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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dyskusje tegorocznego Forum, zostały zdo-
minowane przez 2 tematy – Europejski Zielony 
Ład oraz COVID-19. W czasie wszystkich pane-
li tematycznych podkreślano, że technologie 
cyfrowe są efektywnymi i dostępnymi narzę-
dziami, które powinny być wykorzystane do 
transformacji gospodarczej i rozwiązywania 
nadciągających kryzysów: klimatycznego, 
ekologicznego i kolejnych pandemii. Wskazy-
wano, że główne problemy współczesności 
mają charakter globalny i wymagają znacznie 
ściślejszej współpracy  we wszystkich dziedzi-
nach życia społeczno-gospodarczego. 

Powszechna cyfryzacja zaowocowała radykal-
nym wzrostem produktywności technologicznej we 
wszystkich dziedzinach. Niestety, nie przełożyło to 
się w istotny sposób na realny wzrost produktyw-
ności, bo wymaga stworzenia adekwatnego glo-
balnego systemu cyfrowej współpracy sieciowej. 
W licznych prezentacjach podkreślano, że UE może 
być rynkiem pobudzającym globalny wzrost pro-
duktywności oparty na zrównoważonych ekologicz-
nie technologiach, gdy system prawny UE będzie 
realnie premiował inwestycje w takie technologie. 

Rynek UE musi być zatem otwarty na współpracę 
poprzez:
• budowę interoperacyjnych systemów informa-

tycznych – baz danych, informacji i wiedzy – nie-
zbędnych dla wdrażania systemów gospodarki 
o obiegu zamkniętym (GOZ);

• harmonizację norm gwarantujących interopera-
cyjność, dostępność i dopasowanie sieci przemy-
słowych I 4.0 do potrzeb sektora MŚP;

• stworzenie warunków do europejskiej konsolida-
cji sieci telekomunikacyjnych w skali odpowied-
niej do potrzeb przemysłu, infrastruktury i usług 
powszechnych;

• usprawnienie ekosystemu innowacji, który musi 
opierać się na łatwym dostępie do informacji, na 
ułatwieniach w zakresie procedur oraz w apliko-
waniu o środki pomocowe;

• aktywizację innowacyjną przedsiębiorstw w ra-
mach sieci przemysłowych i kształcenia usta-

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The discussions at this year’s forum fo-
cused around two topics: European Green 
Deal and COVID-19. During all conferen-
ce panels it was emphasized that digital 
technologies are effective and available 
tools that should be used to support eco-
nomic transformation and solving impen-
ding crises affecting climate and environ-
ment as well as pandemics yet to come. 
It was stressed that the main issues we 
currently face are of global character and 
require closer cooperation in all domains 
of social and economic life. 

Universal digitization brought a radical increase 
in technological productivity in all areas. Unfor-
tunately, this did not led to an actual increase in 
productivity, since it would require the creation of 
an adequate global system of digital network co-
operation. Numerous presentations emphasized 
that the EU may be a market that could stimulate 
global productivity growth based on ecologically 
sustainable technologies, provided that the EU 
legal system would reward investments in such 
technologies. 

The EU market must therefore be open to co-
operation in terms of:
• construction of interoperable IT systems - data-

bases, information and knowledge - necessary for 
the implementation of circular economic systems;

• harmonization of standards providing for inte-
roperability, accessibility and adaptation of I 4.0 
industrial networks to the needs of the SME sec-
tor;

• ensuring conditions for European consolidation 
of telecommunications networks on a scale tailo-
red to the needs of industry, infrastructure and 
universal services;

• improving the innovation environment, which 
must rely on easy access to information, simplified 
procedures and facilitated conditions for applying 
for aid;

• activation of enterprises in terms of innovation 
within industrial networks and lifelong learning 
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wicznego organizowanego przez platformy I 4.0 
krajów UE;

• ustanowienie programowo jednolitej edukacji 
i systemu kształcenia dorosłych – premiujących 
postawy innowacyjne i budujących obywatelską 
kulturę potrzeby uczenia się przez całe życie.

Uczestnicy obrad poparli:
• koncepcję transformacji ekosystemu jednolitego 

rynku UE, preferującego technologie neutralne dla 
środowiska i klimatu do roku 2050;

• zakończenie prac nad ramami prawnymi zielonej 
gospodarki sieciowej do końca 2021 roku;

• pełną cyfryzację systemu finansowego;
• pełne przejście na system zasilania gospodarki 

z OZE i magazynów energii w całej UE;
• przyspieszenie inwestycji w sieci 5G, jako podsta-

wy infrastrukturalnej gospodarki sieciowej;
• cyfryzację opieki zdrowotnej i systemu lecznic-

twa z wykorzystaniem sieci oraz oprogramowa-
nia  w obszarze profilaktyki, monitorowania zdro-
wia,  diagnostyki i w postępowaniu klinicznym;

• tworzenie bliźniaków i obrazów cyfrowych wszyst-
kich zasobów materialnych i wirtualnych będących 
przedmiotem obiegu gospodarczego w UE;

• budowę i stałą modernizację cyfrowych bliźnia-
ków systemów ekologicznych UE;

• integrację cyfrową infrastruktury technicznej UE.

W każdym z wymienionych powyżej obszarów 
powinny być stworzone europejskie cele ilościowe  
i jakościowe tak, by do roku 2050 zrealizować wi-
zję gospodarki zakreśloną w Europejskim Zielonym 
Ładzie i pozostałych strategiach szczegółowych, 
w tym dotyczącej przemysłu w wersji, jaka została 
opublikowana w dniu 10 marca 2020 roku.

SESJE PLENARNE
W ramach Forum prowadzono równolegle dys-

kusje dotyczące polityk: 
• rozwoju przemysłu 4.0;
• inwestycji w sieci telekomunikacyjne 5G;
• cyfryzacji systemów finansowych.

Ważnym elementem były dyskusje eksperckie, 
których przebieg w formie video został w całości 
udostępniony na stronie FG TIME (fgtime.pl). Osoby 

based on I 4.0 platforms supported by EU coun-
tries;

• establishing uniform curriculum along an adult 
education system - rewarding innovative attitu-
des and building civic culture relying on the need 
for lifelong learning.

The participants were in favour of:
• the idea of transforming the EU single market that 

favours environmentally and climate neutral tech-
nologies by 2050;

• completion of works on the legal framework of 
the green network economy by the end of 2021;

• comprehensive digitization of the financial system;
• full transition to the system supplying the eco-

nomy with energy from renewable sources and 
energy storage facilities throughout the EU;

• acceleration of investments in 5G networks for-
ming the basis of infrastructural network econo-
my;

• digitization of healthcare and the healthcare sys-
tem with the use of networks and software in the 
area of   prevention, health monitoring, diagnostics 
and clinical management;

• creation of digital twins and digital images of all 
material and virtual resources that are the subject 
of the EU economy;

• construction and ongoing modernization of digital 
twins of EU ecological systems;

• digital integration of EU technical infrastructure.

Quantitative and qualitative targets for Europe 
should be set in each of the areas listed above

PLENARY SESSIONS
During the Forum, simultaneous discussions 

were held on policies related to: 

• development of Industry 4.0;
• investments in 5G telecom networks;
• digitization of financial systems.

A significant value was brought by expert di-
scussions, recorded and shared on the TIME EC’s 
website (fgtime.pl). Please refer to source materials 
for more details. In this summary, we would like to 
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zainteresowane szczegółami odsyłamy bezpośred-
nio do materiałów źródłowych. W tym podsumo-
waniu pragniemy skupić uwagę na tematach, które 
przewijały się w większości sesji tematycznych, co 
zdefiniowało ich horyzontalny charakter. Są to:
• cyfryzacja produktów, usług, systemów, infrastruk-

tury i procesów gospodarczych do poziomu, który 
pozwoli na uruchomienie usług o wymaganiach 
krytycznych (e-Health, e-mobilność, produkcja, 
bezpieczeństwo),

• komercjalizacja kluczowych technologii powszech-
nego użytku:
– wirtualna rzeczywistość bliźniaków i obrazów  

 cyfrowych,
– sztuczna inteligencja,

• blockchain;
• wzmocnienie innowacyjności gospodarki UE po-

przez modernizacje i cyfryzację systemów edu-
kacji i kształcenia ustawicznego;

• budowa systemu prawnego UE dopasowa-
nego do rzeczywistości gospodarki sieciowej 
opartej na regułach konkuperacji (czyli połą-
czeniu w zrównoważoną całość współpracy  
i konkurencji pomiędzy niezależnymi podmiotami). 

CYFROWE TECHNOLOGIE  
I PLATFORMY FINANSOWE

Dyskusje dotyczyły cyfryzacji służącej zwięk-
szaniu mobilności, usprawnianiu bankowości oraz 
płatności. Posługując się przykładem Polski, 18 mln 
użytkowników bankowości elektronicznej oraz po-
nad 13 mln użytkowników płatności mobilnych to 
dowód, że cyfryzacja to podstawa technologiczna 
rynku finansowego UE. Jeszcze 4 lata UE należała 
do najbardziej innowacyjnych na świecie, ale ostat-
nio nastąpiło spowolnienie.  Nie umieliśmy wejść na 
rynki międzynarodowe, a więc nie byliśmy w stanie 
włączyć się w rozwój tych technologii, które swą 
efektywność ujawniają przy większej skali. 

W UE ok. 1 mln osób pracuje na rzecz roz-
woju oprogramowania dla rynków finansowych,  
a w następnych 5-latach liczba to podwoi się. Bez 
wsparcia dla wzmacniania współpracy w ramach 
europejskich projektów rozwoju o charakterze 
funkcjonalnym, całej UE grozi nam dalsza utrata 
pozycji w ścisłej czołówce, którą mieliśmy jeszcze 

focus on the topics that dominated the majority 
of sessions, which proved their horizontal nature. 
These topics included:
• digitization of products, services, systems, infra-

structure and business processes to the extent 
that will allow launching services with critical 
requirements (e-Health, e-mobility, production, 
security),

• commercialization of key consumer technologies:
– VR, digital twins and images,
– artificial intelligence,
– blockchain;

• supporting innovation of the EU economy by mo-
dernizing and digitizing education and lifelong le-
arning systems;

• building an EU legal system tailored to the reality 
of a network economy based on the principles 
of coopetition (i.e. balanced combination of co-
operation and competition between independent 
entities). 

DIGITAL TECHNOLOGIES  
AND FINANCIAL PLATFORMS

The discussions concerned digitization aimed at 
increasing mobility, improving banking systems and 
payments. For example, in Poland, 18 million users 
of electronic banking and over 13 million users of 
mobile payments are a living proof that digitization 
is the technological cornerstone of the EU finan-
cial market. 4 years ago, the EU was still one of the 
most innovative markets in the world. Recently, ho-
wever, it has slowed down. We were unable to enter 
international markets and, consequently, unable to 
take part in the development of technologies that 
reveal their effectiveness at a larger scale. 

In UE, around 1 million people work on the 
development of software for financial markets, 
and in the next 5 years this number will double. 
Without support for strengthening coopera-
tion under European development projects of 
a functional nature, the entire EU is threatened 
by further loss of leading position we had 5 years 
ago. The main problem is overregulation at EU 
and national levels, which hamper the use of new 
technologies and economies of scale, and thus in-
hibit all innovation in the financial sector. Particu-
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5 lat temu. Główną bolączką jest przeregulowanie 
na poziomach: UE i krajowych, które utrudniają ko-
rzystanie z nowych technologii i ekonomii skali, a 
przez to działają hamująco na całość innowacyjności 
w sektorze finansowym. Szczególny nacisk powinien 
być położony na wdrożenie technologii z wykorzysta-
niem AI, Voice Banking oraz biometrii. Sieci 5G oraz 
osiągnięcia w zakresie blockchain to mocny punkt 
wyjścia do systemów finansowych nadchodzącego 
dziesięciolecia.  Dalszy rozwój kryptowalut i techno-
logii blockchain jest potrzebny ze względu na kompa-
tybilność ze gospodarką sieciową. Świadomość tego 
faktu jest już na tyle powszechna, że rozpoczął się 
etap normowania i standaryzacji rynku kryptowalut 
i technologii blockchain.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
Konieczność uruchomienia dużej liczby pro-

jektów naukowych, badawczo-wdrożeniowych  
i komercjalizacyjnych to jedyna droga do upowszech-
nienie wiedzy na temat teorii i praktyki zastosowań 
AI. Teza ta przewijała się w większości sesji plenar-
nych dotyczących przemysłu, telekomunikacji i  usług 
(m.in. medycznych, edukacyjnych i finansowych). 
Technologia AI będzie prawdopodobnie podstawą 
większości innowacji sieciowych w nadchodzącej 
dekadzie. Jednocześnie musimy pamiętać, że jeste-
śmy na samym początku bardzo długiego procesu. 
Strona popytowa jest zainteresowana produktem 
końcowym, a nie technicznym sposobem jego reali-
zacji, więc nie możemy w programowaniu rozwoju 
kierować się bezpośrednio stroną popytową. 

NORMALIZACJA I STANDARYZACJA
W wielu sesjach dyskusja na temat normalizacji 

i standaryzacji była dużo głębsza i obszerniejsza niż 
wynikało to z założeń programowych. W wypowie-
dziach dominowały następujące tezy:
• przemysł 4.0 w segmencie MŚP oznacza koniecz-

ność stworzenia środowiska norm zharmonizo-
wanych wspartych odpowiednim ekosystemem 
prawnym, które zapewnią minimalny poziom bez-
pieczeństwa inwestycyjnego, technologicznego 
i cyfrowego,

• tworzenie norm i standardów powinno być 
traktowane jako transfer technologii i może 

lar emphasis should be placed on the implemen-
tation of technology based on AI, Voice Banking 
and biometrics. 5G networks and achievements 
in terms of blockchain are a strong foundation 
for the financial systems of the coming decade. 
Further development of cryptocurrencies and 
blockchain technology is needed due to their 
compatibility with the network economy. The 
awareness of this fact is already so widespread 
that the stage of normalization and standardiza-
tion of the cryptocurrency market and blockchain 
technology has already begun.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
The need to launch a large number of scientific, 

research and implementation projects along with 
further commercialization is the only way to disse-
minate theoretical and practical knowledge about 
AI applications. This thesis was supported in most 
plenary sessions on industry, telecommunications 
and services (including medical, educational and fi-
nancial services). AI technology is likely to pinpoint 
most network innovations in the coming decade. 
At the same time, however, we must remember 
that we are at the very beginning of a very long 
process. The demand side is interested in the final 
product, not the technical way of its implemen-
tation, so the development programming cannot 
depend on it. 

NORMALIZATION  
AND STANDARDIZATION

In many cases, the discussion on normalization 
and standardization was much deeper and more 
extensive than expected. The following ideas emer-
ged the most frequently:
• application of industry 4.0 in the SME segment 

means the need to create an environment of 
harmonized standards supported by an ap-
propriate legal ecosystem that will ensure a mi-
nimum level of investment, technological and 
digital security,

• creating norms and standards should be tre-
ated as technology transfer and may be covered 
by public support for this type of activity, provi-
ded that the know-how included in the standard 
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być objęte wsparciem publicznym przeznaczo-
nym dla tego typu działalności, jeśli zawarte  
w normie know-how nie obliguje podmiotu ko-
rzystającego z tej normy do zakupu dodatkowych 
praw autorskich, mimo że normalizacja i standa-
ryzacja będą miały znacznie większe znaczenie 
niż dotychczas, nie powinny w żadnym momen-
cie służyć do tworzenia barier pozataryfowych 
lub innych instrumentów o podobnym charakte-
rze, bo mogą ograniczać innowacyjność,

• normy i standardy mogą służyć jako narzędzia 
wprowadzania na rynek produktów lub usług 
szkodliwych dla środowiska i klimatu tylko wte-
dy, gdy w UE będziemy dysponować technologią 
i potencjałem produkcyjnym, które pozwolą na 
uniknięcie wykazanego rodzaju szkodliwości,

• normowanie zasad korzystania z materiałów i 
technologii oddziałujących na środowisko po-
winny być oparte na analizie technologii w peł-
nym cyklu obrotu, to znaczy w całym cyklu życia 
zasobów w sensie GOZ,

• przeregulowanie pro-ekologiczne i pro-sieciowe 
to działania antyinnowacyjne i przez to mogą dać 
efekt odwrotny do zamierzonego.

INNOWACYJNOŚĆ
Współpraca pomiędzy nauką a biznesem wyma-

ga lepszego wzajemnego zrozumienia. Środowisko 
naukowe musi zrozumieć, że dzisiejszy świat opie-
ra się na innowacjach. Biznes powinien dostrzec 
potencjał naukowy, badawczy i innowacyjny wyż-
szych uczelni. Już dziś służą temu inicjatywy takie 
jak wprowadzenie przez agencje wspierania B+R ( 
w Polsce NCBiR) instytucji asystenta budżetowego, 
czy też asystenta innowacji, umożliwiającej wnio-
skodawcom samodzielną weryfikację pomysłów  
i przygotowywanych założeń finansowych. Temu 
służyć ma propozycja budowania systemu oparte-
go o zasadę jednego okienka, do którego trafiałby 
wnioskodawca szukający środków na wsparcie swo-
jego projektu. Innowacje to nie tylko zmiany o cha-
rakterze technicznym czy też chronologicznym, to 
także innowacje o charakterze społecznym.

does not oblige the entity using this standard to 
purchase additional copyrights,

• despite the fact that standardization and nor-
malization will have a much greater significan-
ce than before, they should not at any time be 
used to create non-tariff barriers or other in-
struments of a similar nature, since it may limit 
innovation,

• norms and standards can serve as tools for pla-
cing on the market products or services harm-
ful to the environment and climate, unless have 
technology and production potential in the EU 
that will allow avoiding the type of harmfulness 
demonstrated,

• normalization of rules for the use of materials 
and technologies that affect the environment 
should be based on the analysis of technolo-
gies in the full marketing cycle, i.e. throughout 
the entire life cycle of resources in the sense of 
circular economy,

• pro-ecological and pro-network overregulation 
goes against innovation and thus may have the 
opposite effect to the intended one.

INNOVATION
Cooperation between science and business 

requires a better mutual understanding. The scien-
tific community must understand that today’s world 
is based on innovation. Business should recognize 
the scientific, research and innovation potential of 
higher education facilities. Even today, such tools 
as budget assistant or an innovation assistant in-
troduced by the R&D support agencies (in Poland 
it was the National Centre for Research and Deve-
lopment), enabling applicants to verify their ideas 
and financial assumptions, are a true embodiment 
of this idea. This is to be achieved through the pro-
posal of building a system based on the one-stop 
principle, to which an applicant seeking funds to 
support their project would be guided. Innovations 
are not only technical or chronological changes, 
they have also social character.
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REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE
W trakcie obrad zgłoszono szereg cennych szcze-

gółowych rekomendacji eksperckich, które zostaną 
wykorzystane przez organizatorów Forum w trakcie 
prac legislacyjnych dot. I4.0 i GOZ.

DETAILED RECOMMENDATIONS
During the meeting, a number of valuable de-

tailed expert recommendations were submitted, 
which will be used by Forum organizers during le-
gislative works on I4.0 and circular economy.

Podsumowanie wideo/Video summary:
https://youtu.be/Y0gZhlZ4-zM

Materiały wideo/Video materials:
https://fgtime.pl/video-2020/

Zdjęcia/Photos:
https://fgtime.pl/fotorelacja-2020/


