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OPINIA 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie konsultacji Rady do spraw Cyfryzacji dot.  

systemowego wsparcia dla cyfrowej transformacji gospodarczej 

  

Zainicjowane w Radzie do spraw Cyfryzacji (RDC) prace dotyczące stworzenia rekomendacji w zakresie 

transformacji cyfrowej stanowią w naszym odczuciu jedno z ważniejszych i trudniejszych wyzwań, jakie 

postawiła przed sobą Rada obecnej kadencji. Decyduje o tym szereg czynników, z których istotne są 

stopień technicznego, organizacyjnego oraz technicznego skomplikowania zagadnień cyfrowych, wielość 

aktorów na cyfryzacyjnej scenie oraz skala niezbędnego i skoordynowanego zaangażowania strony 

publicznej oraz prywatnej. O ważkości zagadnienia decyduje jednak fakt, że od decyzji i kroków, jakie 

teraz zostaną podjęte może zależeć przyszłość, jakość oraz bezpieczeństwo gospodarki narodowej 

i obywateli. 

Dlatego już na wstępnie wnosimy o prowadzenie dalszych prac nad „Rekomendacjami” z nadaniem im 

priorytetu oraz utrzymując formułę pracy opartą o pogłębione konsultacje z zainteresowanymi 

środowiskami. 

 

1. Założenia – doprecyzowanie celu, adresatów i charakter dokumentu 

W pierwszej kolejności warto byłoby doprecyzować główne cele i adresatów opracowywanych 
„Rekomendacji”, szczególnie biorąc pod uwagę nowy podział zadań i funkcji w administracji rządowej. 
Jakkolwiek RDC miała być „think-tankiem”, którego członkowie wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem 
Ministerstwo Cyfryzacji”, tak w przypadku tak wieloaspektowego zagadnienia warto byłoby, aby 
„Rekomendacje” były dokumentem o charakterze uniwersalnym, adresowanym do szerokiego grona 
interesariuszy cyfryzacji w całej administracji publicznej. Takie szerokie ujęcie było prezentowane 
w protokole z 1. posiedzenia RDC gdzie wskazano „Praca Rady polegałaby na zgromadzeniu dobrych 
praktyk z różnych krajów, a następnie zebraniu wniosków, co zrobić i jakie zmiany zaproponować 
rządowi, aby przez transformację cyfrową przeprowadzić polskie przedsiębiorstwa”. 

W ww. protokole wskazano również, że „Rada ma być wartością dodaną do tego, co dzieje się zarówno 
w Ministerstwie Cyfryzacji, jak również w innych resortach.”. Tym samym za zasadne uważamy 
osadzenie projektowanych „Rekomendacji” w przyjętych, realizowanych i planowanych kierunkach 
prac rządu. W szczególności niezbędne jest odniesienie do licznych zadań „cyfryzacyjnych” 
zdefiniowanych już w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: od wsparcia infrastruktury, przez 
budowę elektronicznej administracji do gospodarki danymi, czy odnoszących się do „nowoczesności 
i cyfryzacji” priorytetów gospodarczych określonych w expose Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Podobnie, nie powinny pozostawać bez znaczenia dla „Rekomendacji” materiały samego resortu 
cyfryzacji takie jak projekt „Strategii 5G dla Polski”, czy raport pt. „PRZEMYSŁ+ Gospodarka oparta 
o dane”, które już teraz zawierają pewne założenia co do przyszłej polityki wspierania cyfryzacji. 
W ocenie PIIT definiowanie „Rekomendacji” z punktu widzenia celów ogólnych i określonych już zadań 
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do wykonania będzie miało istotny walor praktyczny, osadzając je w wyzwaniach i barierach wiążących 
się z realizacją cyfryzacyjnej polityki gospodarczej rządu. Bez próby takiego podejścia „Rekomendacje” 
mogą pozostać materiałem zbyt abstrakcyjnym, który nie tworzy wyraźnych powiązań z polityką rządu 
i tym samym nie daje rękojmi, że wdrożenie wniosków z niego płynących faktycznie przyniesie 
oczekiwane efekty. Powyższe nie oznacza, że RDC powinna ograniczyć się wyłącznie do tematów już 
zdefiniowanych w oficjalnych dokumentach. Wręcz przeciwnie, powinna kompleksowo podejść do 
stojących przed nami wyzwań i zaproponować pełny zestaw niezbędnych narzędzi - zawsze jednak 
powiązanych z konkretną wartością dodaną dla państwa, gospodarki i obywateli, np. jakością 
i dostępnością usług, bezpieczeństwem gospodarki i obywateli, wyrównywaniem szans, produktywnością 
oraz budową przewagi konkurencyjnej Polski jako silnego gracza w UE i na świecie. 

 

2. Obszary aktywnej roli państwa w procesie transformacji cyfrowej 

W przedstawionej propozycji określone zostało 5 obszarów, w których organy państwa powinny 
odgrywać szczególną rolę. Są to: nauka, finansowanie, cyberbezpieczeństwa, gospodarka i administracja. 

W ocenie PIIT, listę należy uzupełnić o następujące obszary: 

• otoczenie prawne i regulacyjne, a także 

• infrastruktura telekomunikacyjna 

 

Otoczenie prawne i regulacyjne 

W przypadku otoczenia prawnego i regulacyjnego jest to obszar będący w wyłącznej domenie państwa, 
a jednocześnie kluczowy dla stworzenia realnych podstaw dla procesów transformacji cyfrowej we 
wszystkich obszarach. Już aktualnie szczególne ograniczenia, w tym związane z nierównymi prawami 
różnych podmiotów gospodarczych identyfikujemy w zakresie wykorzystania technik takich jak chmura 
obliczeniowa, sztuczna inteligencja lub Internet Rzeczy. Dotyczy to także warunków budowy 
infrastruktury, zagadnień bezpieczeństwa w sieci, możliwości korzystania z danych dla tworzenia nowych 
usług, realnego wdrożenia idei Paperless w administracji i usługach komercyjnych, jak i tworzenia zachęt 
dla realizacji istotnych projektów cyfryzacyjnych i innowacyjnych – w tym zachęt w zakresie polityki 
fiskalnej. Podkreślenie tego zagadnienia ma o tyle istotne znaczenie, że w warunkach państwa prawa 
większość inicjatyw, także tych dotyczących testowych i pionierskich wdrożeń musi mieścić się w 
ustalonych ramach prawnych. Często to właśnie one okazują się barierą dla uruchomienia nowych usług, 
szczególnie gdy miałoby to dotyczyć relacji z osobami fizycznymi jako konsumentami. Ponadto sama 
administracja, działając zgodnie z zasadą legalizmu może podejmować wyłącznie działania, które 
wynikają z konkretnych norm prawnych.  

Tym samym w „Rekomendacjach” nie powinno zabraknąć tego obszaru. Jako kluczowy postulat 
proponujemy opracowanie i wprowadzenie w życie aktu prawnego, który przekrojowo zidentyfikuje 
i usunie wszystkie bariery, ograniczające uwolnienie pełnego potencjału cyfryzacji. Idea projektu 
powinna być oparta na koncepcji „Konstytucji biznesu” przygotowanej przez dawne Ministerstwo 
Rozwoju, którego kompetencje w tym zakresie przejęło Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości. 
Taka regulacja powinna stworzyć przejrzyste i elastyczne podstawy prawne dla rozwoju cyfryzacji 
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w Polsce oraz dawać wszystkim zainteresowanym działaniem w naszym kraju przedsiębiorcom równe 
warunki działania w obszarze cyfrowym. Równie istotne byłoby stworzenie systemu zachęt, w tym dot. 
polityki fiskalnej, związanego z podejmowaniem działalności w sektorach cyfrowych istotnych z punktu 
widzenia interesów państwa, w tym w zakresie rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa czy 
systemów teleinformatycznych dla administracji i usług sfery publicznej. Postulowanym zagadnieniem 
mogłoby również być wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny aktów prawnych - na poziomie 
Oceny Skutków Regulacji - na stan kluczowych sfer polityki gospodarczej państwa, w tym w szczególności 
obszaru cyfryzacji. 

 

Infrastruktura telekomunikacyjna 

W konsultowanym materiale zaznaczono, że „Państwo powinno tworzyć odpowiednią infrastrukturę 
fizyczną (światłowód, 5G)”, tymczasem w dalszej części dokumentu, a szczególnie w obszarach 
kluczowych brak jest skonkretyzowanego odniesienia do wyzwań związanych z infrastrukturą 
telekomunikacyjną, w tym 5G jako kolejną generacją sieci bezprzewodowych. Tymczasem to właśnie 
powszechnie dostępna, bezpieczna i bez luk w zasięgu sieć ma być systemem nerwowym nowoczesnej 
gospodarki. Tym samym „Rekomendacje” powinny objąć obszary takie jak likwidacja barier 
inwestycyjnych w telekomunikacji, w tym stworzenie (również w ramach procedowanego obecnie 
projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego) podstaw dla budowy sieci 5G, konsekwentne wsparcie 
finansowe inwestycji szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a także 
zabezpieczenie niezbędnych środków w ramach budżetu UE po 2020 r. Jednocześnie wnosimy 
o przeredagowanie wyżej cytowanego sformułowania dot. konieczności tworzenia infrastruktury przez 
Państwo, w sposób wskazujący, że rolą Państwa nie jest budowa takich sieci, ale wsparcie finansowe, 
prawne i regulacyjne ich rozwoju na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym. 

 

3. Cele międzyobszarowe – podkreślenie roli spójnej polityki całego rządu 

W swoim expose premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowoczesność i cyfryzacja są „zadaniami 
dla wszystkich resortów, całej Rady Ministrów”. W naszej ocenie „Rekomendacje” powinny powtórzyć 
ten wniosek podkreślając, że to właśnie przyjęcie i realizacja spójnej polityki cyfrowej wszystkich 
organów państwa, w tym także samorządów będą decydujące dla sukcesu lub porażki cyfrowej 
transformacji Polski. 

Dodatkowo sygnalizujemy, że użyte sformułowanie „komunikacja naukowa” nie jest wystarczająco 
zrozumiałe. Proponujemy zastąpienie go wskazaniem na potrzebę większej popularyzacji i komunikacji 
wyników badań naukowych tak aby były lepiej rozpoznawalne i „oswojone” w społeczeństwie. 

 

4. Nauka 

4.1. Uważamy, że dla realizacji transformacji cyfrowej należy położyć szczególny nacisk i 
konsekwentnie wspierać wyłącznie te badania, które będą wykorzystywały lub uwzględniały najnowsze 
technologie cyfrowe, gdyż jest to jedyny sposób na wyjście z pułapki średniego rozwoju. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że należy wykorzystać – wzorem gospodarek bardziej rozwiniętych - przede wszystkim 



  
 
 

 

©PIIT: Opinia w sprawie konsultacji Rady do spraw Cyfryzacji dot. systemowego wsparcia dla cyfrowej 
transformacji gospodarczej, 24.01.2018 (PIIT/71/18)  

Strona 4 z 5 
 
 

dostępną infrastrukturę dostępną publicznie, w tym także oferowaną przez dostawców komercyjnych, a 
publiczne inwestycje infrastrukturalne ograniczyć do absolutnego minimum. Doświadczenia z lat 
poprzednich i wielkie inwestycje nie przełożyły się na skokowy wzrost cyfryzacji nauki, zaś infrastruktura 
teleinformatyczna zestarzała się w ogromnym tempie. Jej podtrzymanie wymagałoby kolejnych 
ogromnych i niepotrzebnych nakładów 

4.2. Dodatkowo proponujemy rozszerzyć zakres rekomendacji o wskazanie na istotne znaczenie 
realizacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewni wszystkim szkołom w Polsce dostęp 
do bardzo szybkich i bezpiecznych łączy szerokopasmowych. 

4.3. Równolegle należałoby podkreślić rolę edukacji wykorzystującej narzędzia cyfrowe już na etapie 
szkoły podstawowej. Powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w rekomendacji wdrożenia narzędzi 
stałego wsparcia finansowego i organizacyjnego organów prowadzących szkoły w szkoleniach nauczycieli, 
tworzeniu treści cyfrowych dla edukacji oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia 
teleinformatycznego placówek. 

4.4. Idea „1% podatku CIT na dotację badawczą dla uczelni” nie została poparta żadną analizą 
pozwalającą na stwierdzenie, że wynikiem tego będzie zmiana sposobu działania uczelni jaki jest znany z 
dnia dzisiejszego. Niestety, w taki sposób jak zostało to przedstawione będzie wyłącznie uszczuplało 
przychody budżetu Państwa. A jedyne uaktywnienie uczelni polegałoby na pojawieniu się zręcznych 
fundraiserów, zwłaszcza że przedsiębiorcy byłoby wszystko jedno komu płaci daninę. Aby taki system 
zdał egzamin musi być wprost powiązanie pomiędzy dostępnością funduszy pochodzących od 
przedsiębiorstw, a wynikami pracy uczelni. 

 

5. Finansowanie 

5.1. Jako trafne odczytujemy rekomendacje dot. zapewnienia odpowiedniego ukierunkowania ram 
przyszłego budżetu UE po roku 2020 r., szczególnie, iż aktualnie Komisja Europejska otworzyła już 
oficjalne konsultacje dotyczące priorytetów przyszłej polityki spójności.  

5.2. W ocenie PIIT, szczególną wartością byłoby, aby sfera cyfrowa była wspierana nie tylko w ramach 
programów dedykowanych cyfryzacji, ale również horyzontalnie we wszystkich obszarach, dla których 
komponent cyfrowy miałby istotne znaczenie. Tym samym proponujemy wskazanie rekomendacji 
dotyczącej maksymalizacji potencjału środków UE na projekty związane z cyfryzacją, w tym 
uwzględnienie możliwości finansowania aspektów cyfryzacyjnych także w priorytetach inwestycyjnych, 
które nie dotyczą samej cyfryzacji.  Przykładowym wyrazem takiego podejścia byłoby, aby 
wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę publiczną, w tym sieci uzbrojenia terenu, transport 
publiczny, drogi, koleje już na etapie swojego projektowania możliwość wykorzystania narzędzi 
cyfrowych oraz potencjału komunikacji M2M oraz rozwiązań teleinformatycznych, w tym instalacji 
urządzeń służących zbieraniu i transmisji danych.  

5.3. W ocenie PIIT formułując rekomendacje dot. wydatkowania środków publicznych, a szczególnie 
wnioskując o wprowadzenie nowych mechanizmów wsparcia niezbędne jest przedstawienie dodatkowej 
argumentacji dotyczącej: (1) uzasadnienia dla takiego kierunku dystrybucji środków publicznych, (2) 
spodziewanych efektów ich wprowadzenia. 
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5.4. Sygnalizujemy, że w pkt. 4.2 ppkt 8 niedokończone jest zdanie: Jednocześnie konieczna jest 
rewizja pojęcia… 

 

6. Cyberbezpieczeństwo 

6.1. W ocenie PIIT jednym z podstawowych warunków dla budowy efektywnego systemu ochrony 
cyberprzestrzeni, szczególności w jej cywilnym wymiarze, jest realizacja zadań publicznych z 
wykorzystaniem oraz z w ścisłej współpracy z funkcjonującymi na rynku podmiotami gospodarczymi, 
które z racji swoich dotychczasowych zadań posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie 
monitorowania zagrożeń w sieci jak i reagowania na nie. 

6.2. Proponujemy, aby w rekomendacjach wyraźnie podkreślić międzynarodowy wymiar 
cyberbezpieczeństwa Polski. Niestety, ale w obecnych realiach i skali potencjalnych zagrożeń 
nieznających ograniczeń terytorialnych, bez aktywnej współpracy międzynarodowej zarówno z innymi 
państwami, jak i z globalnymi podmiotami komercyjnymi nie można sobie wyobrazić skutecznego 
wdrożenia cyberbezpieczeństwa w Polsce. 

6.3. Sygnalizujemy, że 6.3.1. wśród wskazanych w pkt. 4.3 ppkt 3 jako „nisze przyszłości” technologie  

AI/ML, IoT, quantum computing jedynie komputery kwantowe można określić, jako rozwiązanie 
przyszłości. Pozostałe, niezależnie od ich stałego udoskonalania i rozwoju są technikami komercyjnie już 
dzisiaj. 

 

7. Gospodarka 

7.1. W pkt. 4.4. ppkt 3 prosimy o wyjaśnienie sensu i idei stworzenia platformy infrastrukturalnej do 
rozwoju aplikacji i usług. Takie platformy – w sensie technologicznym – są dostępne dzisiaj i rozwijają się 
bez wsparcia ze strony państwa, np. jako technologie chmurowe, co wsparte jest ekspansją polskich firm, 
które wykorzystują te platformy, pochodzące od różnych dostawców, do ekspansji zagranicznej i 
krajowej. 

7.2. W pkt. 4.4 ppkt 5 sugerujemy wykreślenie zwrotu „polskie”, który może sugerować wniosek 
o nieusprawiedliwione rozróżnianie działających i zarejestrowanych w Polsce w przedsiębiorców. 
Wszystkie podmioty gospodarcze, o ile zostały w Polsce zarejestrowane i działają na zasadach 
określonych w prawie polskim powinny mieć możliwość korzystania z mechanizmów wsparcia na 
równych zasadach. 

7.3. Ponadto proponujemy, w pkt. 4.4. ppkt 7, przeredagowanie zwrotu „Wdrażanie nowoczesnych 
technologii cyfrowych (5G, IoT, elektromobilności) i traktowanie ich jako inwestycje narodowe”. Aktualne 
sformułowanie, sugeruje, że takie inwestycje powinno prowadzić Państwo, podczas gdy jego rolą jest 
tworzenie warunków i otoczenia dla ich wdrożenia przez działających na wolnym rynku przedsiębiorców 
– zarówno prywatnych jak i potencjalnie publicznych, jeśli by się pojawili. Proponujemy zastąpienie 
zwrotem: „Wsparcie wdrożenia technik cyfrowych (5G, IoT, elektromobilność) i traktowanie ich jako 
inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. 


