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Świat i społeczeństwa zmieniają się coraz szybciej. O sukcesie w globalnej gospodarce decyduje dostęp do Internetu, edukacja cyfrowa, informatyzacja administracji, e-usługi. Jeśli Polska chce być nowoczesnym krajem to musi przyspieszyć procesy cyfryzacji, aby wzmocnić
innowacyjność i międzynarodową konkurencyjność gospodarki.
Świadczenie usług administracyjnych on-line i eliminacja wykluczenia cyfrowego przynoszą
korzyści obywatelom i przedsiębiorcom, a także budżetowi państwa. Korzystanie z Internetu ogranicza koszty, usprawnia komunikację, zapewnia powszechny dostęp do kulturalnego
i cywilizacyjnego dziedzictwa, ułatwia globalną ekspansję firm. Cyfryzacja wpływa na szybszy
wzrost PKB, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, skraca czas pracy sądów, ułatwia dostęp
do lekarzy. A przede wszystkim poprawia jakość edukacji i zapewnia szerszy dostęp do wiedzy.
Dlatego tak ważne jest, by zapewnić dostępność Internetu, dbać o jakość treści w nim zawartych i jednocześnie uczyć ludzi jak z nich korzystać. Tym zadaniom nasz kraj musi sprostać.
Stworzenie Polski Cyfrowej jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym.
Jako członkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, deklarujemy zaangażowanie w najlepsze inicjatywy służące Polsce Cyfrowej. Za niezbędne zaś uznajemy:

• jak najszybsze powstanie, na konkurencyjnych zasadach, infrastruktury telekomunikacyjnej,
umożliwiającej wszystkim Polakom dostęp do Internetu, m.in. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, w tych miejscach gdzie nieopłacalne są inwestycje prywatne,
• kształtowanie potrzeby i motywacji Polaków, do zdobywania kluczowych w XXI wieku zdolności korzystania z zasobów cyfrowych i nowoczesnych technologii m.in. poprzez edukację
cyfrową, bazującą na różnorodności i konkurencyjności narzędzi oraz treści, kształcenie
kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i urzędników, otwarcie zasobów publicznych połączone z zapewnieniem wysokiej jakości treści,
• zniesienie barier utrudniających przepływ informacji i działalność gospodarczą w Internecie, m.in. poprzez rozwój nowoczesnych usług społeczeństwa cyfrowego połączony z pełną
ochroną danych osobowych, wprowadzenie regulacji ułatwiających rezygnację z papierowego obiegu dokumentów w zakresie komunikacji klient – przedsiębiorca oraz umożliwiających cyfrową archiwizację danych, pełniejsze wykorzystywanie elektronicznego podpisu,
• prowadzenie kampanii promujących wykorzystywanie Internetu przez przedsiębiorców,
tworzenie mechanizmów finansowych dla wspierania start-upów wprowadzających innowacje oraz promocję eksportu polskich przedsiębiorstw wysokich technologii i e-commerce,
• rozwój Internetu „rzeczy”, w tym inteligentnej infrastruktury energetycznej (smart grid)
oraz takich usług jak smart metering,
• modernizację administracji publicznej m.in. poprzez realizację projektów cyfryzacyjnych
(e-sąd, e-PUAP, e-administracja, e-zdrowie), rozwój elektronicznej komunikacji obywatel –
państwo, przy zapewnieniu bezpieczeństwa prywatności oraz danych osobowych,
• otwarte działanie rządu, m.in. poprzez zapewnienie dostępności informacji publicznej
i łatwości jej wykorzystania, usprawnienie komunikacji wewnątrz administracji, otwarte
konsultacje społeczne, wypracowanie jednolitego standardu usług w różnych obszarach
działań państwa,
• służące szybszemu rozwojowi gospodarczemu i integracji społecznej wykorzystywanie
funduszy krajowych i unijnych na projekty z zakresu edukacji cyfrowej i telekomunikacji,
w sposób gwarantujący zachowanie zasad konkurencji i równości dostępu poprzez m.in.
wprowadzenie kryterium innowacyjności w prawie zamówień publicznych.
W sieci tkwi ogromny, wciąż w Polsce niewykorzystany potencjał. Sięgnijmy po niego!
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