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List intencyjny liderów innowacji V4 ws. wspólnej polityki na rzecz rozwoju  

sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii  

 

  

Jako przedstawiciele związków i stowarzyszeń reprezentujących największe przedsiębiorstwa 

z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii należących do krajów grupy Wyszehradzkiej:  

z Polski, Czech, Słowacji i Węgier,  jak również przedstawiciele europejskich pionierów  

w zakresie angażowania obywateli w proces powstawania innowacji, wychodzimy z inicjatywą 

nawiązania współpracy, której celem jest kreowanie polityki wspierającej rozwój 

nowoczesnych technologii, w szczególności tych, na które zapotrzebowanie demonstrują sami 

obywatele, a powstawanie odbywa się w formule citizen-oriented oraz cyfryzacji naszych 

krajów.  

 

Stoimy na stanowisku, że zrównoważony i inkluzywny rozwój innowacyjnych gospodarek 

powinien być priorytetem dla rządów państw V4, by wzmocnić ich wiodącą rolę w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Bowiem tylko nowoczesne, rozwinięte cyfrowo i technologicznie 

gospodarki mają szanse na bycie konkurencyjnymi względem nie tylko Europy, ale takich 

globalnych gigantów, jak Stany Zjednoczone czy rynki azjatyckie. Dlatego w naszym 

wspólnym interesie jest, by wspierać wszelkie inicjatywy, w tym propozycje uregulowań 

prawnych tak, by pomagały one rozwojowi branży cyfrowej i nowoczesnych technologii  

w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Kluczowe jest również to, by innowacje te powstawały 

dla ludzi, w odpowiedzi na ich potrzeby, oraz wspólnie z nimi. Jako Państwa Członkowskie 

Unii Europejskiej, dostrzegamy, że wobec ewolucji potrzeb i znacznego wzrostu liczby 

podróżnych,  jest to możliwe wyłącznie wtedy kiedy działania będą podejmowane w ramach 

współpracy – zarówno ponad granicami, ale także pomiędzy sektorem prywatnym  

a publicznym. 

 

W naszym wspólnym interesie jest także budowanie w tej części Europy centrów R&D oraz 

centrów danych jako zaplecza technicznego i naukowego, gdzie będą rozwijać się innowacyjne 

pomysły z zakresu np. sztucznej inteligencji i robotyki wykorzystywane następnie na całym 

świecie.  Z punktu widzenia gospodarek krajów grupy V4 istotne jest, by cały know-how oraz 

gotowe produkty powstawały właśnie u nas – bo tym samym będzie rosło znaczenie naszych 

gospodarek w skali globalnej. Stąd potrzebne są np. zachęty dla firm do pozostawania  

w rodzimych krajach i wychodzenia ze swoimi produktami na rynek europejski i światowy oraz 

współpraca pomiędzy prywatnym biznesem a uczelniami wyższymi i sektorem publicznym  

w celu kształcenia przyszłych innowatorów. 

 

Kolejnym wyzwaniem dla naszych krajów jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu 

do bezpiecznego Internetu, edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych, zasad ochrony 

prywatności w cyfrowym świecie i budowanie świadomości na temat cyberzagrożeń. 



Zwłaszcza w perspektywie wdrożenia sieci 5G, która na stałe zmieni świat. Powszechna 

cyfryzacja będzie miała wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczo-

ekonomicznego. Musimy wspólnie zrobić wszystko, by nadążyć za tą rewolucją, która 

przyśpieszy rozwój IoT, Smart Cities czy przemysłu 4.0, gdzie sercem wszystkiego będą 

inteligentne maszyny.  

Nie wolno zapomnieć, że powszechna cyfryzacja na stałe zmieni dzisiejszy rynek pracy. Część 

zadań przejmą zautomatyzowane maszyny, zaś pracownicy będą musieli posiadać nowe 

kompetencje do zmieniających się przedsiębiorstw. Dlatego też, tak istotne jest zapewnianie 

społeczeństwu stopnia mobilności pozwalającego zapewnić, że ograniczenia geograficzne nie 

stanowiły przeszkody dla pełnego wykorzystania potencjału jednostek. 

Równie kluczowe dla rozwoju branży innowacji i nowoczesnych technologii jest zapewnienie, 

że dynamicznie rozwijającemu się w krajach regionu i na świecie sektorowi Government 

Technology (GovTech) stworzone zostaną warunki do osiągnięcia swojego pełnego potencjału. 

Na Polsce, już dziś jednym z liderów sektora GovTech na skalę międzynarodową spoczywa tu 

szczególna odpowiedzialność bycia głosem państw Grupy na globalnym forum. Państwa muszą 

skutecznie zintegrować przedsiębiorców w łańcuch dostaw nowoczesnych technologii  

i pozostawać w ciągłym dialogu z branżą oraz obywatelami. Szczególnie ten ostatni aspekt jest 

kluczowo ważny z uwagi na to, iż, jak zademonstrował program „Smart Kolej”, projektowanie 

usług cyfrowych wspólnie z obywatelami wielokrotnie zwiększa szansę realizacji potrzeb 

klientów przez docelowy system. Na tych doświadczeniach powinna być oparta szersza 

polityka rozwoju odpowiedzialnych, klientocentrycznych innowacji. 

W związku z powyższym jako przedstawiciele szerokiego porozumienia przedstawicieli 

sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii z krajów Grupy Wyszehradzkiej, oraz liderów 

angażowania obywateli w projektowanie świadczonych usług, zainteresowanych rozwojem 

cyfrowej gospodarki, edukacji, nauki i społeczeństwa obywatelskiego, liczymy na współpracę 

z rządami krajów grupy V4 w pracach legislacyjnych oraz inicjowanie odważnych projektów, 

które będą wpływać na tworzenie w naszych państwach warunków ku szybkiemu, oraz 

zrównoważonemu rozwojowi. 

 


