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Cyfryzacja medycyny przyspiesza i są to
zmiany wynikające po części z trwającej
rewolucji cyfrowej, która objęła wiele
sektorów gospodarki, w tym także usługi
zdrowotne, a po części z pandemii
COVID-19. To bowiem ona wywołała
konieczność znalezienia nowych kana-
łów komunikacji z pacjentami, klientami,
kluczowymi partnerami biznesowymi,
dostawcami i pozostałymi interesariu-
szami. 

Digitalizacja już nie jest zatem
wyłącznie trendem. Nie jest tylko
odpowiedzią na zmieniające się
oczekiwania pacjentów, którzy przyz-
wyczajeni są do rozwiązań cyfrowych w
innych obszarach życia codziennego.
Jest czymś, bez czego trudno byłoby
funkcjonować służbie zdrowia u progu
trzeciego dziesięciolecia XXI wieku.



Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób na dynamicznie
zmieniającą się sytuację na rynku opieki zdrowotnej zareagowały
polskie firmy z szeroko pojmowanego sektora medycznego (od
usług, poprzez logistykę, diagnostykę, biotechnologię, po produkcję
farmaceutyków). 

Przedstawiamy raport obejmujący wyniki z badania
przeprowadzonego wspólnie przez firmę zajmującą się rozwojem
projektów IT dla klientów z sektora medycznego, EC2 S.A. oraz
akcelerator start-upów medycznych TECH MED HOUSE.

Pytaliśmy w nim firmy z sektora medycznego w Polsce między
innymi o to, czy zmieniły strategię cyfrowego rozwoju w dobie
koronawirusa, czy zamierzają zwiększyć budżet przeznaczany na
rozwiązania cyfrowe oraz na jakie obszary ich działalności pandemia
wpłynęła najbardziej – i czy problemy te możliwe są do rozwiązania
dzięki narzędziom cyfrowym.

Pytaliśmy również o to, które technologie zyskały na znaczeniu w
czasie epidemii, i w które z nich będą inwestować firmy.

Dane własne poprzedziliśmy wstępem odnoszącym się do
przeważających trendów w sektorze medycznym – typując je na
podstawie naszego badania, lecz uzupełniając danymi z innych
źródeł, także sprzed czasów pandemii COVID-19. Dzięki temu
przedstawiamy dokument, który pokazuje zmiany w zakresie
cyfryzacji i podejścia do tego procesu, jakie zaszły na przestrzeni
ostatnich miesięcy w Polsce w sektorze medycznym.

Życzymy interesującej lektury!
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dr Maciej Jędrzejak, CEO TECH MED HOUSEJakub Budziszewski, CEO EC2



WSPÓLNY CEL:
POSTAWIĆ
PACJENTA W
CENTRUM UWAGI

W zależności od rodzaju biznesu, różne technologie stały się kluczowe dla rozwoju
różnych przedsiębiorstw z sektora medycznego. Możliwe jest jednak wskazanie
kilku technologii, które łączą cały sektor. Należą do nich z pewnością: chmura,
mobile, Big Data oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, przy czym
chmura i rozwiązania mobilne są zdecydowanie ważniejsze (pokazało to także
badanie EC2 i TECH MED HOUSE).

W czasach koronakryzysu taki obrót spraw nie powinien jednak budzić zdziwienia.
Ma to związek z rozwojem telemedycyny, w którą wcześniej także dynamicznie
inwestowały firmy, ale która dotychczas była miłym dodatkiem do tradycyjnych
usług, a teraz mocno zyskała na znaczeniu. Autorzy raportu Priority Investment.
Top investment areas for digital transformation in healthcare, the size of the
investment challenge, and how to manage that challenge (Siemens) już w 2019
roku podkreślali istnienie olbrzymiego wyzwania inwestycyjnego dla
telemedycyny, które w okresie 2019 – 2022 oszacowano dla Polski na 517
milionów dolarów. Spodziewać się należy, że obecnie próg ten jest znacznie
wyższy w związku z tym, że telemedycyna stała się koniecznością.

Aby świadczyć usługi telemedyczne konieczne jest skorzystanie z rozwiązań
chmurowych – chociażby w celu gromadzenia i przechowywania olbrzymich
ilości danych pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawnymi w zakresie
bezpieczeństwa przetwarzania wrażliwych danych osobowych.
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Wszystkie dotychczas zebrane dane
pokazują, że pacjenci oczekują rozwiązań
telemedycznych, bo zorientowali się, że
są dzięki temu w stanie szybciej dostać
się do lekarza, unikając kolejek. Raport
PWC Patient in the digital world
pokazał, że 60% pacjentów z Europy
Środkowej i Wschodniej jest gotowych
korzystać z telemedycyny właśnie z tego
powodu [1]. Badanie Biostatu [2] z kolei
pokazało, że pacjenci, którzy mieli już
okazję spotkać się z rozwiązaniami
telemedycznymi, w przeważającej więk-
szości są zainteresowani dalszym ko-
rzystaniem z tego rodzaju usług.

W przyszłość telemedycyny wierzą także
pracownicy sektora medycznego. 

50% przedstawicieli kadry zarządzającej
tego typu przedsiębiorstw uważa, że do
2040 roku jedna czwarta zabiegów
ambulatoryjnych, profilaktyki, opieki
długofalowej i usług wellbeing będzie
świadczona  w sposób zdalny, pokazał
raport Deloitte [3].
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[1] https://www.pwc.pl/en/publikacje/2016/pacjent-w-swiecie-cyfrowym-raport-pwc.html
[2] https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie/telemedycyna-zainteresowanie.php
[3] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/rozwoj-telemedycyny-jednym-z-glownych-trendow-
na-rynku-opieki-zdrowotnej.html

PACJENCI 
I TELEMEDYCYNA

Z kolei rozwiązania mobilne ułatwiają kontakt z pacjentem, czyniąc opiekę nad
nim prostą i bardziej przyjazną. Usprawniają takie procesy, jak prowadzenie
zapisów do specjalistów, udostępnianie dokumentacji medycznej i historii
leczenia, w tym także wyników badań, czy wystawianie recept. Mogą posiadać
możliwość łączenia pacjentów z lekarzem nie poprzez telefon, lecz za
pośrednictwem czatu. Możliwości są bardzo duże, ograniczone jedynie poprzez
regulacje prawne, a pacjenci – bardzo pozytywnie nastawieni do telemedycyny.



„Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że telemedycyna rozwijała się
dynamicznie także w czasach sprzed pandemii COVID-19. Powód jest
bardzo prosty – pozwala ona usprawnić pracę personelu medycznego, a tym
samym objąć opieką większą liczbę pacjentów niż dotychczas. WHO
szacowało, że do 2035 r. zabraknie 12,9 mln pracowników służby zdrowia w
skali globalnej [4]. Problem ten dotyczy także Polski, gdzie deficyt lekarzy
jest szczególnie duży – w 2018 roku na 1000 Polaków przypadało 2,4
praktykujących lekarzy. To najniższy wynik spośród wszystkich państw Unii
Europejskiej, dla której średnia wyniosła 3,8 [5]. Dlatego inwestowanie w
telemedycynę stało się priorytetem dla wielu podmiotów medycznych w
Polsce i na świecie już kilka lat temu. Już w 2019 roku oceniało się, że sektor
usług telemedycznych będzie rosnąć w skali globalnej o 18,5% rocznie [6].

Teraz trend ten znacznie przyspieszył, bo oprócz wskazanych powyżej zalet,
wiąże się on także z niższym ryzykiem transmisji koronawirusa między
pacjentem a lekarzem, zapewniając bezpieczeństwo obu stronom.”
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[4] Nurse Education in Practice, The impact of mentorship, preceptors, and debriefing on the quality of program experiences, Volume
35, 2019, 63-68
[5] https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
[6] „Priority Investment. Top investment areas for digital transformation in healthcare, the size of the investment challenge, and how
to manage that challenge”, Siemens, 2019

dr hab. n. med. Andrzej Cacko

Zakład Informatyki Medycznej i
Telemedycyny
Centrum Symulacji Medycznych i
Innowacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny



Telemedycyna pozwala postawić pacjenta w
centrum uwagi i odpowiedzieć na jego
ocze-kiwania. Dziś bowiem pacjenci, którzy
są także konsumentami dóbr przyz-
wyczajonymi do wysokiego stopnia ucyfro-
wienia różnych sektorów, oczekują digi-
talizacji także w obszarze usług zdro-
wotnych, o czym pisaliśmy powyżej. I właś-
nie to powinno stać się głównym celem dla
firm wprowadzających usługi teleme-
dyczne do swojej oferty.

Jest to o tyle ważne, że wraz ze starzeniem się polskiego społeczeństwa rośnie
popyt na usługi medyczne. Tymczasem na ich jakość, jak również na poziom
zadowolenia samego personelu medycznego, wpływa zastosowanie
nowoczesnych technologii. Uważa tak połowa lekarzy w Polsce, którzy stosują
takie rozwiązania [7]. 

Doskonałym sprzymierzeńcem w walce o zadowolenie pacjentów i personelu
medycznego są z kolei dwie pozostałe, wspomniane wyżej technologie: sztuczna
inteligencja (AI) i analiza dużych zbiorów danych (Big Data). 

AI pozwala na bardziej holistyczne podejście do pacjenta i zbierania oraz analizy
informacji na temat przebiegu jego choroby, a potem łączenie ich ze sobą i
wspieranie tym samym procesu profilaktyki zdrowotnej i leczenia. 

Analiza Big Data z kolei jest bardziej przydatna w skali makro i ma większe
znaczenie dla personelu medycznego. Pozwala, na podstawie zanonimizowanej
analizy chorób wielu pacjentów, dopasować usługi do ich aktualnych potrzeb,
zapewniając tym samym najwyższy poziom opieki medycznej.

7[7] https://www.philips.pl/c-dam/b2bhc/pl/resources/future-health-index-polska-2019.download.pdf

PACJENT JEST
NAJWAŻNIEJSZY
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3 NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI Z BADANIA
„COVID-19 A CYFROWY
ROZWÓJ FIRM Z SEKTORA
MEDYCZNEGO”

73% firm z sektora medycznego sięgnęło
w związku z koronawirusem po cyfrowe
narzędzia w zakresie szerszym, niż
dotychczas.

Chmura jest – z punktu widzenia
przedstawicieli  f irm medycznych -
najważniejszą technologią w dobie
koronakryzysu i  to właśnie w chmurę
zamierzają inwestować najwięcej
środków zgodnie z przyjętą w chwili
przeprowadzenia badania strategią
cyfrowego rozwoju.

Ponad połowa firm medycznych (59%)
zamierza zwiększyć nakłady na
rozwiązania cyfrowe zgodnie z przyjętą
strategią rozwoju.
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2.9%

stanowczo się zgadzam

zgadzam się 

nie mam zdania

nie zgadzam się

stanowczo się nie zgadzam

67% badanych przyznało, że pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę strategii
cyfrowego rozwoju firm, które reprezentują. Jedynie 30% nie zgodziło się lub
stanowczo nie zgodziło się z tym twierdzeniem. 3% badanych udzieliło
odpowiedzi „nie mam zdania”.

Nie oznacza to jednak, że firmy pod wpływem pandemii dopiero zaczęły sięgać
po cyfrowe rozwiązania służące dostarczaniu wartości ich klientom, pacjentom,
dystrybutorom, partnerom biznesowym i innym interesariuszom. Aż 85%
badanych przyznało, że z narzędzi tych korzystało także przed pandemią
COVID-19. Co ciekawe, 6% badanych przyznało, że z tego rodzaju rozwiązań nie
korzystało wcześniej, a 3% nie ma zadania w tym temacie.

WYNIKI
BADANIA 

PANDEMIA WPŁYWA NA PODEJŚCIE DO
CYFROWEGO ROZWOJU
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PANDEMIA COVID-19 SPOWODOWAŁA ZMIANĘ STRATEGII CYFROWEGO
ROZWOJU MOJEJ FIRMY

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)
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To wnioski spójne z innymi źródłami pokazującymi sposób, w jaki COVID-19
wpłynął w skali globalnej na rozwój cyfrowy branży medycznej.

COVID-19 skutecznie uniemożliwił tradycyjny kontakt placówek medycznych
ze swoimi pacjentami i wymusił konieczność stosowania rozwiązań cyfrowych
tam, gdzie tylko jest to możliwe. Zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i
pacjenci przenieśli się do świata narzędzi IT. 

Pandemia uświadomiła środowisku medycznemu, że e-rozwiązania są nie
tylko niezwykle korzystne, lecz także niezbędne w systemie ochrony zdrowia.
Bez nich świadczenie dużej części usług nie byłoby możliwe. Z kolei
elektroniczna postać dokumentacji pozwala na efektywne realizowanie usług
z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych, ułatwia codzienną pracę
placówek medycznych oraz, co najważniejsze, stawia pacjenta w centrum
uwagi. Nie dziwi więc, że aż 92 proc. Polaków pozytywnie ocenia nowe
technologie [8].

MOJA FIRMA PRZED PANDEMIĄ UŻYWAŁA CYFROWYCH ROZWIĄZAŃ W
CELU DOSTARCZENIA WARTOŚCI PACJENTOM, KLIENTOM I

DYSTRYBUTOROM

10[8] https://digitalpoland.prowly.com/111221-polacy-50-otwarci-na-nowe-technologie-tylko-na-wlasnych-warunkach

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)
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Firmy sięgają po cyfrowe narzędzia nie tylko w celu usprawnienia procesu
dostarczania wartości dla swoich interesariuszy, lecz także po to, by usprawnić
proces zarządzania firmą. 

COVID-19 w sposób nagły i nieoczekiwany spowodował mnóstwo wyzwań natury
organizacyjnej, które ankietowani próbowali rozwiązać dzięki cyfryzacji (zrobiło
tak 68% ankietowanych). Jedna czwarta nie zdecydowała się na takie
rozwiązania.

Po wdrożenie rozwiązań cyfrowych 
w swoich firmach na większą 
niż dotychczas skalę sięgnęło jednak aż 

73% 
firm objętych badaniem EC2 i TECH MED
HOUSE.

PANDEMIA COVID-19 SPOWODOWAŁA WDROŻENIE NA SKALĘ WIĘKSZĄ
NIŻ DOTYCHCZAS CYFROWYCH NARZĘDZI W CELU ZAPEWNIENIA

CIĄGŁOŚCI W DOSTARCZANIU WARTOŚCI KLIENTOM LUB PACJENTOM
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Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)



W przypadku branży medycznej należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest to
możliwe – dotyczy to szczególnie firm zajmujących się produkcją lub dystrybucją
farmaceutyków, które tylko częściowo mogą wprowadzić podobne rozwiązania. Z
tego typu zadaniami zdecydowanie lepiej mogą poradzić z użyciem narzędzi
cyfrowych np. organizacje zajmujące się świadczeniem usług z zakresu opieki
zdrowotnej (przechodząc na teleusługi na tyle, na ile jest to możliwe, oraz zdalnie
zarządzając pracą rozproszonego zespołu, pracującego w warunkach
domowych). Znajduje to swoje odbicie w badaniu – nieco ponad połowa
badanych (56%) przyznała, że w firmie, którą reprezentuje, nastąpił wzrost
cyfryzacji w zakresie produktu.

Finalnie, równo połowa ankietowanych przyznała, że w czasie COVID-19 w ich
firmach nastąpił wzrost wydatków na rozwiązania cyfrowe. Niemal jedna czwarta
(21%) nie ma zdania w tym zakresie, a pozostali ankietowani twierdzą, że ich firmy
nadal na cyfrowe rozwiązania wydają dokładnie tyle samo, ile przed pandemią
koronawirusa.
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PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁA NA WZROST UCYFROWIENIA W MOJEJ
FIRMIE W OBSZARZE STRUKTURY I ORGANIZACJI

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i
TECH MED HOUSE Sp. z o. o. (listopad 2020 – styczeń 2021)
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Badanie pokazało, że w wielu przypadkach wdrożone rozwiązania były – w ocenie
ankietowanych – na tyle zaawansowane i przełomowe, że pod ich wpływem
reprezentowane przez nich firmy zbliżyły się do objęcia roli cyfrowego lidera w
ich sektorze lub umocniły się na tej pozycji. Tak uważa niemal połowa
ankietowanych (43%). Duża część nie ma jednak zdania w tym aspekcie (35%), a
pozostali nie zgadzają się z tym twierdzeniem.
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PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁA NA WZROST UCYFROWIENIA W MOJEJ
FIRMIE W OBSZARZE USŁUGI LUB PRODUKTU

PANDEMIA COVID-19 ZBLIŻYŁA MOJĄ FIRMĘ DO OBJĘCIA ROLI
CYFROWEGO LIDERA W SWOJEJ BRANŻY LUB UMOCNIŁA MOJĄ FIRMĘ NA

TEJ POZYCJI

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)
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Pandemia COVID-19 była zaskoczeniem dla całego świata biznesu. Dlatego też
firmy nie mogły się na nią przygotować. Ograniczenia wprowadzane przez
władze poszczególnych państw spowodowały poważne utrudnienia w pro-
wadzeniu biznesu.

Badanie pokazuje, że aż niemal trzy czwarte (73%) firm z sektora medycznego
reprezentowanych przez ankietowanych musiało zmierzyć się z wyzwaniami w
zakresie dostarczania wartości klientom lub pacjentom.

W przypadku przychodni lekarskich może tu chodzić o ograniczenia w zakresie
świadczenia usług w postaci stacjonarnych wizyt u specjalistów, w przypadku
firm farmaceutycznych, u których bezpośrednim interesariuszem są pracownicy
aptek oraz lekarze i inne osoby z branży medycznej – trudności w stacjonarnej
pracy przedstawicieli handlowych, itd.
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COVID-19 WYWOŁAŁ WYZWANIA DLA MOJEJ ORGANIZACJI W OBSZARZE
DOSTARCZANIA WARTOŚCI KLIENTOM LUB PACJENTOM

Źródło: badanie ankietowe „COVID-19 i nowe cyfrowe wyzwania branży medycznej” przeprowadzone przez EC2 S.A. i TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(listopad 2020 – styczeń 2021)
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Podobna liczba respondentów (76%) przyznała, że pandemia koronawirusa
przyczyniła się do powstania wyzwań w zakresie zarządzania pracą zespołów,
które od wiosny 2020 roku pracują często w sposób zdalny, o ile jest to tylko
możliwe.

O ile w firmach z sektora związanego z nowoczesnymi technologiami praca
zdalna z reguły nie jest niczym nowym, przynajmniej w pewnym zakresie, o tyle
w wielu organizacjach o bardziej tradycyjnym modelu zarządzania mogła
przysparzać problemy, także w zakresie braku odpowiedniego przygotowania
kadry zarządzającej do kierowania pracą rozproszonego zespołu.

15

COVID-19 WYWOŁAŁ WYZWANIA DLA MOJEJ ORGANIZACJI W OBSZARZE
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Nieco mniej, bo 62% respondentów dostrzegło w kryzysie wywołanym COVID-19
zagrożenie i wyzwania dla procesu pozyskiwania nowych klientów.

Może to wynikać ze specyfiki branży medycznej, która nie zaobserwowała spadku
potrzeb klientów i pacjentów w zakresie usług medycznych, gdyż są one z reguły
jednymi z podstawowych i najważniejszych do zaspokojenia. 67% dostrzegło
jednak trudność w zakresie komunikacji z dotychczasowymi klientami. Problem
ten należało szybko wyeliminować, by nie stracić płynności w działalności
biznesowej.

16
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COVID-19 WYWOŁAŁ WYZWANIA DLA MOJEJ ORGANIZACJI W OBSZARZE
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Z pomocą – nie tylko zresztą w tym obszarze działalności – przyszły usługi
cyfrowe, w szczególności chmura. Najwięcej, bo 67% ankietowanych przyznało,
że to właśnie chmura stała się szczególnie ważną technologią z punktu
widzenia działalności reprezentowanych przez nich firm medycznych w dobie
koronakryzysu.

Wśród odpowiedzi na pytanie o takie technologie (które było pytaniem z
możliwością wielokrotnego wyboru), na drugim miejscu uplasowały się
rozwiązania mobilne (64% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi), a dalej
Big Data (38%) oraz sztuczna inteligencja (35%). Pozostałe technologie niewiele
tylko przekraczały próg 10% lub znajdowały się poniżej tego progu, co oznacza,
że w przypadku niektórych firm mogły mieć one znaczenie, ale wynika to
raczej ze specyfiki działalności biznesowej konkretnej organizacji niż z ich
ogólnej dużej przydatności w warunkach epidemii i wynikających z niej
wyzwań.
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Wdrożenie wskazanych wyżej technologii pod wpływem COVID-19 przyczyni się do
zwiększenia stopnia innowacyjności firm medycznych w Polsce. COVID-19 zatem
wpłynie na wzrost innowacyjności firm. Uważa tak w sumie 62% ankietowanych, przy
czym 6% stwierdza to z dużą stanowczością. Jedna czwarta (26%) nie ma jednak
zdania w tym zakresie, a tylko 12% nie zgadza się z tym twierdzeniem.
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PANDEMIA COVID-19 WPŁYNIE NA WZROST INNOWACYJNOŚCI MOJEJ
FIRMY
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Widząc wyzwania związane z trwającą ciągle pandemią COVID-19, ponad połowa
(59%) firm, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu, zamierza w ramach
przyjętej obecnie strategii rozwoju zwiększyć nakłady na inwestycje w nowe
technologie i rozwiązania cyfrowe. Największa część, bo aż 65% spośród tych, którzy
zadeklarowali taki zamiar, chce je zwiększyć o ponad 5%, jedna czwarta o 2% do 5%, a
pozostała część – maksymalnie o 2%. Pozostali ankietowani przyznali, że ich firmy nie
planują w swojej strategii zmian wydatków na cyfryzację.
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CZY W RAMACH OBECNEJ STRATEGII ROZWOJU TWOJA FIRMA PLANUJE
ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W TECHNOLOGIE I

ROZWIĄZANIA CYFROWE?
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W badaniu przeprowadzonym w okresie listopad 2020 - styczeń 2021 wzięli udział przedstawiciele 34 firm z szeroko
pojmowanego sektora medycznego; najwięcej (35%) to firmy farmaceutyczne, dalej firmy tworzące oprogramowanie dla
sektora medycznego i firmy z obszaru med-tech (20%), firmy świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej (17%), a dalej
logistyka, telemedycyna, biotechnologia i inne obszary. 

35% firm, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu, zatrudnia do 10 pracowników, a 29% - powyżej 250 pracowników.
Firmy średnie, zatrudniające od 11 do 250 pracowników, stanowiły w sumie największą część badanych (nieco ponad 35%).
Grupa badana pod względem rozmiaru firmy była zatem rozłożona bardzo równomiernie i obejmowała firmy małe,
średnie i duże (powyżej 250 pracowników).

Nie pozyskiwaliśmy nazw stanowisk osób wypełniających ankietę ze względu na ochronę danych osobowych, jednak
badanie skierowane było do osób zatrudnionych na takich stanowiskach, jak CEO, CTO, CIO, CFO oraz menadżerowie linii
biznesowych i osoby zatrudnione na wysokich stanowiskach menadżerskich, posiadające wiedzę na temat strategii
cyfryzacji swojej firmy i mogące wypowiadać się na ten temat (nawet jeśli na jej tworzenie nie mają bezpośredniego
wpływu). 

Takie podejście zostało zastosowane, ponieważ ankieta miała za zadanie sprawdzić stan faktyczny, zastany (a zatem
odnosiła się do przyjętej już strategii rozwoju), a nie dotyczyła predykcji na przyszłość niepopartych przyjętą strategią, a
jedynie planowanych lub będących indywidualną opinią, przypuszczeniem ankietowanego. 

Ankieta kierowana była wyłącznie do firm polskich lub posiadających w Polsce oddziały. 
 

O BADANIU



Od 2013 roku kreujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży med-tech.
Pracowaliśmy przy większości dużych, ogólnopolskich projektów w sektorze e-zdrowie,
których właścicielem biznesowym były takie instytucje, jak Ministerstwo Zdrowia. Z
systemów IT, które tworzyliśmy, korzysta w sumie około 22 mln użytkowników.

Naszą siłą jest doświadczony i zgrany zespół, złożony przede wszystkim z deweloperów
.NET, analityków i testerów. Zarządzamy projektami w oparciu metodyki Agile.

Oferujemy naszym klientom tworzenie technologicznych rozwiązań problemów
biznesowych end-to-end. Specjalizujemy się ponadto w konsultingu i przeprowadzaniu
kompleksowych audytów projektów IT na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy również
wsparcie w zakresie skalowania zespołu IT naszych klientów w oparciu o body i team
leasing.

Do EC2 S.A. należą spółki zależne, m.in. TECH MED HOUSE Sp. z o. o.
(www.techmedhouse.com), która bazuje na wiedzy ekspertów EC2 i łączy najlepsze start-
upy z sektora med-tech z inwestorami.

Więcej informacji: www.ec2.pl.
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TECH MED HOUSE Sp. z o. o. jest akceleratorem start-upów z obszaru med-tech.
Pomagamy start-upom uzyskać finansowanie na rozwój lub zwiększenie skali biznesu, a
także wspieramy je w procesie komercjalizacji i poszukiwaniu nowych rynków zbytu.
Wstępną ocenę pomysłu biznesowego uzyskają wszystkie projekty zgłoszone do
programu. Firmy, które pozytywnie przejdą pierwszy etap rekrutacji do programu
akceleracyjnego, mogą liczyć na uzyskanie dalszego wsparcia w zakresie finansowania i
rozwoju. 

TECH MED HOUSE jest spółką zależną EC2 S.A., softwarehouse’u doświadczonego w
dostarczaniu wielomilionowych projektów w obszarze e-zdrowia, i bazuje na zdobywanej
latami wiedzy ekspertów firmy. Kompetencje EC2 obejmują zarówno obszar medycyny,
technologii, jak i działania całego obszaru administracji sektora zdrowia.

Więcej informacji: www.techmedhouse.com.
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