z upowszechnianiem si  u ywalno-
ci obu s ów nie poprawia si  jednoznaczno  ich zdefiniowania, a mo na nawet 

zaryzykowa  uogólnienie, i  im wi cej perspektyw i interpretacji, tym wi cej nie-
spójno ci. Wspólne dla wszystkich u ytkowników i interpretatorów jest g ównie 
ród o i przyczyna ich pojawienia si , które wi e si  zwykle z komputerami, in-

formatyk , informatyzacj , a uogólniaj c – z technologiami informacyjno- 
-komunikacyjnymi (TIK, cz ciej ICT).  
 Wydaje si , i  warto przywo a  wniosek, e obecnie yjemy w „wirtualno ci 
rzeczywistej”. Oznacza to, i  cz owiek wspó czesny w percepcji wiata praktycznie 
nie korzysta ju  z bezpo redniego do wiadczenia, wszystko dociera do niego za 
po rednictwem mediów. Realne jest to, co si  dzieje na ekranie telewizora lub 
komputera (Castells 2008, s. 94). „Rzeczywisto , jakiej do wiadczamy, by a wi c 
zawsze wirtualna, poniewa  jest ona zawsze postrzegana przez symbole, które na-
daj  praktyce pewien sens umykaj cy ich cis ej definicji semantycznej. (…) Tym, 
co charakteryzuje nowy system komunikacji oparty na zdigitalizowanej, usiecio-
wionej integracji wielu sposobów komunikacji (…)” (Castells 2008, s. 377). 
 
 
3. Najgro niejsze mity polskiej transformacji 
 
 Na podstawie wniosków z wielu dojrza ych analiz i ocen przebiegu polskiej 
transformacji wydaje si , i  warto sprowadzi  je do specyfikacji mitów o destrukcyj-
nym wp ywie na jej przebieg. Niemniej w niniejszym opracowaniu zasygnalizowane 
zostan  dwa mity, które mo na uzna , e nale  do grupy najgro niejszych, gdy  
nale  do wspó czesnych fundamentów ycia spo eczno-gospodarczego. Metafora 
mitu wydaje si  najskuteczniejszym instrumentem abstrahowania od szczegó ów 
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realizacyjnych i skupienia si  na meritum7. Niew tpliwie bardzo istotnym, ale jednak 
drugorz dnym aspektem jest „kto” je wygenerowa  i „kto” je upowszechnia , a tak e 
czy robi  to wiadomie, czy nie wiadomie. Przede wszystkim nale y zidentyfikowa  
te mity i zamkn  okres ich destrukcyjnego oddzia ywania na obywatelsk  wiado-
mo  i aktywno  spo eczno-gospodarcz . Mity polskiej transformacji mia y od po-
cz tku i nadal maj  destrukcyjny wp yw na wiele wspó czesnych decyzji i dzia a  
spo eczno-gospodarczych. Najbardziej syntetycznie mity te mo na sformu owa  na-
st puj co: 

– Mit 1. Z perspektywy w asno ci rodków produkcji istniej  dwa przeciw-
stawne ustroje spo eczno-gospodarcze: socjalizm realny lub kapitalizm 
rynkowy. 

– Mit 2. Z perspektywy sposobu regulacji procesu gospodarczego istniej  
dwa przeciwstawne systemy spo eczno-gospodarcze: socjalizm realny lub 
kapitalizm rynkowy. 

 Rysunek 2 prezentuje cztery teoretyczne modele systemów ekonomicznych 
z zaznaczonymi obszarami dwóch mitów transformacji. Nie jest prawd  to, co za-
programowano na pocz tku transformacji i utrwali o si  w wiadomo ci Polaków, 
i  mamy tylko dwie mo liwo ci albo socjalizm realny, albo kapitalizm rynkowy. 
Podstaw  do sformu owania czterech teoretycznych modeli systemów ekonomicz-
nych tworzy ustrój spo eczno-gospodarczy wraz z dwoma najwa niejszymi kryte-
riami ich zró nicowania: w asno ci rodków produkcji (ustroje: indywidualistycz-
ne, kolektywistyczne) i sposobu regulacji procesu gospodarczego (systemy: kompe-
tytywne, administracyjnego regulowania gospodarki). Natomiast „czyste systemy 
ekonomiczne w rzeczywisto ci nie istniej ” (Winiarski 2012, s. 29), a poszczególne 
kraje stosuj  rozwi zania mieszane, których zakres zmienia si  w czasie. W rze-
czywisto ci pewien zakres regulacji centralnej pa stwa wyst puje we wszystkich 
krajach o ustroju indywidualistycznym (kapitalistycznym) oraz wyst puj  w nich 
obszary gospodarki zwane sektorem publicznym, w którym w a cicielem rodków 
produkcji jest pa stwo (Stiglitz 2004, s. 4–28). Podobnie w rzeczywisto ci ustrojów 
kolektywistycznych ma miejsce kompetytywny (konkurencyjny, rynkowy) sposób 
regulowania procesów gospodarczych oraz indywidualistyczna (kapitalistyczna) 
w asno  rodków produkcji.  

                                                 
7  Instrumentem metafory mitu pos ugiwa  si  tak e ceniony polski filozof Józef Maria 

Boche ski, który w celu wzmocnienia jego skuteczno ci stosowa  jeszcze bardziej dosadne poj -
cie zabobonu. Wydaje si , i  zawstydza  osoby uznaj ce si  za wykszta cone, sprowadzaj c do 
mitów i zabobonów wskazane przekonania i zasady stanowi ce podstaw  ich aktywno ci i egzy-
stencji. Niemniej na tak drastyczny zabieg móg  sobie pozwoli  tak wielki autorytet i wtedy mia  
on szans  na du  skuteczno  przekazu. 
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Rys. 2.  Cztery modele systemów ekonomicznych i dwa mity transformacji 

ród o:  opracowanie na podstawie: (Winiarski 2012, s. 28–29). 

 
 Tak wi c w rzeczywisto ci politycznej, spo ecznej i gospodarczej wspó cze-
snego wiata nie ma dwóch systemów (socjalizm realny i kapitalizm rynkowy), nie 
ma te  czterech systemów (jak na rys 1), gdy  w poszczególnych pa stwach funk-
cjonuj  rozwi zania mieszane (hybrydowe), które s  zmienne w czasie i s  optyma-
lizowane zgodnie z krajowymi interesami jednostek i organizacji8 w zale no ci od 
globalnej sytuacji. Terapia szokowa polskiej transformacji w opinii wielu autoryte-
tów, m.in. (Stiglitz 2006, s. 191–217, 237–245), by a ogromnym nadu yciem 
w skali mi dzynarodowej, a podstawowy instrument uzyskania przyzwolenia spo-
ecznego stanowi y oba mity. One te  przyczyni y si  do degradacji osi gni tego 

poziomu cyfryzacji polskiej gospodarki. 
 Na prze omie XX i XXI wieku wiele powiedziano i napisano w sprawie in-
terwencji pa stwa w budowanie spo ecze stwa informacyjnego. Formu owano 
ró ne strategie i programy, a tak e kierowano publiczne rodki finansowe. Niestety 
poziom polskiej cyfryzacji nie jest satysfakcjonuj cy, a wi c w tpliwo ci budzi 
efektywno  i skuteczno  podj tych dzia a . W najbardziej aktualnych opracowa-
niach diagnostycznych9 podsumowuj cych okres wspó finansowania unijnego 
2007–2013 uzasadnia si  konieczno  interwencji pa stwa w okresie 2014–2020 
w nast puj cych obszarach (bud et 2115 mln euro): 
                                                 

8  System spo eczno-gospodarczy jest uczestnictwem licznych i jako ciowo ró norodnych 
jednostek i organizacji, które s  od siebie wzajemnie uzale nione i musz  ze sob  wspó pracowa  
(Winiarski 2012, s. 27). 

9  Opracowanie diagnostyczne zaakceptowane przez Rad  Ministrów powsta o pod patro-
natem ministerstw: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) i MAiC (Diagnoza 2013) 
i stanowi ono za cznik do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. 
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– dost pu do Internetu (48% bud etu, tj. 1020 mln euro), 
– e-us ug publicznych i otwartego rz du (45% bud etu, tj. 950 mln euro), 
– spo ecznych kompetencji cyfrowych (niespe na 7% bud etu, 145 mln euro). 

 Najbardziej drastycznie kszta tuj  si  spo eczne kompetencje cyfrowe, m.in. 
(Diagnoza 2013, s. 38–48), ale na ten cel planuje si  (Program 2014) najni sze 
rodki finansowe (niespe na 7% bud etu), co zagra a rosn cymi konsekwencjami 

wykluczenia cyfrowego i brakiem skuteczno ci e-integracji oraz brakiem istotnego 
e-rozwoju polskiej gospodarki. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Niestety podczas transformacji systemowej pozwolili my na degradacj  pol-
skiej bran y ICT. Syntetycznym uzasadnieniem jest m.in. analiza porównawcza 
stanu cyfryzacji przed transformacj  ze stanem aktualnym, stanowi c namiastk  
bilansu infrastruktury ICT i kompetencji cyfrowych z perspektywy 30 minionych 
lat. Powsta o ogromne uzale nienie od rozwi za  globalnych, których dominacja 
powsta a g ównie w wyniku akceptowania dwóch zasygnalizowanych mitów trans-
formacji (cho  by o ich wi cej). Obecnie nie tylko indywidualnym u ytkownikom 
urz dze  ICT brakuje kompetencji, ale tak e brakuje ich zarz dzaj cym infrastruk-
tur  ICT przedsi biorstw i instytucji oraz ich prze o onym. Wi kszo ci Polaków 
wydaje si , i  ni sze kompetencje cyfrowe maj  tylko dojrza e i starsze roczniki 
osób pracuj cych, lecz m odzi Polacy (dzieci, wnuki) s  wietnie wyedukowani 
i doskonale radz  sobie z ICT. Jest to jednak kolejny niebezpieczny mit (Diagnoza 
2013, s. 38–48). W rzeczywisto ci m odzi s  cz sto uzale nieni od ICT, s  nimi 
zauroczeni w obszarze zastosowa  w celach rozrywkowych i towarzyskich, ale 
w efekcie s  tylko konsumentami gad etów.  
 Odnotowa  nale y ogromne zagro enie dla cyfryzacji i wirtualizacji polskiej 
gospodarki. Aktualny potencja  klasyfikuje si  na pozycjach peryferyjnych gospodar-
ki globalnej oraz niew tpliwie i wbrew mitom transformacji wymaga interwencji 
pa stwa (administracyjnego regulowania gospodarki) w obszarze kompetencji cyfro-
wych. Brak e-umiej tno ci czy te  e-kompetencji zagra a nie tylko b dnymi inter-
pretacjami zjawisk i zdarze  globalnych, ale przede wszystkim s abymi i niekonku-
rencyjnymi wynikami dzia alno ci gospodarczej (Sala, Ta ska 2008, s. 291–300). 
Niestety plany rz dowe (Polska Cyfrowa do 2020 roku) zosta y zdominowane inwe-
stowaniem w infrastruktur  ICT (93%), co zagra a nie tylko dzia aniami korupcyj-
nymi, ale tak e s ab  efektywno ci  tych inwestycji (podobnie do trwaj cych infra-
strukturalnych inwestycji w szko ach bez w a ciwie przygotowanych nauczycieli). 
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THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION OF 
THE DIGITIZATION AND VIRTUALIZATION OF POLISH ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The article is a synthetic balance of system transformation over the past 30 years 
in the context of digitization and virtualization of Polish economy. It exposes elemen-
tary quantitative data comparing the beginning of the transition from the current data. 
Formulates two myths of transformation and points to the risks resulting from them. 
Keywords: balance of transformation, e-competences, e-development, e-inclusion. 
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