
Wyspy informatycznej szczęśliwości
Jednocześnie źle, dobrze i cool

Krzysztof Król



8 czerwca  2006 X Konferencja "M iasta w Internecie"

2

Rok temu mówiłem, że jest świetnie

• Polscy informatycy zostali w kraju
• Krajowe firmy przetrwały na rynku
• Następuje konsolidacja rynku IT
• Firmy wybrały giełdową drogę rozwoju
• Powoli zaczyna się ekspansja zagraniczna
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Teraz wiem, że jest cool

• 2 mln. osób założyło konta w bankach internetowych
• 3 mln. osób ma karty kredytowe
• 20 mln. kart płatniczych wydały polskie banki
• 40 mln. kont e-mail znajduje się na serwerach polskich portali
• 1 500 mld zł wyniosły obroty serwisu aukcyjnego Allegro.pl
• Płacenie SMS-ami stało się powszechne
• Internetowe media często mają większe czytelnictwo niż

tradycyjne
• Rozpoczęła się bitwa o „TV on demand”
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A jednocześnie…
• Liczba urzędów centralnych, w których można całkowicie 

załatwić sprawę przez Internet
• Liczba Urzędów Skarbowych, w których można zapłacić kartą

kredytową
• Liczba urzędów, w których można zapłacić opłatę manipulacyjną

SMS-em

0
• Liczba urzędów centralnych, do których można wysłać

rozliczenie drogą elektroniczną i autentykować się
niekwalifikowanym podpisem elektronicznym

1
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Przecież…

• Ci sami ludzie
• Te same pieniądze
• Takie same komputery
• Takie same systemy informatyczne
• Ten sam Internet

Czy profesor Celary ma rację? 
Decyduje sposób organizacji państwa…

…i mentalność
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Politycy oceniają świat zewnętrzny na swój obraz i 
podobieństwo
• brak rozumienia istoty znaczenia technologii ICT dla rozwoju cywilizacyjnego 

(„gadżet”)
• nieufność („nie wiadomo, co ci informatycy tak naprawdę robią”)
• podejrzliwość („gdy jakaś firma obsługuje ważny system państwowy, to ma 

nas w garści”)
• brak wyobraźni („branża jak każda inna, jej ważność jest proporcjonalna do 

wielkości rynku”)
• Przedsiębiorstwa toczą wojnę „na śmierć i życie” .
• Naturalnym mechanizmem funkcjonowania firm jest korupcja i aby ją

uniemożliwić korupcję należy wprowadzić szczegółowe prawo, które 
dokładnie przewidzi wszelkie sytuacje.

• Aby uniknąć błędów, do czasu wyjaśnienia sytuacji, projekty należy 
„zamrażać”.
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Politycy nie wiedzą że
• niedorozwój infrastruktury informacyjnej zagraża wzrostowi gospodarczemu i 

cywilizacyjnemu
• rok straty trzeba odrabiać 2-3 lata (vide: w Polsce 6-krotnie niższe nakłady na ICT 

per capita niż w UE)
• administracyjna interwencja w mechanizmy rynkowe spowalnia rozwój (vide: 

telefonia mobilna)
• ustawa o zamówieniach publicznych zawiera tak silne „zabezpieczenia” przed 

korupcją, że przetargi publiczne są niemal niemożliwe do zrealizowania
• ustawa o podpisie elektronicznym skutecznie hamuje popularyzację e-podpisu
• pod względem sposobu i zakresu wykorzystania technologii cyfrowych 

administracja państwowa pozostaje daleko w tyle za prywatnym biznesem 
i indywidualnymi obywatelami
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Wyjątkowo udaje się osiągnąć sukces

W myśl zasady o likwidacji redundantności warto powielać
i wykorzystywać sukcesy

Posłuchajmy dwóch przykładów
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Dziękuję za poświęcony czas i uwagę!

Krzysztof Król

wicedyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
Grupy Prokom Software SA

Wiceprezes
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

krzysztof.krol@prokom.pl


	Rok temu mówiłem, że jest świetnie
	Teraz wiem, że jest cool
	A jednocześnie…
	Przecież…
	Politycy oceniają świat zewnętrzny na swój obraz i podobieństwo
	Politycy nie wiedzą że
	Wyjątkowo udaje się osiągnąć sukcesW myśl zasady o likwidacji redundantności warto powielać i wykorzystywać sukcesyPosłuch
	Dziękuję za poświęcony czas i uwagę!

