
 

 

 
2 Zgodnie z definicją w podręczniku „Organizacja badawcza i infrastruktur badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej, Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju, 
Link: https://www.poir.gov.pl/media/2842/poradnik_organizacja_badawcza_infrastrukturab_r_a_pomoc_publiczna_maj_2015.pdf  
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Część KPO Strona Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1 Komponent A 

„Odporność i 

konkurencyjność 

gospodarki” 

 

  

W obszarze A2. 

Rozwój narodowego 

systemu innowacji: 

wzmocnienie 

koordynacji, 

stymulowanie 

potencjału 

innowacyjnego oraz 

współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami i 

organizacjami 

badawczymi, w tym 

w zakresie technologii 

środowiskowych 

 

56 Jednym z najważniejszych aspektów wzmacniania 

sektora cyfrowego jest stawianie na rozwój transferu 

wiedzy i doświadczeń oraz katalizowanie procesów 

innowacyjnych - służą temu wyspecjalizowane centra 

rozwojowo-badawcze.  

 

Liczne przykłady z polskiego rynku i tworzone tu centra 

R&D pokazują potencjał polskiej gospodarki, kapitału 

intelektualnego inżynierów i możliwości innowacyjnych 

kraju. Stąd tak ważne jest stworzenie odpowiedniego 

strumienia finansowania na badania i rozwój, które 

również w dalszej perspektywie będą dawały możliwość 

skupienia się na odważnym patrzeniu na projekty 

związane z następną falą technologii przyszłości, czyli 

sieciami 6G. 

 

 A2.1. Transformacja 

strukturalna w 

obszarach 

kluczowych dla 

rozwoju polskiej 

66 Wnioskujemy o rozszerzenie zakresu podmiotowego i 

wprowadzenie „organizacje badawcze oraz 

przedsiębiorcy posiadający ministerialny status 

centrum badawczo-rozwojowego” w niniejszym 

fragmencie i wszystkich bezpośrednio powiązanych lub 

Przedsiębiorcy posiadający status CBR, to podmiot 

nieznacznie wykraczające poza definicję organizacji 

badawczych2, a prowadzący badania lub prace 

rozwojowe. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od 

ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są 

Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji do projektu Krajowego Planu Odbudowy 

 

https://www.poir.gov.pl/media/2842/poradnik_organizacja_badawcza_infrastrukturab_r_a_pomoc_publiczna_maj_2015.pdf


 
1 Odpowiednie strony ministerialne: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/centra-badawczo-rozwojowe  

gospodarki – 

Przemysł 4.0, GOZ  

 

analogicznych, tj. A2.1. na str. 66, A2.1.1. na str. 67, 

A2.1.2 na str 69., A2.2.1 na str 73.  

 

Mowa tu o przedsiębiorcach posiadających status Centra 

Badawczo-Rozwojowe (CBR), określony w art. 17 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej1 

wsparciem technicznym oraz naukowym dla wielu 

obszarów w tym telekomunikacji, bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony zdrowia. Przedsiębiorstwa te 

często działają w obszarze wysokich technologii (high-

tech), podejmują tematy badawcze w zakresie nowych 

technologii, cyfryzacji, automatyzacji, ochrony 

środowiska (poprawy klimatu) oraz przyglądają się 

możliwością bezpiecznego wykorzystania algorytmów 

sztucznej inteligencji. Wspólnym mianownikiem tych 

przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa, 

w związku, z czym powinni stanowić nazwaną część 

populacji docelowej i to wśród organizacji zajmujących 

się działalnością badawczo-rozwojową. Należy 

zaznaczyć, że centra badawczo-rozwojowe znajdują się 

w kategorii jednostek naukowych, to podmioty 

posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Polski, niejednokrotnie na równi traktowane przez 

Narodowe Centrum Nauki. 

 

3 Komponent A 

„Odporność i 

konkurencyjność 

gospodarki” 

 

W obszarze A1. 

Ograniczenie wpływu 

COVID-19 i skutków 

spowodowanego 

przez niego kryzysu 

na przedsiębiorstwa, a 

w szczególności: 

 

A2.1.3. Innowacyjne 

rozwiązania w 

69 Instytucje kultury są coraz bardziej świadome potrzeb 

włączenia się w zieloną rewolucję. Coraz częściej 

podejmują walkę, aby stawać się bardziej 

ekologicznymi. W czasie pandemii dotychczas 

popularne, analogowe formy przekazu stały się 

niemożliwe do wykorzystania. 

Lockdown i zdalny dostęp do sztuki wymagają ponadto 

digitalizacji zasobów kultury. To proces, który już trwa. 

Do pełnego ich wykorzystania konieczne jest dobranie 

środków przekazu multimedialnego - zarówno z 

perspektywy “zza ekranu” komputera, ale też na terenie 

ekspozycji muzealnych. Plakaty wielkoformatowe czy 

reklamowanie wydarzeń, w tym publikowanie 

repertuarów, przenosi się coraz bardziej systematycznie 

do sfery cyfrowej. 

Jako , Izba chcemy zwrócić uwagę na światowe 

doświadczenia naszych członków w produkcji 

wielkoformatowej powierzchni reklamowej oraz tej, 

służącej właśnie do wyświetlania treści kultury. Sposoby 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/centra-badawczo-rozwojowe


kulturze (przemysły 

kreatywne) 

 

wykorzystania tej technologii są stale poszerzane i 

rozwijane, z uwagi na zainteresowanie nimi nowych 

rynków i ich rosnącą chłonność na bardziej 

zrównoważone rozwiązania, które mają na celu m.in. 

eliminację papieru. 

4 A2.1. Transformacja 

strukturalna w 

obszarach 

kluczowych dla 

rozwoju polskiej 

gospodarki – 

Przemysł 4.0, GOZ  

 

69 Wnioskujemy o rozszerzenie zakresu podmiotowego i 

wprowadzenie „organizacje badawcze oraz 

przedsiębiorcy posiadający ministerialny status 

centrum badawczo-rozwojowego” w niniejszym 

fragmencie i wszystkich bezpośrednio powiązanych lub 

analogicznych, tj. A2.1. na str. 66, A2.1.1. na str. 67, 

A2.1.2 na str 69., A2.2.1 na str 73.  

 

Brak podmiotowego wyszczególnienia centrów 

badawczo-rozwojowych sprawi, że mogą zostać 

pokrzywdzone, będąc traktowane podobnie jak pozostali 

przedsiębiorcy, gdzie jednak rola i funkcja centrów 

badawczo-rozwojowych jest zasadniczo inna od 

tradycyjnych przedsiębiorstw (jest bliższa działalności 

ośrodków badawczych). 

 

Przedsiębiorstwa posiadające ministerialny status 

centrów badawczo-rozwojowe to podmioty nierzadko 

szczycące się osiągnięciami naukowymi, w tym w 

obszarze nauk podstawowych, równym osiągnięciom 

światowych instytutów badawczych. Pracownicy takich 

centrów są wynalazcami, takie centra posiadają do 

kilkuset rodzin patentowych aktywnych na obszarze 

całego świata. Często takie centra udzielaną się w 

organizacjach, instytucjach i partnerstwach o 

charakterze standaryzacyjnym i normalizacyjnym, 

takich jak:  

• Komitetach Technicznych PKN (Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego), tj. KT 104, 

Kompatybilności Elektromagnetycznej, czy Komitet 

Techniczny nr 331 do spraw Języków 

Programowania 

• Alliance O-RAN (Open Radio Access Network) - to 

zawiązany przez największych światowych 

operatorów w 2018 r. sojusz branżowy, mający na 

celu przekształcanie sieci dostępu radiowego w 

kierunku otwartego, inteligentnego, 



zwirtualizowanego i w pełni interoperacyjnego 

systemu. 

• Partnerstwo 3GPP (partnerstwo stanowi wspólny 

projekt siedmiu organizacji standaryzacyjnych: 

ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC) 

Członkami partnerstwa są również najważniejsze 

podmioty reprezentujące rynek telekomunikacyjny.) 

• Badawcza gruba robocza NATO o numerze IST-187  

• CENELEC - TC 106X/WG 01 

• NGMN BASTA AA 

 

Często takie centra są aktywne na polu konferencyjnym 

i publikacji w czasopismach naukowych lub 

technicznych ujętych w wykazie czasopism 

opublikowanym przez MNiSW. 

 

Przedsiębiorstwa posiadające ministerialny status 

centrów badawczo-rozwojowe niejednokrotnie 

posiadają unikalne i nowoczesne zaplecza laboratoria 

badawcze: 

• Czy w formie wirtualnej, – jako zaawansowane 

systemy symulacyjne, umożliwiające 

prowadzenie badań podstawowych i badań 

przemysłowych 

• Czy w formie fizycznej - jako tysiące m2 

powierzchni laboratoryjne wyposażonej w 

nowoczesne sprzęty miernicze, wysokiej klasy 

serwerownie, maszyny obliczeniowe, 

spełniające najbardziej rygorystyczne normy 

bezpieczeństwa i jakości prowadzonych badań, 

które umożliwiają prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych 

 

5 Komponent A 

„Odporność i 

71 Kultura w obecnej sytuacji jest zmuszona myśleć o sobie 

dwutorowo – o swojej obecności w przestrzeni 

publicznej, jak i w sieci. Do tego celu potrzebuje 

Rozwijającą się przestrzenią do rozwoju nowych 

technologii w kulturze jest komunikacja treści 

muzealnych przy pomocy przekazu określanego jako 



konkurencyjność 

gospodarki” 

 

Obszar - A2.1. 

Transformacja 

strukturalna w 

obszarach 

kluczowych dla 

rozwoju polskiej 

gospodarki – 

Przemysł 4.0, GOZ. 

nauczyć się wykorzystywać nowe technologie do 

komunikacji.  

 

Można już dziś z dużą pewnością powiedzieć, że 

pandemia zrewolucjonizuje uczestnictwo w kulturze na 

dekady i dlatego wspieranie tego sektora, jego włączenie 

cyfrowe i zrównoważenie środków wyrazu, którymi się 

posługuje – aby uniknąć prze-cyfrowienia – jest 

szczególnie istotne.   

doświadczenia immersyjne (immersive experience) bądź 

sensoryczne. Jest to pochodna środka wyrazu, jakim 

przed pandemią były ekrany dotykowe.  

 

Sytuacja epidemiologiczna zweryfikowała, że 

wykorzystanie technologii dotykowej musi przenieść się 

z obiektów publicznych do wnętrz prywatnych. 

Przekierowanie technologii w tym segmencie do 

rozrywki domowej, może stać się istotną alternatywą 

wobec rozwiązań dotychczas rozpowszechnionych 

wśród publiczności np. festiwali muzycznych czy 

odwiedzających wystawy muzealne.   

  

Technologia VR (wirtualna rzeczywistość) zyskuje 

wciąż na popularności - nie tylko w grach 

komputerowych czy krótkometrażowych filmach, ale 

także w teatrze.  Doświadczenie immersyjne, dzięki 

wykorzystaniu VR, jest możliwe dzięki technice 360, 

która pozwala śledzić obraz zarówno na wprost oraz 

wokół odbiorcy. Służą do tego gogle o wysokiej 

rozdzielczości - wrażliwe na ruchy głowy i oczu.  

 

Oglądając film nagrany tą techniką, możemy obracać się 

wokół własnej osi i śledzić na przemian różne kadry, 

samodzielnie wybierając elementy, którym poświęcamy 

uwagę. Stwarza to wrażenie, pozbawionego 

iluzoryczności, przebywania w świecie wirtualnym.  

 

Rozwiązania tego typu dopiero wkraczają w branżę 

kultury, choć wiele z rozwiązań z tej dziedziny zostało 

szczegółowo opracowanych przez członków Krajowej 

Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji . 



6 A2.1.1. Duże projekty 

innowacyjne  

 

73  Warto nadmienić, że kadrę takich centrów badawczo-

rozwojowych tworzą specjaliści przyjeżdżających 

osiedlić się w Polsce z całego świata. Specjaliści z 

wysokimi stopniami naukowymi (dr, dr habilitowani). 

Kadra ta niejednokrotnie podejmuje się rozwijania 

swoich kompetencji w formie doktoratów 

wdrożeniowych. 

 

W globalnej gospodarce, w której o sukcesie 

przedsiębiorstwa często decyduje przewaga 

konkurencyjna związana ze zdolnością organizacji do 

oferowania innowacyjnych produktów i usług, prace 

badawczo-rozwojowe są motorem zmian. Działalność 

ta jest niestety czaso- i kapitałochłonna, wymaga 

wysoko wykwalifikowanej kadry oraz specjalistycznego 

zaplecza laboratoryjnego i jest dodatkowo obciążona 

nieodłącznym ryzykiem niepowodzenia. Tymczasem 

ewentualne zyski z tytułu wdrożenia wyników prac B+R 

potrafią pojawić się dopiero po dłuższym czasie. 

Dlatego tak ważne jest zachęcenie przedsiębiorców do 

podejmowania tego rodzaju prac poprzez umożliwienie 

dostępu do rożnych instrumentów wsparcia, w tym 

dofinansowań do projektów B+R z KPO. 

 

7 A2 - “Rozwój 

narodowego systemu 

innowacji: 

wzmocnienie 

koordynacji, 

stymulowanie 

potencjału 

innowacyjnego oraz 

współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami i 

organizacjami 

badawczymi”  

67 Nowym trendem dla instytucji kultury jest zmiana 

optyki wobec dotychczas popularnych technologii 

dotykowych i płynne przejście w rewolucję, która 

wprowadzi zasadę “feet first" (przyp. tłum. dotyk 

stopami zamiast dłońmi). Poruszanie się wśród treści 

wystawienniczych aktywowanych czujnikami ruchu i 

uruchamianych poprzez stopy – stanie się wkrótce nową 

normą i dopasowanie do niej odpowiednich technologii 

multi-sensorycznych stanie się również wyzwaniem dla 

twórców i instytucji kultury.   

Wyjście naprzeciw postępowi w kierunki “feet first”, w 

dialogu z przedsiębiorstwami – liderami w dziedzinie 

technologii wykorzystującej sensoryczne nośniki, 

przyspieszy ten proces i przyczyni się do 

upowszechnienia tych nowatorskich rozwiązań, co 

wpłynie jednocześnie na konkurencyjność polskiej 

kultury w wymiarze globalnym. 



 

A2.1.1. Duże projekty 

innowacyjne. 

8 A3. Doskonalenie 

systemu edukacji, 

mechanizmów 

uczenia się przez całe 

życie oraz form 

świadczenia pracy w 

kierunku lepszego 

dopasowania do 

potrzeb nowoczesnej 

gospodarki 

 

75 Wyposażenie klas szkolnych – nacisk na powstawanie 

treści w formie cyfrowej i stawianie na hybrydowy 

model nauczania 

Podstawowym ekosystemem infrastrukturalnym w 

szkole powinny być wszystkie klasy wyposażone w 

interaktywny monitor zapewniający możliwość 

przekazu obrazu w Internecie poprzez odpowiednią 

platformę do komunikacji obrazu i dźwięku (np. 

platformy typu Microsoft Teams). Każda klasa powinna 

być wyposażona dodatkowo w komputer klasowy dla 

nauczyciela, system audio i video umożliwiający 

transmisję głosu i obrazu z klasy w Internecie. Elementy 

systemu audio i wideo mogą stanowić zintegrowane 

rozwiązanie z interaktywnym monitorem, komputerem 

lub tabletem. 

Modelem, który w kontekście niezwykle szybko 

postępujących zmian technologicznych może być warty 

rozważenia przez Ministerstwo, jest model 

abonamentowy. Pozwala on na dostęp do nowoczesnego 

sprzętu szkołom w ramach abonamentów i niweluje 

aspekt pracy na nieaktualnych urządzeniach. 

 

Nauczyciele powinni dysponować dostępem do bibliotek 

cyfrowych treści edukacyjnych wspierających nauczanie 

z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (takich jak np. 

tablica interaktywna w warunkach pracy w szkole lub 

komunikator w nauczaniu zdalnym). Utrzymywanie 

metod nauczania w oparciu o narzędzia dostępne tylko w 

szkole (analogowa tablica) w sytuacji pojawiających się 

zagrożeń epidemicznych, hamuje proces edukacji 

poprzez dostarczanie trudno dostępnych treści o niskiej 

jakości.  

 

Ważnym elementem wzbogacającym proces 

dydaktyczny są nowe technologie wykorzystujące 

możliwości wirtualnej czy poszerzonej rzeczywistości 

(VR, AR). Dzięki ich zastosowaniu w przyswajaniu 

wiedzy, uczniowie przede wszystkim znacznie 

skuteczniej zapamiętują przekazywane im treści. Badania 

naukowe pokazują, że osoby korzystające z walorów 

nauki przy pomocy wirtualnej rzeczywistości 

przyswajają ok. 50 procent więcej informacji, niż gdyby 

przyswajali je w tradycyjny sposób.  

 



Żadne inne medium (radio, telewizja, kino, Internet) nie 

pozwalają na taki stopień zaangażowania, jak w 

przypadku korzystania z wymienionych technologii. W 

świecie wirtualnej rzeczywistości poruszamy się 

dokładnie w taki sam sposób jak w świecie 

rzeczywistym. W zależności od rodzaju aplikacji i 

sprzętu jakim dysponujemy, możemy swobodnie się 

przemieszczać, podnosić przedmioty, upuszczać je. 

Zyskujemy przy tym dostęp do miejsc dotąd 

niedostępnych, np. z powodu oddalenia geograficznego. 

9 Komponent B 

„Zielona energia i 

zmniejszenie 

energochłonności” 

 

W obszarze B1. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

gospodarki. 

 

B.1.1.2. Efektywność 

energetyczna 

budynków 

mieszkalnych 

 

B1.1.3. 

Termomodernizacja 

szkół 

 

106 Technologie odpowiedzialne za poprawę jakości 

powietrza, jak i komfortu temperatury w 

pomieszczaniach, przyczyniają się do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dzięki takim 

funkcjom jak predykcje oszczędzania energii, ustalony 

limit zużycia energii elektrycznej oraz możliwość jej 

kontroli z uwzględnieniem podziału zużycia mediów i 

energii pomiędzy najemców. 

 

Urządzenia dzięki inteligentnym systemom czujników 

opartych o rozwiązania Internetu rzeczy, zwiększają 

udział energii odnawialnej w strukturze energetycznej 

budynków. Ponadto, optymalizują wcześniejsze 

schłodzenie czy ogrzanie pomieszczenia wykorzystując 

sztuczną inteligencję, jednocześnie redukując straty 

energii i obniżając koszty operacyjne przez właściwą 

kontrolę temperatury wewnętrznej przy zmiennej cenie 

energii.  

Takie rozwiązania wpisują się w nowe, zwiększone cele 

OZE dla sektora ciepła i chłodu oraz wprowadzenie 

minimum udziału OZE w budynkach. 

Obecna koniunktura, w naszej ocenie, skłania do podjęcia 

kroków w celu wsparcia krajowych podmiotów 

działających na tym rynku jako najbardziej 

perspektywicznych w sektorze energii, kreowania ich 

potencjału eksportowego, badawczo-rozwojowego, 

wzmacniania rynku pracy i budowania odpowiednich 

kompetencji. 



 
3 [1] https://www.rnd.de/gesundheit/aerosole-luftreiniger-sollen-coronaviren-in-geschlossenen-raumen-reduzieren-TQJ3JLE2IZDADLKWCBKRVYGMO4.html [dostęp 26 luty 
2021] 
4 https://www.unibw.de/lrt7/raumluftreiniger.pdf [dostęp 26 luty 2021 r.] 

 

10 Komponent B 

“Zielona energia i 

zmniejszenie 

energochłonności”  

  

W obszarze B1. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

gospodarki, a 

szczególnie:  

 

B1.1.1. Inwestycje w 

źródła ciepła (chłodu) 

w systemach 

ciepłowniczych. 

 Opracowania naukowców z 2020 r.3, pokazały, że 

wykorzystanie urządzeń do oczyszczania powietrza w 

przestrzeniach publicznych, np. w szkołach, może 

drastycznie zmniejszyć ilość zakaźnych aerozoli 

unoszących się w powietrzu (badania wskazują na 

zmniejszenie stężeń co najmniej o połowę).  

W zamkniętych budynkach (szkołach, zakładach pracy, 

domach) spędzamy dużo czasu. W sytuacji pandemii 

zrozumieliśmy, że stan jakości powietrza w środku,  ̇

może być on gorszy niż na zewnątrz.  

 

Dlatego kluczowe jest wprowadzenie do użytku w 

budynkach szkolnych urządzeń, które poprawiają 

stan powietrza nawet o 99,97% (wg. badań 

przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Testów w 

Korei) ponieważ wszystkim nam zależy na szybkim i 

bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. 

Oczyszczacze powietrza wyposażone w tak 

zaawansowane filtry, usuwają duże cząsteczki, eliminują 

brzydkie zapachy i niebezpieczne gazy, oraz 

mikroskopijny pył, który wchodzi w skład smogu. 

Naukowcy z Uniwersytetu Federalnych Sił Zbrojnych w 

Monachium (Universität der Bundeswehr München), 

przeprowadzili badania w celu odpowiedzi na pytanie czy 

mobilne oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach są 

zasadniczo odpowiednie do tego, aby w znaczący sposób 

przyczynić się do zmniejszenia ryzyka infekcji w sytuacji 

pandemii SARS-Cov-2.  

 

Wyniki pomiarów ilościowych pokazują, że dzięki 

dużemu przepływowi objętościowemu i kombinacji 

filtrów wysokiej klasy stężenie aerozoli można 

zmniejszyć o połowę w ciągu 6 - 15 minut nawet w 

pomieszczeniach o powierzchni 80 m2.4 Produkty 

członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i 

Telekomunikacji w tym segmencie, zapewniają 

wydajność w zmniejszaniu ryzyka infekcji, w 

pomieszczeniach nawet do 90 m2. 

Dodatkowo, dzięki wyposażeniu wyżej wspomnianych 

urządzeń naszych członków - światowych liderów 

najnowszych technologii - w funkcję wyprowadzania 

powietrza z pomieszczeń przez okna wentylacyjne, 

stężenie aerozolu w pomieszczeniach zamkniętych (w 

https://www.rnd.de/gesundheit/aerosole-luftreiniger-sollen-coronaviren-in-geschlossenen-raumen-reduzieren-TQJ3JLE2IZDADLKWCBKRVYGMO4.html
https://www.unibw.de/lrt7/raumluftreiniger.pdf


szkołach coraz częściej eliminuje się możliwość otwarcia 

okna) może być skutecznie wyprowadzane na zewnątrz.  

Wzmacnianie polskiego systemu zdrowia i zbrojenie go 

w urządzenia wykorzystujące dokonania nowych 

technologii (szczególnie w diagnostyce i profilaktyce) 

uodparniają służbę zdrowia na przyszłe kryzysy i 

przyspieszają rozwój gospodarki. 

11 Komponent B 

“Zielona energia i 

zmniejszenie 

energochłonności”  

 

B1.1.2. Efektywność 

energetyczna 

budynków 

mieszkalnych 

 

 Jednym z wyzwań środowiskowych dla krajów 

współczesnego świata, jest efektywnie prowadzona 

polityka odpadowa oraz rozwój świadomości 

społeczeństwa dotyczącej ochrony środowiska. W coraz 

szybciej ewoluującym świecie, technologia pozwala 

sięgać po coraz to nowsze rozwiązania mające na celu 

poprawę energooszczędności i ochrony środowiska. 

Neutralizacja odpadów elektronicznych też stają się 

procesem coraz bardziej sprofesjonalizowanym. 

Wszystko to stwarza możliwości do budowy coraz 

bardziej przyjaznego ekosystemu urządzeń AGD w 

gospodarstwach domowych.  

 

Etykiety energetyczne to narzędzie stworzone przez Unię 

Europejską do promowania urządzeń́ najbardziej 

przyjaznych dla środowiska. Są̨ one rozpoznawane przez 

93% konsumentów w Unii. W celu zapewnienia miejsca 

na dalszy postęp technologiczny Unia Europejska 

zdecydowała o likwidacji obecnie rozpowszechnionej 

nomenklatury (np. A+++) i powrocie do pierwotnej skali 

od A do G.  

W 2021 r. zmiana ta obejmie wyświetlacze elektroniczne, 

w tym monitory telewizyjne i cyfrowe wyświetlacze 

treści (poza tym pralko-suszarki, zmywarki, chłodziarki i 

źródła światła). Ma ona zapewnić́ innowacyjność́ i 

miejsce dla jeszcze bardziej wydajnych produktów w 

przyszłości.  

Duża część gospodarstw domowych posiada przestarzałe 

sprzęty AGD, które w sposób znaczący odbiegają od 

współczesnych urządzeń pod względem 

energooszczędności. Wymiana takich urządzeń wydaje 

się być kosztowna oraz czasochłonna, co w jednoznaczny 

sposób wpływa na stagnację w zakresie działań na rzecz 

ochrony środowiska. Podejściem wartym rozważenia, a 

zapewniającym bardziej energooszczędne urządzenia dla 



gospodarstw domowych i stosowanym na Węgrzech i we 

Włoszech, jest dofinansowanie wymiany wspomnianych 

urządzeń AGD. 

12 Komponent B 

“Zielona energia i 

zmniejszenie 

energochłonności”  

B2. Zwiększenie 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii. 

 

B.1.1.2. Efektywność 

energetyczna 

budynków 

mieszkalnych 

 

 

104 Kolejnym wyzwaniem jest finansowanie inwestycji w 

odnawialne źródła energii w nowobudowanych i 

remontowanych budynkach, jak i technologie 

zapewniające ich niskoemisyjność. Dzięki temu 

podejściu, które promuje rozwiązania wykorzystujące 

m.in. energię elektryczną, tworzymy warunki do 

stopniowego wycofywania się Polski z 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła opartych o paliwa 

kopalne, ograniczając jednocześnie liczbę wypadków 

spowodowanych niebezpiecznymi dla zdrowia, 

źródłami ciepła np. zatrucie czadem, wybuch gazu lub 

oleju opałowego. 

 

W Unii Europejskiej do 2030 roku planuje się poddać 

renowacji 35 mln budynków, co w skali całej Wspólnoty 

reprezentuje 18 mln miejsca pracy i 10 proc. PKB UE. 

Sytuacja Polski nie jest tu wyjątkowa, ponieważ aż ¾ 

budynków w UE zalicza się do nieefektywnych 

energetycznie.  

Powyższa charakterystyka oznacza, że jako kraj 

znajdujemy się we względnie korzystnej sytuacji. Przy 

dobrym zarządzaniu i wdrożeniu odpowiednich 

technologii z zakresu magazynowania energii (ESS - 

Energy Storage Systems), dla przykładu 

zaawansowanych technologii baterii litowo-jonowych, 

jesteśmy w stanie znaleźć się w światowej czołówce.  

Wspomniana technologia, opracowana przez członków 

Izby, ma zastosowanie na farmach słonecznych i 

wiatrowych, dla sieci telekomunikacyjnych, w 

projektach mieszkalnych, czy w przemyśle.  

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modułów, 

technologie naszych członków zapewniają co najmniej 

20-procentowy wzrost gęstości energetycznej. 

Wspomniane rozwiązania przewodzą rozwijającemu się 

globalnemu rynkowi magazynowania energii w oparciu 

o najlepszą w swojej klasie technologię baterii. 

13 Komponent B 107 W ramach wspieranych przedsięwzięć należy 

wyodrębnić  obszar wsparcia polegający na 

 



B1.1.4. Efektywność 

energetyczna i OZE w 

przedsiębiorstwach – 

inwestycje o 

największym 

potencjale redukcji 

gazów cieplarnianych 

„Charakterystyka”  

 

zwiększeniu efektywności energetycznej w sektorze 

telekomunikacyjnym – sektor telekomunikacyjny 

przyczynia się w znaczącym stopniu do zmniejszenia 

emisji wszystkich innych sektorów. Jednakże, rosnące 

wykładniczo zapotrzebowanie na transmisję danych, 

powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię 

elektryczną ze strony sieci telekomunikacyjnych i to 

mimo stosowania coraz bardziej efektywnych 

technologii. W związku z tym niezbędne jest wsparcie 

sektora telekomunikacyjnego w realizacji celu - 

neutralności energetycznej.  

 

14 Komponent B 

B3.1.2. Systemy 

oczyszczania ścieków 

oraz zaopatrzenia w 

wodę poza 

aglomeracjami 

„Charakterystyka”  

 

120 Należy przewidzieć wsparcie projektów 

wykorzystujących technologie cyfrowe, m.in. Internet 

Rzeczy (IoT), narzędzia analizy dużych zbiorów 

danych na potrzeby realizacji bezpiecznych, 

efektywnych i inteligentnych obszarów miejskich i 

wiejskich (np. inteligentne systemy ciepłownicze, 

systemy zbierania odpadów, parkingowe, oświetlenia 

zewnętrzne, monitoring bezpieczeństwa publicznego z 

wykorzystaniem innowacyjnych technologii IoT, itp. 

 

15 Komponent C 

 

21 „wsparcie kwotą blisko 460 mln euro różnych 

projektów cyfryzacyjnych w administracji publicznej 

zmierzających do zwiększenia zakresu oferowanych 

usług publicznych on-line. Wsparcie będzie 

obejmowało inwestycje w infrastrukturę, technologie, 

jak i komponenty szkoleniowe dla pracowników” 

Beneficjentem tych środków nie powinny być tylko 

podmioty publiczne, ale również przedsiębiorcy (w tym 

w szczególności telekomunikacyjni). 

W zakresie projektów cyfrowych w komponencie C nie 

może chodzić jedynie o projekty cyfryzacyjne w 

administracji publicznej; cyfryzacja to również 

wspieranie projektów cyfryzacyjnych u 

przedsiębiorców, w tym w szczególności 

telekomunikacyjnych (którzy są partnerami podmiotów 

publicznych).  

 

16 Komponent C 

 

21 „wsparcie kwotą blisko 460 mln euro różnych 

projektów cyfryzacyjnych w administracji publicznej 

zmierzających do zwiększenia zakresu oferowanych 

 



usług publicznych on-line. Wsparcie będzie 

obejmowało inwestycje w infrastrukturę, technologie, 

jak i komponenty szkoleniowe dla pracowników” 

Należy dokonać wyodrębnienia takich publicznych e-

usług, które wspierają rozwój infrastruktury. 

Jeśli chodzi o cyfryzację usług publicznych w 

pierwszej kolejności powinno to dotyczyć tych e-usług, 

które służą realizacji rozwojowi infrastruktury oraz 

realizacji inwestycji, np. ucyfrowienie geodezji. 

Ponadto w ramach projektów cyfrowych należy 

zwrócić uwagę na spójność i kompletność danych, 

którymi są zasilane systemy, powinno się wymagać w 

ramach wszystkich systemów tego typu mechanizmów 

weryfikacji poprawności danych oraz bieżącego 

prowadzenia takiej weryfikacji. Dotyczy to zwłaszcza 

systemów zasilanych danymi zbieranymi z wielu źródeł 

(np. gminy, powiaty, raporty przedsiębiorców). 

17 Komponent C 

„Opis komponentu” 

 

133 Do celu “Wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze 

publicznym, społeczeństwie i gospodarce” należy 

dodać cel szczegółowy:  

- wdrożenie na obszarze całego terytorium Polski 

technologii 5G – wsparcie projektów winno być 

realizowane w oparciu o przejrzyste, 

niedyskryminujące procedury konkurencyjne które 

pozwalają na uzyskanie najlepszych parametrów 

jakościowych budowanych sieci 

 

18 Komponent C 

„Główne wyzwania i 

cele” 

 

134 Cele należy uzupełnić o kwestie związane z internetem 

rzeczy (np. digital twins itp.); jest to zagadnienie 

związane z cyfryzacją procesów w gospodarce i jest 

ściśle powiązane z cyfryzacją procesów w gospodarce; 

Wyzwania należy uzupełnić o wdrożenie projektów 

cyfryzacyjnych w gospodarce (a nie tylko w 

administracji publicznej); beneficjentem nie może być 

 



jedynie administracja publiczna (cyfryzacja powinna 

dotyczyć całości gospodarki). 

19 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

W obszarze C1. 

Poprawa dostępu do 

szybkiego Internetu 

 

137 Rozwój sieci 5G jest jednym z najważniejszych 

katalizatorów cyfrowej gospodarki, który zadecyduje o 

silnej, konkurencyjnej pozycji polskiego rynku. 

Postulujemy wsparcie między innymi rozwiązań i 

projektów opierających się o model sieci Open RAN.  

Model ten umożliwia rozdzielenie sprzętu i 

oprogramowania. Sprzęt staje się w tym modelu 

drugorzędnym elementem, który można kupić od wielu 

różnych producentów elektroniki.  

Open RAN bazuje na rozwiązaniach chmurowych i w 

kolejnych latach pomoże stworzyć bardziej innowacyjne 

i przede wszystkim wydajne środowisko sieciowe. To zaś 

warunek niezbędny do efektywnego dostarczania 

aplikacji i usług za pośrednictwem sieci 5G. 

 

20 Komponent C: 

“Transformacja 

Cyfrowa”:  

 

C1.1. Ułatwienie 

rozwoju infrastruktury 

sieciowej dla 

zapewnienia 

powszechnego 

dostępu do szybkiego 

Internetu 

 

139 Popularyzacja rozwiązań cyfrowych w sektorze 

rolniczym jest kluczowa do odbudowania łańcucha 

dostaw w pandemii oraz w celu lepszego konkurowania 

z nowoczesnymi rynkami rolnymi w skali 

międzynarodowej.  

 

Sektorem gospodarki o strategicznym znaczeniu dla 

Polski, jej konkurencyjności i samowystarczalności jest 

sektor rolnictwa, którego potencjał rozwoju cyfrowego, 

dotąd nie został rozwinięty.  

Nie ma większej pilności niż podjęcie działań w 

administracji, aby wdrożyć odpowiednie, nowoczesne 

narzędzia, które umożliwią ewidencję danych z poziomu 

gospodarstw rolnych, aby celniej zarządzać plonami 

rolnymi, ich predykcją czy skuteczniej walczyć z suszą. 

Dostęp do szybkiego Internetu jest kluczowy dla 

cyfryzacji tego rynku. 

Postulujemy o zwiększenie środków z Funduszu 

Odbudowy z przeznaczeniem na modernizację rolnictwa. 



21 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2. Rozwój e-usług i 

ich konsolidacja, 

tworzenie warunków 

dla rozwoju 

zastosowań 

przełomowych 

technologii cyfrowych 

w sektorze 

publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie oraz 

usprawnienie 

komunikacji między 

instytucjami 

publicznymi, 

obywatelami i 

biznesem 

137 Każda szkoła poprzez program Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej (OSE) będzie miała możliwość korzystania 

z szerokopasmowego Internetu. Szkoła powinna 

również mieć możliwość budowy sieci szkolnej wraz z 

podsieciami obejmującymi urządzenia podstawowe i 

dodatkowe w ramach danej klasy.   

 

Umożliwi to pełne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

treści cyfrowych w klasie, jak również możliwość 

prowadzenia w pełni lub częściowo nauczania zdalnego. 

22 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2. Rozwój e-usług i 

ich konsolidacja, 

tworzenie warunków 

dla rozwoju 

zastosowań 

przełomowych 

technologii cyfrowych 

w sektorze 

publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie oraz 

137 Szkolny ekosystem technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) wymaga profesjonalnego 

zarządzania 

Usługi wsparcia IT powinny zapewnić ciągłość 

funkcjonowania tego środowiska w szkole, jak również 

aktualizować je zgodnie z bieżącymi standardami 

technologicznymi i dydaktycznymi. 



usprawnienie 

komunikacji między 

instytucjami 

publicznymi, 

obywatelami i 

biznesem 

 

23 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2. Rozwój e-usług i 

ich konsolidacja, 

tworzenie warunków 

dla rozwoju 

zastosowań 

przełomowych 

technologii cyfrowych 

w sektorze 

publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie oraz 

usprawnienie 

komunikacji między 

instytucjami 

publicznymi, 

obywatelami i 

biznesem 

 

137 W ramach wyposażenia ucznia do pracy zdalnej należy 

uwzględnić urządzenia typu komputer, tablet lub inne 

urządzenie TIK wraz z platformami i systemami oraz 

dostępem do Internetu mobilnego umożliwiającego 

uczestnictwo w edukacji zdalnej. 

Urządzenie powinno być w niego wyposażone lub mieć 

dostęp do cyfrowych treści edukacyjnych zgodnych z 

wybraną przez nauczyciela metodą realizującą założenia 

podstawy programowej. 

W ramach dodatkowego wyposażenia szkolnego należy 

uwzględnić wszelkie inne potrzebne wyposażenie 

szkolne w ramach TIK, ze szczególnym uwzględnieniem 

urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie w 

edukacji, np. wirtualne laboratoria, jak i urządzenia 

tworzące dobre warunki do wielogodzinnego 

przebywania w zamkniętych pomieszczeniach.  

Szczególnie intersującym jest przykład z rynku 

niemieckiego, gdzie klasy wyposażane są w cyfrowe 

oczyszczacze powietrza, wpływające na dobre 

samopoczucie i podnoszące zdolność przyswajania 

wiedzy przez uczniów. Możliwość wyposażenia 

plecówek edukacyjnych w takie urządzenia z pewnością 

wpłynęłaby korzystnie na rozwój młodych pokoleń. 

24 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2. Rozwój e-usług i 

ich konsolidacja, 

tworzenie warunków 

137 Platformy i systemy szkolne powinny wspierać 

następujące elementy procesu dydaktycznego: 

• przekazywanie obrazu i dźwięku; 

• ocenianie, sprawdzanie obecności, raportowanie 

realizacji podstaw programowej, komunikację 

zdalną z uczniem i rodzicem; 

Środowisko platform i systemów wspierających procesy 

dydaktyczne powinno być zintegrowane wokół 

systemów IT, odpowiedników klasowego dziennika. 

Wynika to z obowiązku ochrony danych osobowych 

uczniów i zintegrowania ich w ramach spójnego systemu.  



dla rozwoju 

zastosowań 

przełomowych 

technologii cyfrowych 

w sektorze 

publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie oraz 

usprawnienie 

komunikacji między 

instytucjami 

publicznymi, 

obywatelami i 

biznesem 

 

• sprawdzanie wiedzy w formie testowej, otwartej 

uwzględniającej indywidualizację nauczania; 

• prezentowanie dodatkowych treści 

edukacyjnych w tym własnych tworzonych 

przez nauczyciela; 

• umożliwianie uczniom samodzielnej pracy, w 

tym rozwiązywanie zadań domowych 

zleconych przez nauczyciela; 

wspierające zdalną pracę dla psychologów i pedagogów 

z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Obecnie systemy administracyjno-dziennikowe spełniają 

wszelkie rygory prawne związane z ochroną danych i 

przydzielają szkole rolę administratora danych 

osobowych. 

 

25 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2. Rozwój e-usług i 

ich konsolidacja, 

tworzenie warunków 

dla rozwoju 

zastosowań 

przełomowych 

technologii cyfrowych 

w sektorze 

publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie oraz 

usprawnienie 

komunikacji między 

instytucjami 

publicznymi, 

obywatelami i 

biznesem 

137 Niezwykle ważnym elementem wchodzenia w świat 

zdalnej oraz cyfrowej edukacji jest stałe podnoszenie 

kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi 

cyfrowych.  

Elementy, które mogłyby wspierać ten proces 

poszerzania wiedzy o nowe funkcjonalności narzędzi 

cyfrowych dla edukacji to m.in.:  

• Utworzenie centrum pomocy zdalnej dla nauczycieli 

i uczniów;  

• Wykorzystanie w planie nauczania istniejących 

programów profilaktyki uzależnień cyfrowych;  

• Ustalenie zasad cyfrowego savoir vivre’u podczas 

nauki zdalnej, czyli dobrych praktyk współdziałania 

między uczniami i nauczycielami w e-klasie;  

Wykorzystanie zaplecza funkcjonujących laboratoriów 

edukacji cyfrowej, np. Centrum Nauki Kopernik, aby 

testować nowe rozwiązania i praktyki w edukacji 

cyfrowej. 



 

26 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2.1. Zwiększenie 

skali zastosowań 

rozwiązań cyfrowych 

w sferze publicznej, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

 

C2.1.1. E-usługi 

publiczne, 

rozwiązania IT 

usprawniające 

funkcjonowanie 

administracji i 

sektorów gospodarki 

oraz technologie 

przełomowe w 

sektorze publicznym, 

gospodarce, 

społeczeństwie 

 

137 Komunikacja ze społeczeństwem (w sytuacji pandemii 

wymagająca częstych aktualizacji) z wykorzystaniem 

form analogowych (np. drukowanych plakatów) stoi w 

sprzeczności do konieczności ograniczenia kontaktów i 

przemieszczania się w przestrzeni publicznej. Natomiast 

zdalne, centralnie zarządzane systemy publikacji 

informacji na rozproszonych ekranach redukują ryzyko 

transmisji. 

 

Zagrożenie wirusem spowodowało ograniczenie ruchu 

na ulicach, jednocześnie wymagając od jego uczestników 

świadomego zachowania zasad dystansu społecznego i 

społecznej odpowiedzialności. Pojawiają się nowe, 

zmienne, komunikaty o zagrożeniach, które wymagają 

częstej aktualizacji. Cyfrowa komunikacja za pomocą 

dynamicznie zmieniających się nośników, wspiera 

potrzebę ewolucji komunikatów. 

Rośnie również potrzeba wykorzystania przestrzeni 

elewacji budynków czy powierzchni w pojazdach 

transportu miejskiego w służbie komunikacji. W 

pierwszym przypadku, w celu wspierania małego biznesu 

poprzez instalowanie ekranów informacyjnych 

emitujących reklamę w witrynie, która dzięki współpracy 

z domami mediowymi, pozwala lokalowi na zarabianie 

na siebie. W drugim przypadku, aby w pojazdach 

miejskich częściej komunikować się z wsiadającymi za 

pośrednictwem informacji dynamicznej np. o 

dopuszczalnej ilości pasażerów w pojeździe. 

27 Komponent C 

C1.1. Ułatwienie 

rozwoju infrastruktury 

sieciowej dla 

zapewnienia 

powszechnego 

dostępu do szybkiego 

Internetu 

„Charakterystyka” 

„Wdrażanie” 

„Populacja docelowa” 

140 Celem reformy nie powinna być jedynie implementacja 

zaleceń KE, ale przede wszystkim likwidacja 

istniejących barier inwestycyjnych (zidentyfikowanych 

przez administrację i przedsiębiorców w ramach 

bieżących doświadczeń inwestycyjnych) – wskazane w 

KPO działania nie są wystarczające. 

W proces tworzenia prawa powinien zostać 

wbudowany mechanizm uniemożliwiający 

przyjmowanie przepisów negatywnie wpływających na 

proces inwestycyjny związany z budową sieci 

telekomunikacyjnych (konieczność wykazania w 

 

 



„Zakres czasowy” ocenie skutków regulacji pozytywnego lub neutralnego 

wpływu na ten proces). 

Wdrożenie unijnej dyrektywy kosztowej trudno uznać 

za niezbędną reformę – jej wdrożenie będzie dla Polski 

obowiązkowe, a ponadto termin tego wdrożenia może 

wychodzić poza zakres realizacji celów KPO. W tym 

zakresie jedynie wcześniejsze, niż wymagane w samej 

dyrektywie, wdrożenie jej postanowień mogłoby zostać 

uznane za reformę. Standardowo okres na wdrożenie 

dyrektywy wynosi 2 lata więc jej transpozycja do 

polskiego porządku prawnego w terminie 

wcześniejszym, np. w 6 miesięcy czyniłaby różnicę.  

Zakres czasowy wprowadzenia reformy jest zbyt długi 

(reforma powinna być przyjęta przed rozpoczęciem 

fazy inwestycyjnej) – należy przyjąć połowę 2022 r. (a 

co do niektórych elementów, takich jak 

rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 3,6 GHz – 

III/IV kw. 2021/ czy nowelizacja ww. rozporządzeń – 

III kw. 2021 r.), a nie IV kwartał 2023 r. (problem w 

tym, że gro wskaźników ilościowych już powinna być 

zrealizowana – 1580 tys. gospodarstw powinna być 

podłączona do sieci). 

28 Komponent C 

C1.1.1. 

Telekomunikacja 

„Wyzwania” 

141 Już na tym etapie należy przesądzić, że dostęp do 

infrastruktury wybudowanej ze środków publicznych 

powinien być efektywny. 

Należy wprowadzić gwarancje skuteczności takiego 

dostępu (referencje, KPI), także poprzez dodatkową 

punktację dla operatorów nie działających na rynku 

detalicznym. 

Ponadto powinny być ustandaryzowane warunki 

dostępu (w zakresie warstwy technicznej i 

funkcjonalnej). 

 



 
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12900-Europe-s-digital-decade-2030-digital-targets 

Dofinansowaniem objęta powinna być budowa sieci 

dostępowych wraz z przyłączem telekomunikacyjnym 

(brak przyłącza może być również istotną barierą w 

uzyskaniu efektywnego dostępu hurtowego do sieci) 

29 Komponent C 

C1.1.1. 

Telekomunikacja 

 

141 „Interwencja jest ukierunkowana na projekty 

zapewniające obywatelom w białych obszarach NGA 

(tj. w miejscach, w których nie można korzystać z 

dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 

Mb/s) dostęp do nowoczesnych usług komunikacji 

elektronicznej świadczonych za pomocą sieci o bardzo 

dużej przepustowości, a także działania wspierające 

powszechny zasięg usług w sieciach bezprzewodowych 

– w tym nowych generacji – polegające w szczególności 

na monitoringu emisji pól elektromagnetycznych” 

„Wdrażanie inwestycji będzie dotyczyć dodatkowych 

1,08 mln gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych), 

które będą objęte szerokopasmowym dostępem do 

Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z 

możliwością jej modernizacji do prędkości mierzonych 

w Gb/s w okresie do II połowy 2026 r.” 

Nie powinny determinować pomocy jedynie 

gospodarstwa domowe; duża część procesów 

cyfryzacyjnych nie dotyczy gospodarstw domowych 

ale podmiotów gospodarczych (np. internet rzeczy, 

inteligentne rolnictwo, Przemysł 4.0). 

Należy dostosować cele do najnowszych celów 

unijnych zawartych w Komunikacie Komisji z 9 marca 

2021 r. – Digital Decade5 

Konieczne jest finansowanie po prostu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wież i 

światłowodów (również na potrzeby sieci mobilnych). 

 



Należy usprawnić mechanizm wyznaczania obszarów 

białych, tak, aby znane z dotychczasowych naborów 

problemy zostały zlikwidowane. 

Należy wziąć pod uwagę, że na obszarach miejskich 

również występują białe plamy o trwałym charakterze 

30 Komponent C 

C1.1.1. 

Telekomunikacja 

„Charakterystyka” 

 

141 Należy zwrócić uwagę i przeznaczyć środki (niewielkie 

w porównaniu do całości kwoty wsparcia) na 

rozwiązanie problemów w wyznaczaniu obszarów 

białych, w szczególności na weryfikację i uspójnienie 

danych z baz adresowych (dane o budynkach i 

mieszkaniach, źródła: PESEL, GUGiK, EGiB). 

Istotne jest zbadanie wiarygodności danych o 

aktualnym pokryciu dostarczanych przez operatorów 

(zapewnienie mechanizmu zgłaszania zapotrzebowania 

przez zainteresowanych abonentów i analiza tych 

danych); nie można także pominąć faktu, iż w wielu 

obszarach miejskich nadal są białe plamy bez 

możliwości uzyskania usługi powyżej 10 Mb/s. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

obszarach o niskiej gęstości zabudowy należy dopuścić 

zastosowanie dostępu radiowego na potrzeby 

dostarczania usług dla gospodarstw domowych w stałej 

lokalizacji (np. FWA 5G). 
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C1.1.1. 

Telekomunikacja 

„Wdrażanie” 

141 „Wsparcie w ramach interwencji będzie udzielane w 

postaci bezzwrotnego dofinansowania. Projekty z 

obszaru dostępu gospodarstw domowych i instytucji o 

znaczeniu społeczno-gospodarczym do nowoczesnych 

sieci szerokopasmowych będą wybierane do 

dofinansowania w trybie konkursowym. Z kolei projekty 

z obszaru wsparcia wdrożenia sieci 5G (tak jak budowa 

systemu stacjonarnego  

monitoringu emisji PEM) będą co do zasady projektami 

indykatywnymi, choć przewiduje się także możliwość 

 



dofinansowania takich projektów w trybie 

konkursowym.” 

Zarówno w przypadku projektów polegających na 

budowie szerokopasmowych sieci stacjonarnych jak i 

mobilnych (w tym 5G) dopuszczalny powinien być 

jedynie tryb konkursowy – w przeciwnym razie nastąpi 

zaburzenie konkurencji na rynku usług i sieci 

mobilnych. 

Projektem indykatywnym może być jedynie projekt 

polegający na budowie systemu stacjonarnego 

monitoringu emisji PEM – należy jednak zwrócić 

uwagę, iż nie jest to projekt bezpośrednio wpływający 

na wdrażanie sieci 5G i należy go wyodrębnić jako 

oddzielną kategorię działań.  

32 Komponent C 

C1.1.1. 

Telekomunikacja 

„Wdrażanie” 

141 Pierwszy akapit należy uzupełnić i nadać mu 

brzmienie: 

 

„Wsparcie w ramach interwencji będzie udzielane w 

postaci bezzwrotnego dofinansowania. Projekty z 

obszaru dostępu gospodarstw domowych, podmiotów 

gospodarczych i instytucji o znaczeniu społeczno-

gospodarczym do nowoczesnych sieci 

szerokopasmowych będą wybierane do dofinansowania 

w trybie konkursowym. Również w odniesieniu do 

projektów z obszaru wsparcia wdrożenia sieci 5G 

zasadą powinien być wybór projektów w trybie 

konkursowym, a w wyjątkowych przypadkach, (tak jak 

budowa systemu stacjonarnego monitoringu emisji 

PEM) będą to projekty indykatywne.”  

 

 

33 Komponent C 

C1.1.1. 

Telekomunikacja 

„Populacja docelowa” 

142 Z doświadczenia POPC wynika, że należy dopuścić 

jedynie realizację projektów dużych, gdyż tylko takie 

projekty okazały się efektywne na etapie wykonania 

 



oraz tylko takie projekty gwarantują efektywną 

otwartość sieci. 

34 Komponent C 

C2.1. Zwiększenie 

skali zastosowań 

rozwiązań cyfrowych 

w sferze publicznej, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

 

„Charakterystyka” 

143 Należy uwzględnić cyfryzację procesów w gospodarce 

(poprzez przeznaczenie środków na ten cel), a nie tylko 

procesów administracji publicznej (zresztą jako cel 

wskazano: „Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań 

cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i 

społeczeństwie”). 

Z drugiej strony należy ujednolicić/ustandaryzować 

interfejs kontaktów z podmiotami publicznymi; należy 

zatem wprowadzić interoperacyjny standard wymiany 

dokumentów w sferze publicznej oraz wymóc, aby 

udostępniane przez administrację publiczną dokumenty 

cyfrowe zawierały faktycznie treść cyfrową, 

przeszukiwalną, a nie np. skany papierowych 

dokumentów; tylko takie rozwiązanie zapewni szybki 

dostęp do publikowanych informacji. 

Dla zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego 

konieczne jest objęcie finansowaniem publicznym 

również budowy przyłączy abonenckich 

 

35 Komponent C 

C2.1. Zwiększenie 

skali zastosowań 

rozwiązań cyfrowych 

w sferze publicznej, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

 

„Charakterystyka” 

143 „nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz 

rozporządzeń wykonawczych;  

Zmiany umożliwią obywatelom dokonanie niektórych 

czynności w procesie budowlanym w postaci 

elektronicznej”. 

Należy wprowadzić budowę przyłączy bez zgłoszenia i 

pozwolenia. 

W celu przyspieszenia procesu inwestycyjnego i 

zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych 

zasobów konieczne jest zwiększenie elastyczności w 

zakresie zmiany trzonu wieży z uwzględnieniem 

 



specyficznych parametrów dla tego typu obiektów 

budowlanych. 

Należy usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z 

elementami infrastruktury sieci mobilnej poprzez 

wprowadzenie definicji stacji bazowych. 

Należy skrócić perspektywę czasową wprowadzenia 

zmiany (przynajmniej pierwszy kwartał 2022 r.); 

usprawnienie procesu związane jest z osiągnięciem 

parametrów ilościowych budowanej infrastruktury. 

36 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C2.1.1. E-usługi 

publiczne, 

rozwiązania IT 

usprawniające 

funkcjonowanie 

administracji i 

sektorów gospodarki 

oraz technologie 

przełomowe w 

sektorze publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

 

 

144 Obecna tendencja na rynku szczególnie w czasie 

pandemii pokazuje, że konsumenci szukają rozwiązań 

kompletnych tzw. end-to-end, dlatego też samo 

urządzenie staje się poniekąd „platformą pracy dla 

konsumenta” realizującego własne potrzeby biznesowe.  

Zachowanie cyberbezpieczeństwa tych procesów jest 

kluczowe dla ich niezawodności, poufności i szybkości. 

Część z tych procesów wymaga zarówno 

wykorzystania cyfrowej tożsamości użytkownika, jak 

i mechanizmów potwierdzenia woli, czyli zdalnej 

akceptacji czynności, którą użytkownik chce wykonać.  

Na przykład, niektóre oficjalne dokumenty, choć mogą 

być dostarczone online, wymagają istotnego szczegółu – 

podpisu lub innej formy dowodu niepodważalnie 

potwierdzającego tożsamość osoby składającej 

oświadczenie woli. 

 

Jedną z koncepcji, która doskonale nadaje się do 

stwierdzenia tożsamości w sieci i zyskuje na 

popularności jest PKI (Public Key Infrastructure) i 

wydawane w jej ramach certyfikaty elektroniczne, które 

stanowią wirtualną tożsamość użytkownika w sieci. 

Gwarantują one tożsamość stron uczestniczących w 

wymianie informacji ze względu na konieczność użycia 

tzw. kluczy publicznych, które jednocześnie określają 

tożsamość podmiotu związanego z tym kluczem. Z 

zagadnieniem certyfikatów elektronicznych związane 

jest ściśle pojęcie podpisu elektronicznego. Zarówno w 

Polsce, jak i w innych państwach UE zdobywa on coraz 

większe uznanie, ponieważ towarzyszy nam w wielu 

dziedzinach życia i jest wykorzystywany w coraz 

bardziej zaawansowanych rozwiązaniach biznesowych i 

nie tylko. 

E-podpis ma taką samą ważność jak unikatowy, 

własnoręczny podpis. Posiada taką samą moc prawną. 

Oznacza to, że może być stosowany do podpisywania i 

nadawania mocy prawnej dokumentom wszelkiego 

rodzaju, które występują w wersji elektronicznej. 



Podobnie jak podpis własnoręczny, podpis elektroniczny 

jest jedyny w swoim rodzaju, ściśle powiązany z 

podpisywaną treścią i przypisany do konkretnej osoby 

fizycznej, która ten podpis złożyła.  

Sprawdzenie (weryfikację) autentyczności podpisu 

elektronicznego, w tym identyfikację podpisującego, 

zapewnia certyfikat. Na jego podstawie można ustalić, 

kto jest nadawcą (niezaprzeczalność pochodzenia), a 

także, czy treść informacji nie została zmieniona w 

trakcie transmisji danych, w okresie przechowywania lub 

w wyniku celowej manipulacji.  

To narzędzie, które zapewnia zatem kompleksowe 

cyberbezpieczeństwo, które z jednej strony umożliwia 

potwierdzenie tożsamości w sposób zdalny, a z drugiej 

strony można dzięki niemu realizować prawnie wiążące 

transakcje na odległość. 

Rozwiązanie e-podpisu nie jest na polskim rynku 

nowością, ale jeśli dodamy do tego element urządzenia 

mobilnego, które może być platformą wykorzystania 

podpisu elektronicznego to otwierają nam się nowe 

możliwości. Ma to znaczenie w szczególności wtedy, 

gdy możliwe jest użycie narzędzia mobilnego do 

złożenia podpisu kwalifikowanego, który z mocy prawa 

jest uznany za równoważny podpisowi własnoręcznemu. 

Nie wymaga on stosowania dodatkowych komponentów 

technicznych, takich jak fizyczna karta i czytnik a 

można go zaimplementować na stacji roboczej. 

37 Komponent C 

C2.1.1. E-usługi 

publiczne, 

rozwiązania IT 

usprawniające 

146 Pomoc powinna dotyczyć przedsiębiorców. 

Dlaczego w zakresie „pomocy publicznej” występują 

jedynie MŚP?  

Cyfryzacja gospodarki dotyczy wszystkich 

przedsiębiorców. Cyfryzacja administracji publicznej 

jest warunkiem cyfryzacji, a nie celem samym w sobie. 



funkcjonowanie 

administracji i 

sektorów gospodarki 

oraz technologie 

przełomowe w 

sektorze publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

 

„Populacja 

docelowa”, „Pomoc 

publiczna” 
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C2.1.1. E-usługi 

publiczne, 

rozwiązania IT 

usprawniające 

funkcjonowanie 

administracji i 

sektorów gospodarki 

oraz technologie 

przełomowe w 

sektorze publicznym, 

gospodarce i 

społeczeństwie 

„Zakres czasowy” 

147 Należy przyjąć harmonogram zmian (podanie tak 

szerokiego okresu jest niewystarczające). 

Niektóre usprawnienia powinny być 

zaimplementowane przynajmniej w połowie 2022 r. 

(cyfryzacja procesów usprawnia inwestycje). 

 

39 Komponent C 

C2.1.2. Cyfrowa 

infrastruktura szkół   

„Charakterystyka” 

147 Proponujemy wskazanie w zakresie podziału środków 

ile będzie wydatkowanych na infrastrukturę szkolną 

(komputery). 

Poza rozbudową zasięgu LAN konieczne jest nie tylko 

rozszerzenie zasięgu w sieciach 

wewnątrzbudynkowych (pokrycie większej liczby sal i 

pomieszczeń szkolnych), ale również zapewnienie 

bezpiecznego dostępu do Internetu (w tym dostępu 

 



przez VPN dla użytkowników), czyli zadbanie o 

odpowiednią kategorię instalowanych urządzeń oraz 

zapewnienie narzędzi i kompetencji w zakresie 

zarządzania i konfiguracji sieci, być może przez zdalne 

ekspercie zespoły wsparcia. 
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„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C3. Wzrost 

bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni i 

zabezpieczenie 

infrastruktury 

przetwarzania danych. 

151 Cyfrowa edukacja powinna obejmować wszelkie 

elementy bezpieczeństwa cyfrowego. Warto bowiem 

mieć na względzie to, że infrastruktura, na której 

oprzemy szkołę będzie wrażliwa i podatna na cyber-

zagrożenia. Poziom jej zabezpieczeń powinien być 

zatem na najwyższym poziomie, stworzony w oparciu o 

certyfikowane rozwiązania i dotyczyć nie tylko sprzętu, 

w który zostaną wyposażone placówki oświatowe, ale i 

urządzeń, którymi będą dysponować uczniowie i 

nauczyciele w procesie e-edukacji. 

 

Należy zatem zadbać, aby urządzenia te posiadały 

odpowiednie oprogramowania zabezpieczające przed 

cyberatakami. Dostęp do sieci elearningowych powinien 

być udzielany za pomocą bezpiecznych metod 

uwierzytelniania, np. za pomocą biometrii (skanu odciska 

palca lub twarzy), skomplikowanych haseł oraz PIN-ów 

lub przy zastosowaniu weryfikacji wieloskładnikowych 

(kombinacji np. biometrii z jednorazowym hasłem SMS).  

Administratorzy sieci e-learningowych powinni być 

także do wykonywania kopii zapasowych 

najważniejszych danych w chmurze. Pomoże to 

zabezpieczyć wrażliwe i niezwykle ważne informacje w 

przypadku awarii lub cyberataku.  

  

Zalecamy także uwrażliwienie użytkowników sieci – 

nauczycieli oraz uczniów – na wykorzystywanie 

oryginalnego i na bieżąco aktualizowanego 

oprogramowania. Sprzęt, w który zostaną wyposażone 

placówki edukacyjne, powinien dla przykładu 

automatycznie blokować aplikacje z nieznanych źródeł.  

  

Niezwykle kluczowym elementem zabezpieczenia 

cyfrowego zdalnej edukacji jest również aktywne 

zdobywanie wiedzy o cyber-zagrożeniach. Korzystając i 

obserwując postęp nauczania zdalnego, użytkownicy 

(nauczyciele i uczniowie wspólnie) muszą być świadomi 

niebezpieczeństw w świecie cyfrowym oraz uzbroić się 



w narzędzia do obrony przed nimi. W dzisiejszych 

czasach konieczne jest rozwijanie wiedzy uczniów w 

zakresie cyberbezpieczeństwa od najmłodszych lat. 

41 Komponent C 

„Transformacja 

cyfrowa” 

 

C3. Wzrost 

bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni i 

zabezpieczenie 

infrastruktury 

przetwarzania danych 

 

C3.1.1. 

Cyberbezpieczeństwo 

– CyberPL oraz 

infrastruktura 

przetwarzania danych 

i dostarczania usług 

cyfrowych 

 

151 We współczesnym cyfrowym świecie bezpieczeństwo 

cyfrowe stanowi realną przewagę konkurencyjną 

krajowych gospodarek. Stosowany obecnie sprzęt 

komputerowy i komunikacyjny zarówno odbiera jak i 

emituje energię w różnych formach, jako: prąd 

elektryczny, ciepło, światło, dźwięk, wibracje a także w 

postaci fali elektromagnetycznej (tzw. emisja 

elektromagnetyczna). Większość zużywanej energii jest 

uwalniana w postaci ciepła lub zostaje wykorzystana do 

tworzenia zamierzonych symboli w kanałach 

komunikacyjnych. Część energii jest powiązana na 

różne sposoby z przetworzonymi danymi i może 

tworzyć niezamierzone „wycieki” informacji, stając się 

tzw. emisją ujawniającą.  

Zjawisko to stwarza możliwość nieautoryzowanego 

dostępu do przetwarzanych informacji dla osób trzecich, 

przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych możliwości 

technicznych.  

Wymienione emisje mogą stanowić potencjalne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego, gdyż z 

uwagi na swoją formę, mogą być praktycznie oddzielone 

od szumu tła i odtworzone. 

Bazując na wiedzy pozyskanej podczas konstrukcji i 

produkcji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania 

informacji niejawnych wytworzono grupę urządzeń o 

„obniżonej emisji własnej” i zwiększonej odporności na 

zakłócenia zewnętrzne.  

Inwestycje w bezpieczeństwo zwykle zwracają się 

szybko, gdyż ograniczają znane zagrożenia dla naszych 

systemów i niwelują potencjalne źródło strat. 

Zmniejszenie ryzyka niekontrolowanej utraty danych 

warte jest tyle ile ujawnienie tych danych może przynieść 

szkód. W tym względzie warto w procesie inwestycji 

środków na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki, 

uwzględniać certyfikację w zakresie norm NATO (SDIP 

27 Level A, B lub C) i kontrwywiadu wojskowego - 

TPZU (Techniczny Poziom Zabezpieczenia Urządzenia) 

w normie TPZU-3. 
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C3.1.1. 

Cyberbezpieczeństwo 

– CyberPL oraz 

infrastruktura 

przetwarzania danych 

152 Słusznie planowane jest stopniowe wygaszanie 

ośrodków nieefektywnych i kosztochłonnych, ale 

powinno być poprzedzone opracowaniem metodyki 

klasyfikacji i wyboru ośrodków do wygaszania i 

 



i dostarczania usług 

cyfrowych 

 

„Charakterystyka 

migracji (biorąc pod uwagę np. koszt dostosowania do 

PN-EN 50600). 

Należy wprowadzić jednolite wymaganie na okresowe 

audyty i testy bezpieczeństwa systemów e-usług 

publicznych, a także obligatoryjne wskaźniki 

dostępności e-usług świadczonych w chmurze. 

43 Komponent D 

„Efektywność, 

dostępność i jakość 

systemu ochrony 

zdrowia”:  

 

D1.1. Zwiększenie 

efektywności, 

dostępności i jakości 

świadczeń 

zdrowotnych poprzez 

wsparcie 

infrastrukturalne 

podmiotów 

leczniczych i rozwój 

e-zdrowia   

D1.1.1. Rozwój i 

modernizacja 

infrastruktury 

podmiotów 

leczniczych. 

 

171 Priorytetem w skutecznej prewencji chorób w 

kluczowych dziedzinach z punktu widzenia zagrożenia 

epidemiologicznego – zarówno cywilizacyjnych, jak i 

związanych z sytuacją demograficzną (w szczególności 

chorób zakaźnych, onkologii, kardiologii, psychiatrii, 

geriatrii, dotyczących układu oddechowego) jest 

inwestycja w infrastrukturę opartą na sieciach 

telekomunikacyjnych, w tym 5G, z odpowiednią 

przepustowością, która zapewnia skuteczną obsługę 

zdalną pacjentów. 

Wśród członków KIGEiT panuje zgoda, co do potrzeby 

inwestycji w sprzęt umożliwiający diagnostykę zdalną i 

opracowania formuły na udostępnianie go pacjentom.   

 

Wśród członków KIGEiT znajdują się firmy 

technologiczne – globalni liderzy w tworzeniu rozwiązań 

umożliwiających obrazowanie zdalne przy pomocy 

inteligentnych urządzeń pomiarowych do noszenia na 

sobie – tzw. wearables (inteligentne zegarki, dla 

przykładu). Ich kluczową funkcjonalnością jest 

wykorzystanie wbudowanych czujników opracowanych 

przy użyciu m.in. technologii Internetu rzeczy, które są 

newralgiczne do zdalnego prognozowania i 

wyprzedzającego wykrywania chorób serca czy schorzeń 

neurologicznych. 

 

Dzięki wbudowanym sensorom pozwalają wykrywać i 

monitorować niektóre arytmie, umożliwić pacjentowi 

zdalne śledzenie ciśnienia krwi i samodzielne 

obrazowanie, również dzięki funkcji wbudowanego 

elektrokardiogramu (EKG). Dodatkowo, wspomagają 

rehabilitację i trening wysiłkowy pacjentów.   

 

Są to urządzenia istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa pacjentów i wyposażenia pracowników 

służby zdrowia – rozwiązania te są wciąż 

rozbudowywane i oparte o wykorzystanie algorytmów 

sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.  

 



 
6 https://www.health.harvard.edu/heart-health/can-a-smart-watch-diagnose-a-heart-attack [dostęp 26 luty 2021] 

Profilaktyka kardiologiczna wpływa na zmniejszenie 

śmiertelności u pacjentów. Wprowadzenie rozwiązań do 

zdalnego monitorowania stanu zdrowia, przykładowo 

grupy wiekowej 40+, może znacznie zmniejszyć 

zachorowalność.  

 

Może być również istotnym, technologicznym 

wsparciem zapowiadanego przez Ministra Zdrowia 

“bilansu 40-latka". Najnowsze badania wskazują6, że 

odczyty EKG wykonywane za pomocą inteligentnego 

zegarka mogą być równie dokładne jak tradycyjne EKG 

wykonywane w warunkach medycznych. 

44 Komponent D 

„Efektywność, 

dostępność i jakość 

systemu ochrony 

zdrowia”:  

W obszarze D1.1.1. 

Rozwój i 

modernizacja 

infrastruktury 

podmiotów 

leczniczych oraz 

D1.1.3. Zwiększenie 

wykorzystania 

nowoczesnych 

technologii i dalszy 

rozwój e-zdrowia. 

171 Ważnym elementem w procesie obsługi pacjenta jest 

stworzenie cyfrowych procesów związanych z 

systemem rejestracji danych – w sposób bezpieczny i 

wygodny przy użyciu telefonów bądź tabletów, 

wykorzystując takie technologie jak podpis 

elektroniczny np. biometryczny czy kwalifikowany. 

Obecnie - szczególnie ważne w obsłudze osób po 60. 

roku życia - jest dostęp do urządzeń elektronicznych w 

przychodniach i umiejętność korzystania z nich. 

Dobrym przykładem jest środowisko zarządzania i 

monitorowania urządzeń końcowych zabezpieczonych 

przed atakami cybernetycznymi oraz skanowanie kodów 

kreskowych tak, aby mogły w prosty dla personelu 

sposób przetwarzać informacje medyczne lub 

administracyjne.  

Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania, dane pacjenta 

mogą być zbierane w bezpieczny i nieskomplikowany 

dla użytkownika sposób - szczególnie dla pacjenta po 

60. roku życia - oraz mogą być automatycznie 

przekazywane dalej do cyfrowych archiwów zasilając 

system elektronicznej karty pacjenta (Internetowe Konto 

Pacjenta) - niezwykle ważne rozwiązanie w procesie 

leczenia lub obsługi pacjenta.  

  

W Unii Europejskiej i poza nią spotykamy się coraz 

częściej z pełną cyfryzacją procesów obsługi szczepień 

przeciwko Covid-19, co w znaczny sposób umożliwia 

bezpieczne, łatwe i elastyczne procesy zarządzania 

bardzo wrażliwą informacją medyczną, przy użyciu 

tabletu czy smartfonu.   

https://www.health.harvard.edu/heart-health/can-a-smart-watch-diagnose-a-heart-attack


 

45 Komponent D - 

Efektywność, 

dostępność i jakość 

systemu ochrony 

zdrowia:  

 

W obszarze D.1.1. 

Zwiększenie 

efektywności, 

dostępności i jakości 

świadczeń 

zdrowotnych poprzez 

wsparcie 

infrastrukturalne 

podmiotów 

leczniczych i rozwój 

e-zdrowia, a w 

szczególności w:  

 

D1.1.1. Rozwój i 

modernizacja 

infrastruktury 

podmiotów 

leczniczych. 

177 Obecna sytuacja pandemiczna pokazała jak istotny dla 

pracowników służby zdrowia jest dostęp do środków 

ochrony osobistej, a w szczególności utrzymanie 

odzieży medycznej w higienicznej czystości.  

Tradycyjne procedury czyszczenia specjalistycznej 

odzieży są czasochłonne i nie zawsze pozwalają 

efektywnie pozbyć się zanieczyszczeń czy patogenów, 

w tym wirusów i bakterii. 

 

Urządzenia antywirusowe i przeciwbakteryjne 

opracowane przez firmy-członków KIGEiT – 

wykorzystując technologie do usuwania 99,9% bakterii, 

wirusów, alergenów przy użyciu pary, gorącego 

powietrza, światła UV LED i pompy ciepła (skuteczność 

potwierdzona certyfikatami oraz badaniami 

przeprowadzonymi przez The British Allergy 

Foundation, Intertek oraz Laboratorium Szkoły 

Farmakologii Uniwersytetu Koreańskiego) – pozwalają 

na szybką i dokładną dezynfekcję ubrań, które nadają się 

natychmiast do założenia. 

Szafy odświeżające ubrania (air dressers) mogą być 

skutecznym narzędziem wspierającym codzienną pracę 

polskich służb medycznych, podnoszącym jej 

skuteczność i wzmacniającym poczucie bezpieczeństwa 

personelu medycznego. 

 


