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Szanowni Państwo,

chciałbym podziękować za Państwa głos w dyskusji w sprawie unijnego budżetu na najbliższe lata.
Podzielam Państwa diagnozę o potrzebie wzmocnienia wysiłków i zwiększenia środków na obszar 
cyfrowy w przyszłej perspektywie finansowej. Państwa postulaty znajdują odzwierciedlenie 
w programach strategicznych rządu i prezentowanych stanowiskach na forach UE.

Odpowiednio zaplanowany proces cyfryzacji w Polsce to wielka szansa, bo jej potencjał 
dla wzrostu PKB jest niebagatelny. Przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej może nie tylko 
przynieść Polsce dodatkowe 64 mld euro (ok. 275 mld zł) do 2025 r., ale też pozwolić całkowicie 
zniwelować dystans do najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek Europy.1

Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 to okazja, aby budować Unię, która nie 
tylko weźmie udział w wyścigu o lepszą i bardziej sprawiedliwą przyszłość, ale również będzie 
miała szansę ten wyścig wygrać. Chcemy Europy jako globalnego gracza na rynku cyfrowych 
technologii. W tym celu musimy ukształtować nasz budżet w taki sposób, aby powstała Unia, 
w której wzmocnione są cztery podstawowe swobody, zwłaszcza swoboda świadczenia usług.

Rozumiejąc wyzwanie cyfryzacji, Komisja Europejska w perspektywie 2021 – 2027 postanowiła 
zaprojektować oddzielny program Cyfrowa Europa, którego celem będzie rozwój superszybkich 
komputerów, cyberbezpieczeństwa, umiejętności cyfrowych oraz zapewnienie szerszego 
wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce i w społeczeństwie. Polska w pełni popiera 
Program Digital Europe (DEP) i ceni jego kompleksowość. Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach 
nad jego budową. Podzielam Państwa stanowisko w zakresie poszerzenia Programu Digital Europe 
i zwiększenia wydatków z budżetu UE na rzecz cyfrowej transformacji.

Polski rząd w ramach polityki spójności planuje w latach 2021-27 kontynuować Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa, który w dużym stopniu adresuje główne wyzwania związane 
z potrzebami cyfrowymi. W dalszym ciągu planujemy inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową oraz poszerzenie oferty i integrację usług cyfrowych. Dużo większy nacisk 

1 Raport McKinsey, Polska jako Cyfrowy Challenger, Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu
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położony zostanie na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz, co najważniejsze, 
realizować będziemy kompleksowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, tak aby 
technologie cyfrowe dostępne były dla wszystkich obywateli. Dodatkowo w ramach programów 
operacyjnych dla gospodarki powstaną narzędzia dla cyfrowej transformacji polskich firm.

Chcę, aby przyszły polski Program Cyfrowy był dopełnieniem i wzmocnieniem planowanego przez 
KE Programu Cyfrowa Europa. Zintegrowany Program Cyfrowy polskim podmiotom ułatwi 
sięganie po środki centralne, co jest jednym z głównych celów na lata 2021-27. Cyfryzacja oznacza 
przede wszystkim nowe modele współpracy. Tylko działania nastawione na wymianę wiedzy, 
łączenie potencjałów badawczych i wytwórczych na poziomie krajowym i europejskim pozwoli 
w pełni wykorzystać dostępne środki.

Udział podmiotów polskich w programach zarządzanych centralnie pozostaje od kilku lat na niskim 
poziomie - ok. 1% ich całkowitej puli. W związku z rosnącym znaczeniem programów zarządzanych 
centralnie przez KE (w tym DEP), konieczne jest wzmocnienie wykorzystania przez Polskę tych 
instrumentów, tak aby udział polskich podmiotów w wykorzystaniu ogólnej puli środków wzrósł 
do 5% na koniec nowej perspektywy finansowej, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego też planujemy przeznaczenie odpowiednich kwot na budowę 
potencjału naszych firm do udziału w konsorcjach i partnerstwach europejskich, m.in. poprzez 
stworzenie sieci Hubów Innowacji Cyfrowych, integrując wysiłki wszystkich zainteresowanych 
podmiotów na rzecz transformacji cyfrowej głównych sektorów gospodarki.

Chciałbym podkreślić, że kluczowa w realizacji programu DEP będzie współpraca KE z państwami 
UE w zakresie skutecznych mechanizmów koordynacji planowanych działań. Kryteria 
przyznawania wsparcia muszą uwzględniać lokalną specyfikę oraz warunki podmiotów, które będą 
uczestniczyć w konkursach. Postulujemy wprowadzenie mechanizmu o charakterze „kopert 
narodowych”, aby umożliwić równy udział podmiotów ze wszystkich krajów UE, zwłaszcza tych, 
które mają większe potrzeby rozwojowe. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z udanym 
wdrażaniem polityki spójności w Polsce, musimy również wykorzystać istniejącą sieć 
profesjonalnych instytucji do realizacji projektów cyfrowych. Proponujemy KE ich włączenie 
w proces realizacji DEP.

Nowy budżet UE powinien umożliwić zaspokajanie zarówno potrzeb poszczególnych krajów 
członkowskich oraz wyzwań przed jakimi stoi Europa jako całość. W dyskusji nad jego ostatecznym 
kształtem ważny jest zarówno głos poszczególnych państw członkowskich ale również stanowiska 
różnych środowisk. Państwa postulaty wpisują się w oczekiwania polskiego rządu i potrzeby 
w zakresie rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce i UE. Dlatego tym bardziej dziękuję za Państwa 
głos w toczącej się dyskusji i liczę na współdziałanie w pracach nad kształtem zarówno budżetu jak 
i konkretnych programów, w tym w szczególności DEP.

Z wyrazami szacunku,
Marek Zagórski

Do wiadomości:
Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
Pan Konrad Szymański – Minister – Członek Rady Ministrów
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