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Do członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

 

 

 

 

zgodnie z rekomendacjami naszych członków, główną aktywnością Zarządu KIGEiT jest obec-

nie przeciwdziałanie narastającemu kryzysowi w trzech horyzontach czasowych: 

 doraźnym - działania o horyzoncie czasowym od dni do jednego miesiąca, 

 krótkoterminowym - działania skupione na regulacjach antykryzysowych – do końca 

roku, 

 średnioterminowym – udział w pracach nad nowym prawem gospodarczym UE, które 

Komisja Europejska planowała zakończyć w roku 2021 (kryzys epidemiczny prawdo-

podobnie wpłynie na ostateczny termin zakończenia).  

KIGEiT zajmuje się obecnie: 

 monitorowaniem sytuacji gospodarczej, 

 ankietowaniem przedsiębiorstw, 

 opiniowaniem powodzi nowych regulacji prawnych, 

 współpracą z innymi organizacjami przedsiębiorców w celu wypracowywania wspól-

nych stanowisk i opinii (głównie z KIG, LEWIATAN, BCC, PIIT, PIKE itp.) 

Zebraliśmy reprezentatywną ilość wywiadów i ankiet1. Przedsiębiorcy KIGEiT oraz innych 

organizacji przedsiębiorstw wskazują, że wszystkie obecne działania sprowadzają się do redy-

strybucji kurczących się zasobów, przy czym wybierane są najkosztowniejsze metody tej re-

dystrybucji, co zwiększa marnotrawstwo i tak bardzo skromnych środków. Zatem w ocenie 

Zarządu KIGEiT, wypracowanej na podstawie opinii naszych członków, regulacje określane 

łącznie jako tarcza antykryzysowa nie spełnią naszych oczekiwań.  

Dlatego KIGEiT wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i innymi organizacjami przedsię-

biorstw rozpoczęła pracę nad własną strategią wychodzenia z kryzysu.  

Z przeprowadzonych dotychczas konsultacji wynika, że największe poparcie ma koncepcja 

oparta na pakietach zamówień publicznych. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad strategią po-

budzania cyfrowego, która uruchomi mechanizmy sprzyjające przechodzeniu do zrównoważo-

nej gospodarki sieciowej o biegu zamkniętym. Ten kierunek kieruje większą niż w innych wa-

riantach ilość środków na finansowanie stanowisk pracy. To pozwoli utrzymać zatrudnienie 

oraz skierować wysiłek społeczny na poprawę systemową gospodarki Polski jako części go-

spodarki UE. Nasze stanowisko zyskało poparcie organizacji przedsiębiorstw cyfrowych UE. 

W ten sposób będziemy mieli szanse wyjść z kryzysu z przyspieszeniem innowacyjnym.  

                                                        
1 https://kigeit.org.pl/2020/03/30/apel-kigeit-o-udzial-w-ankiecie-o-sytuacji-przedsiebiorstw-w-czasach-covid-19/  
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Z dyskusji, jakie prowadziliśmy w czasie sesji 12 FG TIME2 poświęconych e-Zdrowiu, wynika, 

że służba zdrowia jest w opłakanym stanie. Doświadczenie ostatnich tygodni powinny być do-

statecznym uzasadnieniem dla pilnego uruchomienia pakietu e-Zdrowie, jakie powinny być te-

raz uruchomione. 

Pandemia pokazała, jak bardzo brakuje nam informacji, które mogłyby zracjonalizować dzia-

łania kryzysowe. Ujawniła się cała niewydolność systemu. Jednocześnie wiemy, że mamy duży 

potencjał przemysłowy i intelektualny, by ten system wesprzeć naszymi zasobami organizacyj-

nymi i produkcyjnymi. Do tego potrzebne są zamówienia, bo jest to system publiczny bar-

dzo silnie regulowany, a więc z natury rzeczy niechętny innowacyjności. Niezbędna jest 

aktywizacja działań przedsiębiorstw, które pozwolą opracować program cyfryzacji służby 

zdrowia czyli przedstawić pakiet zamówień, które rząd powinien ogłosić niezwłocznie, by 

utrzymać ten system w stanie zdolności operacyjnej, wprowadzić na ścieżką szybkiej moderni-

zacji i przygotować na następne kryzysy epidemiczne. Tylko tą drogą możemy zracjonalizować 

nakłady na służbę zdrowia.  

W oparciu o Europejski Zielony Ład3 powinniśmy opracować zestaw wewnętrznie spójnych 

pakietów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Jeśli zdołamy wykonać to zadanie, to zwięk-

szymy prawdopodobieństwo, że zielona transformacja cyfrowa pozytywnie wpłynie na wycho-

dzenie z obecnego kryzysu i przyczyni się do wzrostu jakości i stabilności gospodarki UE. 

Aby ten cel osiągnąć, apelujemy do wszystkich członków o większe i solidarne zaangażo-

wanie w udzielaniu nam wszystkich informacji, których potrzebujemy, by opracowana 
„Strategia zrównoważonej gospodarki sieciowej o obiegu zamkniętym” w jednakowym 

stopniu realizowała nasze ambicje biznesowe i cele klimatyczno-ekologiczne.  

 

 

 

Wiceprezes Zarządu       Prezes Zarządu 

 

 

Jarosław Tworóg       Stefan Kamiński 

                                                        
2 https://fgtime.pl/  
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl  
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