Przesłanie Prezydenta RP z okazji XVI Konferencji Okrągłego Stołu

Warszawa, 13 maja 2015 roku
Uczestnicy i Organizatorzy
XVI Konferencji Okrągłego Stołu
„Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu

Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej zintegrowany i współzależny. Jednym
z głównych czynników tych przemian jest upowszechnienie techniki cyfrowej, która wypełnia niemal wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Dlatego słusznym kierunkiem jest
analiza cyfryzacji jako procesu o wymiarze nie tylko technicznym, ale również w kontekście
gospodarczym, cywilizacyjnym, politycznym czy militarnym.
Cieszę się, że te ważne kwestie są tematem XVI Konferencji Okrągłego Stołu „Polska
w drodze do społeczeństwa informacyjnego”. Szczególną okazję do tej debaty stwarza Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, który łączy się w tym roku
ze 150-leciem powołania organizacji, stanowiącej zalążek dzisiejszej Międzynarodowej Unii
Telekomunikacyjnej. Istotne jest, że polskie środowisko informatyków i elektryków zaprasza
do tych obchodów szerokie kręgi społeczeństwa, organizując wiele ciekawych przedsięwzięć,
które składają się na swoisty festiwal informatyczny. Składam Państwu wyrazy uznania.
Doceniam, że podkreślają Państwo, że Polska musi stawiać na innowacyjność. Aby ją
wzmocnić, skierowałem do Sejmu RP stosowny projekt ustawy. Wprowadzenie mojej propozycji w życie ułatwi współpracę nauki i biznesu. Zapewni nowe, sięgające nawet 150 procent
ulgi podatkowe na badania i rozwój oraz ułatwi umiędzynarodowienie polskich uczelni. Ta
ustawa to pierwszy konkretny krok, by w ciągu 10 lat znaleźć się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw Unii. Wierzę, że dzięki wspólnej determinacji zrealizujemy
ten cel.
Priorytetem jest także zapewnienie właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa narodowego, jest to wyzwanie, które w myśleniu strategicznym, w pojmowaniu polskiej racji stanu,
nie może przegrywać z doraźnie rozumianym fiskalizmem. Niezmiennie będę promował takie podejście Ten problem był akcentowany w pracach Kancelarii Prezydenta RP oraz koncepcjach prezentowanych przez BBN. Dziękuję Państwu za kształtowanie w tym względzie
społecznej świadomości, za eksperckie wsparcie dla tego rodzaju myślenia i potrzebnych inwestycji. Dzisiejsze spotkanie stanowi inspirujący przykład współdziałania reprezentantów polskiej myśli technicznej, władz publicznych i organizacji pozarządowych. Jestem przekonany,
że konferencja przyniesie wiele interesujących diagnoz i pomysłów.
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