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Opis projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans” 

Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) 
to największe przedsięwzięcie 
dotyczące edukacji cyfrowej 
Polaków 50+ w historii naszego kraju 
realizowane przez Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie” i Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. 

 
Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji cyfrowej Polaków jest zaproszenie do 

współpracy 2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – 

nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej. Wszyscy Latarnicy wezmą udział  w unikalnym w skali kraju 

programie szkoleniowym, po zakończeniu którego uzyskają certyfikaty trenerów kompetencji cyfrowych.  

 

Po przeszkoleniu Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne w swoich 

lokalnych środowiskach. Dwustu najlepszych Latarników, którzy opracują "Lokalne Plany Edukacji 

Cyfrowej" otrzyma dofinansowanie swoich działań edukacyjnych - oczekuje się, że każdy z 200 lokalnych 

liderów, realizujących ogólnopolski program edukacji cyfrowej przeszkoli w ciągu 18 miesięcy 

realizacji Projektu 270 osób wykluczonych cyfrowo, zamieszkałych na terenie działań lidera (łącznie 

54 000 osób w skali kraju).  

 

W ramach realizacji projektu powstanie ogólnopolskie centrum kompetencji cyfrowych, które 

zapewniać będzie stały dostęp do wiedzy na temat zwalczania wykluczenia cyfrowego oraz szkoleń, a także 

prowadzić będzie badania na temat uwarunkowań edukacji w zakresie korzystania w życiu codziennym i pracy z 

Internetu oraz innych rozwiązań technologii teleinformatycznych.  

 

Projekt zakłada również stworzenie krajowej sieci organizacji i instytucji działających na rzecz 

podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych pod marką POLSKI CYFROWEJ RÓWNYCH SZANS, stanowiących 

nową sieciową infrastrukturę modernizacyjną kraju. 

 

Dzięki zwiększeniu upowszechnienia kompetencji cyfrowych dorosłych oraz wzrostowi świadomości korzyści z 

Internetu zwiększy się popyt na usługi elektroniczne oraz na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapewni w ramach projektu wsparcie w formie kompleksowych 

działań doradczych w realizacji trudnych i niezwykle złożonych projektów inwestycyjnych na 

rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce.   

 

14 maja 2012 r. podczas corocznego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie, projekt "Polska 

Cyfrowa Równych Szans" został uhonorowany prestiżową nagrodą WSIS Project Prize 2012. 

 

Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach „Projektu systemowego – działania na 

rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka.  
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Wprowadzenie 

Wzrost gospodarczy oraz proces zbliżania się Polski do poziomu najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy i 
świata jest ściśle związany z kapitałem intelektualnym. Ten znowu nie jest w stanie rozwijać się bez 
odpowiedniego poziomu wiedzy. Specyfika dzisiejszego świata, tempo zmian oraz starzenie się informacji 
wymaga ciągłego uczenia się, co określane jest mianem life-long learning. Równocześnie, podkreśla się także 
konieczność uczenia się we wszystkich rolach życiowych (life-wide learning). Tylko wówczas dorosły człowiek 
będzie w stanie  podnosić i uaktualniać kwalifikacje zawodowe, ale także  być aktywnym społecznie. 

Jednym z aspektów uczenia się we wszystkich rolach życiowych jest cyfryzacja obiegu informacji i 
wykorzystywanie jej do kontaktów między ludzkich oraz między instytucjonalnych. Integracja cyfrowa 
pokolenia 45+ jest tego szczególnym przykładem. Rozwój technologii informatycznych w tym Internetu dokonał 
się  przede wszystkim w ostatnich dwóch dekadach, czyli wówczas, gdy obecne pokolenie 45+ było już dorosłe, a 
etap ich nauki często już zakończony. Tym samym dziś jest to pokolenie charakteryzujące się najbardziej 
dotkliwym wykluczeniem cyfrowym, nie czerpiąc korzyści związanych z digitalizacją świata. 

Na zlecenie Stowarzyszenia „Miasta  w Internecie”, w ramach projektu systemowego1 PO IG 8.3, PwC  
przeprowadziło analizę mającą na celu pokazanie potencjalnych korzyści z integracji cyfrowej pokolenia 45+. 
Badanie to zrealizowane zostało przede wszystkim przy użyciu  metod ekonometrycznych i oparte zostało na 
danych  jednostkowych z cyklicznie realizowanego badania pt. „Diagnoza społeczna” oraz na rezultatach 
dedykowanego badania ankietowego,  przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 536 osób. 

Badanie przeprowadzono w taki sposób, aby pokazać korzyści dla samego pokolenia 45+, a także dla wybranych 
instytucji publicznych i sektora prywatnego. Obok kwantyfikowalnych korzyści, obejmujących m.in. wzrost 
dochodów netto, wzrost zatrudnienia, zwiększenie wpływów z tytułu podatków i składek zdrowotnych i 
emerytalnych, autorzy raportu starali się także uwzględnić inne aspekty, odnoszące się m.in. do zmian 
aktywności społecznej badanej populacji. 

Niniejsze badanie obejmuje tylko wybrane elementy, które można oczywiście  rozszerzać i pogłębiać w 
dodatkowych analizach, co wielokrotnie sugerujemy w tekście. Wyboru aspektów, które poddaliśmy analizie 
dokonaliśmy przede wszystkim ze względu na ich wagę dla samych zainteresowanych, ale także w taki sposób 
aby możliwe było ich wyliczanie w spójny metodologicznie sposób oraz aby były one możliwe do 
przyporządkowania do badanej grupy wiekowej. Równocześnie wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie 
wskazują na istniejące potencjalne korzyści wynikające z integracji cyfrowej pokolenia 45+. Wielkości 
uzyskanych szacunkowych kwot mogą ponadto posłużyć do ustalenia priorytetów dalszych działań. 

Główna część niniejszego raportu prezentuje omówienie osiągniętych przez nas wyników. Prezentujemy w niej 
zarówno szacunki potencjalnych korzyści, które osiągnąć mogą sami zainteresowani, ale także korzyści jakie 
wynikną z integracji cyfrowej starszego pokolenia Polaków dla wybranych  instytucji publicznych oraz sektora 
prywatnego. Integralną częścią raportu są także dwa aneksy: metodyczny, szczegółowo opisujący nasze 
podejście badawcze i  wykorzystane przez nas źródła danych i informacji oraz aneks statystyczny pokazujący 
szczegółowe wyniki naszych szacunków dla poszczególnych podgrup ludności.  

  

                                                             
1 Przygotowanie raportu sfinansowano z: „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju 
szerokopasmowego dostępu do Internetu” Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. 
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1 Korzyści pokolenia 45+ wynikające z korzystania 
z Internetu oraz komunikacji elektronicznej 

Integracja cyfrowa została zdefiniowana na potrzeby tego opracowania jako korzystanie z komputera i 
internetu2 w domu, w pracy lub dowolnym innym miejscu oraz jeśli zadeklarowane zostało jego użytkowanie 
przez co najmniej godzinę w tygodniu badania. Jednocześnie wszelkie obliczenia  przeprowadzone są dla 
zmiany obecnego stanu integracji cyfrowej (czyli odsetka osób aktualnie użytkujących komputer i internet), do 
integracji pełnej (100%). Pełna integracja cyfrowa oznacza natomiast, że komputer i internet użytkują wszystkie 
osoby z pokolenia 45+. Nasze wyliczenia dotyczą więc stanu idealnego, osiągnięcie którego traktować należy 
jako cel maksimum działań zmierzających do włączenia w cyfrowy świat przedstawicieli starszej generacji 
Polaków.  

Aktualna wysokość poziomu integracji cyfrowej osób powyżej 45 roku życia została zaprezentowana na 
Wykresie 1. 

Wykres 1. Odsetek użytkujących komputer w zależności od cech społeczno-demograficznych  

 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Obecna średnia stopa integracji cyfrowej pokolenia 45+ w Polsce wynosi 31,5%. Najniższe stopnie cyfryzacji, 
wynoszące zaledwie 1,1% i 3,5% odpowiednio dla kobiet i mężczyzn, występują wśród osób powyżej 65 roku 
życia zamieszkujących tereny wiejskie. Wyższe współczynniki integracji cyfrowej charakteryzują mieszkańców 
miast, przede wszystkim osoby między 45 a 59 rokiem życia, dla których poziom cyfryzacji wynosi 71,2% 
(kobiety) i 64,5% (mężczyźni), znacznie przekraczając zatem krajową średnią.  

                                                             
2 W badaniu Diagnoza Społeczna nie ma bezpośredniego pytania o korzystanie z internetu. Można natomiast 
wnioskować o liczbie korzystających z internetu na podstawie wypełniania, bądź nie, osobnej części ankiety 
skierowanej tylko do korzystających z internetu. W raporcie „Diagnoza Społeczna 2011 – warunki i jakość życia 
Polaków” ocenia się (str.305), iż w roku 2011”używanie komputera jest praktycznie równoważne korzystaniu 
także z sieci”. Regularne użytkowanie komputera jest więc traktowane z tym badaniu jako równoznaczne 
integracji cyfrowej.  
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Korzyści płynące z integracji cyfrowej pokolenia 45+ należy rozpatrywać w dwóch kontekstach: społecznym i 
ekonomiczno-finansowym. Społeczny wydźwięk digitalizacji utożsamiono ze wzmożeniem aktywności 
społecznej, ekonomiczno-finansowy  – ze zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem płac osób z cyfrowo 
wykluczonej dotychczas grupy. Analiza integracji cyfrowej w oparciu o oba wymienione obszary pozwoli na 
kompleksowe ujęcie i oszacowanie korzyści wynikających z korzystania z Internetu oraz komunikacji 
elektronicznej przez osoby z pokolenia 45+. 

1.1 Zwiększenie zatrudnienia 

Wpływ nabycia kompetencji cyfrowych na wysokość stopy zatrudnienia osób z pokolenia 45+ został 
przeanalizowany w oparciu o zróżnicowanie badanej grupy przy uwzględnieniu przedziałów wiekowych, 
podziału na kobiety i mężczyzn oraz w zależności od miejsca zamieszkania (miasto lub wieś). Szacunki te zostały 
wykonane metodami ekonometrycznymi przy  użyciu danych jednostkowych pochodzących z badania 
„Diagnoza Społeczna 2011”3. 

W skali całego kraju nabycie kompetencji cyfrowych wpłynie na istotny, bo wynoszący blisko 18% wzrost stopy 
zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia. Analiza skutków integracji cyfrowej na wielkość stopy zatrudnienia 
pokolenia 45+ wskazuje na jednej płaszczyźnie kobiety, a na drugiej mieszkańców wsi jako głównych odbiorców 
korzyści z niej wynikających: średnia stopa zatrudnienia mieszkańców wsi podniesie się o prawie 22%, z kolei 
kobiet – o 20%.  

1.1.1  Mieszkańcy miast 

Aktualny, uśredniony odsetek zatrudnionych w badanej grupie wynosi 38%. Najwyższa stopa zatrudnienia 
charakteryzuje grupę mężczyzn w wieku 45-59 lat, najniższa – kobiety po 65 roku życia. Nabycie kompetencji 
cyfrowych przez mieszkańców miast z pokolenia 45+ spowoduje wzrost aktualnej, uśrednionej stopy 
zatrudnienia do poziomu 43,8% (patrz Tabela 1). 

Tabela 1. Stopa zatrudnienia osób z pokolenia 45+ mieszkających w miastach przed i po 
integracji cyfrowej  

Wiek Płeć Populacja 
Aktualna stopa 

zatrudnienia 

Przewidywana stopa 
zatrudnienia po 

cyfryzacji 

Procentowy 
wzrost stopy 
zatrudnienia 

45-59 
kobieta 2 592 444 60,4% 67,8% 12,3% 

mężczyzna 2 273 268 73,5% 80,5% 9,6% 

60-64 
kobieta 934 280 15,1% 20,7% 37,2% 

mężczyzna 740 627 34,1% 43,6% 27,9% 

65+ 
kobieta 2 136 765 3,1% 5,6% 79,1% 

mężczyzna 1 288 372 7,1% 10,8% 51,3% 

Ogółem - miasto 9 965 756 38,0% 43,8% 15,2% 

Ogółem - pokolenie 45+ 15 843 753 38,9% 45,8% 17,7% 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Największe korzyści z integracji cyfrowej odniosą obywatele powyżej 65 roku życia – stopy zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn wzrosną odpowiednio o 79% i 51%. W ujęciu wielkościowym okazuje się, że digitalizacja pokolenia 
45+ doprowadzi się do najsilniejszego bezwzględnego wzrostu zatrudnienia kobiet między 45 a 59 rokiem życia 
- dzięki nabyciu kompetencji cyfrowych liczba pracujących w tej grupie społecznej wzrośnie o ponad 191 tys.  

                                                             
3 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące metodyki badań zawarte są Aneksie Metodycznym.  
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1.1.2 Mieszkańcy wsi 

Integracja cyfrowa mieszkańców wsi doprowadzi do wzrostu wielkości zatrudnienia pokolenia 45+ o ponad 
jedną piątą, z aktualnego poziomu 40% do 49% (patrz Tabela 2). Obecnie największą stopą zatrudnienia na wsi, 
tak samo jak i w mieście, charakteryzuje się grupa mężczyzn między 45 a 59 rokiem życia, wśród których 
analizowany odsetek wynosi ponad 77%.  

Tabela 2. Stopa zatrudnienia osób z pokolenia 45+ mieszkających na obszarach wiejskich przed 
i po integracji cyfrowej 

Wiek Płeć Populacja 
Aktualna stopa 

zatrudnienia 

Przewidywana stopa 
zatrudnienia po 

cyfryzacji 

Procentowy 
wzrost stopy 
zatrudnienia 

45-59 
kobieta 1 469 254 59,0% 70,1% 18,7% 

mężczyzna 1 574 766 77,1% 86,9% 12,6% 

60-64 
kobieta 434 165 13,5% 21,8% 61,2% 

mężczyzna 419 304 32,1% 46,0% 43,2% 

65+ 
kobieta 1 213 334 3,5% 7,9% 127,3% 

mężczyzna 767 174 7,2% 13,5% 86,8% 

Ogółem - wieś 5 877 997 40,4% 49,1% 21,6% 

Ogółem - pokolenie 45+ 15 843 753 38,9% 45,8% 17,7% 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Włączenie cyfrowe mieszkańców wsi doprowadzi do najsilniejszego przyrostu zatrudnienia w grupie obywateli 
powyżej 65 roku życia, powodując wzrost stopy zatrudnienia kobiet o ponad 127% a mężczyzn – o blisko 87%. 
Największym bezwzględnym beneficjentem zwiększenia zatrudnienia w wyniku integracji cyfrowej będą kobiety 
w wieku 45-59 lat – zatrudnienie w tej grupie wzrośnie o blisko 19%, czyli o ponad 162 tys. osób. 

Przewiduje się, że całkowity wzrost zatrudnienia osiągnięty jako wynik integracji cyfrowej 
pokolenia 45+dzięki integracji obejmie 1 mln osób. Konsekwencją zwiększenia się liczby pracujących 
osób powyżej 45 roku życia będzie wzrost średnich, a co za tym idzie – również sumarycznych dochodów netto 
osiąganych przez obywateli w wieku 45+.  

Roczne dodatkowe przychody finansowe, odnoszone do wszystkich Polaków powyżej 45 roku życia a osiągnięte 
dzięki zwiększeniu się poziomu zatrudnienia w tej grupie, kształtować mają się na poziomie 12,5 mld zł.  

1.2 Wzrost płac 

Wraz z prognozowanym zwiększeniem zatrudnienia integracja cyfrowa pokolenia 45+ skutkować ma wzrostem 
zarobków dotychczas zatrudnionych osób. Podwyższenie średniego poziomu płac pracowników nastąpi nie tylko 
dzięki nabyciu przez obywateli z pokolenia 45+ umiejętności korzystania z Internetu oraz komunikacji 
elektronicznej, ale stanowić będzie pochodną zwiększonej dostępności edukacji, rozumianej jako możliwość 
podnoszenia kwalifikacji dzięki internetowej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej. 

1.2.1 Mieszkańcy miast 

Aktualny średni miesięczny dochód osoby z pokolenia 45+ mieszkającej w mieście wynosi 2183 zł i jest o ponad 
200 zł wyższy niż średni dochód rozpatrywanej grupy wiekowej w Polsce (patrz Tabela 3). Wzrost płac 
spowodowany integracją cyfrową spowoduje zwiększenie się dochodu netto mieszkańców miast powyżej 45 
roku życia o średnio 82 zł miesięcznie, przyczyniając się do osiągnięcia przez tę grupę Polaków sumarycznych 
rocznych korzyści w wysokości 3,7 mld zł. 
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Tabela 3.Płace osób z pokolenia 45+ mieszkających  w miastach przed i po integracji cyfrowej  

Wiek Płeć Populacja 

Aktualny 
średni 

miesięczny 
dochód 

Średni 
miesięczny 

dochód 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Średni 
procentowy 

wzrost 
dochodu po 

pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Średnia 
różnica 

miesięcz
nego 

dochodu 

Sumaryczny 
roczny wzrost 

dochodu 

45-59 
kobieta 1 566 006 1 958,66 zł 2 012,01 zł 2,7% 53,35 zł 1 002 506 839,26 zł 

mężczyzna 1 670 015 2 261,56 zł 2 357,28 zł 4,2% 95,72 zł 1 918 291 657,72 zł 

60-64 
kobieta 141 190 2 480,62 zł 2 595,49 zł 4,6% 114,87 zł 194 627 854,27 zł 

mężczyzna 252 514 2 460,94 zł 2 596,26 zł 5,5% 135,32 zł 410 041 254,86 zł 

65+ 
kobieta 66 929 2 977,69 zł 3 093,98 zł 3,9% 116,29 zł 93 395 731,14 zł 

mężczyzna 91 943 2 782,50 zł 2 881,94 zł 3,6% 99,44 zł 109 711 095,30 zł 

Ogółem – 
pracujący w 
miastach 

3 788 597 2 183,11 zł 2 265,12 zł 3,8% 82,01 zł 3 728 574 432,54 zł 

Ogółem pracujący 
- pokolenie 45+ 

6 161 153 1 980,43 zł 2 079,59 zł 5,0% 99,16 zł 7 331 417 086,81 zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Najwyższy, bo przekraczający średnią krajową wzrost płac zostanie zanotowany wśród mężczyzn między 60 a 64 
rokiem życia – ich dochód wzrośnie dzięki umiejętności korzystania z Internetu i powszechności edukacji o 
5,5%, czyli o blisko 115 zł, osiągając poziom 2596 zł. Najlepiej zarabiającą grupę po integracji cyfrowej stanowić 
będą kobiety po 65 roku życia, których dochód ukształtuje się na poziomie przekraczającym 3094 zł. Najniższy, 
bo wynoszący zaledwie 2,7% przyrost dochodów związany z integracją cyfrową został przypisany najmniej 
zarabiającej obecnie grupie - kobietom między 45 a 59 rokiem życia. Ich średnia płaca netto zwiększy się o 53,35 
zł i wyniesie 2012 zł. 

1.2.2 Mieszkańcy wsi 

Digitalizacja mieszkańców wsi z pokolenia 45+ wpłynie na bardziej istotne niż w przypadku osób mieszkających 
w miastach zwiększenie się poziomu ich płac. Uśredniony procentowy wzrost zarobków netto osób powyżej 45 
roku życia zamieszkujących wsie wyniesie 7,6% i uplasuje ich dochody netto na poziomie 1783 zł (patrz Tabela 
4). Sumaryczne korzyści ok.  2,4  mln mieszkańców wsi – utożsamiane ze wzrostem płac i jego skutkami w skali 
roku - wyniosą 3,6 mld zł. 

Tabela 4.Płace osób z pokolenia 45+ mieszkających na obszarach wiejskich przed i po integracji 
cyfrowej  

Wiek Płeć Populacja 
Aktualny 

średni 
dochód 

Średni 
dochód 

miesięczny 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Średni 
procentowy 

wzrost 
dochodu po 

pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Średnia 
różnica 

miesięcznego 
dochodu 

Sumaryczny roczny 
wzrost dochodu 

45-59 
kobieta 866 935 1 489,69 zł 1 580,37 zł 6,1% 90,68 zł 943 397 098,23 zł 

mężczyzna 1 214 653 1 824,04 zł 1 976,16 zł 8,3% 152,12 zł 2 217 317 334,04 zł 

60-64 
kobieta 58 693 1 366,09 zł 1 458,72 zł 6,8% 92,63 zł 65 243 132,99 zł 

mężczyzna 134 614 1 614,74 zł 1 761,91 zł 9,1% 147,16 zł 237 725 054,38 zł 

65+ 
kobieta 42 337 982,05 zł 1 076,06 zł 9,6% 94,01 zł 47 759 783,67 zł 

mężczyzna 55 325 1 530,23 zł 1 667,90 zł 9,0% 137,67 zł 91 400 250,94 zł 
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Ogółem pracujący 
- wieś 

2 372 556 1 656,79 zł 1 783,33 zł 7,6% 126,55 zł 3 602 842 654,26 zł 

Ogółem pracujący 
- pokolenie 45+ 

6 161 153 1 980,43 zł 2 079,59 zł 5,0% 99,16 zł 7 331 417 086,81 zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Największe względne korzyści z digitalizacji odniosą najmniej obecnie liczebne grupy - kobiety i mężczyźni po 
65 roku życia, których miesięczne dochody netto wzrosną odpowiednio średnio o 9,6% i 9%. Płace najlepiej 
obecnie zarabiających – mężczyzn w wieku 45-65 lat – zwiększą się o około 150 zł w skali miesiąca, generując 
blisko 2,5 mld zł rocznych korzyści finansowych w tej grupie. Analiza procentowego przyrostu zarobków 
mieszkańców wsi spowodowanych digitalizacją wykluczonych dotychczas obywateli wykazuje zwiększanie się 
wraz z wiekiem korzyści z nabywania szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych.  

1.2.3 Podnoszenie kwalifikacji i edukacja z wykorzystaniem narzędzi internetowych 

Zaprezentowane powyżej dane określające wzrost płac spowodowany digitalizacją niezintegrowanych cyfrowo 
pracujących przedstawicieli pokolenia 45+ uwzględniają korzyści mieszkańców wynikające zarówno z samego 
faktu nabycia umiejętności wykorzystywania Internetu i komunikacji elektronicznej, jak również ze 
zwiększonych możliwości czerpania wiedzy  - zarówno zwiększonego dostępu do tradycyjnych form edukacji, ale 
także z internetowej oferty edukacyjno-szkoleniowej. 

Analiza wpływu upowszechnienia edukacji ustawicznej, (uczenia się przez całe życie) na wzrost zarobków 
Polaków z grupy 45+ została zarysowana w oparciu o dane z Tabeli 5, odnoszącej się do sytuacji w miastach, 
oraz Tabeli 6, prezentującej prognozy dotyczące mieszkańców wsi. 

1.2.3.1 Mieszkańcy miast 

Aktualnie średnio 11,6% pracujących mieszkańców miast z pokolenia 45+ korzysta z dostępnej oferty 
szkoleniowo-edukacyjnej (patrz Tabela 5). Najwyższy, bo wynoszący aż 22,2% odsetek charakteryzuje grupę 
kobiet po 65 roku życia, najniższy – kobiety w wieku 60-64 lata. Pełna cyfryzacja pokolenia 45+ spowoduje 
wzrost zainteresowania edukacją elektroniczną i doprowadzi do zwiększenia się grupy korzystających z 
tradycyjnych i wirtualnych narzędzi edukacyjnych o blisko 2 p.p. 

 

Tabela 5. Dochód netto osób pracujących z pokolenia 45+ mieszkających w miastach przed i po 
integracji cyfrowej w powiązaniu z ich edukacją ustawiczną  

Wiek Płeć 
Edukacja 

ustawiczna - 
stan obecny 

Edukacja 
ustawiczna - 
po cyfryzacji 

Średni dochód 
miesięczny 

niekorzystających 
z edukacji  

Średni dochód 
miesięczny  

korzystających 
z edukacji  

Sumaryczny 
roczny wzrost 
dochodów po 

cyfryzacji 

45-59 
kobieta 14,1% 16,0% 1 953,57 zł 2 080,55 zł 46 443 390,39 zł 

mężczyzna 9,5% 11,3% 2 487,48 zł 2 649,17 zł 56 331 714,52 zł 

60-64 
kobieta 6,2% 7,5% 2 411,02 zł 2 567,74 zł 3 447 417,97 zł 

mężczyzna 11,1% 13,5% 2 585,38 zł 2 753,43 zł 12 257 894,44 zł 

65+ 
kobieta 22,2% 27,2% 2 627,56 zł 2 798,35 zł 6 786 671,91 zł 

mężczyzna 8,9% 10,2% 3 236,67 zł 3 447,06 zł 3 018 489,25 zł 

Ogółem - miasto 128 285 578,48 zł 

Ogółem - 
pokolenie 45+ 

210 353 131,25 zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 
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Rosnąca popularność edukacji ustawicznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu się miesięcznych 
zarobków netto.  Nabywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji z wykorzystaniem Internetu wpłynie na 
podwyższenie się dochodów netto zintegrowanej cyfrowo grupy Polaków z pokolenia 45+  o średnio 6,5%. 
Z ponad 3,7 mld zł rocznych korzyści finansowych mieszkańców miast wynikających z cyfryzacji pokolenia 45+ 
ponad 128 mln zł zostanie wygenerowane jako odrębny efekt zwiększonego wykorzystania oferty szkolno-
edukacyjnej dla osób dorosłych. 

1.2.3.2 Mieszkańcy wsi 

Tabela 6. Dochód netto osób pracujących z pokolenia 45+ mieszkających na obszarach wiejskich 
przed i po integracji cyfrowej  w powiązaniu z ich edukacją ustawiczną 

Wiek Płeć 
Edukacja 

ustawiczna - 
stan obecny 

Edukacja 
ustawiczna- 
po cyfryzacji 

Średni dochód 
miesięczny  

niekorzystających 
z edukacji 

ustawicznej 

Średni dochód 
miesięczny  

korzystających 
z edukacji 

ustawicznej 

Sumaryczny 
roczny wzrost 
dochodów po 

cyfryzacji 

45-59 
kobieta 4,5% 6,6% 1 393,64 zł 1 484,23 zł 19 890 960,51 zł 

mężczyzna 5,0% 8,3% 1 835,93 zł 1 955,27 zł 56 502 134,01 zł 

60-64 
kobieta 1,4% 2,4% 1 181,41 zł 1 258,20 zł 550 092,05 zł 

mężczyzna 2,7% 5,0% 1 653,06 zł 1 760,51 zł 4 032 760,18 zł 

65+ 
kobieta 0,6% 1,4% 1 116,42 zł 1 188,99 zł 304 725,30 zł 

mężczyzna 1,7% 2,9% 1 455,27 zł 1 549,86 zł 786 880,72 zł 

Ogółem - wieś 82 067 552,78 zł 

Ogółem - 
pokolenie 45+ 

210 353 131,25 zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Integracja cyfrowa pokolenia 45+ doprowadzić ma do  poprawy uczestnictwa w  edukacji ustawicznej również 
na obszarach wiejskich, gdzie przewidywany odsetek beneficjentów nowoczesnych możliwości podnoszenia 
kwalifikacji wzrosnąć ma z dotychczasowych 4,4% do 7,1%. Najsilniejszy względny wzrost zainteresowania i 
wykorzystania nowych narzędzi nastąpi wśród obecnie najmniej zaangażowanej w proces edukacyjny grupy 
obywateli, czyli kobiet po 65 roku życia. 

Średni wzrost dochodów netto Polaków 45+ wynikający ze wzrostu  uczestnictwa w edukacji w tej grupie 
wiekowej wyniesie 6,5%. Roczne korzyści ze zwiększonego wykorzystania istniejącej oferty szkoleniowej i 
edukacyjnej osiągnięte przez wszystkie osoby powyżej 45 roku życia mieszkające na wsiach wyniosą zatem 
ponad 82 mln, co wraz ze 128 mln zł wygenerowanymi przez mieszkańców miast da sumę 210 mln zł. 

Powyższa analiza wpływu zwiększenia wykorzystania dostępnych narzędzi edukacyjnych na wzrost zarobków 
ma charakter ogólny i stanowić może wstęp do dalszych, szczegółowych badań. Weryfikacja zależności między 
wzrostem zainteresowania ofertą szkoleniowo-edukacyjną, a bezpośrednimi korzyściami finansowymi 
osiąganymi przez Polaków z pokolenia 45+ powinna mieć charakter przekrojowy i uwzględniać nie tylko 
różnorodność form edukacji dla dorosłych, lecz także specyfikę oczekiwań i potrzeb konkretnych grup 
wiekowych wobec dostępnych form i narzędzi pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. 

1.3 Zwiększona aktywność społeczna 

Digitalizacja pokolenia 45+, poza oczywistymi korzyściami materialnymi – wzrostem zatrudnienia i wzrostem 
zarobków analizowanej grupy obywateli – przyczyni się również do uzyskania przez dojrzałą część 
społeczeństwa niekwantyfikowanych korzyści, identyfikowanych ze zwiększeniem się aktywności społecznej. 
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Poprawa jakości życia obywateli z pokolenia 45+, którą utożsamiono z faktem silniejszego aktywnego 
zaangażowania w życie społeczne – uczestnictwem w imprezach publicznych, wykonywaniem  nieodpłatnych 
prac na rzecz organizacji społecznych lub osób spoza rodziny  a także  członkostwem w organizacjach 
społecznych bądź religijnych – została zbadana i przeanalizowana w podziale na osoby pracujące i niepracujące. 
Za czynnik, który umożliwi kwantyfikowane ujęcie korzyści płynących ze zwiększenia aktywności społecznej w 
wyniku integracji cyfrowej posłuży wyrażony procentowo wzrost liczby osób biorących aktywny udział w życiu 
społecznym. 

1.3.1 Osoby pracujące 

W Tabeli 7 zaprezentowane zostały aktualne i prognozowane wielkości określające aktywność społeczną 
pracujących mieszkańców wsi i miast. 

Tabela 7. Aktywność społeczna osób pracujących z pokolenia 45+ przed i po integracji cyfrowej  

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć Populacja 

Aktualna 
liczba osób 
aktywnych 
społecznie 

Liczba osób 
aktywnych 

społecznie po 
integracji 
cyfrowej 

Procentowy 
wzrost liczby 

osób aktywnych 
społecznie 

45-59 

miasto 
kobieta 1 566 006 620 293 672 071 8,3% 

mężczyzna 1 670 015 696 311 765 216 9,9% 

Wieś 
kobieta 866 935 383 004 450 991 17,8% 

mężczyzna 1 214 653 643 459 764 204 18,8% 

60-64 

miasto 
kobieta 141 190 73 374 81 980 11,7% 

mężczyzna 252 514 108 756 122 847 13,0% 

Wieś 
kobieta 58 693 21 800 27 262 25,1% 

mężczyzna 134 614 73 761 91 576 24,2% 

65+ 

miasto 
kobieta 66 929 31 570 35 611 12,8% 

mężczyzna 91 943 47 150 51 480 9,2% 

wieś 
kobieta 42 337 10 830 14 756 36,2% 

mężczyzna 55 325 23 974 30 488 27,2% 

Ogółem pracujący obywatele 45+ 6 161 153 2 734 285 3 108 481 13,7% 

Ogółem obywatele 45+ 15 843 753 5 604 438 6 919 714 23,5% 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Zgodnie z przyjętą definicją aktualnie najbardziej aktywną społecznie grupą pracujących okazują się być 
mężczyźni w wieku 45-64 lata mieszkający na wsi, najmniej – kobiety powyżej 65 roku życia, również 
zamieszkujące tereny wiejskie.  

Najsilniejszy, przewyższający poziom 20% wzrost uczestnictwa pokolenia 45+ w życiu społecznym zostanie 
uzyskany wśród osób powyżej 60 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich, głównie wśród kobiet. 
Zdecydowanie mniejszy będzie wpływ integracji cyfrowej na zwiększenie aktywności społecznej pracujących 
Polaków 45+ mieszkających w miastach – liczba aktywnej społecznie ludności, zarówno kobiet jak i mężczyzn, 
wzrośnie o około 10%. 
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1.3.2 Osoby niepracujące 

Informacje dotyczące aktualnych i przewidywanych wielkości reprezentujących aktywność społeczną 
niepracujących mieszkańców miast zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 8.Aktywność społeczna osób niepracujących z pokolenia 45+ przed i po integracji 
cyfrowej  

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć Populacja 

Aktualna 
liczba osób 
aktywnych 
społecznie 

Liczba osób 
aktywnych 

społecznie po 
integracji 
cyfrowej 

Procentowy 
wzrost liczby 

osób aktywnych 
społecznie 

45-59 

miasto 
kobieta 1 026 438 289 237 357 639 23,6% 

mężczyzna 603 253 158 899 196 521 23,7% 

Wieś 
kobieta 602 319 208 827 268 840 28,7% 

mężczyzna 360 113 146 019 184 311 26,2% 

60-64 

miasto 
kobieta 793 090 254 881 325 945 27,9% 

mężczyzna 488 113 179 435 223 354 24,5% 

Wieś 
kobieta 375 472 123 782 166 739 34,7% 

mężczyzna 284 690 132 044 171 965 30,2% 

65+ 

miasto 
kobieta 2 069 836 528 006 753 430 42,7% 

mężczyzna 1 196 429 381 941 500 839 31,1% 

wieś 
kobieta 1 170 997 234 199 342 637 46,3% 

mężczyzna 711 849 232 883 319 012 37,0% 

Ogółem niepracujący obywatele 45+ 9 682 600 2 870 153 3 811 232 32,8% 

Ogółem obywatele 45+ 15 843 753 5 604 438 6 919 714 23,5% 

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie danych jednostkowych z badania „Diagnoza Społeczna 2011” 

Stopień uczestnictwa osób niepracujących w życiu społecznym jest zdecydowanie niższy niż w przypadku 
zatrudnionych, jednakże i w tym gronie najmniej aktywną społecznie grupę stanowią kobiety powyżej 65 roku 
życia a najbardziej – mężczyźni w wieku 45-64 lata zamieszkujący wsie. 

Najwyższy, bo przekraczający 40% wzrost liczby aktywnych społecznie po integracji cyfrowej odnotowany 
zostanie wśród kobiet powyżej 65 roku życia z miast i wsi. W rozpatrywanej grupie niepracujących najmniejsze 
korzyści odniosą osoby w wieku 45-59 lat mieszkające w miastach - ich uczestnictwo w życiu społecznym 
wzrośnie najsłabiej, o niecałe 24%. Korzyści odnoszone przez niepracujących mieszkańców miast będą wyższe 
od korzyści osób niepracujących i zamieszkujących tereny wiejskie, lecz w mniejszym stopniu niż zostało to 
wskazane w analizowanym w poprzednim punkcie przypadku zatrudnionych. 

Ogólnie wyniki naszych szacunków wskazują, iż w skali całego kraju zwiększenie poziomu integracji cyfrowej z 
obecnych 31,5% do 100% spowodowałoby wzrost liczby osób aktywnych społecznie o 23,5%. Głównymi 
beneficjentami wzmocnienia kapitału społecznego pozostaną osoby niepracujące, zwłaszcza kobiety powyżej 60 
roku życia. Odsetek pracujących, którzy zwiększą swoją aktywność społeczną po integracji cyfrowej oscyluje w 
granicach 14% i jest zdecydowanie wyższy wśród mieszkańców terenów wiejskich.  
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2 Oszczędności pokolenia 45+ wynikające 
z korzystania z Internetu oraz komunikacji 
elektronicznej 

Integracja cyfrowa osób powyżej 45 roku życia generuje nie tylko bezpośrednie korzyści ekonomiczne 
i społeczne – stanowi ona również źródło znacznych oszczędności czasowych i finansowych mieszkańców. 
Obszary, w których w trakcie przeprowadzania badania zidentyfikowane zostały możliwości osiągnięcia 
istotnych oszczędności obejmują sferę kontaktów z instytucjami publicznymi i służbą zdrowia, zakupy 
w Internecie oraz internetową obsługę kont bankowych. 

2.1 Kontakt z instytucjami publicznymi 

Kalkulacji przewidywanych wielkości oszczędności możliwych do osiągnięcia w kontaktach z instytucjami 
publicznymi dzięki integracji cyfrowej osób z pokolenia 45+ dokonano w oparciu o wyniki badania ankietowego 
przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC Millward Brown. Ankietowani udzielili odpowiedzi dotyczących 
częstotliwości wizyt w odpowiednich urzędach i czasu, który był poświęcany na załatwienie poszczególnych 
spraw. 

Czas dedykowany na kontakty z instytucjami publicznymi stał się punktem wyjścia do obliczeń i prognoz 
mających na celu określenie finansowych korzyści z transferu komunikacji z urzędami w kanał internetowy. 
Materialny wymiar oszczędności został zdefiniowany jako koszt alternatywny pracy zarobkowej w czasie, 
w którym załatwiane były sprawy urzędowe, powiększony o koszt i czas dojazdu do urzędów. 

Lista instytucji publicznych, które zostały uwzględnione w badaniu ankietowym i obliczeniach będących 
podstawą do dalszych analiz, obejmuje placówki będące najczęstszym celem wizyt osób z pokolenia 45+, czyli 
Zakład  Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe, Urzędy Pracy oraz  
instytucje  pomocy  społecznej.  

Tabela 9 przedstawia aktualny stopień wykorzystywania Internetu i komunikacji elektronicznej przez osoby 
z pokolenia 45+ w kontaktach z instytucjami publicznymi oraz ich gotowość do wykorzystania wirtualnych 
narzędzi w komunikacji z tymi podmiotami w przyszłości.  

Tabela 9. Aktualny i deklarowany stopień wykorzystania Internetu przez osoby z pokolenia 45+ 
w kontaktach z instytucjami publicznymi 

Instytucja publiczna 

Odsetek Polaków korzystających z 
Internetu w kontaktach z urzędami 

Odsetek Polaków deklarujących chęć 
korzystania z Internetu w kontaktach 

z urzędami 

Uzyskanie 
Informacji 

Pobranie 
dokumentu 

Załatwienie 
sprawy 

Uzyskanie 
Informacji 

Pobranie 
dokumentu 

Załatwienie 
sprawy 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

13,8% 5,3% 2,7% 42,7% 39,4% 40,3% 

Urząd Miasta/ 
Urząd Gminy  

20,7% 9,8% 6,4% 41,0% 38,8% 39,9% 

Instytucje Pomocy 
Społecznej 

5,1% 2,4% 1,6% 36,1% 33,8% 34,2% 

Urząd Pracy 8,2% 4,0% 2,7% 27,7% 25,9% 26,6% 

Starostwo 
Powiatowe 

11,7% 4,0% 3,5% 39,6% 35,9% 36,5% 

Źródło: Szacunki PwC  
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Obecnie głównym powodem internetowego kontaktu Polaków powyżej 45 roku życia z instytucjami publicznymi 
jest poszukiwanie informacji. Najwięcej obywateli wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji w 
kontaktach z Urzędami Miast/Urzędami Gmin oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, najmniej – z  
instytucjami  pomocy  społecznej. Niewielki odsetek ankietowanych zadeklarował korzystanie z elektronicznych 
form komunikacji do załatwiania spraw urzędowych. Analiza wielkości odpowiadających gotowości 
respondentów do skorzystania z usług internetowych oferowanych przez poszczególne urzędy wyraźnie nakreśla 
oczekiwania społeczeństwa, wskazując na perspektywiczny kierunek rozwoju, a także sugeruje szanse płynące z 
cyfryzacji urzędów i instytucji publicznych. 

Poniższa tabela przestawia wybrane dane odzwierciedlające wielkość korzyści finansowych, które mogą uzyskać 
Polacy po 45 roku życia dzięki wykorzystaniu Internetu oraz komunikacji elektronicznej w kontaktach z 
poszczególnymi instytucjami. 

Tabela 10.  Oszczędności osób z pokolenia 45+ wynikające z wykorzystania Internetu w 
kontaktach z instytucjami publicznymi 

Instytucja 
publiczna 

Aktualny uśredniony roczny 
koszt kontaktu z urzędami na 

osobę 

Uśredniony roczny koszt 
kontaktu z urzędami po 

integracji cyfrowej na osobę 

Kontakty z urzędami - 
sumaryczne roczne 

oszczędności 
finansowe pokolenia 

45+ 
Pracujący niepracujący pracujący niepracujący 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

47 zł 28 zł 32 zł 19 zł 175 606 630 zł 

Urząd Miasta/ 
Urząd Gminy  

120 zł 71 zł 86 zł 51 zł 403 920 894 zł 

Instytucje 
Pomocy 
Społecznej 

22 zł 13 zł 16 zł 9 zł 69 806 600 zł 

Urząd Pracy 26 zł 15 zł 21 zł 12 zł 59 259 906 zł 

Starostwo 
Powiatowe 

30 zł 17 zł 22 zł 13 zł 92 796 257 zł 

Ogółem 801 390 287 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Tabela 10 przedstawia uśrednione roczne koszty kontaktów osób z pokolenia 45+ z urzędami i instytucjami 
publicznymi. Kalkulacja została przeprowadzona przy uwzględnieniu średniej liczby oraz czasu trwania wizyt w 
siedzibach podmiotów publicznych w zależności od rodzaju załatwianej sprawy. Aktualny średni koszt wizyty 
bierze pod uwagę obecny deklarowany poziom wykorzystania kanału internetowego do komunikacji z danym 
urzędem, a poziom po pełnej integracji zakłada pełną podaż internetowego kanału komunikacji ze strony  
urzędów oraz bierze pod uwagę deklaracje mieszkańców co do potencjalnego wykorzystania tego kanału gdyby 
mieli oni taką możliwość.  

Największe względne oszczędności, przewyższające 30% aktualnego kosztu kontaktu, mogłyby zostać uzyskane 
przez mieszkańców dzięki ograniczeniu konieczności osobistego stawiennictwa w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Wartość zaoszczędzonych środków finansowych dzięki integracji cyfrowej pokolenia 45+ wyniesie 
ponad 175 mln zł. Najwyższa bezwzględna wielkość oszczędności, wynosząca blisko 404 mln zł, zostanie 
wygenerowana poprzez zredukowanie liczby wizyt w Urzędach Miasta i Urzędach Gminy.  

Ogólne roczne, sumaryczne oszczędności uzyskane poprzez integrację cyfrową obywateli powyżej 45 roku życia 
dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów z instytucjami publicznymi wyniosą ponad 800 mln zł rocznie. 
Dla lepszego zobrazowania wielkości tej kwoty należy zauważyć, iż byłaby ona w stanie pokryć koszty 
wybudowania ponad 30 przedszkoli. 
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Zestawienie zaprezentowane poniżej ukazuje z kolei aktualny uśredniony koszt pojedynczego bezpośredniego 
kontaktu osób pracujących i niepracujących z przedstawicielami instytucji publicznych oraz jego odpowiednik 
po digitalizacji pokolenia 45+. Wielkości te pozwalają ocenić hipotetyczny wolumen rocznych korzyści 
ekonomicznych, jakie odniósłby pojedynczy obywatel, gdyby miesięcznie wykonał jedną czynność kanałem 
elektronicznym zamiast tradycyjnej metodą jej realizacji. 

Tabela 11. Koszt pojedynczego kontaktu bezpośredniego osób z pokolenia 45+ przed i po 
integracji cyfrowej  

Instytucja 
publiczna 

Aktualny koszt 
pojedynczego kontaktu z 

instytucją publiczną 

Koszt pojedynczego 
kontaktu z instytucją 

publiczną po integracji 
cyfrowej 

Oszczędność na zastąpieniu 
tradycyjnego kanału 

realizacji kontaktu drogą 
elektroniczną 

pracujący niepracujący pracujący niepracujący pracujący niepracujący 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

30 zł 18 zł 20 zł 12 zł 9 zł 6 zł 

Urząd Miasta/ 
Urząd Gminy  

28 zł 17 zł 20 zł 12 zł 8 zł 5 zł 

 instytucje  
pomocy  
społecznej 

29 zł 17 zł 21 zł 12 zł 8 zł 5 zł 

Urząd Pracy 33 zł 19 zł 26 zł 16 zł 6 zł 4 zł 

Starostwo 
Powiatowe 

30 zł 18 zł 22 zł 13 zł 8 zł 5 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Oszczędności możliwe do uzyskania dzięki cyfryzacji komunikacji na linii obywatel – urząd są największe w 
przypadku kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Starostwem Powiatowym. Należy pamiętać, że 
jedną z zasadniczych determinant wysokości kosztów kontaktów mieszkańców z instytucjami publicznymi są 
czas i koszty transportu, uzależnione od odległości między miejscem zamieszkania petenta a siedzibą urzędu. 
Można zatem wnioskować, że największą korzyść z cyfryzacji urzędów i instytucji publicznych odniosą osoby 
pracujące i mieszkające w niewielkich miejscowościach oddalonych od lokalnych i regionalnych centrów 
administracyjnych. 

e-PITy 

Integracja cyfrowa osób z pokolenia 45+ przyczynić ma się również do wzrostu popularności dokonywania 
rozliczeń podatkowych drogą elektroniczną, w formie e-PITów. Zgodnie z naszymi wyliczeniami opartymi o 
istniejące i dostępne dane Ministerstwa Finansów  liczba PITów składanych przez tą grupę wiekową przez 
Internet mogłaby wzrosnąć o ponad 7 mln, generując wynikające z oszczędności czasowych korzyści finansowe 
obywateli w wysokości przekraczającej 33 mln zł rocznie. 

2.2 Kontakt ze służbą zdrowia 

Przeprowadzono także analizę  potencjalnych oszczędności możliwych do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu 
Internetu oraz komunikacji elektronicznej w kontaktach ze służbą zdrowia - czyli z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ) oraz przychodniami i gabinetami specjalistycznych praktyk lekarskich. Wyniki odpowiednich 
kalkulacji zawarte zostały w Tabeli 12. 
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Tabela 12. Aktualny i deklarowany odsetek osób z pokolenia 45+ korzystających z Internetu 
w kontaktach z NFZ i przychodniami lekarskimi w celu rejestracji na wizytę lub badania 

 Służba zdrowia 
Rejestracja 

w 
przychodni 

Uzyskanie  
informacji w 

NFZ 

Pobranie 
dokumentu z 

NFZ 

Załatwienie 
sprawy w 

NFZ 

Odsetek ludności korzystających z 
Internetu w kontaktach z NFZ i 
przychodniami lekarskimi 

5% 12% 4% 2% 

Odsetek ludności deklarujących chęć 
korzystania z Internetu w kontaktach z 
NFZ i przychodniami lekarskimi 

39% 46% 43% 42% 

Źródło: Szacunki PwC 

Dane zaprezentowane powyżej wskazują na ogromną potrzebę przeniesienia części niektórych usług 
świadczonych przez służbę zdrowia i obsługującą ją administrację centralną w internetowe kanały realizacji. 
Zwiększenie dostępności narzędzi umożliwiających internetową rejestrację pacjenta to inicjatywa, która, mimo 
że stosowana dotychczas przede wszystkim w placówkach prywatnej służby zdrowia, wydaje się być pożądana 
przez znaczną część społeczeństwa i może przyczynić się do wzrostu zadowolenia pacjentów z jakości 
świadczonych usług.  

Z drugiej strony nawet biorąc pod uwagę obserwowany poziom akceptacji społecznej dla nowatorskich 
rozwiązań, ograniczających bezpośrednie kontakty międzyludzkie, zastąpienie tradycyjnej wizyty u lekarza 
poradą lekarską online wydaje się być odważnym pomysłem, trudnym do zrealizowania w najbliższej przyszłości 
i wymagającym rzetelnej, przekrojowej analizy oraz przeprowadzenie szczegółowych badań. 

W Tabeli 13 określone zostały średnioroczne koszty kontaktów z NFZ oraz rejestracji w przychodniach 
lekarskich oraz przewidywane oszczędności, które mogłyby zostać wygenerowane po integracji cyfrowej 
pokolenia 45+ w przypadku udostępnienia możliwości ich elektronicznej realizacji.   

Tabela 13. Uśredniony koszt kontaktu ze służbą zdrowia osób z pokolenia 45+ przed i po 
integracji cyfrowej  

Służba zdrowia 

Aktualny uśredniony roczny  
koszt kontaktu ze służbą 

zdrowia na osobę 

Uśredniony roczny koszt 
kontaktu ze służbą zdrowia 

na osobę po integracji 
cyfrowej 

Kontakty ze służbą 
zdrowia - 

sumaryczne roczne 
oszczędności 

pokolenia 45+ pracujący niepracujący pracujący niepracujący 

Rejestracja w 
przychodni 

163 zł 97 zł 112 zł 66 zł 613 427 812 zł 

Kontakty z NFZ 25 zł 15 zł 16 zł 10 zł 102 350 133 zł 

Ogółem 715 777 945 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Zaprezentowane liczby wskazują usługi rejestracji pacjentów oraz ich „obsługi” przez placówki NFZ jako istotny 
czynnik kosztotwórczy, a co za tym idzie – jako istotne źródło generowania oszczędności finansowych w 
kontaktach obywateli ze służbą zdrowia po integracji cyfrowej pokolenia 45+.  

Z racji wysokiej, w porównaniu z analizowanymi wcześniej instytucjami publicznymi, częstotliwości kontaktów 
ze służbą zdrowia ogólne oszczędności pozyskane przez osoby powyżej 45 roku życia dzięki wykorzystywaniu 
Internetu oraz komunikacji elektronicznej uplasować się mogą nawet na poziomie przekraczającym 715 mln zł.  
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Tabela 14 prezentuje aktualny oraz przyszły, determinowany digitalizacją osób z pokolenia 45+ koszt 
pojedynczego kontaktu osób pracujących i niepracujących ze służbą zdrowia przy konsekwentnym 
wyodrębnieniu rejestracji w przychodni lekarskiej lub gabinecie specjalisty oraz wizyty w placówce NFZ. 

Tak jak było to w przypadku innych urzędów aktualny średni koszt wizyty bierze pod uwagę obecny 
deklarowany poziom wykorzystania kanału internetowego do komunikacji z przychodniami i NFZ, a poziom po 
pełnej integracji zakłada pełną podaż internetowego kanału komunikacji ze strony wymienionych instytucji oraz 
bierze pod uwagę deklaracje mieszkańców co do potencjalnego wykorzystania tego kanału gdyby mieli oni taką 
możliwość.  

 

Tabela 14. Pojedynczy średni koszt kontaktu ze służbą zdrowia osób z pokolenia 45+ przed i po 
integracji cyfrowej  

 
Służba zdrowia 

Aktualny koszt 
pojedynczego kontaktu z 

ze służbą zdrowia 

Koszt pojedynczego 
kontaktu ze służbą 

zdrowia po integracji 
cyfrowej 

Oszczędność na 
zastąpieniu tradycyjnego 

kanału realizacji kontaktu 
drogą elektroniczną 

pracujący niepracujący pracujący niepracujący pracujący niepracujący 

Rejestracja w 
przychodni 

19 zł 11 zł 13 zł 8 zł 6 zł 3 zł 

Kontakty z NFZ 31 zł 19 zł 21 zł 12 zł 11 zł 6 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Koszty pojedynczego kontaktu ze służbą zdrowia, zwłaszcza te dotyczące jego merytorycznych determinant, są 
zbliżone do kosztów związanych z koniecznością wchodzenia w bezpośrednie interakcje z instytucjami 
publicznymi oraz urzędami. Pożądany kierunek przyszłych działań  wyznaczają wysokie koszty administracyjno-
formalnej tradycyjnej obsługi pacjentów.  

Ogólna wielkość środków finansowych, które mogą zostać zaoszczędzone przez obywateli powyżej 45 roku życia 
dzięki przeniesieniu części kontaktów z instytucjami publicznymi, urzędami oraz służbą zdrowia wynosi ponad 
1,5 mld zł. 800 mln zł z tej kwoty jest pochodną ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędami i 
instytucjami publicznymi, a ponad 700 mln zł ma swoje źródło w kontaktach z instytucjami  służby zdrowia. 

Roczne oszczędności, które mogą zostać wygenerowane dzięki zaadresowaniu zapotrzebowania zgłaszanego 
przez obywateli na internetowe usługi świadczone przez służbę zdrowia są niewiele niższe od wysokości 
środków finansowych, które zostałyby uzyskane dzięki wykorzystywaniu wirtualnych form komunikacji z 
instytucjami publicznymi i urzędami. Wstępne kalkulacje dowodzą zatem, że dzięki integracji cyfrowej 
pokolenia 45+ w samej tylko publicznej służbie zdrowia osiągalne stać się może zidentyfikowanie źródeł i 
uzyskanie istotnych, wielomilionowych oszczędności finansowych, i wskazują tym samym na zasadność 
przeprowadzenia dalszych badań i analiz. 

Oczekuje się, że poza zidentyfikowanymi już korzyściami w obszarze kontaktów ze służbą zdrowia następstwem 
cyfryzacji staną się niemożliwe aktualnie do skwantyfikowania przychody i oszczędności uzyskiwane przez 
Polaków z pokolenia 45+ z tytułu ochrony zdrowia i profilaktyki, wynikające z ułatwionego dostępu do 
wiarygodnych informacji czy promocji zdrowego stylu życia w Internecie. Jako inicjatywę, która może 
zapoczątkować ten proces, należałoby wskazać uruchomienie i rozwój portalu ZdroNet.pl. 

2.3 Zakupy w Internecie 

Integracja cyfrowa nakreśla przed pokoleniem 45+ szanse uzyskania istotnych oszczędności czasowych i 
finansowych opartych na możliwości wykorzystywania internetowych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Poniżej 
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zaprezentowane zostały wyniki kalkulacji  oszczędności, jakie mogą uzyskać dojrzali Polacy po przeniesieniu 
części swoich wydatków do Internetu. 

Tabela 15 i Tabela 16 przedstawiają wielkości oszczędności finansowych możliwych do uzyskania przez 
pracujących i niepracujących Polaków z pokolenia 45+ dzięki dokonywaniu zakupów w Internecie, po pełnej 
integracji cyfrowej.  Założono przy tym, że osoby nierobiące aktualnie zakupów w sieci będą robiły w nim 
podobny odsetek swoich zakupów konsumpcyjnych jak aktualni internauci . W obliczeniach uwzględnione 
zostały wiek, płeć, miejsce zamieszkania, średnia wysokość dochodów netto oraz średni poziom wydatków 
konsumpcyjnych w poszczególnych grupach. 

Tabela 15 przedstawia wielkość potencjalnych oszczędności, które mogą zostać osiągnięte przez osoby 
pracujące. 

Tabela 15. Oszczędności osób pracujących z pokolenia 45+ wynikające z realizacji zakupów 
w Internecie przed i po po integracji cyfrowej  

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć 

Sumaryczne 
roczne wydatki 
na konsumpcję 

Aktualne 
roczne 

oszczędności 
uzyskiwane 

dzięki 
zakupom w 
Internecie 

Roczne 
oszczędnośc
i uzyskiwane 

dzięki 
zakupom w 
Internecie  - 
po integracji 

cyfrowej 

Dodatkowe roczne 
oszczędności 

uzyskiwane dzięki 
zakupom w 

Internecie - skutek 
integracji cyfrowej 

45-59 

miasto 
kobieta 10 807 566 862 zł 237 148 246 zł 333 171 458 zł 96 023 213 zł 

mężczyzna 14 632 278 322 zł 291 018 180 zł 451 078 172 zł 160 059 992 zł 

wieś 
kobieta 4 241 801 122 zł 51 624 239 zł 130 764 592 zł 79 140 352 zł 

mężczyzna 7 831 895 077 zł 75 473 637 zł 241 438 609 zł 165 964 972 zł 

60-64 

miasto 
kobieta 1 196 499 821 zł 22 765 103 zł 36 885 230 zł 14 120 127 zł 

mężczyzna 2 301 793 671 zł 37 686 253 zł 70 958 798 zł 33 272 545 zł 

wieś 
kobieta 242 951 322 zł 1 949 350 zł 7 489 609 zł 5 540 258 zł 

mężczyzna 780 346 545 zł 4 876 261 zł 24 056 219 zł 19 179 959 zł 

65+ 

miasto 
kobieta 624 512 014 zł 11 052 197 zł 19 252 213 zł 8 200 016 zł 

mężczyzna 1 047 757 342 zł 20 442 946 zł 32 299 855 zł 11 856 909 zł 

wieś 
kobieta 138 377 169 zł 387 803 zł 4 265 837 zł 3 878 034 zł 

mężczyzna 282 151 404 zł 1 304 708 zł 8 698 053 zł 7 393 345 zł 

Ogółem – ludność pracująca 45+ 604 629 722 zł 

Ogółem - ludność 45+ 1 634 126 422 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Ogólna wartość oszczędności finansowych uzyskanych dzięki digitalizacji i przeniesieniu części wydatków do 
Internetu przez obywateli z pokolenia 45+ wynika ze zwiększenia się liczby transakcji oraz wartości zakupów 
dokonywanych drogą elektroniczną i jest determinowana konkurencyjnością cenową produktów sprzedawanych 
w Internecie. Zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi rozpatrywane produkty oferowane w Internecie 
– żywność, alkohole, odzież, wyposażenie mieszkania - są średnio o 15% tańsze od ich odpowiedników 
oferowanych tradycyjnymi kanałami dystrybucji i sprzedaży. 

Wielkość rocznych oszczędności finansowych z tytułu zakupów w Internecie dokonywanych przez 
zintegrowanych cyfrowo pracujących Polaków powyżej 45 roku życia wynosi ponad 600 mln zł. 
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Spośród 6 mln pracujących obywateli powyżej 45 roku życia najwyższy poziom względnych oszczędności z 
dokonywania zakupów drogą elektroniczną, identyfikowany jako odsetek wielkości przeciętnych wydatków 
konsumpcyjnych, osiągną osoby 65+ zamieszkujący tereny wiejskie. Najmniejszy poziom względnych 
oszczędności z tytułu zakupów w Internecie charakteryzuje mieszkańców miast między 45 a 59 rokiem życia. 

Tabela 16 obrazuje wolumen oszczędności, które mogą zostać uzyskane dzięki przeniesieniu części wydatków do 
Internetu przez niepracujące osoby z pokolenia 45+. 

Tabela 16. Oszczędności osób niepracujących z pokolenia 45+ wynikające z realizacji zakupów w 
Internecie przed i po integracji cyfrowej  

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć 

Sumaryczne 
roczne wydatki 
na konsumpcję 

Aktualne 
roczne 

oszczędności 
uzyskiwane 

dzięki 
zakupom w 
Internecie 

Roczne 
oszczędności 
uzyskiwane 

dzięki 
zakupom w 
Internecie  - 
po integracji 

cyfrowej 

Dodatkowe 
roczne 

oszczędności 
uzyskiwane 

dzięki zakupom 
w Internecie - 

skutek integracji 
cyfrowej 

45-59  

miasto 
kobieta 2 724 032 067 zł 32 802 890 zł 83 975 399 zł 51 172 509 zł 

mężczyzna 2 421 794 888 zł 25 226 951 zł 74 658 149 zł 49 431 198 zł 

wieś 
kobieta 1 306 411 297 zł 8 233 949 zł 40 273 538 zł 32 039 589 zł 

mężczyzna 1 171 902 579 zł 5 956 067 zł 36 126 956 zł 30 170 889 zł 

60-64  

miasto 
kobieta 3 601 007 111 zł 33 564 873 zł 111 010 444 zł 77 445 570 zł 

mężczyzna 2 680 642 894 zł 26 386 824 zł 82 637 814 zł 56 250 990 zł 

wieś 
kobieta 1 291 774 362 zł 4 679 974 zł 39 822 316 zł 35 142 342 zł 

mężczyzna 1 161 668 093 zł 3 546 820 zł 35 811 451 zł 32 264 631 zł 

65+  

miasto 
kobieta 9 623 610 059 zł 28 801 480 zł 296 672 900 zł 267 871 420 zł 

mężczyzna 7 344 310 097 zł 40 704 949 zł 226 407 529 zł 185 702 580 zł 

wieś 
kobieta 3 919 177 135 zł 1 280 064 zł 120 818 865 zł 119 538 801 zł 

mężczyzna 3 107 729 182 zł 3 337 682 zł 95 803 864 zł 92 466 182 zł 

Ogółem – ludność niepracująca 45+ 1 029 496 700 zł 

Ogółem - ludność 45+ 1 634 126 422 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Roczne oszczędności blisko 7 mln niepracujących obywateli powyżej 45 roku życia osiągane z tytułu 
wykorzystywania wirtualnych metod sprzedaży wynieść mają ponad 1 mld zł. Największe względne korzyści 
finansowe ze zwiększenia popularności zakupów internetowych odniosą osoby powyżej 65 roku zamieszkujące 
tereny wiejskie, których oszczędności związane z korzystaniem z kanałów elektronicznych osiągną poziom 3% 
wartości wydatków konsumpcyjnych. Najmniejsze, bo nieprzekraczające 2% wartości wydatków 
konsumpcyjnych oszczędności na zakupach internetowych charakteryzują niepracujące kobiety i mężczyzn w 
wieku 45-59 lat mieszkających w miastach. 

Integracja cyfrowa doprowadzi do wzrostu rocznych wydatków na zakupy internetowe przez obywateli z 
pokolenia 45+ z poziomu 5,5 mld zł do 14,8 mld zł. Łączne roczne oszczędności finansowe, które będą mogły 
zostać osiągnięte przez dojrzałą część społeczeństwa w wyniku przeniesienia części wydatków do Internetu 
uplasują się na poziomie przekraczającym 1,6 mld zł. 

Analiza  korzyści odnoszonych przez pokolenie 45+ z tytułu przeniesienia części wydatków konsumpcyjnych do 
Internetu wskazuje mieszkańców terenów wiejskich jako głównych beneficjentów rozpatrywanego aspektu 
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integracji cyfrowej. Rozmiar wygenerowanych względnych oszczędności jest tym istotniejszy, im niższy jest 
średni dochód netto danej grupy obywateli. 

Zakup leków w e-aptekach 

Kluczową z punkt widzenia potrzeb, problemów oraz wyzwań stojących przed dojrzałą częścią polskiego 
społeczeństwa jest kwestia związana  z możliwością zakupu leków przy wykorzystaniu kanałów internetowych. 
Integracja cyfrowa obywateli 45+ w istotny sposób może ułatwić i przyspieszyć proces zamawiania i nabywania 
farmaceutyków, generując znaczne korzyści czasowe, finansowe i wpływając tym samym na poprawę komfortu 
życia, zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych. 
 
Przyjmując, że pokolenie 45+ przeznacza obecnie około 70 mln zł na zakup leków w Internecie, cyfryzacja 
populacji 45+ spowodować może trzykrotny wzrost tej wartości. Zgodnie z  istniejącymi danymi4 na polskim 
rynku funkcjonuje obecnie ponad 180 e-aptek, a wartość ich rynku szacowana jest na 200 mln zł, z czego około 
70 mln zł generowane jest przez pokolenie 45+. Leki, które zdają się być kupowane najchętniej przez osoby 
dojrzałe i w podeszłym wieku są o około 12% tańsze w sieci niż w tradycyjnych aptekach. Zakładając trzykrotny 
wzrost wartości wydatków na leki w Internecie, dodatkowe oszczędności uzyskiwane osoby z pokolenia 45+ z 
tytułu zwiększenia popularności zakupów dokonywanych w e-aptekach, determinowanego digitalizacją, 
ukształtować się mogą nawet na poziomie 17 mln zł.  

2.4 Internetowa obsługa konta bankowego 

Kolejnym obszarem umożliwiającym uzyskanie istotnych oszczędności będących pochodną digitalizacji 
pokolenia 45+ jest sfera bankowości elektronicznej. Ze względu na wysoki stopień zindywidualizowania 
internetowej oferty usług bankowych i niemożność ujednolicenia profilu korzystających z bankowości 
elektronicznej analiza osiągalnych oszczędności finansowych oparta została o przewidywania dotyczące wzrostu 
liczby obywateli posiadających internetowe rachunki bankowe oraz związane z nim możliwe do wygenerowania 
oszczędności czasowe. 

2.4.1 Osoby pracujące 

Tabela 17 przedstawia prognozy dotyczące wzrostu popularności internetowych kont bankowych oraz będące 
jego skutkiem przewidywane  oszczędności, które mogą zostać uzyskane przez pracujących Polaków z pokolenia 
45+. 

Tabela 17. Konta bankowe osób pracujących z pokolenia 45+ przed i po integracji cyfrowej wraz 
z sumarycznymi oszczędnościami 

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć Populacja 

Liczba 
obywateli 

posiadających 
aktualnie 

internetowe 
konta bankowe 

Liczba obywateli 
posiadających 

internetowe konta 
bankowe po 

integracji 
cyfrowej 

Sumaryczne 
oszczędności 
mieszkańców 

z tytułu 
posiadania 

internetowych 
kont 

bankowych 

45-59 lat 

miasto 
Kobieta 1 566 006 545 157 765 896 48 957 390 zł 

mężczyzna 1 670 015 593 736 920 291 91 950 337 zł 

wieś 
Kobieta 866 935 140 942 357 008 33 974 609 zł 

mężczyzna 1 214 653 179 497 574 207 81 789 688 zł 

                                                             
4 „Ceny leków, suplementów diety i kosmetyków w aptekach tradycyjnych i e-aptekach. Porównanie” Frech 
Pharma , Kraków, Kwiecień 2012 
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Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć Populacja 

Liczba 
obywateli 

posiadających 
aktualnie 

internetowe 
konta bankowe 

Liczba obywateli 
posiadających 

internetowe konta 
bankowe po 

integracji 
cyfrowej 

Sumaryczne 
oszczędności 
mieszkańców 

z tytułu 
posiadania 

internetowych 
kont 

bankowych 

60-64 lat 

miasto 
kobieta 141 190 47 226 76 519 7 977 519 zł 

mężczyzna 252 514 75 381 141 934 19 496 258 zł 

wieś 
kobieta 58 693 5 786 22 231 2 187 623 zł 

mężczyzna 134 614 12 231 60 339 8 962 336 zł 

65+ lat 

miasto 
kobieta 66 929 21 850 38 062 4 861 309 zł 

mężczyzna 91 943 35 108 55 471 7 457 278 zł 

wieś 
kobieta 42 337 1 295 14 250 1 360 691 zł 

mężczyzna 55 325 3 489 23 260 3 240 380 zł 

Ogółem – ludność pracująca 45+ 1 661 700  3 049 466  312 215 419 zł 

Ogółem ludność 45+ 2 295 760  6 694 649  731 580 112 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Popularność wykorzystywania wirtualnych kanałów bankowości przez pracujących Polaków powyżej 45 roku 
życia jest wyraźnie większa niż w przypadku osób niepracujących – aktualna liczba posiadaczy internetowych 
rachunków bankowych to ponad 1,6 mln osób, czyli 27% populacji. Najwyższy, przekraczający poziom 30% 
odsetek osób posiadających konta bankowe w Internecie charakteryzuje pokolenie 45+ zamieszkujące miasta, 
najniższy – mieszkańców terenów wiejskich w wieku przewyższającym 65 lat. 

W następstwie integracji cyfrowej dojrzałej, pracującej części społeczeństwa popularność wykorzystywania 
internetowych usług bankowości wzrośnie prawie dwukrotnie i doprowadzi do zwiększenia się liczby posiadaczy 
internetowych rachunków bankowych do ponad 3 mln osób. Efektem przeniesienia części bezpośrednich 
kontaktów z instytucjami bankowymi w wirtualne kanały ich realizacji będą znaczne oszczędności czasowe i 
finansowe  przekraczające  312 mln zł. 
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2.4.2 Osoby niepracujące 

Poniższe zestawienie prezentuje aktualne dane oraz przewidywania dotyczące nasilenia wykorzystania usług 
bankowości elektronicznej przez niepracujących Polaków powyżej 45 roku życia. 

Tabela 18. Konta bankowe osób niepracujących z pokolenia 45+ przed i po integracji cyfrowej 
wraz z sumarycznymi oszczędnościami 

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć Populacja 

Liczba 
obywateli 

posiadających 
aktualnie 

internetowe 
konta bankowe 

Liczba obywateli 
posiadających 
internetowe 

konta bankowe 
po integracji 

cyfrowej 

Sumaryczne 
oszczędności 
mieszkańców 

z tytułu 
posiadania 

internetowych 
kont 

bankowych 

45-59 

miasto 
kobieta 1 026 438 121 602 311 302 16 178 979 zł 

mężczyzna 603 253 76 035 225 023 19 221 831 zł 

wieś 
kobieta 602 319 33 764 165 144 9 157 745 zł 

mężczyzna 360 113 19 939 120 941 10 563 041 zł 

60-64 

miasto 
kobieta 793 090 95 127 314 617 32 027 426 zł 

mężczyzna 488 113 67 998 212 955 25 583 748 zł 

wieś 
kobieta 375 472 15 237 129 656 12 650 561 zł 

mężczyzna 284 690 10 604 107 062 12 649 002 zł 

65+ 

miasto 
kobieta 2 069 836 80 665 830 895 112 099 101 zł 

mężczyzna 1 196 429 99 217 551 859 89 294 515 zł 

wieś 
kobieta 1 170 997 4 226 398 827 42 442 713 zł 

mężczyzna 711 849 9 647 276 901 37 496 032 zł 

Ogółem – ludność niepracująca 45+ 634 060  3 645 183  419 364 693 zł 

Ogółem ludność 45+ 2 295 760  6 694 649  731 580 112 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Obecnie najwyższy stopień wykorzystywania usług bankowości elektronicznej charakteryzuje mieszkańców 
miast między 45 a 64 rokiem życia - około 12-14% z nich posiada w tej chwili konta internetowe. Internetowe 
rachunki bankowe cieszą się aktualnie najmniejszą popularnością wśród Polaków powyżej 65 roku życia 
zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie odsetek ich posiadaczy kształtuje się na poziomie około 1%.  Średnio 
wśród niepracujących odsetek osób posiadających internetowe konta bankowe wynosi około 7%. 

Digitalizacja pokolenia 45+ doprowadzi do istotnego wzrostu zainteresowania bankowością elektroniczną wśród 
wszystkich z uwzględnionych w analizie grup niepracujących obywateli. Średnia liczba osób posiadających 
internetowe rachunki bankowe po integracji cyfrowej zwiększy się do blisko 40% niepracującej populacji 
z pokolenia 45+, generując tym samym dodatkowe korzyści czasowo-finansowe o sumarycznej wartości blisko 
420 mln zł.  

Sumaryczne oszczędności, które mogą zostać uzyskane przez pokolenie 45+ dzięki wykorzystaniu usług 
bankowości elektronicznej i związanych  z nim oszczędnościami czasowymi oraz dzięki ograniczeniu 
dodatkowych kosztów przeprowadzania operacji bankowych wyniosą ponad 730 mln zł. Wygenerowane zostaną 
one przede wszystkim jako skutek integracji cyfrowej pracujących mężczyzn w wieku 45-59 lat oraz 
niepracujących kobiet powyżej 65 roku życia zamieszkujących tereny miejskie. 
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3 Korzyści instytucji publicznych oraz innych 
podmiotów wynikające z korzystania z Internetu 
oraz komunikacji elektronicznej 

Efektem integracji cyfrowej pokolenia 45+ są nie tylko dodatkowe przychody i oszczędności uzyskiwane przez 
mieszkańców z tytułu wzrostu płac, zatrudnienia, aktywności społecznej czy ograniczenia kontaktów z 
podmiotami instytucjonalnymi. Digitalizacja dojrzałej części społeczeństwa powinna być analizowana w 
szerszym obszarze, uwzględniającym następstwa, które zostaną odnotowane po stronie instytucji publicznych - 
budżetu państwa - i prywatnych podmiotów, utożsamionych na potrzeby badania ze sklepami prowadzącymi 
działalność w Internecie. 

3.1 Korzyści budżetu państwa 

Analiza wielkości przychodów, jakie w wyniku cyfryzacji pokolenia 45+ odniesie budżet państwa, została 
przeprowadzona po wyodrębnieniu placówek Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Skarbowych 
i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych jako głównych beneficjentów digitalizacji. Przewidywania dotyczące 
wolumenu korzyści finansowych, uzyskanych przez każdą z wymienionych instytucji, determinowane są 
zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem poziomu płac zintegrowanej cyfrowo grupy obywateli. 

Wyniki kalkulacji, które posłużyły do oszacowania potencjalnych przychodów, jakie w następstwie cyfryzacji 
obywateli powyżej 45 roku życia odniosą poszczególne instytucje publiczne, zostały zaprezentowane w Tabeli 19 
i opisane w kolejnych punktach. 

Tabela 19. Wybrane średnioroczne korzyści budżetu państwa z integracji cyfrowej pokolenia 
45+  

Instytucja publiczna 

Dodatkowe wpływy 
– zwiększenie 

zatrudnienia dzięki 
integracji cyfrowej 

Dodatkowe wpływy - 
zwiększenie się 

poziomu płac dzięki 
integracji cyfrowej 

Ogółem - dodatkowe 
przychody uzyskane 

dzięki digitalizacji 

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 359 814 475 zł 794 767 258 zł 2 154 581 733 zł 

Urząd Skarbowy 1 205 427 083 zł 704 532 857 zł 1 909 959 941 zł 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 400 602 885 zł 1 403 074 175 zł 3 803 677 060 zł 

Razem: 4 965 844 444 zł 2 902 374 290 zł 7 868 218 734 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

3.1.1 Zwiększenie zatrudnienia 

Wartość finansowych korzyści, które w wyniku zwiększenia się stopy zatrudnienia  pokolenia 45+ odnotowana 
zostanie przez budżet państwa, oszacowano na poziomie prawie 5 mld zł. Prawie połowa tej kwoty – 2,4 mld zł - 
pochodzić będzie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dodatkowych wpływów z tytułu składek 
ubezpieczeniowych. Blisko 1,4 mld zł zostanie uzyskane dzięki zwiększeniu się liczby odprowadzanych przez 
pracodawców składek zdrowotnych a 1,2 mld zł – jako efekt wzrostu wpływów podatkowych. 

3.1.2 Wzrost płac 

Wzrost poziomu płac zintegrowanych cyfrowo obywateli, determinowany nabyciem kompetencji cyfrowych i 
podniesieniem kwalifikacji dzięki łatwiejszemu dostępowi do edukacji, wygeneruje ponad 2,9 mld zł 
dodatkowych przychodów budżetowych. Największym beneficjentem ma stać się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, który, poprzez zwiększenie się wartości odprowadzanych składek, uzyskać ma 1,4 mld zł. 
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Zwiększenie wpływów podatkowych oszacowano na poziomie 0,7 mld zł a korzyści finansowych odniesionych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – w granicach 0,8 mld zł. 

Prognozuje się, że suma dodatkowych przychodów budżetu państwa mających swe źródło w następstwach 
integracji cyfrowej pokolenia 45+ wyniesie prawie 7,9 mld zł a gros tej kwoty pochodzić ma z tytułu wzrostu 
wartości składek ubezpieczeniowych odprowadzanych do Narodowego Funduszy Zdrowia i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.  Podatkowy wymiar skutków digitalizacji oszacowany został na poziomie 1,9 mld zł. 

3.2 Wzrost przychodów sklepów internetowych 

Digitalizacja społeczeństwa doprowadzi do nasilenia się zainteresowania dokonywaniem zakupów drogą 
elektroniczną i spowoduje wzrost liczby Polaków decydujących się na przeniesienie części swoich wydatków do 
Internetu. Nasilenie tych tendencji stymulować będzie działalność przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż 
internetową, prowadząc konsekwentnie do zwiększenia się wielkości ich obrotów handlowych. 

Analiza wzrostu sprzedaży internetowej została przeprowadzona przy uwzględnieniu wpływu, jaki na 
zwiększenie się przychodów sklepów internetowych będzie miała zmiana przyzwyczajeń pracujących i 
niepracujących konsumentów dotyczących sposobów dokonywania zakupów. 

3.2.1 Osoby pracujące 

Digitalizacja pokolenia 45+ doprowadzi do wzrostu wykorzystywania elektronicznych kanałów zakupu przez 
osoby pracujące. Ze względu na niższą subiektywną istotność możliwych do osiągnięcia dzięki internetowym 
zakupom oszczędności, będzie on jednak słabszy i bardziej stabilny niż w przypadku osób niepracujących, 
opisanym w kolejnym punkcie. Taka sytuacja wynika z faktu, że niepracujący mają mniejszy dochód 
rozporządzalny i ewentualne oszczędności są dla nich więcej warte niż dla pracujących, gdyż stanowią większy 
udział ich dochodów/wydatków 

Zmiana aktualnej wielkości miesięcznych wydatków ponoszonych w Internecie przez pracujących Polaków z 
pokolenia 45+ została przedstawiona na poniższym wykresie. 
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Wykres 2. Zmiana miesięcznych wydatków ponoszonych w Internecie przez osoby pracujące z 
pokolenia 45+ przed i po integracji cyfrowej  

 

Źródło: Opracowanie własne PwC 

Wysokość średnich miesięcznych wydatków ponoszonych w Internecie przez 1 osobę  pracującą  wzrośnie o 
około 50 zł. Największe względne zwiększenie popularności korzystania z zakupów internetowych 
charakteryzować będzie mieszkańców terenów wiejskich powyżej 65 roku życia, najmniejsze – osoby między 45 
a 59 rokiem życia zamieszkujące miasta. W dalszym ciągu jednak osoby zamieszkujące wsie, zwłaszcza kobiety, 
pozostaną grupą, która przeznacza średnio najmniej pieniędzy na zakupy dokonywane drogą elektroniczną. 

Tabela 20 prezentuje wielkość dodatkowych przychodów, które uzyskają sklepy internetowe dzięki digitalizacji 
pracującej części społeczeństwa z pokolenia 45+. 
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Tabela 20. Roczne  przychody sklepów internetowych przed i po integracji cyfrowej osób 
pracujących z pokolenia 45+ 

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć 

Aktualna 
sumaryczna 

wartość zakupów 
dokonywanych 
przez Internet 

Sumaryczna 
wartość zakupów 

dokonywanych 
przez Internet po 

integracji cyfrowej 

Wzrost sprzedaży 
internetowej po 

digitalizacji 
pokolenia 45+ 

45-59 

Miasto 
kobieta 1 343 840 059 zł 1 887 971 598 zł 544 131 539 zł 

mężczyzna 1 649 103 021 zł 2 556 109 644 zł 907 006 623 zł 

Wieś 
kobieta 292 537 356 zł 740 999 352 zł 448 461 996 zł 

mężczyzna 427 683 941 zł 1 368 152 115 zł 940 468 174 zł 

60-64 

Miasto 
kobieta 129 002 250 zł 209 016 304 zł 80 014 054 zł 

mężczyzna 213 555 434 zł 402 099 856 zł 188 544 421 zł 

Wieś 
kobieta 11 046 319 zł 42 441 116 zł 31 394 797 zł 

mężczyzna 27 632 143 zł 136 318 575 zł 108 686 432 zł 

65+ 

Miasto 
kobieta 62 629 115 zł 109 095 873 zł 46 466 758 zł 

mężczyzna 115 843 363 zł 183 032 511 zł 67 189 148 zł 

Wieś 
kobieta 2 197 553 zł 24 173 079 zł 21 975 526 zł 

mężczyzna 7 393 345 zł 49 288 970 zł 41 895 624 zł 

Ogółem – ludność pracująca 45+ 4 282 463 899 zł 7 708 698 991 zł 3 426 235 093 zł 

Ogółem ludność 45+ 5 498 091 536 zł 14 758 141 262 zł 9 260 049 726 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Dzięki zintegrowaniu cyfrowemu pracujących osób powyżej 45 roku życia wolumen sprzedaży dokonywanej 
drogą elektroniczną wzrośnie o ponad 3,4 mld zł rocznie. Znaczna większość dodatkowej sprzedaży zostanie 
wygenerowana przez mężczyzn w wieku 45-59 lat, zamieszkujących zarówno miasta, jak i tereny wiejskie.  
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3.2.2 Osoby niepracujące 

Wpływ integracji cyfrowej na zmianę wielkości wydatków na zakupy internetowe ponoszonych przez 
niepracujących przedstawicieli pokolenia 45+ został zobrazowany na wykresie 3. 

Wykres 3. Zmiana miesięcznych wydatków ponoszonych w Internecie przez osoby niepracujące 
z pokolenia 45+ przed i po integracji cyfrowej  

 

 

Źródło: Opracowanie własne PwC 

We wszystkich grupach nastąpi istotny wzrost wykorzystania internetowych kanałów sprzedaży, dość istotnie 
zróżnicowany jednak w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że pokolenie 
65+ charakteryzuje się aktualnie najniższą stopą cyfryzacji, stąd też większość względnych zmian związanych ze 
wzrostem stopnia integracji cyfrowej będzie najsilniejsza w tej grupie. Konsekwentnie zatem największy wpływ 
integracji cyfrowej na spopularyzowanie zakupów w Internecie zostanie odnotowany wśród osób powyżej 65 
roku życia zamieszkujących tereny wiejskie, najsłabszy – wśród mieszkańców miast w wieku 45-59 lat. Mimo 
wyraźnego zwiększenia zainteresowania się elektroniczną formą dokonywania zakupów, kobiety, głównie z 
terenów wiejskich, pozostaną grupą wydającą najmniej na zakupy internetowe. 

Poniższa tabela przedstawia różnicę pomiędzy obecną a prognozowaną wartością zakupów dokonywanych w 
Internecie przez niepracujących Polaków powyżej 45 roku życia, identyfikowaną bezpośrednio jako korzyści 
finansowe przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie z tytułu wzrostu przychodów ze sprzedaży. 
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Tabela 21. Przychody sklepów internetowych przed i po integracji cyfrowej osób niepracujących 
z pokolenia 45+ 

Wiek 
Miejsce 

zamieszkania 
Płeć 

Aktualna 
sumaryczna 

wartość zakupów 
dokonywanych 
przez Internet 

Sumaryczna 
wartość zakupów 

dokonywanych 
przez Internet po 

integracji cyfrowej 

Wzrost sprzedaży 
internetowej po 

digitalizacji 
pokolenia 45+ 

45-59 

miasto 
kobieta 185 883 044 zł 475 860 593 zł 289 977 549 zł 

mężczyzna 142 952 723 zł 423 062 843 zł 280 110 120 zł 

wieś 
kobieta 46 659 045 zł 228 216 717 zł 181 557 672 zł 

mężczyzna 33 751 046 zł 204 719 417 zł 170 968 371 zł 

60-64 

miasto 
kobieta 190 200 950 zł 629 059 180 zł 438 858 230 zł 

mężczyzna 149 525 338 zł 468 280 947 zł 318 755 610 zł 

wieś 
kobieta 26 519 855 zł 225 659 793 zł 199 139 939 zł 

mężczyzna 20 098 646 zł 202 931 557 zł 182 832 911 zł 

65+ 

miasto 
kobieta 163 208 385 zł 1 681 146 431 zł 1 517 938 046 zł 

mężczyzna 230 661 379 zł 1 282 975 997 zł 1 052 314 618 zł 

wieś 
kobieta 7 253 695 zł 684 640 235 zł 677 386 540 zł 

mężczyzna 18 913 532 zł 542 888 562 zł 523 975 030 zł 

Ogółem - ludność niepracująca 45+ 1 215 627 637 zł 7 049 442 271 zł 5 833 814 634 zł 

Ogółem ludność 45+ 5 498 091 536 zł 14 758 141 262 zł 9 260 049 726 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Zakupy internetowe cieszą się obecnie największą popularnością wśród mieszkańców miast, przede wszystkim 
wśród kobiet w wieku 45-64 lata oraz mężczyzn w wieku 65+. Integracja cyfrowa niepracujących obywateli z 
pokolenia 45+ doprowadzi do prawie sześciokrotnego wzrostu wartości transakcji zakupu dokonywanych za 
pośrednictwem Internetu, oddziałując najsilniej na preferencje kobiet z miast po 65 roku życia.  

Suma dodatkowych przychodów, które mogą odnieść przedsiębiorstwa prywatne prowadzące sprzedaż 
internetową wskutek integracji cyfrowej pokolenia 45+ przekraczają wartość 9,2 mld zł. Większość tej kwoty – 
ponad 5,8 mld zł – zostanie uzyskana dzięki upowszechnieniu internetowych form zakupu na terenach 
wiejskich. Wydatki poniesione w Internecie przez mężczyzn ukształtują się na poziomie blisko 4,8 mld zł. 

Rozbieżności pomiędzy wolumenem zakupów dokonywanych w Internecie przez mieszkańców terenów 
wiejskich i miast oraz osoby pracujące i niepracujące implikują zasadność przeprowadzenia odrębnego 
opracowania. Badanie to powinno umożliwić określenie liczby i wartość transakcji zakupu przeprowadzanych w 
Internecie przez poszczególne grupy, pozwalając tym samym na stworzenie odpowiedniej strategii 
marketingowej, zmapowanie obszarów potencjalnej redukcji kosztów czy zdefiniowanie pożądanych kierunków 
rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie.  
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4 Oszczędności instytucji publicznych i innych 
podmiotów uzyskane dzięki wykorzystywaniu 
Internetu oraz komunikacji elektronicznej 

Nabycie kompetencji cyfrowych przez osoby z pokolenia 45+ pozwoli na usprawnienie funkcjonowania 
instytucji publicznych, a w dłuższej perspektywie czasowej – na optymalizację kosztów działalności 
przedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na internetowych kanałach sprzedaży, komunikacji i 
dystrybucji. Skutkować to będzie możliwością uzyskania znacznych oszczędności przez poszczególne podmioty. 
Analiza osiągalnych  korzyści finansowych została przeprowadzona przy wyodrębnieniu instytucji publicznych 
jako ich głównych beneficjentów. 

4.1 Niższe koszty obsługi petentów w urzędach i instytucjach publicznych 

Tabela 22 przedstawia uśrednione koszty załatwienia pojedynczej sprawy przez urzędnika lub pracownika 
instytucji publicznej – wydania dokumentu, udzielenia informacji, rozwiązania problemu - przed i po integracji 
cyfrowej. Koszty zostały obliczone jako odpowiednik czasu poświęcanego przez zatrudnionych w placówkach 
instytucji publicznych na kontakt z interesantem w odniesieniu do poziomu ich średniej płacy. 

Przedstawione wyniki kalkulacji oparte są na założeniu, że równolegle do integracji cyfrowej pokolenia 45+ 
przebiegać będzie informatyzacja procesów i operacji przeprowadzanych w urzędach, instytucjach publicznych i 
placówkach służby zdrowia. 

Tabela 22. Jednostkowe koszty obsługi petentów przy wykorzystaniu tradycyjnych 
i internetowych kanałów obsługi 

Instytucja publiczna 
Aktualny koszt 

załatwienia jednej sprawy 
przez urzędnika 

Koszt elektronicznego 
załatwienia jednej sprawy 

przez urzędnika po 
integracji cyfrowej 

Oszczędność uzyskana 
przez urząd  na 

załatwieniu jednej sprawy 
dzięki wykorzystaniu 
drogi elektronicznej 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

6,20 zł 0,54 zł 5,66 zł 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

6,28 zł 0,56 zł 5,72 zł 

Urząd Miasta/ Urząd 
Gminy  

6,75 zł 0,68 zł 6,07 zł 

 instytucje  pomocy  
społecznej 

6,64 zł 0,61 zł 6,03 zł 

Urząd Pracy 7,32 zł 0,77 zł 6,54 zł 

Starostwo 
Powiatowe 

7,66 zł 0,88 zł 6,78 zł 

Przychodnie 
lekarskie (rejestracja 
pacjenta) 

2,30 zł 0,00 zł 2,30 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Wstępna analiza różnicy poziomu kosztów załatwienia pojedynczej sprawy przez urzędnika sprzed i po 
informatyzacji instytucji i digitalizacji społeczeństwa wskazuje na możliwość osiągnięcia znaczących 
oszczędności z ich tytułu. Do uzyskania pełnego obrazu, obejmującego ich wielowymiarowe skutki, niezbędne 
jest jednak uwzględnienie gotowości społeczeństwa do zastąpienia bezpośrednich kontaktów z administracją 
przez komunikację elektroniczną oraz złożoności problemów, z jakimi zgłaszają się interesanci. 
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Poniższa tabela prezentuje zatem koszty obsługi petentów ponoszone przez poszczególne instytucje publiczne 
oraz prognozy dotyczące zmiany ich wysokości po digitalizacji pokolenia 45+.  

Tabela 23. Sumaryczne roczne oszczędności wynikające z obsługi petentów przy wykorzystaniu 
internetowych kanałów obsługi po integracji cyfrowej pokolenia 45+ 

Instytucja publiczna 

Aktualny roczny 
uśredniony 

koszt obsługi 
petenta 

Koszt obsługi 
petenta po 
integracji 
cyfrowej 

pokolenia 45+ 

Oszczędność  
instytucji 

publicznej  

Sumaryczne 
oszczędności 

instytucji publicznej 
uzyskane dzięki  

integracji cyfrowej 
osób powyżej 45 roku 

życia 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

9,51 zł 6,92 zł 2,59 zł 41 088 628 zł 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

4,92 zł 3,49 zł 1,43 zł 22 730 210 zł 

Urząd Miasta/ Urząd 
Gminy  

27,73 zł 21,16 zł 6,58 zł 104 203 176 zł 

 instytucje  pomocy  
społecznej 

4,99 zł 3,83 zł 1,16 zł 18 358 962 zł 

Urząd Pracy 5,66 zł 4,75 zł 0,91 zł 14 363 035 zł 

Starostwo Powiatowe 7,32 zł 5,75 zł 1,57 zł 24 851 038 zł 

Przychodnie 
lekarskie 

14,07 zł 8,74 zł 5,33 zł 84 457 201 zł 

Ogółem oszczędności instytucji publicznych związane z  integracją cyfrową 
społeczeństwa 45+ 

310 052 251 zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Aktualne uśrednione koszty obsługi  petentów są silnie zróżnicowane w zależności od rodzaju instytucji - 
najwyższe charakteryzują placówki Urzędu Miasta/Urzędu Gminy oraz przychodnie lekarskie, najniższe – 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz  instytucje  pomocy  społecznej. Największe względne oszczędności z tytułu  
integracji cyfrowej społeczeństwa i informatyzacji prowadzonych działań zostaną osiągnięte przez przychodnie 
lekarskie oraz placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Suma oszczędności uzyskanych przez budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego w wyniku 
wspomnianych inicjatyw przekroczyć ma 300 mln złotych. Będzie ona w znacznym stopniu determinowana 
ograniczeniem liczby odwiedzin w Urzędach Miasta/ Urzędach Gminy oraz konieczności osobistej rejestracji 
w przychodniach lekarskich. 

4.2 Oszczędności podmiotów prywatnych 

Integrację cyfrową społeczeństwa 45+ rozpatrywać należy w często nakładających się na siebie płaszczyznach - 
takiego ujęcia wymaga zbadanie wpływu  integracji cyfrowej osób powyżej 45 roku życia na działalność 
przedsiębiorstw.  Tego typu analiza powinna być przeprowadzona przy uwzględnieniu korzyści i oszczędności, 
jakie będą mogły uzyskać podmioty prywatne w następstwie zintegrowania cyfrowego zarówno swoich klientów, 
jak i pracowników. 

Możliwość realizacji podstawowych kontaktów z administracją publiczną drogą elektroniczną wpłynie 
pozytywnie na inicjatywy mające na celu zoptymalizowanie działań w przedsiębiorstwie i zwiększenie 
efektywności pracy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników dzięki nabyciu umiejętności 
korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej doprowadzi do wzrostu wartości firmy identyfikowanej 
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z jakością jej kapitału ludzkiego, jednak w pewnym momencie może determinować konieczność dokonania 
odpowiedniego dostosowania poziomu wynagrodzeń, zwiększając ogólne koszty prowadzonej działalności.  

Integracja cyfrowa klientów przedsiębiorstw również umożliwi usprawnienie niektórych procesów -  
przykładowo, dzięki digitalizacji odpowiedniej grupy konsumentów komunikacja między przedsiębiorstwem 
a odbiorcą towarów i usług mogłaby być realizowana poprzez kanały elektroniczne.  W tym przypadki trudności 
nastręcza jednak odniesienie osiągniętych korzyści do skutków integracji cyfrowej konkretnej grupy wiekowej. 

Okazuje się, że zagadnienie zależności oszczędności i korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa z tytułu 
integracji cyfrowej pokolenia 45+ jest złożone i wymaga odpowiedniego zaadresowania. W celu zdobycia 
szczegółowych, miarodajnych informacji i prognoz niezbędne wydaje się być przeprowadzenie kolejnego, 
odpowiednio zakrojonego tematycznie badania. 
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5 Podsumowanie korzyści obywateli, instytucji 
publicznych i podmiotów prywatnych 
uzyskanych dzięki integracji cyfrowej pokolenia 
45+ 

5.1 Dodatkowe korzyści osób z pokolenia 45+ i instytucji publicznych 

Tabela 24 przedstawia zestawienie wszystkich zidentyfikowanych i oszacowanych wielkościowo w opracowaniu 
korzyści, które mogą zostać osiągnięte przez obywateli powyżej 45 roku życia dzięki integracji cyfrowej. 

Tabela 24. Korzyści  pokolenia 45+ z integracji cyfrowej 

Obszar Aktualny stan 
Szacunkowa wartość po 

pełnej integracji 
Dodatkowe roczne korzyści 

Zatrudnienie 6,2 mln osób 7,2 mln osób 12,5 mld zł 

Płace 1980 zł netto miesięcznie 2080 zł netto miesięcznie 
7,1 mld zł 

(100 zł netto miesięcznie) 

Podnoszenie 
kwalifikacji (edukacja) 

0,5 mln osób 0,7 mln osób 200 mln zł 

Aktywność społeczna 5,6 mln osób 6,9 mln osób 1,3 mln osób 

Razem: 
19,8 mld zł oraz 1,3 mln 
więcej osób aktywnych 

społecznie 

Źródło: Szacunki PwC 

Sumaryczna wartość dodatkowych przychodów została oszacowana na poziomie 19,8 mld zł, z czego większość, 
bo aż 12,5 mld zł stanowią korzyści finansowe uzyskane przez obywateli z pokolenia 45+ dzięki zwiększeniu 
stopy zatrudnienia w tej grupie. Na 7,3 mld zł określono całkowity wzrost płac dojrzałej części społeczeństwa 
związany z  integracją cyfrową i podnoszeniem kwalifikacji dzięki ułatwionemu dostępowi do internetowej 
oferty szkoleniowo-edukacyjnej.  
 
Integracja cyfrowa znajdzie swoje odbicie w zwiększeniu aktywności społecznej pokolenia 45+, definiowanej 
jako uczestnictwo w imprezach publicznych, wykonywanie nieodpłatnych prac na rzecz organizacji społecznych 
i osób spoza rodziny lub członkostwo w organizacjach społecznych bądź religijnych – liczba zaangażowanych 
społecznie Polaków po 45 roku życia wzrosnąć ma o 1,3 mln zł. 
 
Tabela 25 zamieszczona poniżej wskazuje z kolei na wielkość dodatkowych przychodów, które będą mogły 
zasilić budżety Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
Wielkość sumarycznych korzyści finansowych, które odniosą wymienione instytucje, oszacowana została na 
poziomie 7,9 mld zł i oparta jest o przewidywania dotyczące wpływu cyfryzacji pokolenia 45+ na przyrost stopy 
zatrudnienia i średniego poziomu płac w badanej grupie. 
 
 
Tabela 25. Korzyści wybranych instytucji publicznych z integracji cyfrowej pokolenia 45+ 

Instytucje publiczne Suma dodatkowych 
przychodów 

uzyskanych dzięki 
integracji 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia 

Urząd Skarbowy 
Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 
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2,2 mld zł 1,9 mld zł 3,8 mld zł 7,9 mld zł 

Źródło: Szacunki PwC 

5.2 Oszczędności związane z kontaktami na linii obywatel – organy 
administracji publicznej 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie wielkości kwantyfikowanych oszczędności, które będą mogły zostać 
osiągnięte przez obywateli oraz urzędy i instytucje publiczne dzięki zastąpieniu tradycyjnych metod kontaktu 
drogą elektroniczną. 
 
Tabela 26. Oszczędności obywateli i wybranych instytucji publicznych wynikające z cyfryzacji 
kontaktów po  integracji cyfrowej pokolenia 45+ 

 

Instytucja Oszczędności obywateli Oszczędności instytucji Wartość (rocznie) 

ZUS 180 mln zł 40 mln zł 220 mln zł 

NFZ 100 mln zł 20 mln zł 120 mln zł 

Urząd Pracy 60 mln zł 10 mln zł 70 mln zł 

Starostwo powiatowe 90 mln zł 20 mln zł 110 mln zł 

Urząd Gminy/ Urząd 
Miasta 

400 mln zł 100 mln zł 500 mln zł 

Instytucje  pomocy  
społecznej 

70 mln zł 20 mln zł 90 mln zł 

Urząd Skarbowy 30 mln zł - 30 mln zł 

Przychodnie lekarskie 610 mln zł 80 mln zł 690 mln zł 

Razem: 1,5 mld zł 300 mln zł 1,8 mld zł 

Źródło: Szacunki PwC 

Całkowita wartość możliwych do uzyskania oszczędności uplasować ma się na poziomie 1,8 mld zł, z czego 
ponad 1,5 mld zł zostanie osiągnięte po stronie obywateli. Jako obszar, w którym zidentyfikowano największy 
potencjał do wygenerowania oszczędności, uznano przychodnie lekarskie. Upowszechnienie elektronicznej 
procedury rejestracji pacjentów skutkować może blisko 700 mln zł dodatkowych korzyści finansowych. 
 

5.3 Dodatkowe przychody i oszczędności uzyskane dzięki cyfryzacji 
kontaktów pokolenia 45+ z podmiotami prywatnymi 

 
Poniższe zestawienia obrazują  oszczędności, które mogą uzyskać obywatele z pokolenia 45+ dzięki zastąpieniu 
kanałem elektronicznym tradycyjnych metod kontaktu z poszczególnymi przedsiębiorstwami. Ponadto 
uwzględniono potencjalną wartość dodatkowych przychodów niektórych przedsiębiorstw, które mogą zostać 
wygenerowane w wyniku integracji cyfrowej  dojrzałej części społeczeństwa. 
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Tabela 27. Oszczędności pokolenia 45+ wynikające z realizacji zakupów w Internecie po 
integracji cyfrowej 

Zakupy w Internecie 

Aktualne roczne wydatki na 
zakupy w Internecie 

Roczne wydatki na zakupy w 
Internecie po integracji cyfrowej 

Wartość  oszczędności 

5,5 mld zł 14,8 mld zł 1,6 mld zł 

Źródło: Szacunki PwC 

 Oszczędności, które mogą osiągnąć przedstawiciele pokolenia 45+ dzięki przeniesieniu części wydatków 
konsumpcyjnych do Internetu, oszacowane  zostały  na 1,6 mld zł. Wielkość dodatkowych przychodów, które 
dzięki integracji cyfrowej osób powyżej 45 roku życia uzyskają sklepy internetowe, uplasować się może na 
poziomie 9,3 mld zł. 

Tabela 28. Oszczędności pokolenia 45+ wynikające z wykorzystania bankowych kont 
internetowych po integracji cyfrowej 

Internetowe konta bankowe 

Aktualna szacowana  liczba 
posiadaczy kont bankowych 

Liczba kont internetowych po 
integracji cyfrowej 

Wartość oszczędności 

2,3 mln osób 6,7 mln  0,7 mld zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC 

Przewiduje się, że liczba osób posiadających konta bankowe w Internecie wzrośnie prawie trzykrotnie, z 
aktualnych 2,3 mln do 6,7. Konsekwentnie, wyrażone finansowo oszczędności czasowe pokolenia 45+ związane 
ze spopularyzowaniem bankowości elektronicznej i internetowych rachunków bankowych wynieść mogą nawet 
0,7 mld zł.  

5.4 Ogólne korzyści wynikające z integracji cyfrowej pokolenia 45+ 

Tabela 29 przedstawia ostateczne podsumowanie korzyści, utożsamianych z dodatkowymi przychodami 
i oszczędnościami osiągniętymi w wyniku integracji cyfrowej pokolenia 45+ przez obywateli, budżet państwa, 
instytucje publiczne i podmioty prywatne. 

Ogół  zidentyfikowanych korzyści finansowych plasuje się na poziomie blisko 32 mld zł rocznie, czyli 2%  PKB w 
Polsce przy założeniu osiągnięcia pełnej, stuprocentowej integracji cyfrowej obywateli . 

Tabela 29. Ogół  zidentyfikowanych rocznych korzyści wynikających z integracji cyfrowej 
pokolenia 45+  

Obszar 
Roczna wartość Dodatkowe podatki i składki 

od wynagrodzeń 

Dodatkowe przychody i korzyści pokolenia 
45+ i instytucji publicznych 

19,8 mld zł 7,9 mld zł 

Oszczędności pokolenia 45+ w relacjach 
instytucje publiczne-obywatel 

1,5 mld zł - 

Niższe koszty instytucji publicznych 0,3 mld zł - 
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Oszczędności związane z zakupami w 
Internecie i posiadaniem internetowych kont 
bankowych 

2,3 mld zł - 

Razem: 24 mld zł 7,9 mld zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC 

Poniżej zaprezentowano wielkość korzyści finansowych możliwych do osiągnięcia przez wymienione podmioty 
przy założeniu, że czas potrzebny na osiągnięcie pełnej integracji cyfrowej pokolenia 45+ wynosi 5 lat. 

Tabela 30.Ogól zidentyfikowanych korzyści wynikających z integracji cyfrowej pokolenia 45+ w 
ciągu 5 lat 

Obszar 
Roczna wartość Dodatkowe podatki i składki 

od wynagrodzeń 

Dodatkowe przychody i korzyści pokolenia 
45+ 

18,5 mld zł 7,4 mld zł 

Oszczędności pokolenia 45+ w relacjach 
instytucje publiczne-obywatel 

1,4 mld zł 
 

Niższe koszty instytucji publicznych 0,3 mld zł 
 

Oszczędności związane z zakupami w 
internecie i posiadaniem internetowych kont 
bankowych 

2,2 mld zł 
 

Razem: 22,4 mld zł 7,4 mld zł 

Źródło: Opracowanie własne PwC 

Przedstawione wyniki to skumulowana zdyskontowana wartość korzyści, możliwych do osiągnięcia w latach 
2011-2015 roku, gdyby co roku 1/5 z obecnych wykluczonych cyfrowo dołączała do grona użytkowników 
komputerów i Internetu. Jako stopę dyskonta przyjęto czteroletnią prognozę wzrostu realnego PKB Polski 
opublikowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
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6 Aneks - Metodyka realizacji badania 

6.1 Określenie wielkości korzyści pokolenia 45+ wynikających z korzystania 
z Internetu oraz komunikacji elektronicznej 

W celu zbadania korzyści, które mogą zostać odniesione przez grupę wiekową 45+ z integracji cyfrowej, 
dokonano analizy danych źródłowych z badania Diagnoza Społeczna 2011 – wyniki badania indywidualnego. 

Na podstawie tych danych oszacowano: 

 zwiększenie prawdopodobieństwa zatrudnienie dla poszczególnych podgrup  

 zwiększenie prawdopodobieństwa udziału poszczególnych podgrup w edukacji 

 potencjalne zwiększenie dochodów oraz 

 zwiększenie prawdopodobieństwa uczestnictwa w aktywności społecznej 

Oszacowania tego dokonano dla poszczególnych podgrup, rozróżnianych ze względu na wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania oraz status społeczno ekonomiczny  (pracujący lub niepracujący).  

Wszystkich oszacowań dokonano poprzez estymację wieloczynnikowych modeli ekonometrycznych.  

Dzięki zastosowaniu metody wieloczynnikowych modeli ekonometrycznych5 możliwe było wyodrębnienie 
„wpływu netto”6 korzystania przez badane osoby z komputera na poszczególne rodzaje aktywności oraz poziom 
płac.  

6.1.1 Oszacowanie zwiększenia prawdopodobieństwa podjęcia pracy 

Aby oszacować zwiększenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy przez osoby z pokolenia 45+ dokonano 
estymacji wieloczynnikowego modelu ekonometrycznego opartego na funkcji probitowej7, którego zmienną 
wyjaśnianą (zależną) był fakt wykonywania pracy.  

                                                             
5 Wszystkich estymacji oraz oszacowań dokonano w pakiecie statystyczno-ekonometrycznym  STATA 
6 Znaczenie „efektu netto” – jeżeli dwie zmienne, których wzajemny, obustronny wpływ jest badany, są skorelowane (zależne) od innego czynnika, którego nie 
uwzględnimy w badaniu, to oszacowana wzajemna relacja tych zmiennych będzie znacznie silniejsza niż rzeczywista. Stosowanie wieloczynnikowych modeli 
ekonometrycznych pozwala wyeliminować ten efekt. (Np. fakt zatrudnienia i fakt korzystania z komputera są silnie zależne od wieku – należy więc 
„kontrolować” czynnik wieku, aby poznać rzeczywisty wpływ netto obu tych zmiennych na siebie). 
7 Model probitowy jest metodą estymacji dla zmiennych zależnych typu binarnego (np. pracujący: niepracujący) o funkcję rozkładu normalnego.  
 
Znaczy to, że estymowany przed model można opisać następującym wzorem: 
 
Pr(Y=1|X) = Φ(X’β’)  
 
Gdzie: Φ – oznacza dystrybuantę rozkładu normalnego 
 
             X’ – oznacza wektor zmiennych wyjaśniających 
 
             β’ – oznacza wektor estymowanych współczynników 
 
Estymacja tego modelu odbywa się metodą tzw. maksymalizacji funkcji prawdopodobieństwa (log-likelihood function), której forma to: 
lnL(y|x,β)=                                     

   
 

 
gdzie: 
i – to liczba obserwacji 
yi – to wartość zmiennej zależnej (0 lub 1) 
x’ i – to wektor zmiennych niezależnych 
βi – to wektor estymowanych współczynników 
Φ – tu funkcja dystrybuanty rozkładu normalnego 
Zaletą modelu probitowego jest możliwość dokonania prostej interpretacji otrzymanych wyników w kategorii zmian prawdopodobieństwa wystąpienia 
badanego zjawiska dla osoby o przeciętnych wartościach zmiennych wyjaśniających.  
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Jako zatrudnioną potraktowano osobę, która w Diagnozie Społecznej 2011 zadeklarowała fakt wykonywania w 
tygodniu badania jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub chwilową przerwę (np. na skutek choroby) w 
wykonywaniu posiadanej pracy. Taką samą definicję zatrudnienia używana jest przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS)  w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).  

Zmiennymi wyjaśniającymi w modelu były: 

 Wiek 

 Płeć 

 Liczba lat nauki  

 Klasa wielkości miejscowości 

 Województwo zamieszkania 

 Korzystanie z komputera 

Celem estymacji było przede wszystkim oszacowanie wpływu faktu użytkowania komputera na 
prawdopodobieństwo zatrudnienia. Wszystkie pozostałe zmienne wyjaśniające miały rolę kontrolną –pozwalały 
na wyodrębnienie „efektu netto” użytkowania komputera na prawdopodobieństwo zatrudnienia.  

Aby dana osoba w modelu była uznana za korzystającą z komputera (czyli aby zmienna „korzystanie z 
komputera” przyjęła wartość „1”), musiała ona zadeklarować, iż używa komputera w domu, pracy lub w innym 
miejscu (odpowiedź „tak” w pytaniu 54 w Diagnozie Społecznej 2011), a w ostatnim tygodniu spędzić przy 
komputerze co najmniej godzinę (odpowiedź większa od „zera” na pytania 124 części indywidualnej w 
Diagnozie Społecznej 2011).  

Wykonana estymacja wykazała, iż tak zdefiniowane użytkowanie komputera ma pozytywny i istotny z punktu 
widzenia statystycznego wpływ na prawdopodobieństwo wykonywania pracy zarobkowej wśród osób powyżej 
45 roku życia (szczegółowe wyniki estymacji modelu zaprezentowane zostały w Aneksie Statystycznym). 

Na podstawie wyników modelu dokonano oszacowania obecnego i hipotetycznego prawdopodobieństwa 
zatrudnienia dla każdej osoby objętej badaniem w przypadku, gdyby cała grupa korzystała z komputera. Na 
podstawie otrzymanych prawdopodobieństw obliczono hipotetyczne stopy zatrudnienia dla rozpatrywanych 
podgrup wydzielonych ze względu na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania, a także dla całej populacji.  

Przyrosty liczby zatrudnionych w każdej podgrupie osiągnięto dzięki porównaniu aktualnych (przy obecnym 
stopniu integracji cyfrowej) i  teoretycznych (przy pełnej integracji cyfrowej) stóp zatrudnienia oraz 
przemnożeniu ich przez liczbę ludności danej grupy z roku 2011, zgodnie z danymi demograficznymi GUS.  

Na podstawie informacji o dochodach netto poszczególnych grup (dane pochodzą z Diagnozy Społecznej 2011) 
obliczono różnice pomiędzy dochodami osób pracujących i niepracujących. Wyniki tych obliczeń pozwoliły na 
oszacowanie dodatkowych przychodów netto wynikających ze zwiększonej, wskutek integracji cyfrowej stopy 
zatrudnienia. Oszacowania dokonano według następującego wzoru: 
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(1) ∆D = D1 - D0 = (P1*Dp+Np1*Dn) - (P0*Dp+Np0*Dn) 

Gdzie: 

∆D - wzrost średnich dochodów po integracji cyfrowej 

D1 - średnie dochody po integracji cyfrowej 

D0 - średnie dochody przed integracją cyfrową 

P1 - liczba pracujących po integracji cyfrowej (oszacowana na podstawie modelu) 

P0 - liczba pracujących przed integracją cyfrową (przy aktualnym stopniu cyfryzacji) 

Np1 - liczba niepracujących po integracji cyfrowej 

Np0 – liczba pracujących po integracji cyfrowej 

Dp – średnie aktualne dochody na osobę wśród pracujących 

Dn – średnie aktualne dochody na osobę wśród niepracujących 

6.1.2 Oszacowanie prawdopodobieństwa uczestnictwa w edukacji 

Oszacowanie prawdopodobieństwa uczestnictwa w edukacji odbyło się w sposób analogiczny do oszacowania 
prawdopodobieństwa zatrudnienia. Poniżej opisane zostały jedynie aspekty różniące obie procedury.  

Za uczestniczące w edukacji (zmienna wyjaśniana w modelu) zostały uznane osoby, które odpowiedziały 
pozytywnie na pytanie o uczestnictwo w ciągu ostatnich 2 lat w jakiejkolwiek aktywności związanej z 
podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych lub innych umiejętności (pytanie D23 w Diagnozie Społecznej 
2011). 

Jako dodatkowej zmiennej wyjaśniającej, poza zmiennymi użytymi w modelu dotyczącym zatrudnienia, użyto 
faktu zatrudnienia. Na skutek procedury estymacyjnej usunięto z listy zmiennych „województwo” jako obszar 
zamieszkania respondenta, gdyż zmienna ta nie wpływała na wyniki w istotny statystycznie sposób.  

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zatrudnienia, fakt użytkowania komputera okazał się w 
statystycznie istotny sposób pozytywnie wpływać na prawdopodobieństwo uczestnictwa w edukacji.  

Pozostałe obliczenia dotyczące liczby uczestniczących w edukacji przebiegały w sposób analogiczny do 
szacunków i kalkulacji dotyczących zatrudnienia. Dla obliczenia korzyści finansowych z edukacji przyjęto wyniki 
estymacji dotyczącej wysokości wynagrodzeń. Z racji, że otrzymane wyniki wskazywały, iż każdy rok nauki 
zwiększa oczekiwane dochody  netto osób pracujących o 6,5% przyjęto, że fakt partycypacji w kursach 
szkoleniowych będzie skutkował podobnym wzrostem wynagrodzeń.  

6.1.3 Oszacowanie prawdopodobieństwa uczestnictwa w życiu społecznym 

W tym przypadku zastosowana została procedura estymacyjna analogiczna jak w przypadku szacunków 
dotyczących zatrudnienia oraz edukacji, a szczegółowa specyfikacja równania (czyli lista zmiennych 
wyjaśniających) była identyczna jak w przypadku estymacji dotyczącej uczestnictwa w edukacji.  

Jako aktywną społecznie zdefiniowano osobę, która podczas ankiety pozytywnie odpowiedziała na co najmniej 
jedno z pytań dotyczących:  

 Faktu uczestnictwa w ostatnim roku w jakimkolwiek zebraniu publicznym poza miejscem pracy (pyt. 50 
w kwestionariuszu indywidualnym Diagnozy Społecznej 2011) 

 Faktu wykonywania w ciągu ostatniego roku nieodpłatnej pracy na rzecz organizacji społecznych lub 
osób spoza rodziny (pyt. 51) 
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 Członkostwa w jakiejkolwiek organizacji społecznej lub religijnej (pyt. 52) 

Użytkowanie komputera także okazało się mieć istotny pozytywny wpływ na poziom aktywności społecznej.  

W tym przypadku nie przeliczano wzrostu udziału w aktywności społecznej na wartości pieniężne. Wynik 
pozostaje w dodatkowych odsetkach (tysiącach) osób biorących aktywny udział w życiu społecznym, religijnych i 
politycznym w swojej społeczności lokalnej.  

6.1.4 Oszacowanie wpływu użytkowania komputera na płace osób pracujących powyżej 
45 roku życia 

Oszacowania wpływu użytkowania komputera na dochody osób po 45 roku życia również odbyło się na drodze 
estymacji ekonometrycznej.  

W tym przypadku jednak oszacowano model wieloczynnikowej regresji liniowej, gdzie zmienną zależną (czyli 
wyjaśnianą) był logarytm dochodu indywidualnego netto8. Zastosowanie zmiennej zależnej w postaci logarytmu 
naturalnego pozwoliło na uwzględnienie nieliniowego charakter wpływu poszczególnych czynników na dochody 
z pracy. Dzięki temu współczynniki będące wynikiem modelu można interpretować jako szacunek wpływu 
jednostkowych zmian poszczególnych czynników na procentowy wzrost płac. 

Z przyczyn metodologicznych szacunku dokonano tylko dla osób pracujących. W ten sposób ich osobisty dochód 
netto można traktować jako przybliżenie wartości osiąganej przez nich płacy (autorzy Diagnozy Społecznej 2011 
nie stawiają bezpośredniego pytania o płace).  

Poza zmiennymi zastosowanymi w modelu dotyczącym zatrudnienia, jako uzupełniającej zmiennej 
wyjaśniającej użyto także informacji na temat zawodu wykonywanego przez poszczególne osoby. Jest to 
kluczowa kwestia - wykonywany zawód jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na osiągane 
płace.  

Używając wyników estymowanego modelu oszacowano, o ile procent wzrosłaby średnia płaca w badanej grupie 
w przypadku, gdyby wszystkie należące do niej osoby korzystały z komputera. Szacunku tego dokonano 
wyliczając hipotetyczny poziom płac dla każdej osoby objętej badaniem według poniższego wzoru: 

(2) W1 = W0 * (1+∆W/W) 

Gdzie: 

W1 – płaca po integracji cyfrowej 

W0 – płaca aktualna (W0=W1 jeśli dana osoba już używa komputera) 

∆W/W – otrzymany w wyniku estymacji współczynnik procentowego wzrostu płacy w przypadku użytkowania 
komputera 

Następnie obliczono hipotetyczne średnie płace dla interesujących nas podgrup wydzielonych ze względu na 
płeć, wiek, miejsce zamieszkania, oraz dla całej populacji.  

Oczekiwane przyrosty średnich płac w każdej podgrupie osiągnięto dzięki porównaniu ich aktualnych (przy 
obecnym stopniu integracji cyfrowej) i  hipotetycznych (przy pełnej integracji cyfrowej) poziomów. 

                                                             
8 Procedura ta polega na estymacji funkcji o następującym kształcie: 
Ln(yi) = xi’β + εi 

 
gdzie  
 
yi = to wartość zmiennej zależnej 
xi = wektor zmiennych niezależnych  
εi = błąd estymacji (odchylenie wartości teoretycznej (estymowanej) od faktycznej.  
β = wektor współczynników 
 
Estymacja ta wykonywana jest metodą tzw: metodą najmniejszych kwadratów, czyli minimalizacji sumy kwadratów błędów – „ εi” .  
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6.2 Określenie korzyści dla obywateli oraz administracji publicznej w 
oparciu o wyniki dedykowanego ankietowego badania telefonicznego 

W celu określenia potencjalnych korzyści, które może odnieść badania grupa wiekowa oraz sama administracja 
publiczna dzięki możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych przez Internet, przeprowadzone 
zostało dedykowane badanie społeczne na reprezentatywnej grupie 536 obywateli w wieku powyżej 45 roku 
życia9.  

W badaniu tym pytano o: 

 Liczbę wizyt w poszczególnych urzędach w ciągu roku 

 Czas poświęcony na te wizyty 

 Posiadanie dostępu do Internetu 

 Aktualne wykorzystanie elektronicznej drogi komunikacji z poszczególnymi urzędami 

 Gotowość do potencjalnego wykorzystania  Internetu dla komunikacji z urzędami 

W badaniu wyróżniono następujące urzędy: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 Starostwa Powiatowe 

 Urzędy Gminy/Urzędy Miasta 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

 Urzędy Pracy 

 Instytucje  pomocy  społecznej 

Wybór wymienionych instytucji publicznych i urzędów determinowały relatywnie częste bezpośrednie relacje z 
obywatelem oraz szczególnie duże ich znaczenie dla interesów tej grupy wiekowej.  

Wyróżnione zostały również możliwe cele wizyt:  

 Uzyskanie informacji 

 Pobranie dokumentów 

 Załatwienie sprawy 

Dodatkowe pytania dotyczyły wizyt w placówkach  służby zdrowia –respondentów pytano o liczbę wizyt oraz 
czas wizyty w celu: 

 uzyskania recepty w ramach leczenia długotrwałego 

 dokonania rejestracji na wizytę u specjalisty 

                                                             
9 Badanie przeprowadzone zostało przez firmę SMG/KRC Millward Brown na zlecenie PwC 
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Na podstawie wyników badania ankietowego oszacowano: 

 Średni czas jednej wizyty w poszczególnych urzędach potrzebny do załatwienia każdego z wyróżnionych 
typów spraw 

 Średnią roczną liczbę wizyt w poszczególnych urzędach potrzebną do załatwienia każdego z 
wyróżnionych typów spraw 

 Odsetek osób załatwiających wyróżnione typy spraw w poszczególnych urzędach przez Internet 

 Odsetek osób, które byłyby gotowe załatwiać wyróżnione typy spraw w poszczególnych urzędach przez 
Internet w przypadku, gdyby miały taką możliwość 

We wszystkich przypadkach do obliczeń rzeczywistych średnich aktualnych kosztów osobistego załatwienia 
spraw  dodano także średni oczekiwany czas przejazdu - założono, że wynosi on godzinę w obie strony (poza 
przychodnią lekarską, gdzie określono go na pół godziny). Uwzględniono także koszty dojazdu (paliwo, bilet 
komunikacji miejskiej itp.) odnosząc je do dodatkowej godziny dojazdu na każdą wizytę.  

W brytyjskim raporcie  PwC10 dotyczącym korzyści z integracji cyfrowej i jej wpływu na koszty relacji 
administracja publiczna - obywatel przyjęto wariantowy system ich wyliczania. Średni odsetek spraw możliwych 
do załatwienia przez Internet w urzędach oszacowano na od 40% do 100%. Przyjmując relatywnie niskie 
zaawansowanie procesu cyfryzacji w polskich urzędach11 przyjęto, że odsetek ten w  Polsce może wynieść około 
50%.  W przypadku pozyskiwania informacji oraz pobierania dokumentów założono pełną, stuprocentową 
możliwość realizacji tego typu spraw przez Internet (raport brytyjski nie odróżniał typów spraw – rozróżnienie 
takie wydaje się jednak być jednak uzasadnione ze względu na różny osiągalny zakres i łatwość wykorzystania 
Internetu w zależności od typu załatwianej sprawy). 

Opracowania  MSWiA dotyczące platformy e-puap12 określają, że do załatwienia sprawy urzędowej przez 
Internet konieczne jest: 

 Zalogowanie się do systemu,  

 Odnalezienie w nim konkretnego typu sprawy, oraz  

 Wypełnienie odpowiedniego formularza.  

Oszacowano, iż średnio (dla osoby obeznanej i swobodnie poruszającej się w systemie) czynności te nie powinny 
zająć średnio więcej niż 20 minut. Czas uzyskania informacji i pobrania dokumentów oszacowano odpowiednio 
na 15 oraz 5 minut.  

Otrzymane wartości czasowe przeliczono na wartości pieniężne opierając się na średnich dochodach netto osób 
45+, obliczonych na podstawie danych z Diagnozy Społecznej 2011 (są to te same dane, które użyte zostały w 
kalkulacji korzyści wynikających ze zwiększonej liczby zatrudnionych). Z racji, że wartość czasu (koszt 
alternatywny) jest inna dla osób pracujących i niepracujących, wyliczeń dokonano osobno dla obu grup.  

Wartość oszczędności czasu dla danej grupy „i” (pracujący lub nie-pracujący) oraz danego typu usług „j” 
(załatwienie sprawy, ściągnięcie dokumentów, uzyskanie informacji) została dla każdego urzędu „k” 
skalkulowana zgodnie z następującym algorytmem: 

(3.1) Oijk = Kaijk-Kiijk 

                                                             
10 “Champion for Digital Inclusion The Economic Case for Digital Inclusion”, Raport PwC, Październik 2009 

11 „Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku - Raport z badania ilościowego zrealizowanego na 
zlecenie MSWiA” MSWIA oraz ARC – Rynek i Opinia, Sierpień 2011 

12 Na przykład: „STUDIUM PRZYPADKU – TANIEJ POJECHAĆ DO URZĘDU CZY KUPIĆ PODPIS ELEKTRONICZNY?” MSWiA, 6 sierpnia 2010 
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(3.2) Kiijk=Di*Gi*[(Tkjk*Vjk*Idjk*Sjk)+( Tojk*Vjk*(1-Idjk*Sjk)] 

(3.3) Kaijk=Di*Gi*[(Tkjk*Vjk*K*Iajk)+( Tojk*Vjk*(1-K*Iajk)] 

Gdzie: 

Oijk    – roczna oszczędność danej grupy  w danym urzędzie przy załatwianiu danego typu spraw 

              przy 100% integracji cyfrowej 

Kaijk – średni roczny aktualny (przed integracją cyfrową) koszt załatwiania danego typu spraw  

Kiijk  – średni roczny koszt załatwiania danego typu spraw po integracji cyfrowej 

Gi        – wielkość danej grupy 

Di       – średni dochód danej grupy na jednostkę czasu (wyliczony z dochodu miesięcznego według                
danych z Diagnozy Społecznej 2011) 

Tkjk  – czas załatwienia danej pojedynczej sprawy przed Internet  

Tojk  –  czas załatwienia danej sprawy osobiście zgodnie z wynikami badania ankietowego   (uwzględniając czas 
dojazdu i  koszty dojazdu) 

Vjk   – średnia roczna liczba spraw danego typu załatwiana w urzędach (wyniki badania       

            ankietowego) 

K     – aktualny stopień integracji cyfrowej według obliczeń PwC  na podstawie Diagnozy  

            Społecznej 2011 

Idjk  – odsetek osób deklarujących gotowość załatwiania danego typu spraw przez Internet, gdyby 

            miały taką możliwość (wyniki badania ankietowego) 

Iajk  – odsetek załatwiających dany typ spraw przez Internet wśród tych, którzy mają taką możliwość 

            (wyniki badania ankietowego) 

Sjk -    odsetek danego typu spraw  możliwych do załatwienia przez Internet w urzędzie 

 

W analogiczny sposób dokonano szacunku wartości oszczędności czasu dla samych urzędów. W tym jednak 
przypadku w oszczędnościach nie był uwzględniany czas oraz koszt dojazdu. Czas pracy urzędnika potrzebny dla 
załatwienia przeciętnej sprawy ustalono na „0” (zero) minut w przypadku uzyskiwania przez obywatela 
informacji oraz pobrania dokumentów (plików) oraz na 15 minut w przypadku załatwiania sprawy. Z 
oczywistych powodów nie uwzględniono podziału na pracujące i niepracujące grupy ludności.  

Dla oszacowania wartości czasu pracy urzędów skorzystano z danych dotyczących wynagrodzeń pracowników 
do spraw obsługi klientów w sektorze publicznym13 w roku 2010 (2467,02 PLN brutto) powiększonych o 
wskaźnik wzrostu płac w sektorze publicznym w latach 2010-2011 (3%)14. Do obliczenia pełnego kosztu pracy 
urzędu wykorzystano dane dotyczące udziału kosztów wynagrodzeń w całości wydatków bieżących urzędów 
szczebla samorządowego w Polsce (70,7%). Dane takie dostępne są w Banku Danych Lokalnych (BDL), 
publikowanym przez GUS15.  

                                                             
13“ Struktura wynagrodzeń wg. zawodów w 2010 roku” – GUS (www.stat.gov.pl) 

14 Dla obliczenia oszczędności przychodni wzięto po uwagę płacę pracownika usług osobistych w ochronie zdrowia według tego samego źródła (2179,20 PLN  
brutto). Założono taki sam udział kosztów wynagrodzeń w kosztach bieżących.  

15 http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=261303&p_token=694437026  

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=261303&p_token=694437026
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6.3 Określenie innych korzyści administracji publicznej i obywateli  

W ramach analiz dokonano także oszacowania innych wybranych korzyści, jakie w wyniku integracji cyfrowej 
mogą odnieść administracja publiczna oraz obywatele w relacjach z administracją publiczną.  

Skalkulowano wartość dodatkowych wpływów podatkowych (PIT) oraz składek (ZUS i NFZ) jakie osiągnie 
budżet Państwa dzięki zwiększeniu się liczby pracujących oraz wzrostowi poziomu wynagrodzeń będących 
skutkiem integracji cyfrowej. Do obliczenia tych korzyści użyto obowiązującej w roku 2011 skali podatkowej i 
zasad rozliczania kosztów składek dla przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Oddzielnie obliczono również korzyści osiągalnych przez podatników z grupy wiekowej 45+ związanych z 
możliwością składania deklaracji PIT przez Internet.  

Wartość tych oszczędności można wyliczyć z pomocą danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, 
które dysponuje i publikuje informacje na temat liczby deklaracji PIT składanych drogą zwykła i internetową16. 
Te dane oraz założenia dotyczące średniego czasu potrzebnego na “wirtualne” złożenie deklaracji PIT (pół 
godziny) posłużyły jako podstawa naszych wyliczeń. 

Założono również, że osoby w tej grupie wiekowej składają w sumie około połowę wszystkich deklaracji PIT oraz 
jedną trzecią liczby aktualnie składanych deklaracji internetowych.  

6.4 Określenie korzyści odnoszonych przez inne podmioty oraz osoby z 
pokolenia 45+ na skutek zmian charakteru relacji z tymi podmiotami 

6.4.1 Zwiększone zakupy w sklepach internetowych 

W ramach przeprowadzonego opracowania oszacowano również wielkość korzyści osiągalnych przez osoby z 
grupy 45+ dzięki zwiększeniu się popularności i wartości zakupów dokonywanych w Internecie oraz w związku z 
możliwością posiadania internetowych kont bankowych.  

Aktualny poziom zakupów osób 45+ przeprowadzanych w Internecie policzono dla 24 podgrup „i” wydzielonych 
ze względu na: 

 Aktywność zawodową (pracujący, niepracujący) 

 Grupy wiekowe (45-59, 60-64, 65+) 

 Płeć  

 Miejsce zamieszkania (miasto, wieś) 

W obliczeniach użyto odpowiadających każdej grupie informacji o średniej wielkości dochodu netto na osobę 
oraz o średnim stopniu integracji cyfrowej. Obie wartości były wyliczone na podstawie danych jednostkowych z 
Diagnozy Społecznej 2011. Liczba osób w każdej kategorii pochodziła z danych  demograficznych GUS.  

Na podstawie informacji publikowanych przez GUS17 obliczono wielkość odsetka dochodów polskich 
gospodarstw domowych przeznaczanych przeciętnie na wydatki konsumpcyjne. Założono, iż podobny odsetek 
swoich dochodów wydają na konsumpcję osoby z grupy 45+. 

Według dostępnych informacji18 udział handlu internetowego w całości handlu detalicznego w Polsce wynosi 
około 9%. Zbliżoną relację (8,6%) uzyskano wyliczając ten udział na podstawie wyników raportu e-commerce 

                                                             
16 „Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok” Ministerstwo Finansów, Warszawa, Sierpień 2011.  

17 „Budżety Gospodarstw Domowych w 2010 roku” , GUS, Warszawa, 2011 
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201119, według którego wartość handlu w Internecie w roku 2010 wyniosła 18 miliardów złotych, oraz własnych 
kalkulacji dotyczących wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, których wielkość oszacowano na 
poziomie 208 miliardów złotych (około 84,5 mld zł w grupie wiekowej 45+). 

W celu określenia ogólnego poziomu wydatków przeznaczanych na zakupy internetowe przez pokolenie 45+ 
przyjęto dodatkowo, iż z racji  niższego  stopnia  integracji cyfrowej udział tej grupy wiekowej w całości 
wydatków w Internecie nie będzie wprost proporcjonalny do jej udziału w ogóle ponoszonych wydatków 
konsumpcyjnych. Według raportu “Dojrzałość w Sieci”20 około 37% dojrzałych internautów dokonuje zakupów 
internetowych, wobec 61% młodszych użytkowników komputera i 49% ogółem aktywnych w sieci.  

Taka proporcja wydatków internetowych osób starszych do wydatków ponoszonych ogółem została 
wykorzystana w kalkulacjach, a oszacowana w ten sposób suma wydatków internetowych grupy 45+ wyniosła 
5,5 miliarda złotych rocznie, czyli około 6,5% całości wydatków konsumpcyjnych. 

Udział każdej z podgrup wyszczególnionych według wieku, płci, miejsca zamieszkania w ogólnych wydatkach 
ponoszonych w Internecie przez pokolenie 45+ został skalkulowany proporcjonalnie do  iloczynu jej  udziału w 
ogólnych wydatkach konsumpcyjnych oraz stopnia jej integracji cyfrowej.  

Oznacza to, że wydatki każdej podgrupy “i” w Internecie zostały obliczone według następującego wzoru 

 

(4) Sai=(
     

      
 )*(s*

  

 
*Cs) 

Gdzie: 

Sai - suma wydatków w Internecie pojedynczej grupy wyszczególnionej ze względu na wiek, płeć,  miejsce 
zamieszkania oraz aktywność ekonomiczna 

Ki – stopień integracji cyfrowej danej grupy 

Si – suma ogólnych wydatków konsumpcyjnych danej grupy wyliczona na podstawie jej liczebności,    wysokości 
średnich dochodów na osobę oraz ogólnego udziału wydatków konsumpcyjnych w dochodach 

s –   udział handlu internetowego w handlu ogółem 

is -   odsetek starszych internautów dokonujących zakupów w Internecie 

i  –   odsetek internautów robiących zakupy w Internecie ogółem 

Cs -  suma wydatków konsumpcyjnych pokolenia 45+ ogółem 

 

Suma wydatków w Internecie w przypadku pełnej integracji (Sii) cyfrowej została obliczona jako iloraz  ich 
aktualnego poziomu w każdej z podgrup “i” oraz aktualnego, średniego poziomu integracji cyfrowej, czyli 

(5) Sii=Sai/Ki 

Oznacza to przyjęcie założenie, że zakupy danej grupy w Internecie zwiększą się w takim samym stopniu, w 
jakim powinien wzrosnąć jej poziom integracji cyfrowej tak, aby osiągnąć poziom 100%.  

                                                                                                                                                                                                               
 

18 „Polska Internetowa – jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki”, BCG, Maj 2011 

19 „E-commerce 2011” V Edycja raportu, Internet Standard, Wrzesień 2011 

20 Dominik Batorski ed. „Dojrzałość w Sieci” Raport otwarcia koalicji „Dojrz@łość w sieci” www.dojrzaloscwsieci.pl 
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Zgodnie z dostępnymi informacjami21 zakupy w Internecie są przeciętnie o około 15% tańsze (uwzględniając 
koszty transportu) niż zakupy w tradycyjnych sklepach. Przy takim założeniu skalkulowano aktualny i 
oczekiwany poziom oszczędności związanych z dokonywaniem zakupów w Internecie z wykluczeniem drogi 
tradycyjnej.  

6.4.2 Większa liczba internetowych kont bankowych 

Kolejną analizowaną korzyścią z integracji cyfrowej były potencjalne oszczędności czasowe związane z 
przeniesieniem usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych z tradycyjnych do internetowych 
kanałów ich realizacji. Oszczędności wynikać będą w znacznej mierze z ograniczenia czasu dojazdu do banków 
oraz czasu oczekiwania w kolejkach.  

Tak jak w przypadku zakupów internetowych korzyści związane z korzystaniem z usług bankowości 
elektronicznej oszacowano dla 24 podgrup “i” ludności wyróżnionych ze względu na: 

 Aktywność zawodową (pracujący, niepracujący) 

 Grupy wiekowe (45-59, 60-64, 65+) 

 Płeć  

 Miejsce zamieszkania 

Zgodnie z informacjami zawartymi w dostępnych opracowaniach22 około 78% Polaków posiada obecnie 
rachunek bankowego. Wiadomym jest również, że odsetek posiadaczy kont elektronicznych wśród starszych 
internautów jest niższy niż wśród internautów ogółem23 (46% wobec 52%). Na podstawie założenia, że stosunek 
ten jest podobny wśród posiadaczy wszystkich kont bankowych, oszacowano, iż z 15,8 mln osób w grupie 45+ 
konto bankowe posiada 69% – czyli 10,9 mln osób. 

Z tych samych źródeł16 wiadomo, że silną  determinantą  posiadania konta bankowego w Polsce jest poziom 
dochodu osiąganego przez obywateli. Przyjęto zatem, iż relacja odsetka osób posiadających konto bankowe w 
każdej z podgrup jest wprost proporcjonalna do relacji iloczynu pierwiastka kwadratowego osiąganych w danej 
grupie przeciętnych dochodów i liczebności tej grupy do iloczynu pierwiastka dochodów liczebności grupy 45+ 
w ogóle. Ze względu na wiarygodność osiąganych wyników jako bazę w opisanej relacji przyjęto pierwiastek 
kwadratowy wysokości dochodów. 

(6) Bi =
     

  ni 

      
  ni  

*B 

Gdzie: 

Bi – liczba posiadaczy konta bankowego w danej grupie “i” 

di – przeciętny dochód na głowę w danej grupie “i” 

B – oszacowana wcześniej liczba kont bankowych posiadanych przez osoby 45+ ogółem 

ni – liczebność danej podgrupy „i” 

                                                             
21  „Budżety Gospodarstw Domowych w 2010 roku” , GUS, Warszawa, 2011 

22 Domika Maison "Diagnoza postaw i zachowań związanych z wykluczeniem finansowym w Polsce" NBP, Warszawa, Grudzień 2010 

23 Dominik Batorski ed. „Dojrzałość w Sieci” Raport otwarcia koalicji „Dojrz@łość w sieci” www.dojrzaloscwsieci.pl 
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W celu obliczenia liczby osób posiadających internetowe konta bankowe w danej grupie “i” dodatkowo 
wykorzystano dane o aktualnym stopniu integracji cyfrowej w danej grupie oraz o pochodzącą z opracowania 
BCG24 informację, że aktualny  odsetek internetowych rachunków bankowych w ogólnej liczbie rachunków 
oscyluje na poziomie 21%. Oznacza to, iż spośród 10,9 mln osób posiadających konto bankowe w grupie 45+ 
około 2,3 miliona może posiadać rachunek internetowy.  

Zgodnie z powyższym liczba posiadających konto bankowe w każdej grupie “i” obliczona została jako: 

(7) Bni =
        

           
*Bn 

Gdzie: 

Bni - liczba posiadaczy internetowego rachunku bankowego w danej grupie “i” 

Ki –  stopień integracji cyfrowej w podgrupie “i” 

Bi -    liczba posiadaczy rachunków bankowych w danej grupie w ogóle 

Bn – ogólna szacowana liczba posiadaczy internetowych rachunków bankowych w grupie 45+ 

W celu obliczenia liczby potencjalnych internetowych rachunków bankowych po integracji cyfrowej  (Bnki) 
założono, iż odsetek posiadających konto internetowe  spośród wszystkich posiadaczy kont będzie taki sam jak 
aktualny odsetek posiadaczy kont internetowych wśród tych, którzy deklarują posiadanie w tej chwili dostępu 
do Internetu:  

(8) Bnki=Bi*(
   

     
  

Przy kalkulacji średnich kosztów związanych z obsługą kont analogowych założono, że każda osoba poświęca 
miesięcznie około 1,5 godziny na samo dotarcie do placówki banku i oczekiwanie w kolejkach. W przypadku 
kont internetowych czas, a konsekwentnie również koszt, wynosi zero. Koszty obliczono osobno dla każdej 
grupy mnożąc godzinową wartość dochodów w tej grupie przez liczbę godzin spędzanych rocznie w bankach.  

Uzyskana oszczędność wynika ze zmniejszenia liczby kont analogowych posiadanych przez tą grupę wiekową, 
przy założeniu niezmienionego poziomu ogólnej liczby rachunków bankowych. 

                                                             
24 „Polska Internetowa – jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki”, BCG, Maj 2011 
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7 Aneks statystyczny 

Tabela A1. Wyniki estymacji ekonometrycznej modelu probitowego, gdzie zmienną zależną jest 
fakt zatrudnienia. 

 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

 

  

                                                                                 

          _cons     5.376403   .1443683    37.24   0.000     5.093446     5.65936

 _Iwojewodzt_32     -.171893   .0735505    -2.34   0.019    -.3160492   -.0277367

 _Iwojewodzt_30    -.1240133   .0607267    -2.04   0.041    -.2430355   -.0049912

 _Iwojewodzt_28     -.205917   .0747333    -2.76   0.006    -.3523915   -.0594424

 _Iwojewodzt_26    -.0472311   .0709444    -0.67   0.506    -.1862796    .0918175

 _Iwojewodzt_24     -.356739    .058172    -6.13   0.000     -.470754    -.242724

 _Iwojewodzt_22    -.2171681   .0692467    -3.14   0.002    -.3528891   -.0814471

 _Iwojewodzt_20     .0555042   .0803947     0.69   0.490    -.1020664    .2130749

 _Iwojewodzt_18    -.0938132   .0655803    -1.43   0.153    -.2223483    .0347219

 _Iwojewodzt_16    -.0997874   .0843669    -1.18   0.237    -.2651435    .0655687

 _Iwojewodzt_12     -.067824   .0618007    -1.10   0.272    -.1889512    .0533031

 _Iwojewodzt_10     .0250363   .0623928     0.40   0.688    -.0972513     .147324

  _Iwojewodzt_8    -.2548613   .0846407    -3.01   0.003    -.4207541   -.0889685

  _Iwojewodzt_6     .0907382   .0635818     1.43   0.154    -.0338799    .2153563

  _Iwojewodzt_4    -.1422212   .0697817    -2.04   0.042    -.2789909   -.0054515

  _Iwojewodzt_2    -.1984746   .0627146    -3.16   0.002    -.3213931   -.0755562

  _IKLASA_MIE_6    -.0315188   .0567652    -0.56   0.579    -.1427765     .079739

  _IKLASA_MIE_5    -.2456524   .0627016    -3.92   0.000    -.3685453   -.1227595

  _IKLASA_MIE_4    -.3425101   .0595577    -5.75   0.000     -.459241   -.2257792

  _IKLASA_MIE_3     -.179056   .0756253    -2.37   0.018    -.3272789    -.030833

  _IKLASA_MIE_2    -.0796033   .0721006    -1.10   0.270    -.2209178    .0617112

  _Ikomputer2_1      .470775   .0311414    15.12   0.000      .409739    .5318111

lata_nauki_2011     .0620366   .0048298    12.84   0.000     .0525703    .0715028

     _Iplec_i_1    -.4973523   .0264734   -18.79   0.000    -.5492392   -.4454655

       wiek2011    -.1020984   .0018559   -55.01   0.000    -.1057359   -.0984609

                                                                                 

  _Ipracujacy_1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

Log likelihood = -6021.9155                       Pseudo R2       =     0.3845

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(24)     =    7522.46

Probit regression                                 Number of obs   =      14675
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Tabela A2.  Średnie stopy zatrudnienia dla grup wydzielonych ze względu na wiek, miejsce 
zamieszkania i płeć - aktualnie i po pełnej integracji cyfrowej. 

Wiek Klasa miejscowości Płeć 
Aktualna stopa 

zatrudnienia 
Stopa zatrudnienia po 

pełnej integracji cyfrowej 

45-59 lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 79,8% 84,7% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 77,5% 82,7% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 73,4% 79,1% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 71,7% 79,9% 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna 70,3% 78,8% 

45-59 lat wieś mężczyzna 77,1% 86,9% 

45-59 lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 72,8% 77,2% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta 72,5% 78,5% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta 57,2% 63,9% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta 54,0% 62,5% 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta 56,3% 65,1% 

45-59 lat wieś kobieta 59,0% 70,1% 

60-64 lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 48,0% 54,8% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 42,6% 52,1% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 24,6% 32,3% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 28,0% 36,7% 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna 33,9% 46,4% 

60-64 lat wieś mężczyzna 32,1% 46,0% 

60-64 lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 26,4% 32,4% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta 22,6% 29,5% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta 16,5% 22,5% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta 8,6% 13,0% 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta 12,6% 18,7% 

60-64 lat wieś kobieta 13,5% 21,8% 

65+ lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 14,3% 19,0% 
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Wiek Klasa miejscowości Płeć 
Aktualna stopa 

zatrudnienia 
Stopa zatrudnienia po 

pełnej integracji cyfrowej 

65+ lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 4,7% 7,0% 

65+ lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 9,6% 13,8% 

65+ lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 5,6% 9,1% 

65+ lat miasta do 20 tys mężczyzna 5,7% 9,6% 

65+ lat wieś mężczyzna 7,2% 13,5% 

65+ lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 7,0% 10,8% 

65+ lat miasta 200-500 tys. kobieta 3,0% 5,3% 

65+ lat miasta 100-200 tys. kobieta 4,0% 7,4% 

65+ lat miasta 20-100 tys. kobieta 2,0% 4,0% 

65+ lat miasta do 20 tys. kobieta 2,0% 4,0% 

65+ lat wieś kobieta 3,5% 7,9% 

Ogółem   38,5% 45,6% 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 
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Tabela A3. Wyniki estymacji ekonometrycznej modelu probitowego, gdzie zmienną zależną jest 
fakt uczestnictwa w edukacji 

 

 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

 

Tabela A4 Średni aktualny odsetek osób uczestniczących w edukacji oraz oczekiwany odsetek w 
przypadku pełnej integracji cyfrowej. 

Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
Zawodowa 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji po 
integracji cyfrowej 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujący 15,8% 17,5% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujący 11,9% 13,5% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujący 10,2% 11,8% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujący 8,0% 9,9% 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna pracujący 6,3% 8,0% 

45-59 lat wieś mężczyzna pracujący 5,0% 8,3% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujący 22,0% 23,8% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta pracujący 20,0% 22,3% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 13,2% 14,9% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 11,4% 13,6% 

                                                                                 

          _cons    -1.194277    .244727    -4.88   0.000    -1.673934   -.7146213

  _Ipracujacy_1     .3516819   .0573806     6.13   0.000     .2392179    .4641458

  _IKLASA_MIE_6    -.4730969   .0748954    -6.32   0.000    -.6198892   -.3263046

  _IKLASA_MIE_5    -.4457577   .0874786    -5.10   0.000    -.6172126   -.2743028

  _IKLASA_MIE_4    -.3080087   .0773927    -3.98   0.000    -.4596956   -.1563218

  _IKLASA_MIE_3    -.3140537   .0991862    -3.17   0.002     -.508455   -.1196524

  _IKLASA_MIE_2    -.0831502    .082965    -1.00   0.316    -.2457586    .0794582

  _Ikomputer2_1     .4955772   .0536357     9.24   0.000     .3904531    .6007013

lata_nauki_2011     .0778375   .0067782    11.48   0.000     .0645525    .0911225

     _Iplec_i_1    -.0560099   .0451358    -1.24   0.215    -.1444745    .0324547

       wiek2011    -.0292304   .0035433    -8.25   0.000    -.0361752   -.0222856

                                                                                 

   _Iedukacja_1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

Log likelihood =  -1860.653                       Pseudo R2       =     0.2276

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(10)     =    1096.53

Probit regression                                 Number of obs   =      14560
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Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
Zawodowa 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji po 
integracji cyfrowej 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta pracujący 7,8% 9,3% 

45-59 lat wieś kobieta pracujący 4,5% 6,6% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujący 27,8% 31,1% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujący 19,0% 23,7% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujący 5,9% 8,0% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujący 1,8% 2,4% 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna pracujący 5,3% 7,3% 

60-64 lat wieś mężczyzna pracujący 2,7% 5,0% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujący 7,1% 8,1% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta pracujący 9,7% 11,3% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 10,5% 11,8% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 4,0% 6,7% 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta pracujący 0,0% 0,0% 

60-64 lat wieś kobieta pracujący 1,4% 2,4% 

65+ latt miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujący 4,5% 5,1% 

65+ latt miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujący 12,5% 14,2% 

65+ latt miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujący 25,0% 26,6% 

65+ latt miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujący 8,7% 11,2% 

65+ latt miasta do 20 tys. mężczyzna pracujący 0,0% 0,0% 

65+ latt wieś mężczyzna pracujący 1,7% 2,9% 

65+ latt miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujący 38,9% 45,9% 

65+ latt miasta 200-500 tys. kobieta pracujący 37,5% 46,9% 

65+ latt miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 0,0% 0,0% 



 
 

Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+ 

 

 52 

Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
Zawodowa 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji po 
integracji cyfrowej 

65+ latt miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 16,7% 22,2% 

65+ latt miasta do 20 tys. kobieta pracujący 0,0% 0,0% 

65+ latt wieś kobieta pracujący 0,0% 0,0% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 5,0% 7,8% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 3,6% 5,8% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 6,0% 8,8% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 4,5% 7,3% 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 3,9% 6,9% 

45-59 lat wieś mężczyzna niepracujący 2,7% 5,9% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 6,0% 7,8% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 5,3% 7,8% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 2,7% 3,9% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 3,1% 5,3% 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 2,4% 4,1% 

45-59 lat wieś kobieta niepracujący 1,5% 3,2% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 2,6% 3,6% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 1,8% 2,8% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 0,0% 0,0% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 2,8% 4,8% 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 2,7% 6,3% 

60-64 lat wieś mężczyzna niepracujący 1,3% 3,4% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 1,3% 1,9% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 1,0% 1,5% 
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Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
Zawodowa 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji 

Odsetek 
uczestniczących w 

edukacji po 
integracji cyfrowej 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 0,0% 0,0% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 0,4% 0,7% 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 0,0% 0,0% 

60-64 lat wieś kobieta niepracujący 0,2% 0,5% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 1,2% 2,3% 

65+ lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 0,3% 0,6% 

65+ lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat wieś mężczyzna niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 0,8% 1,7% 

65+ lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 1,1% 2,7% 

65+ lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 0,5% 1,4% 

65+ lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 0,0% 0,0% 

65+ lat wieś kobieta niepracujący 0,2% 0,4% 

Ogółem    3,9% 5,4% 

 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

 

Tabela A5, Wyniki estymacji ekonometrycznej modelu probitowego gdzie zmienną zależną jest 
fakt uczestnictwa w edukacji 
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Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

 

Tabela A6. Aktualny i oczekiwany odsetek uczestniczących w aktywności społecznej po pełnej 
integracji cyfrowej 

Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
zawodowa 

Aktualny odsetek 
aktywnych 
społecznie 

Oczekiwany 
odsetek 

aktywnych 
społecznie po 

integracji 
cyfrowej 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujacy 44,3% 47,2% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujacy 45,9% 49,4% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujacy 44,9% 48,8% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujacy 37,8% 42,2% 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna pracujacy 41,3% 46,2% 

45-59 lat wieś mężczyzna pracujacy 53,0% 62,9% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujacy 42,1% 44,0% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta pracujacy 38,6% 41,2% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 32,4% 35,0% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 38,0% 41,9% 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta pracujący 44,1% 48,6% 

Warning: convergence not achieved

                                                                                 

          _cons    -1.402184   .1194559   -11.74   0.000    -1.636314   -1.168055

  _Ipracujacy_1     .0773516   .0285428     2.71   0.007     .0214088    .1332944

  _IKLASA_MIE_6     .3384963   .0457084     7.41   0.000     .2489096    .4280831

  _IKLASA_MIE_5     .1050806   .0506915     2.07   0.038     .0057272     .204434

  _IKLASA_MIE_4    -.0237047    .048069    -0.49   0.622    -.1179182    .0705089

  _IKLASA_MIE_3    -.1367731   .0602616    -2.27   0.023    -.2548836   -.0186625

  _IKLASA_MIE_2    -.0684126   .0550295    -1.24   0.214    -.1762684    .0394433

  _Ikomputer2_1     .3419864   .0283676    12.06   0.000      .286387    .3975859

lata_nauki_2011     .0810097   .0040032    20.24   0.000     .0731635    .0888559

     _Iplec_i_1    -.1907846   .0225434    -8.46   0.000    -.2349689   -.1466003

       wiek2011    -.0008082   .0013437    -0.60   0.548    -.0034417    .0018254

                                                                                 

   _Iact_spol_1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

Log likelihood = -8677.3596                       Pseudo R2       =     0.0688

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(10)     =    1282.11

Probit regression                                 Number of obs   =      14303
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Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
zawodowa 

Aktualny odsetek 
aktywnych 
społecznie 

Oczekiwany 
odsetek 

aktywnych 
społecznie po 

integracji 
cyfrowej 

45-59 lat wieś kobieta pracujący 44,2% 52,0% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujący 50,0% 53,2% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujący 39,5% 44,5% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujący 29,4% 34,5% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujący 48,1% 55,7% 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna pracujący 40,7% 46,5% 

60-64 lat wieś mężczyzna pracujący 54,8% 68,0% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujący 53,6% 57,3% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta pracujący 48,4% 53,2% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 61,1% 66,1% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 44,0% 54,3% 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta pracujący 56,0% 62,9% 

60-64 lat wieś kobieta pracujący 37,1% 46,4% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna pracujący 47,6% 50,9% 

65+ lat miasta 200-500 tys. mężczyzna pracujący 25,0% 27,3% 

65+ lat miasta 100-200 tys. mężczyzna pracujący 83,3% 85,1% 

65+ lat miasta 20-100 tys. mężczyzna pracujący 47,8% 53,5% 

65+ lat miasta do 20 tys. mężczyzna pracujący 50,0% 59,2% 

65+ lat wieś mężczyzna pracujący 43,3% 55,1% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta pracujący 44,4% 48,7% 

65+ lat miasta 200-500 tys. kobieta pracujący 50,0% 53,8% 

65+ lat miasta 100-200 tys. kobieta pracujący 25,0% 27,9% 

65+ lat miasta 20-100 tys. kobieta pracujący 72,7% 82,5% 
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Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
zawodowa 

Aktualny odsetek 
aktywnych 
społecznie 

Oczekiwany 
odsetek 

aktywnych 
społecznie po 

integracji 
cyfrowej 

65+ lat miasta do 20 tys. kobieta pracujący 37,5% 47,9% 

65+ lat wieś kobieta pracujący 25,6% 34,9% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 19,0% 23,2% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 15,8% 19,7% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 34,8% 42,0% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 24,5% 30,4% 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 32,6% 40,5% 

45-59 lat wieś mężczyzna niepracujący 40,5% 51,2% 

45-59 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 34,9% 40,3% 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 27,1% 32,8% 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 21,3% 25,7% 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 28,2% 35,6% 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 29,4% 36,7% 

45-59 lat wieś kobieta niepracujący 34,7% 44,6% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 28,6% 33,2% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 38,2% 46,6% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 42,0% 52,1% 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 35,7% 44,0% 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 37,6% 48,7% 

60-64 lat wieś mężczyzna niepracujący 46,4% 60,4% 

60-64 lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 31,2% 37,6% 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 37,9% 47,4% 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 28,7% 36,6% 
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Wiek Klasa 
Miejscowości 

Płeć Aktywność 
zawodowa 

Aktualny odsetek 
aktywnych 
społecznie 

Oczekiwany 
odsetek 

aktywnych 
społecznie po 

integracji 
cyfrowej 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 29,0% 37,8% 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 35,7% 46,4% 

60-64 lat wieś kobieta niepracujący 33,0% 44,4% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

mężczyzna niepracujący 39,8% 49,7% 

65+ lat miasta 200-500 tys. mężczyzna niepracujący 30,1% 38,6% 

65+ lat miasta 100-200 tys. mężczyzna niepracujący 25,5% 34,0% 

65+ lat miasta 20-100 tys. mężczyzna niepracujący 30,1% 40,0% 

65+ lat miasta do 20 tys. mężczyzna niepracujący 34,8% 46,5% 

65+ lat wieś mężczyzna niepracujący 32,7% 44,8% 

65+ lat miasta powyżej 500 
tys. 

kobieta niepracujący 33,5% 45,7% 

65+ lat miasta 200-500 tys. kobieta niepracujący 26,4% 37,4% 

65+ lat miasta 100-200 tys. kobieta niepracujący 16,8% 24,7% 

65+ lat miasta 20-100 tys. kobieta niepracujący 25,0% 36,4% 

65+ lat miasta do 20 tys. kobieta niepracujący 25,2% 35,8% 

65+ lat wieś kobieta niepracujący 20,0% 29,3% 

Ogółem    35,7% 44,2% 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

 

Tabela A7. Wyniki estymacji ekonometrycznej modelu regresji liniowej gdzie zmienną zależną 
jest logarytm dochodu netto 

 



 
 

Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+ 

 

 58 

  _Iwojewodzt_32     .0861796   .0453733     1.90   0.058    -.0027852    .1751444

 _Iwojewodzt_30     .0059295   .0375893     0.16   0.875    -.0677729    .0796319

 _Iwojewodzt_28     .0516487   .0458245     1.13   0.260    -.0382008    .1414981

 _Iwojewodzt_26    -.1276664   .0431684    -2.96   0.003     -.212308   -.0430249

 _Iwojewodzt_24    -.0712852   .0379422    -1.88   0.060    -.1456796    .0031092

 _Iwojewodzt_22     .0082207   .0417285     0.20   0.844    -.0735975     .090039

 _Iwojewodzt_20    -.0450655   .0451518    -1.00   0.318     -.133596    .0434649

 _Iwojewodzt_18     -.193082   .0411881    -4.69   0.000    -.2738407   -.1123233

 _Iwojewodzt_16    -.1235217   .0504713    -2.45   0.014    -.2224823   -.0245611

 _Iwojewodzt_12     -.097144   .0373522    -2.60   0.009    -.1703816   -.0239065

 _Iwojewodzt_10    -.1217267   .0374392    -3.25   0.001    -.1951348   -.0483186

  _Iwojewodzt_8     .0090229   .0557793     0.16   0.872    -.1003452    .1183911

  _Iwojewodzt_6    -.1563356   .0387037    -4.04   0.000    -.2322232    -.080448

  _Iwojewodzt_4    -.0737847   .0427625    -1.73   0.085    -.1576305    .0100611

  _Iwojewodzt_2     -.065689   .0404007    -1.63   0.104     -.144904     .013526

  _IKLASA_MIE_6    -.0907747   .0353176    -2.57   0.010    -.1600229   -.0215265

  _IKLASA_MIE_5    -.1005689    .038778    -2.59   0.010     -.176602   -.0245358

  _IKLASA_MIE_4    -.0939664   .0366329    -2.57   0.010    -.1657936   -.0221392

  _IKLASA_MIE_3    -.0660791   .0472624    -1.40   0.162    -.1587479    .0265897

  _IKLASA_MIE_2    -.0854378   .0427055    -2.00   0.046    -.1691717   -.0017038

  _Ikomputer2_1     .1299163   .0205522     6.32   0.000      .089619    .1702136

lata_nauki_2011     .0372462    .004242     8.78   0.000     .0289288    .0455636

     _Iplec_i_1    -.2192478   .0207243   -10.58   0.000    -.2598826   -.1786129

       wiek2011     .0034365   .0015182     2.26   0.024     .0004598    .0064132

                                                                                 

      logdochod        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    1046.09744  3192  .327724763           Root MSE      =  .44781

                                                       Adj R-squared =  0.3881

    Residual    620.655364  3095  .200534851           R-squared     =  0.4067

       Model    425.442078    97  4.38600081           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 97,  3095) =   21.87

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    3193



 
 

Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+ 

 

 59 

 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 

                                                                                 

          _cons     7.370999   .2142151    34.41   0.000     6.950981    7.791018

_Ie_zawod_o_933    -.6678895   .2503225    -2.67   0.008    -1.158705   -.1770744

_Ie_zawod_o_932    -.4077342   .2007782    -2.03   0.042    -.8014061   -.0140623

_Ie_zawod_o_931     -.617055   .2049266    -3.01   0.003    -1.018861   -.2152491

_Ie_zawod_o_921    -.8163383   .2194525    -3.72   0.000    -1.246626   -.3860511

_Ie_zawod_o_916    -.7027733   .2231767    -3.15   0.002    -1.140363   -.2651837

_Ie_zawod_o_915    -.5267039   .1935725    -2.72   0.007    -.9062474   -.1471604

_Ie_zawod_o_914    -.5250738   .2112057    -2.49   0.013    -.9391914   -.1109563

_Ie_zawod_o_913    -.5960399   .1889158    -3.16   0.002     -.966453   -.2256268

_Ie_zawod_o_834    -.2145373   .2902549    -0.74   0.460    -.7836491    .3545745

_Ie_zawod_o_833    -.3536917   .1980824    -1.79   0.074    -.7420779    .0346946

_Ie_zawod_o_832    -.3125645   .1887713    -1.66   0.098    -.6826942    .0575652

_Ie_zawod_o_831    -.2000649   .2011687    -0.99   0.320    -.5945026    .1943728

_Ie_zawod_o_828    -.3877838   .2056177    -1.89   0.059    -.7909447    .0153772

_Ie_zawod_o_820    -.3403569   .1900054    -1.79   0.073    -.7129063    .0321925

_Ie_zawod_o_743    -.4224877   .1949151    -2.17   0.030    -.8046638   -.0403116

_Ie_zawod_o_742    -.4991544   .2000095    -2.50   0.013    -.8913192   -.1069896

_Ie_zawod_o_741    -.4230775   .2001506    -2.11   0.035     -.815519    -.030636

_Ie_zawod_o_731    -.6645583   .2254699    -2.95   0.003    -1.106644   -.2224725

_Ie_zawod_o_724    -.2851387   .1958667    -1.46   0.146    -.6691807    .0989033

_Ie_zawod_o_723    -.4729734    .193459    -2.44   0.015    -.8522945   -.0936523

_Ie_zawod_o_722    -.3469901   .1915895    -1.81   0.070    -.7226456    .0286654

_Ie_zawod_o_721    -.4092839   .1970114    -2.08   0.038    -.7955702   -.0229976

_Ie_zawod_o_714    -.2606627   .2198623    -1.19   0.236    -.6917535    .1704282

_Ie_zawod_o_713    -.3627236    .195942    -1.85   0.064    -.7469131    .0214659

_Ie_zawod_o_712    -.3674837   .1911564    -1.92   0.055      -.74229    .0073226

_Ie_zawod_o_711     .0498926   .2228124     0.22   0.823    -.3869825    .4867678

_Ie_zawod_o_641    -1.017986   .1958561    -5.20   0.000    -1.402007   -.6339648

_Ie_zawod_o_632    -.4574948    .318376    -1.44   0.151    -1.081744    .1667548

_Ie_zawod_o_631    -.5026725   .2261548    -2.22   0.026    -.9461011   -.0592439

_Ie_zawod_o_621    -.5663407   .2068053    -2.74   0.006    -.9718303   -.1608512

_Ie_zawod_o_613    -.7638282   .1868533    -4.09   0.000    -1.130197   -.3974591

_Ie_zawod_o_612    -.1783801   .2292231    -0.78   0.437    -.6278249    .2710646

_Ie_zawod_o_611    -.8231572   .1960091    -4.20   0.000    -1.207478   -.4388362

_Ie_zawod_o_522    -.4615961   .1885965    -2.45   0.014    -.8313831    -.091809

_Ie_zawod_o_521    -.3643838   .3680084    -0.99   0.322    -1.085949    .3571816

_Ie_zawod_o_515    -.4667651   .1930731    -2.42   0.016    -.8453294   -.0882008

_Ie_zawod_o_514    -.4634312   .3672518    -1.26   0.207    -1.183513    .2566506

_Ie_zawod_o_513      -.47909   .2007335    -2.39   0.017    -.8726745   -.0855056

_Ie_zawod_o_512    -.3886853   .1973209    -1.97   0.049    -.7755785   -.0017922

_Ie_zawod_o_511    -.2904401   .2506543    -1.16   0.247    -.7819056    .2010254

_Ie_zawod_o_422    -.4888608   .2329344    -2.10   0.036    -.9455824   -.0321393

_Ie_zawod_o_421    -.3828219   .2141963    -1.79   0.074    -.8028031    .0371593

_Ie_zawod_o_411    -.3734968   .1878885    -1.99   0.047    -.7418956    -.005098

_Ie_zawod_o_348    -.1726922   .2290717    -0.75   0.451      -.62184    .2764557

_Ie_zawod_o_347    -.4298367    .250242    -1.72   0.086    -.9204939    .0608205

_Ie_zawod_o_346    -.1111724   .2913376    -0.38   0.703     -.682407    .4600622

_Ie_zawod_o_345     .0003753   .2428657     0.00   0.999    -.4758189    .4765695

_Ie_zawod_o_343    -.1754727   .1897609    -0.92   0.355    -.5475428    .1965973

_Ie_zawod_o_341    -.2476888   .1940283    -1.28   0.202    -.6281261    .1327484

_Ie_zawod_o_320    -.3173162   .1976008    -1.61   0.108    -.7047581    .0701257

_Ie_zawod_o_310    -.2672407   .1908395    -1.40   0.162    -.6414256    .1069441

_Ie_zawod_o_247    -.3352474   .2126048    -1.58   0.115    -.7521081    .0816133

_Ie_zawod_o_246    -.3152941   .4863265    -0.65   0.517    -1.268849    .6382611

_Ie_zawod_o_245    -.0831993   .2300557    -0.36   0.718    -.5342765     .367878

_Ie_zawod_o_244     -.359617   .2183913    -1.65   0.100    -.7878235    .0685896

_Ie_zawod_o_243     -.341758   .2909588    -1.17   0.240    -.9122498    .2287339

_Ie_zawod_o_242      .339911   .2735501     1.24   0.214    -.1964471    .8762691

_Ie_zawod_o_241    -.1695798   .1921918    -0.88   0.378    -.5464162    .2072566

_Ie_zawod_o_235    -.2745834    .208111    -1.32   0.187    -.6826331    .1334662

_Ie_zawod_o_234      -.39962   .2732286    -1.46   0.144    -.9353478    .1361077

_Ie_zawod_o_233    -.1926731   .1933647    -1.00   0.319    -.5718093     .186463

_Ie_zawod_o_232    -.1587221   .1924328    -0.82   0.410     -.536031    .2185868

_Ie_zawod_o_231    -.1903463   .2151267    -0.88   0.376    -.6121517    .2314592

_Ie_zawod_o_224    -.1303365   .1928113    -0.68   0.499    -.5083875    .2477146

_Ie_zawod_o_223    -.0141438   .2098564    -0.07   0.946    -.4256157    .3973282

_Ie_zawod_o_222    -.0583222   .3190364    -0.18   0.855    -.6838667    .5672223

_Ie_zawod_o_220    -.2061258   .2506589    -0.82   0.411    -.6976004    .2853488

_Ie_zawod_o_214     -.116427   .1982557    -0.59   0.557     -.505153    .2722991

_Ie_zawod_o_213    -.0684309   .2231113    -0.31   0.759    -.5058922    .3690303

_Ie_zawod_o_210    -.3307678   .2440334    -1.36   0.175    -.8092516     .147716

_Ie_zawod_o_130    -.1258859   .1919417    -0.66   0.512     -.502232    .2504601

_Ie_zawod_o_120     -.092676   .1906393    -0.49   0.627    -.4664683    .2811163

_Ie_zawod_o_111    -.1799823   .2504534    -0.72   0.472    -.6710541    .3110894
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Tabela A8. Aktualny średni miesięczny dochód netto pracujących o oczekiwany po pełnej 
integracji cyfrowej 

Wiek Klasa Miejscowości Płeć Aktualny średni 
dochód netto 

Oczekiwany średni dochód 
netto po integracji cyfrowej 

45-59 lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 2 319 zł 2 350 zł 

45-59 lat miasta 200-500 tys. kobieta 2 056 zł 2 100 zł 

45-59 lat miasta 100-200 tys. kobieta 1 952 zł 1 995 zł 

45-59 lat miasta 20-100 tys. kobieta 1 826 zł 1 888 zł 

45-59 lat miasta do 20 tys. kobieta 1 821 zł 1 889 zł 

45-59 lat wieś kobieta 1 490 zł 1 580 zł 

60-64 lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 2 909 zł 2 958 zł 

60-64 lat miasta 200-500 tys. kobieta 2 600 zł 2 706 zł 

60-64 lat miasta 100-200 tys. kobieta 2 387 zł 2 479 zł 

60-64 lat miasta 20-100 tys. kobieta 2 313 zł 2 525 zł 

60-64 lat miasta do 20 tys. kobieta 2 113 zł 2 228 zł 

60-64 lat wieś kobieta 1 366 zł 1 459 zł 

65+ lat miasta powyżej 500 tys. kobieta 3 233 zł 3 360 zł 

65+ lat miasta 200-500 tys. kobieta 2 856 zł 3 010 zł 

65+ lat miasta 100-200 tys. kobieta 3 075 zł 3 184 zł 

65+ lat miasta 20-100 tys. kobieta 2 957 zł 3 035 zł 

65+ lat miasta do 20 tys. kobieta 2 425 zł 2 543 zł 

65+ lat wieś kobieta 982 zł 1 076 zł 

45-59 lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 2 524 zł 2 588 zł 

45-59 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 2 253 zł 2 335 zł 

45-59 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 2 320 zł 2 392 zł 

45-59 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 2 284 zł 2 392 zł 

45-59 lat miasta do 20 tys. mężczyzna 2 088 zł 2 200 zł 

45-59 lat wieś mężczyzna 1 824 zł 1 976 zł 

60-64 lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 3 205 zł 3 283 zł 
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Wiek Klasa Miejscowości Płeć Aktualny średni 
dochód netto 

Oczekiwany średni dochód 
netto po integracji cyfrowej 

60-64 lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 2 448 zł 2 573 zł 

60-64 lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 2 900 zł 3 085 zł 

60-64 lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 2 197 zł 2 342 zł 

60-64 lat miasta do 20 tys. mężczyzna 2 170 zł 2 324 zł 

60-64 lat wieś mężczyzna 1 615 zł 1 762 zł 

65+ lat miasta powyżej 500 tys. mężczyzna 3 325 zł 3 366 zł 

65+ lat miasta 200-500 tys. mężczyzna 2 200 zł 2 331 zł 

65+ lat miasta 100-200 tys. mężczyzna 3 567 zł 3 567 zł 

65+ lat miasta 20-100 tys. mężczyzna 2 790 zł 2 930 zł 

65+ lat miasta do 20 tys. mężczyzna 1 541 zł 1 725 zł 

65+ lat wieś mężczyzna 1 530 zł 1 668 zł 

Ogółem   1 932 zł 2 032 zł 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 
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Tabela A9. Średni roczny czas poświęcany przez przeciętną osobę w grupie wiekowej 45+ na 
załatwienie różnych typów spraw w urzędzie, w przypadkach, kiedy 100% spraw załatwianych 
jest osobiście i gdy 100% załatwianych jest przez Internet. 

Instytucja Średni czas poświęcany rocznie na osobę 

WIZYTY OSOBISTE 

Średni czas poświęcany rocznie na osobę 

INTERNET 

 Uzyskanie 
informacji 

(minuty) 

Pobranie 
dokumentów 

(minuty) 

Załatwienie 
sprawy 

(minuty) 

Uzyskanie 
informacji 

(minuty) 

Pobranie 
dokumentów 

(minuty) 

Załatwienie 
sprawy 

(minuty) 

ZUS 72 33 34 12 2 7 

NFZ 40 18 18 6 1 4 

Urząd 
miasta/gminy 

162 82 106 29 5 25 

IPS  35 10 16 6 1 4 

Urząd Pracy 43 11 26 6 1 5 

Starostwo 
Powiatowe 

37 16 34 6 1 7 

Rejestracja na 
wizyty lekarskie i 
badania 

540 132 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych z dedykowanego badania ankietowego wykonanego przez SMG/KRC oraz 
założeń własnych 
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Tabela A10. Średni roczny czas poświęcany przeciętnie przez urzędy na osobę w grupie 
wiekowej 45+ na załatwienie różnych typów spraw w przypadkach, gdy 100% spraw 
załatwianych jest osobiście oraz  gdy 100% załatwianych jest przez Internet. 

Instytucja Średni czas poświęcany rocznie na osobę z 
grupy 45+ 

WIZYTY OSOBISTE 

Średni czas poświęcany rocznie na osobę z 
grupy 45+ 

INTERNET 

 Uzyskanie 
informacji 

(minuty) 

Pobranie 
dokumentów 

(minuty) 

Załatwienie 
sprawy 

(minuty) 

Uzyskanie 
informacji 

(minuty) 

Pobranie 
dokumentów 

(minuty) 

Załatwienie 
sprawy 

(minuty) 

ZUS 8 2 11 0 0 2 

NFZ 4 1 6 0 0 1 

Urząd 
miasta/gminy 

19 5 38 0 0 6 

IPS  4 1 6 0 0 1 

Urząd Pracy 4 1 8 0 0 1 

Starostwo 
Powiatowe 

4 1 11 0 0 2 

Przychodnie 
lekarskie 

44 0 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych z dedykowanego badania ankietowego wykonanego przez SMG/KRC oraz 
założeń własnych 

 

Tabela A11. Aktualna i oczekiwana po integracji cyfrowej wielkość wydatków na zakupy 
internetowe wraz z  suma oszczędności możliwych do osiągnięcia dzięki zakupom w Internecie 
(mln zł) 

Aktywność 
ekonomiczna 

Wiek Płeć Miejsce 
zamieszkania 

Aktualna suma 
zakupów w 
internecie 

Suma 
zakupów w 
Internecie 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Oszczędn
ości 

aktualne 

Oszczędności 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

niepracujący 45-59 lat kobieta miasto 185,9 475,9 32,8 84,0 

niepracujący 45-59 lat mężczyzna miasto 143,0 423,1 25,2 74,7 

niepracujący 45-59 lat kobieta wieś 46,7 228,2 8,2 40,3 

niepracujący 45-59 lat mężczyzna wieś 33,8 204,7 6,0 36,1 

niepracujący 60-64 lat kobieta miasto 190,2 629,1 33,6 111,0 

niepracujący 60-64 lat mężczyzna miasto 149,5 468,3 26,4 82,6 

niepracujący 60-64 lat kobieta wieś 26,5 225,7 4,7 39,8 
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Aktywność 
ekonomiczna 

Wiek Płeć Miejsce 
zamieszkania 

Aktualna suma 
zakupów w 
internecie 

Suma 
zakupów w 
Internecie 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

Oszczędn
ości 

aktualne 

Oszczędności 
przy pełnej 
integracji 
cyfrowej 

niepracujący 60-64 lat mężczyzna wieś 20,1 202,9 3,5 35,8 

niepracujący 65+ lat kobieta miasto 163,2 1 681,1 28,8 296,7 

niepracujący 65+ lat mężczyzna miasto 230,7 1 283,0 40,7 226,4 

niepracujący 65+ lat kobieta wieś 7,3 684,6 1,3 120,8 

niepracujący 65+ lat mężczyzna wieś 18,9 542,9 3,3 95,8 

pracujący 45-59 lat kobieta miasto 1 343,8 1 888,0 237,1 333,2 

pracujący 45-59 lat mężczyzna miasto 1 649,1 2 556,1 291,0 451,1 

pracujący 45-59 lat kobieta wieś 292,5 741,0 51,6 130,8 

pracujący 45-59 lat mężczyzna wieś 427,7 1 368,2 75,5 241,4 

pracujący 60-64 lat kobieta miasto 129,0 209,0 22,8 36,9 

pracujący 60-64 lat mężczyzna miasto 213,6 402,1 37,7 71,0 

pracujący 60-64 lat kobieta wieś 11,0 42,4 1,9 7,5 

pracujący 60-64 lat mężczyzna wieś 27,6 136,3 4,9 24,1 

pracujący 65+ lat kobieta miasto 62,6 109,1 11,1 19,3 

pracujący 65+ lat mężczyzna miasto 115,8 183,0 20,4 32,3 

pracujący 65+ lat kobieta wieś 2,2 24,2 0,4 4,3 

pracujący 65+ lat mężczyzna wieś 7,4 49,3 1,3 8,7 

Ogółem (mln PLN)   5 498,1 14 758,1 970,3 2 604,4 

Źródło: Szacunki PwC  
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Tabela A12. Szacowana liczba posiadaczy kont bankowych oraz internetowych kont bankowych - 
aktualnie oraz po pełnej integracji cyfrowej 

Aktywność 
ekonomiczna 

Wiek Płeć Miejsce 
zamieszkania 

Liczba 
posiadających 
konto w ogóle 

Liczba 
posiadającyc

h konto 
internetowe 

Oczekiwana liczba 
posiadających konto 

internetowe po 
integracji cyfrowej 

niepracujący 45-59 lat kobieta miasto 508 348 121 602 311 302 

niepracujący 45-59 lat mężczyzna miasto 367 457 76 035 225 023 

niepracujący 45-59 lat kobieta wieś 269 676 33 764 165 144 

niepracujący 45-59 lat mężczyzna wieś 197 494 19 939 120 941 

niepracujący 60-64 lat kobieta miasto 513 762 95 127 314 617 

niepracujący 60-64 lat mężczyzna miasto 347 751 67 998 212 955 

niepracujący 60-64 lat kobieta wieś 211 724 15 237 129 656 

niepracujący 60-64 lat mężczyzna wieś 174 830 10 604 107 062 

niepracujący 65+ lat kobieta miasto 1 356 830 80 665 830 895 

niepracujący 65+ lat mężczyzna miasto 901 171 99 217 551 859 

niepracujący 65+ lat kobieta wieś 651 274 4 226 398 827 

niepracujący 65+ lat mężczyzna wieś 452 172 9 647 276 901 

pracujący 45-59 lat kobieta miasto 1 250 688 545 157 765 896 

pracujący 45-59 lat mężczyzna miasto 1 502 812 593 736 920 291 

pracujący 45-59 lat kobieta wieś 582 985 140 942 357 008 

pracujący 45-59 lat mężczyzna wieś 937 666 179 497 574 207 

pracujący 60-64 lat kobieta miasto 124 953 47 226 76 519 

pracujący 60-64 lat mężczyzna miasto 231 774 75 381 141 934 

pracujący 60-64 lat kobieta wieś 36 303 5 786 22 231 

pracujący 60-64 lat mężczyzna wieś 98 532 12 231 60 339 

pracujący 65+ lat kobieta miasto 62 153 21 850 38 062 

pracujący 65+ lat mężczyzna miasto 90 582 35 108 55 471 

pracujący 65+ lat kobieta wieś 23 269 1 295 14 250 

pracujący 65+ lat mężczyzna wieś 37 983 3 489 23 260 

    10 932 190 2 295 760 6 694 649 

Źródło: Szacunki PwC  



 
 

Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+ 

 

 66 

Tabela A13. Pozostałe szacunki dotyczące pokolenie 45+ 

Aktywność 
ekonomiczna 

Wiek Płeć Miejsce 
zamieszkania 

Aktualne średnie 
dochody 

miesięczne 

na osobę netto 

Stopień 
integracji 
cyfrowej 

Liczba ludności w grupie 

niepracujący 45-59 la kobieta miasto 758 zł 39,1% 1 026 438 

niepracujący 45-59 la mężczyzna miasto 1 147 zł 33,8% 603 253 

niepracujący 45-59 la kobieta wieś 620 zł 20,4% 602 319 

niepracujący 45-59 la mężczyzna wieś 930 zł 16,5% 360 113 

niepracujący 60-64 la kobieta miasto 1 297 zł 30,2% 793 090 

niepracujący 60-64 la mężczyzna miasto 1 569 zł 31,9% 488 113 

niepracujący 60-64 la kobieta wieś 983 zł 11,8% 375 472 

niepracujący 60-64 la mężczyzna wieś 1 166 zł 9,9% 284 690 

niepracujący 65+ lat kobieta miasto 1 328 zł 9,7% 2 069 836 

niepracujący 65+ lat mężczyzna miasto 1 754 zł 18,0% 1 196 429 

niepracujący 65+ lat kobieta wieś 956 zł 1,1% 1 170 997 

niepracujący 65+ lat mężczyzna wieś 1 247 zł 3,5% 711 849 

pracujący 45-59 la kobieta miasto 1 971 zł 71,2% 1 566 006 

pracujący 45-59 la mężczyzna miasto 2 503 zł 64,5% 1 670 015 

pracujący 45-59 la kobieta wieś 1 398 zł 39,5% 866 935 

pracujący 45-59 la mężczyzna wieś 1 842 zł 31,3% 1 214 653 

pracujący 60-64 la kobieta miasto 2 421 zł 61,7% 141 190 

pracujący 60-64 la mężczyzna miasto 2 604 zł 53,1% 252 514 

pracujący 60-64 la kobieta wieś 1 182 zł 26,0% 58 693 

pracujący 60-64 la mężczyzna wieś 1 656 zł 20,3% 134 614 

pracujący 65+ lat kobieta miasto 2 666 zł 57,4% 66 929 

pracujący 65+ lat mężczyzna miasto 3 255 zł 63,3% 91 943 

pracujący 65+ lat kobieta wieś 934 zł 9,1% 42 337 

pracujący 65+ lat mężczyzna wieś 1 457 zł 15,0% 55 325 

Ogółem 1 523 zł 31,5% 15 843 753 

Źródło: Szacunki PwC na podstawie danych jednostkowych z Diagnozy Społecznej 2011 oraz dane demograficzne GUS 


