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Szanowny Panie Premierze! 

Gospodarka oparta na danych to nie przyszłość, ale teraźniejszość. Rozwój gospodarki opartej na techno-

logiach ICT (Information and communications technologies) powinien być zatem jednym z głównych ele-

mentów strategii budowania siły polskiej gospodarki, ba, nie tylko gospodarki, ale i społeczeństwa cyfrowego 

oraz włączenia poprzez to naszego kraju w jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska 

i cała Europa będą miały większe szanse na budowę swojej światowej konkurencyjności w sektorach zaa-

wansowanych technologii. Powinno to wpłynąć na przyspieszenie ożywienia gospodarczego, a także inwe-

stycji na rzecz wzrostu innowacyjności we wszystkich sektorach naszej gospodarki. 

Korzyści wynikające z gospodarki opartej na danych – tak na poziomie krajowym, jak europejskim – mają 

ogromny wpływ na obywateli oraz przedsiębiorców, m.in. poprzez generowanie dodatkowego wzrostu PKB. 

Co więcej, zbudowanie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(IT/ICT), co dotyczy m.in. technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w for-

mie elektronicznej, inwestycji w sieci szerokopasmowe, chmury obliczeniowe, a także tzw. internetu rzeczy, 

wszystko to sprawiło, iż konieczne będzie również wykształcenie wykwalifikowanych pracowników o zaa-

wansowanych umiejętnościach. Po pierwsze, doprowadzi to w nadchodzących latach do stworzenia znacznej 

liczby nowych miejsc pracy, a także znakomicie podniesie kompetencje, a więc i konkurencyjność polskich 

ekspertów i pracowników na europejskim i światowym rynku. 
Co jest równie ważne, sama technologia dużych zbiorów danych stwarza nowe możliwości także dla kon-

sumentów (np. pod względem wygody, wydajności i oszczędności), przedsiębiorstw (przemysł 4.0) i admini-

stracji (e-administracja), a także w zakresie mieszkalnictwa (inteligentne miasta), nauki, medycyny (e-

zdrowie) czy reagowania na klęski żywiołowe i zwalczania przestępczości. Wszystko to tworzy same zalety, 

a zatem zasługuje nie tylko na zainteresowanie władzy, ale i aktywne wsparcie. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Premiera, czy polski rząd dostrzega szanse na rozwój naszej gospodarki 

i jej międzynarodowej konkurencyjności w rozwoju gospodarki opartej na danych, a tym samym rozwoju 

i wykorzystaniu na tę rzecz technologii IT/ICT. Jeśli tak, to jakie rząd ma w tym zakresie plany działań, tak 

bezpośrednich, jak pośrednich? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 


