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connectivity

kapitał ludzki

użycie Internetu

integracja 
cyfrowych 
technologii

cyfrowe usługi 
publiczne

Polska na 23 miejscu w rankingu DESI

Źródło: dane DESI.



Wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa: 
Polska 27 miejsce

digitalizacja firm

eCommerce

Źródło: dane DESI.



eCommerce w UE: Polska 22 miejsce

MŚP sprzedające online

obrót eCommerce

sprzedaż 
zagraniczna 
online

Źródło: dane DESI.



Digitalizacja firm: Polska 28 miejsce

dzielenie się 
informacjami 
elektronicznymi

przedsiębiorstwa 
używające RFID 
(Radio Frequency 
Identification) do 
posprzedażowej 
identyfikacji

social media

e-faktury

chmura

Źródło: dane DESI.
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Co dziesiąta polska firma wytwarza produkty lub usługi cyfrowe

3% 3%

5%

12%

Budownictwo Handel Produkcja Usługi

Udział mikro i małych firm wytwarzających produkty i usługi cyfrowe w poszczególnych 
branżach (2017)

Zachodniopomorskie (11%)
Pomorskie (11%)
kujawsko-pomorskie (10%)



10% firm 1-osobowych wytwarza produkty lub usługi cyfrowe… 

…a spośród firm zatrudniających 20-49 osób jedynie 6%

Cyfrową produkcją częściej zajmują się mikroprzedsiębiorstwa



Co piąta firma korzysta z usług chmury obliczeniowej

14%
17%

12%

21%

Budownictwo Handel Produkcja Usługi

Udział mikro i małych firm korzystających z usług chmury obliczeniowej w poszczególnych 
branżach (2017)

Lubuskie (23%)
Dolnośląskie (23%)
Małopolskie (21%)



m. Poznań (26%)
m. Kraków (25%)
Gliwicki (24%)

Udział mikro i małych firm wykorzystujących zaawansowane 
narzędzia analityczne w poszczególnych podregionach (2017)

Udział mikro i małych firm wykorzystujących zaawansowane 
narzędzia analityczne w poszczególnych województwach (2017)

Pomorskie (18%)
Wielkopolskie (17%)
Śląskie (16%)
Małopolskie (16%)

Polskie mikro i małe przedsiębiorstwa rzadko wykorzystują dane (15%) 



28% 25% 11% 5%

handel usługi produkcja budownictwo

Najczęściej dane są wykorzystywane w handlu i usługach



Udział mikro i małych firm reklamujących się w Internecie w 
poszczególnych podregionach (2017)

Rzeszowski (72%)
Jeleniogórski (71%)
Katowicki (70%)

Udział mikro i małych firm reklamujących się w Internecie w 
poszczególnych województwach (2017)

Lubuskie (66%)
Warmińsko-mazurskie (64%)
Dolnośląskie (64%)

60% polskich mikro i małych przedsiębiorstw reklamuje się w 
Internecie



Najpopularniejszym kanałem komunikacji reklamowej jest strona 
internetowa

7%

8%

14%

22%

29%

29%

36%

41%

79%

blog

strony udostępniające multimedia

baner

reklamy sieciowe

tagi na mapach internetowych

e-mail

pozycjonowanie stron www

profil w mediach
społecznościowych

strona www

Zaledwie 41% podmiotów 
posiada profil w mediach 

społecznościowych

Udział poszczególnych kanałów reklamy wykorzystywanych przez mikro i małe 
przedsiębiorstwa (2017)



Gliwicki (54%)
Wrocławski (51%)
m. Kraków (51%)

Udział mikro i małych firm wykorzystujących kanały sprzedaży z 
zakresu handlu elektronicznego w poszczególnych podregionach (2017)

Udział mikro i małych firm wykorzystujących kanały sprzedaży z zakresu 
handlu elektronicznego w poszczególnych województwach (2017)

Lubuskie (28%)
Małopolskie (27%)
Dolnośląskie (27%)
Warmińsko-mazurskie (27%)

Jedynie co czwarte polskie mikro i małe przedsiębiorstwo prowadzi 
sprzedaż internetową



5% polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż towarów i usług na rynkach 
zagranicznych za pośrednictwem e-commerce

4%

5%

6%

powyżej 12 lat

4-12 lat

0-3 lata

Udział mikro i małych firm uczestniczących w internetowym 
handlu transgranicznym według czasu istnienia na rynku (2017)

Najważniejsze zagraniczne rynki zbytu w internetowym handlu 
transgranicznym, wskazywane przez polskie podmioty (2017)

6%

15%

24%

Najmłodsze przedsiębiorstwa, obecne na 
rynku 0-3 lata, stanowią największą część 
podmiotów eksportujących produkty lub 

usługi poza granice kraju



14%

29%
32%

36%

43%

57%

aplikacja mobilna sklep internetowy serwisy branżowe portale społecznościowe internetowa platforma
handlowa

zamówienia e-mail

Jedynie 14% podmiotów wykorzystuje aplikacje mobilne

Udział poszczególnych kanałów sprzedaży online wykorzystywanych przez mikro 
i małe przedsiębiorstwa (2017)



Polskie firmy powszechnie korzystają z usług bankowości elektronicznej

84%

91%

91%

powyżej 12 lat

4-12 lat

0-3 lata

Udział mikro i małych korzystających z bankowości elektronicznej według czasu istnienia na 
rynku (2017)

Śląskie (91%)
Małopolskie (91%)
Dolnośląskie (90%)



Co dziesiąta firma nie korzysta z bankowości elektronicznej

4%

8%

14%

20%

20%

26%

ograniczenia techniczne

bankowość elektroniczna jest zbyt skomplikowana

obawa o bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

przywiązanie do rozliczania się w okienku

brak potrzeby

rozliczenia wyłącznie gotówkąZgłaszane przez mikro i małe przedsiębiorstwa powody niekorzystania 
z bankowości elektronicznej (2017)

44% podmiotów korzysta 
z mobilnej bankowości 

elektronicznej



83%

17%Zainwestuje

Nie zainwestuje

31%

40%

23%

7%
< 5 tys. zł

5 tys. - 10 tys. zł

10 tys. - 50 tys. zł

> 50 tys. zł

Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie zamierza inwestować w 
technologie cyfrowe

Planowane zwiększenie nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw na nowe technologie 
w najbliższych 12 miesiącach (2017)


