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Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP 
 

13 lipca br. odbył się Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP. W wydarzeniu zorganizowanym przez Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców wzięło udział dwudziestu przedstawicieli administracji państwowej oraz 

wiodących ekspertów ze świata biznesu. Podczas otwartej dyskusji zastanawiali się, w jaki sposób 

można najlepiej wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w celu zwiększenia ich cyfrowej odporności. 

 

Podczas spotkania prelegenci zdiagnozowali szereg istotnych problemów. Do najważniejszych należy 

zaliczyć niską świadomość możliwości oferowanych przez narzędzia cyfrowe wśród najmniejszych firm, 

trudności wynikające z ograniczonego dostępu to kapitału i zasobów ludzkich, jak również braki 

w infrastrukturze. Zauważono, że w wielu polskich terenach wiejskich wciąż brakuje dostępu do 

internetu, a co za tym idzie, ich mieszkańcy nie mogą cieszyć się ze zdobyczy technologii. 

 

Istotnym problemem jest trudność w uzyskaniu finansowania, które może pokryć koszty wdrażania 

nowych technologii. Choć na rynku są dostępne możliwości pozyskania doradztwa w tym zakresie, 

mniejsze firmy, ze względu na ograniczone zasoby czasowe, często boją się z takich rozwiązań 

korzystać. Z pomocą mogą tutaj przyjść Digital Innovation Hubs, które w niedalekiej przyszłości będą 

oferować bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw. Godnym uwagi rozwiązaniem jest również program 

STEP, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie dedykowanego konsultanta. 

Prelegenci byli zgodni, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie voucherów innowacyjnych dla 

przedsiębiorstw.  

 

Podczas wydarzenia prelegenci wskazali, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój cyfryzacji, jak 

również rozwój przedsiębiorczości w ogóle, jest stopień skomplikowania otoczenia regulacyjnego dla 

biznesu oraz mnożenie obciążeń dla przedsiębiorców. Rozwój cyfrowego państwa nie powinien polegać 

jedynie na przenoszeniu tych samych obowiązków do chmury, ale na wprowadzeniu uproszczeń 

i ułatwień. Przykładem prostego rozwiązania, które przyniosłoby dużą wartość dodaną, jest 

uproszczenie formularzy i zmniejszenie ilości wymaganych od przedsiębiorców informacji. 

Jednocześnie, na cyfryzację nie można patrzeć w oderwaniu od innych aspektów życia gospodarczego. 

Inwestowanie w cyfryzację nie przyniesie zamierzonych korzyści, jeśli jednocześnie będą wprowadzane 

rozwiązania podatkowe hamujące rozwój sektora technologicznego.  

 

Inne problemy, które zostały poruszone podczas spotkania to wykorzystanie technologii cyfrowych 

w przedsiębiorstwach czy brak odpowiedni wyszkolonych pracowników. Eksperci podnieśli, że choć 

wiele przedsiębiorstw korzysta z podstawowych narzędzi cyfrowych, to niewiele z nich wykorzystuje ich 

pełny potencjał. Taka ograniczona cyfryzacja nie zmienia procesów wewnątrz firm, tym samym 

przynosząc ograniczone korzyści. Naturalnie, aby cyfryzacja szła naprzód konieczne jest podjęcie 

pilnych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalikowanych kadr. W tym 

względzie należy inwestować w edukację i programy szkoleniowe. W perspektywie krótkoterminowej 

pomóc może również program Poland Business Harbor, który ułatwia relokację zagranicznych 

innowatorów na teren Polski.  


