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Informacje o raporcie 

Raport „Rodzina Przyszłości” oparty został na wynikach dwóch reprezentatywnych badań sondażowych przeprowadzonych przez Smartscope na
zlecenie Nationale-Nederlanden opracowanych przez DELab UW.

• W lutym 2020 r. grupa 1007 respondentów udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów wykorzystania technologii przez członków
gospodarstwa domowego, swoich przyzwyczajeń związanych z jej użytkowaniem, a także opinii i odczuć odnoszących się do wpływu technologii
na życie rodzinne.

• Druga ankieta została przeprowadzona w wyjątkowej, bezprecedensowej sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19
dynamicznie zmieniającej tryb funkcjonowania rodzin i intensyfikującej wykorzystanie technologii. Badanie przeprowadzono w dwóch pierwszych
tygodniach marca na próbie 1378 osób posiadających dzieci. Wyniki ankiety pozwoliły zorientować się w najnowszych tendencjach
kształtujących życie codzienne respondentów i ich rodzin związanych z wykonywaniem pracy, opieką nad dziećmi, zdalną edukacją i komunikacją.

Prezentacja zawiera fragmenty raportu „Rodzina Przyszłości” powstałego w wyniku współpracy Nationale-Nederlanden z Instytutem DELab UW
oraz Fundacją Digital University.



Rodzina 2020: z technologiami za pan brat

• Dla niemal wszystkich Polaków, niezmiennie od lat,
najważniejsza w życiu jest rodzina. Nie znaczy to
oczywiście, że nie podlega ona zmianom.

• Przeciętna polska rodzina nie boi się nowinek
technologicznych i chętnie sięga po nowe urządzenia
i rozwiązania, które poprawiają jakość życia. Dostęp do
szerokopasmowego internetu ma aż 99 proc. rodzin z
dziećmi.

• 70 proc. Polaków uważa, że dostęp do sieci bardzo ułatwia
im życie. Chętnie korzystamy z rozmaitych platform mediów
społecznościowych, nie tylko tych, które służą do
podtrzymywania relacji ze znajomymi, ale również tych,
dzięki którym możliwe jest budowanie pozycji zawodowej.

• Coraz częściej kupujemy przez internet - na e-zakupy
decyduje się już 62 proc. Polaków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych.



• Telefony komórkowe weszły do powszechnego użytku w ciągu kilku
lat od pojawienia się na rynku. Dziś własny smartfon ma 90 proc.
polskich dwunastolatków. 4 na 10 nastolatków nosi go zawsze przy
sobie.

• 44 proc. polskich dzieci w wieku 10-12 lat spędza w sieci około 2
godzin dziennie. Częściej niż europejscy rówieśnicy używają
internetu dla rozrywki oraz w celu szukania praktycznych informacji.
Najczęściej grają w gry online, oglądają filmy, słuchają muzyki lub
korzystają z serwisów społecznościowych.

• 15 proc. najmłodszych członków rodziny uczestniczy w lekcjach
programowania.

• Co trzeci polski rodzic ustawia na telefonie dziecka zabezpieczenia
rodzicielskie, które pozwalają mu kontrolować oglądane przez niego
treści.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych.

Technologie przenikają niemal wszystkie obszary życia



Podróż w

przyszłość

Polska rodzina za 20 lat



W ciągu najbliższych 20 lat nowe technologie komunikacyjne będą jeszcze lepiej i skuteczniej łączyć ludzi. Z każdym rokiem
będą one coraz mocniej wnikać w osnowę naszej rzeczywistości i coraz silniej, a jednocześnie w sposób coraz mniej dla nas
widoczny, determinować nasz styl życia. Już dziś niemal wszyscy Polacy używają smartfonów i innych nowych technologii do
komunikowania się z bliskimi.

Normą stanie się wirtualna obecność

• Dzisiejsze deklaracje pozwalają przewidzieć nam, jak nowe technologie będą
determinowały nasze życie w przyszłości.

• Wbrew obawom, smartfon i internet nie zabijają komunikacji w związku. Pary, które
częściej komunikują się wirtualnie, na ogół lepiej komunikują się twarzą w twarz.

• Urządzenia elektroniczne są obecnie jednym z naturalnych kanałów wymiany informacji
oraz nawiązywania i podtrzymywania więzi między członkami rodziny. 58 proc. badanych
przyznaje, że koresponduje z dziećmi za pośrednictwem maili lub wiadomości na
komunikatorze.

• Ponad 50 proc. respondentów przyznaje, że dzwoni do bliskich przez Skype lub inne
narzędzie.

• Nieco ponad 1/3 ankietowanych Polaków, uważa, że trudną wiadomość wypada wysłać
sms-em lub przez komunikator, jeśli niełatwo jest ją przekazać w bezpośrednim kontakcie.

Źródło: badanie własne.



Technologia stworzy silniejsze więzi między pokoleniami

• Dla dzieci świat bez smartfonów i internetu jest czymś
trudnym do wyobrażenia: urządzeń elektronicznych używają w
trakcie oglądania telewizji, zabawy i odrabiania lekcji. Internet
nie tylko bawi, ale uczy i wychowuje, kształtuje też relacje
społeczne.

• Z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że
obecnie co czwarty rodzic (25 proc.) używa w czasie zabawy z
dzieckiem smartfona lub jakiegoś innego sprzętu
elektronicznego.

• 40 proc. rodziców przyznaje, że w ramach wykorzystania
nowych technologii szuka wraz z dzieckiem w internecie
rozwiązania jakiegoś problemu domowego lub szkolnego.

• Rozwój kultury opartej na treściach cyfrowych dostępnych
online sprawi, że dziadkowie, rodzice i dzieci będą oglądać te
same seriale, słuchać podobnej muzyki, korzystać z tych samych
serwisów i mediów społecznościowych. Już teraz co czwarty
Polak deklaruje, że ogląda z najmłodszymi członkami rodziny
filmy i seriale na platformach takich jak Netflix lub podobnych.

• 1 na 10 rodziców wspólnie z dziećmi często korzysta z aplikacji
do zarządzania domowym budżetem.

Jak dziś używamy nowych technologii wspólnie z dziećmi?

Źródło: badanie własne.



Będziemy mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny

• Nowe technologie będą w coraz większym stopniu
koordynować i optymalizować nasze życie codzienne,
począwszy od podziału obowiązków, a skończywszy na
wspólnej kontroli nad domowym budżetem.

• Postępująca automatyzacja sprawi, że będziemy
wykonywać głównie zadania wymagające
kreatywności oraz takie, w których ważne są relacje
z drugim człowiekiem. Prawie 60 proc. Polaków
uważa, że dzięki postępowi technologicznemu łatwiej
będzie łączyć pracę i życie prywatne.

• Pracownik przyszłości będzie nastawiony na ciągły
rozwój kompetencji i umiejętności.

W ciągu 20 lat upowszechni się „cyfrowy nomadyzm” – będziemy realizować obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca na
świecie. Coraz częściej będziemy pracować projektowo, w zespołach złożonych nie tylko z ludzi, ale też z maszyn. Coraz więcej
zadań rutynowych i powtarzalnych – takich, których wykonanie przebiega według jasnej procedury, będzie ulegało
automatyzacji, i to nie tylko w zawodach opartych na pracy fizycznej, ale przede wszystkim w tych opartych na pracy
umysłowej.

Źródło: badanie własne.



Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

• Starzejące się społeczeństwo przyniesie wiele wyzwań w służbie
zdrowia. Niedobór lekarzy, personelu pielęgniarskiego i
opiekuńczego jest odczuwany już dziś nie tylko w publicznej, ale
też w prywatnej służbie zdrowia. Dostęp do usług medycznych i
opiekuńczych staje się coraz trudniejszy i coraz kosztowniejszy.
Nadzieję na rozwiązanie tej sytuacji daje rozwój technologiczny.

• Potencjał wykorzystania technologii w służbie zdrowia jest
coraz bardziej oczywisty dla znacznej grupy Polaków. Aż 43
proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „będziemy
zdrowsi dzięki wykorzystaniu robotów i sztucznej inteligencji w
służbie zdrowia”.

• 6 na 10 polskich rodziców szuka porad na temat zdrowia
swoich dzieci u doktora Google.

Lepsza profilaktyka, szybsza diagnostyka, spersonalizowane leczenie – tak będzie wyglądać przyszłość opieki zdrowotnej. Kluczem do
tej przyszłości są dane, a raczej możliwości ich zbierania, analizy, przetwarzania i czerpania z nich korzyści. Inteligentne urządzenia
wyposażone w sensory i włączone do Internetu Rzeczy, inteligentne i kolaboratywne roboty oraz systemy oparte na AI powoli, ale
skutecznie zmieniają sektor usług zdrowotnych i opiekuńczych.

Źródło: badanie własne.

Nowe technologie w opiece zdrowotnej



W poszukiwaniu najlepszej ochrony

W przyszłości… 

Z myślą o rodzinie i jej bezpieczeństwie Polacy prawdopodobnie będą jeszcze bardziej odpowiedzialnie podejmować decyzje finansowe.

65 proc. badanych uważa, że zwiększy się ich skłonność do kupowania ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. To wyraz

zapobiegliwości i potrzeba silnej gwarancji na „gorsze czasy".

Cyfrowym społeczeństwem i cyfrową gospodarką będzie kierowała personalizacja. Konsumenci będą oczekiwali produktów doskonale spełniających

ich specyficzne potrzeby. Nie będzie to jednak możliwe bez danych, które na co dzień udostępniamy poprzez kanały cyfrowe.

55 proc. badanych uważa za prawdopodobne, że w zamian za dopasowane i tańsze ubezpieczenie udostępni swoje dane osobiste. Z kolei aż 84
proc. deklaruje, że za darmowe świadczenia medyczne, przekaże informacje o swoim zdrowiu.

Źródło: badanie własne.

Według co drugiego Polaka w ciągu najbliższych 20 lat dzięki spersonalizowanym usługom finansowym i ubezpieczeniowym opartym na

wykorzystaniu danych będziemy lepiej kontrolować domowe finanse.



w cieniu
koronawirusa

Rodzina i technologie



Społeczna izolacja wyzwaniem emocjonalnym

56 proc. respondentów przyznaje, że towarzyszy im duży niepokój i

niepewność, szczególnie związane ze zdrowiem swoim oraz

najbliższych. Częściej takie uczucia towarzyszą kobietom (67 proc.)

niż mężczyznom (47 proc.).

Negatywnych emocji doznają również dzieci, odizolowane od

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami: ponad połowa

badanych przyznała, że dzieci tęsknią za znajomymi i rodziną, a co

czwarty – że ich dzieci odczuwają duży niepokój i niepewność.

Jedna trzecia dzieci oraz co dziesiąty dorosły w związku z

narodową kwarantanną nudzi się i nie potrafi znaleźć sobie

miejsca.

Co czwarty Polak przyznaje, że zamknął się na kontakty z

otoczeniem i próbuje samodzielnie odnaleźć równowagę w swoim

życiu. Jest to jednak droga pełna wyzwań - 12 proc. badanych

przyznaje, zdarza im się wejść w konflikty z domownikami.

Narodowa kwarantanna sprawiła, że świat społeczny, którego możemy doświadczyć w bezpośrednim kontakcie, skurczył się do członków
naszego gospodarstwa domowego. Znajomych, kolegów z pracy, szkoły i członków dalszej rodziny oglądamy tylko na ekranach urządzeń
elektronicznych. Spora część z nas pracuje zdalnie, przy okazji zajmując się dziećmi.
TO TRUDNY CZAS, BYĆ MOŻE NAJTRUDNIEJSZY OD DEKAD.

Źródło: badanie własne.



Technologie w roli organizatora czasu wolnego
Podczas zamknięcia w domu i ograniczonego dostępu do rekreacji na świeżym powietrzu polskie rodziny sięgnęły po ekrany. W tych
trudnych warunkach dbałość o higienę cyfrową zeszła na dalszy plan – tylko co piąty rodzic (21 proc.) w reakcji na nową sytuację
wprowadził ograniczenia dotyczące wykorzystania urządzeń elektronicznych.

Zaledwie dwa tygodnie izolacji wystarczyły, by 37 proc.

rodzin zaczęło wyraźnie częściej korzystać z urządzeń

elektronicznych.

Trzech na czterech respondentów jest przekonanych, że w

wyniku tego trudnego doświadczenia zdobędzie nowe

kompetencje cyfrowe, a jednocześnie wypracuje nowe

nawyki w obszarze higieny cyfrowej.

Do czego używamy technologii w domu? Poza czasem

nauki i pracy - głównie w celach rozrywkowych. Rodzice

spędzają czas z dziećmi najczęściej oglądając filmy lub

seriale, bądź korzystając z mediów społecznościowych.

Źródło: badanie własne.



Polacy polubili pracę zdalną

Znaczna część ankietowanych ze względu na charakter pracy, nie ma 
możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. W regularnym trybie 
pracuje dziś blisko 40 proc. badanych. Zadania w biurze częściej 
realizują mężczyźni (44 proc.) niż kobiety (31 proc.). 

Łączenie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi to dla wielu osób to duże wyzwanie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Ponad połowa
Polaków czuje się przeciążona aktualną sytuacją, ale do tej pory udaje im się godzić wszystkie obowiązki. Cztery osoby na dziesięć
przyznały, że trudno im łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi.

Blisko 50 proc. badanych pracuje zdalnie, przy czym co dziesiąty
respondent pracuje w systemie sporadycznych dyżurów.

Trudności w obecnej sytuacji rodzi przede wszystkim brak własnego

miejsca do pracy, z czym boryka się 42 proc. badanych.

Rodzice są również sfrustrowani koniecznością wspierania zdalnej

edukacji dzieci – 44 proc. badanych uważa, że nie ma do tego

odpowiednich kompetencji.

Źródło: badanie własne.



Rodzina jako tarcza antykryzysowa
Polskie społeczeństwo przez wieki nauczyło się, że w kryzysie to właśnie rodzina jest ostoją bezpieczeństwa i trwałości. Również ten
kryzys w odczuciu badanych jest szansą na to, że na nowo docenimy relacje rodzinne i będziemy umieli pracować nad ich jakością.
¾ badanych przewiduje, że relacje w rodzinie ulegną poprawie.

Myśląc o planach na lepsze czasy, Polacy zauważają, że
tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu związane z pandemią
koronawirusa wpłyną na życie ich rodziny również w dłuższej
perspektywie.

Aż 90 proc. respondentów deklaruje, że będzie zwracać 
większą uwagę na zdrowie najbliższych – w tym większy nacisk 
będą kłaść na przechodzenie chorób w domu. 

2/3 badanych przyznaje, że będzie bardziej wierzyć ekspertom 
zajmującym się kwestiami zdrowia i polityki publicznej.

Źródło: badanie własne.



Kluczowe wnioski
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że wiele procesów technologicznych uległo znacznemu przyspieszeniu. Obecna sytuacja daje nam
przedsmak przyszłości – za dwie dekady nasze życie będzie nasycone technologiami w sposób, który dziś trudno nam sobie wyobrazić. Trzech na
czterech respondentów jest przekonanych, że w wyniku tego trudnego doświadczenia zdobędzie kolejne kompetencje cyfrowe, a także że
wypracuje nowe nawyki w obszarze higieny cyfrowej.

Technologia będzie coraz głębiej wnikać w tkankę życia rodzinnego, sprawiając, że będzie nam się żyło łatwiej i wygodniej. Będziemy lepiej dobierać
partnerów życiowych, lepiej komunikować się z bliskimi, skuteczniej tworzyć i budować więzi, bardziej odpowiedzialnie konsumować.

Cyfrowym społeczeństwem i cyfrową gospodarką będzie kierowała zasada personalizacji. Otaczające nas instytucje oraz firmy będą lepiej
zaspokajać indywidualne potrzeby, dzięki wsparciu systemów opartych na sztucznej inteligencji. 55 proc. badanych uważa za prawdopodobne, że w
zamian za dopasowane i tańsze ubezpieczenie udostępni swoje dane osobiste. Z kolei aż 84 proc. deklaruje, że za darmowe świadczenia
medyczne, przekaże informacje o swoim zdrowiu.

W ciągu 20 lat upowszechni się „cyfrowy nomadyzm” – będziemy realizować obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca na świecie. Postępująca
automatyzacja sprawi, że będziemy wykonywać głównie zadania wymagające kreatywności oraz takie, w których ważne są relacje z drugim
człowiekiem. Dzięki zmianie charakteru pracy będziemy mogli poświęcić więcej czasu na rozwój osobisty i realizację ważnych celów życiowych,
życie towarzyskie i pielęgnowanie relacji rodzinnych.

Przeciętna polska rodzina nie boi się nowinek technologicznych i chętnie sięga po nowe urządzenia i rozwiązania cyfrowe, które poprawiają jakość
życia. 70 proc. Polaków uważa, że dostęp do sieci bardzo ułatwia im funkcjonowanie. Smartfon i internet służą już nie tylko do komunikacji czy
rozrywki, ale też budowania relacji, wspólnego spędzania czasu, do robienia zakupów, zdalnego załatwiania spraw, zdalnej nauki i pracy.

Lepsza profilaktyka, szybsza diagnostyka, spersonalizowane leczenie – tak będzie wyglądać przyszłość opieki zdrowotnej. Kluczem do tej przyszłości
są dane, a raczej możliwości ich zbierania, analizy, przetwarzania i czerpania z nich korzyści. Inteligentne urządzenia wyposażone w sensory i
włączone do Internetu Rzeczy, inteligentne i kolaboratywne roboty oraz systemy oparte na AI powoli, ale skutecznie zmieniają sektor usług
zdrowotnych i opiekuńczych.
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