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Człowiek kluczem do sukcesu cyfryzacji

LUDWIK SZAKIEL
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wielka transformacja cyfrowa nie uda się bez poczucia akceptacji oraz bezpieczeństwa wobec zacho‑
dzących zmian ze strony pracowników firm czy urzędników. Czy ich nastawienie okaże się kluczem 
do sukcesu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw i instytucji?

Gwałtowne przyspieszenie procesu cyfrowej transformacji jest jednym z  bardzo nielicznych pozytywnych 
skutków obecnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Braki i potrzeby polskiej gospodarki oraz 
administracji w tym zakresie są zdiagnozowane od dawna, a wśród najbardziej pilnych rekomendacji do wdro‑
żenia wymienia się: zapewnienie infrastruktury szybkiego internetu, upowszechnienie elektronicznej formy 
podpisu oraz czynności prawnych, a także cyfryzację procedur i usług.

Sama cyfryzacja nie jest zresztą czymś nowym: pierwsze sterowane numerycznie obrabiarki pojawiły 
się na świecie już w 1963 roku. Doświadczany obecnie etap cyfrowej transformacji jest przełomowy, gdyż 
jest powszechny, dotyczy każdej dziedziny życia, zmienia sposób, w  jaki podchodzimy do  rozwiązywania 
problemów i  generowania nowych modeli biznesowych. Wśród technologii, które spowodują radykalne 
zmiany (tzw. disruptive technologies) wymienia się: internet 5G, internet rzeczy, automatyzację pracy, robotykę, 
chmurę obliczeniową, pojazdy autonomiczne, energetykę odnawialną, druk 3D oraz genetykę.

Projekt nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 traktuje zagadnienie cyfryzacji w sposób hory‑
zontalny, co oznacza, że praktycznie każde ważne przedsięwzięcie będzie pod tym katem analizowane. Szcze‑
gólnie ważne dla regionu jest wzmocnienie cyfrowych kompetencji mieszkańców, przedsiębiorców i  insty‑
tucji publicznych. Dużym wyzwaniem będzie takie wykorzystanie cyfryzacji, aby była ona nowym motorem 
wzrostu i przełamywania wykluczenia. Niewątpliwie wzrośnie też skala zagrożeń związanych z cyberprzestęp‑
czością, stąd pojawia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego na różnych poziomach.

Transformacja cyfrowa wraz z korzyściami, jakie się z nią wiążą, jest niezbędna dla zwiększenia produktyw‑
ności, efektywności i  konkurencyjności gospodarki. Jednocześnie jest dużym zagrożeniem dla tych społe‑
czeństw, które nie będą w stanie nadążyć za technologiczną rewolucją. Ubóstwo cyfrowe, polegające zarówno 
na niewystarczającym dostępie do internetu i technologii, jak i niskich personalnych kompetencjach cyfro‑
wych, będzie prowadziło do zwiększenia nierówności, niewykorzystania ogromnego potencjału cyfrowej ery.

Podobnie jak w przypadku każdej zmiany spowodowanej technologią, najtrudniejsza może się okazać zmiana 
nastawienia i  zachowania. Wszelkie, nawet najbardziej potrzebne inwestycje mogą zostać zmarnowane, 
jeżeli nie zostanie zbudowana akceptacja dla nowych warunków i poczucie braku zagrożenia związanego np. 
z utratą miejsca pracy.

Ostatecznie, najważniejszym dla cyfrowej transformacji może się okazać transformacja człowieka.
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