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Inicjatywa Komisji Europejskiej 
   Zachęcenie krajów członkowskich UE do 

ustanowienia funkcji narodowych Liderów 
Cyfryzacji 

Zaczynała 
Martha 

Dziś 24 Liderów 
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Wyzwania, inicjatywy i europejskie przykłady 

    Europejska Agenda Cyfrowa  
  Komunikat KE – „e-Umiejętności na XXI wiek; 
     wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia” 

 Manifest w sprawie e-Umiejętności 
 Wielka Koalicja na Rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy 
 Konkluzje Rady Europejskiej – 24/25 październik 
   2013 
  Sieć Liderów Cyfryzacji 

 Wspólne stanowiska, petycje, wymiana doświadczeń …. 

 



Wielka Koalicja na Rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy  

Podpisali: 
Nelleie Kroes - Agenda  
Antonio Tajani – przem. 

László Andor – zatrud. 

Androulla Vassiliou - edu    
 

Tematy kluczowe 

- Nauczanie 

- Certyfikacja 

- Innowacyjne kształcenie 

- Mobilność pracowników 

- Świadomość atrakcyjności 

   zawodów STEM 



   Narodowe koalicje na rzecz 
umiejętności i cyfrowych miejsc 
pracy 

• Polska – lipiec 2013 r. 

• Litwa 

• Łotwa 

• Rumunia 

• Austria, Bułgaria, Włochy, Grecja, 
Hiszpania, Metropolia Amsterdamu,  
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Celem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności 

Cyfrowych jest dokonanie trwałej zmiany społeczeństwa 

polskiego jako powszechnie i  aktywnie 

wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne 

dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia 

lokalnych społeczności i rozwoju kraju.   
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Patronat Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego 

Komitet Honorowy 

Rada Programowa 

    Zespoły tematyczne Rady Programowej 

 - ds. komunikacji 

 - ds. wczesnej nauki kodowania 

 - ds. edukacji medialnej 

 - ds. włączenia osób starszych 

 - ds. koordynacji badań i analiz 

 - ds. cyfrowych miejsc pracy 

Sekretariat 
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Szczyt e-Umiejętności dla przyszłości 
Listopad 2014 r. 
 
Czym są umiejętności cyfrowe oraz jakie mają 
znaczenie dla państwa, gospodarki oraz 
indywidualnego rozwoju obywatela 

Szerokie Porozumienie jest nieformalnym, 
dobrowolnym zrzeszeniem instytucji, organizacji i 

firm, które identyfikują się z jego celami i działają na 
rzecz ich realizacji. 

http://umiejetnoscicyfrowe.pl/wp-content/uploads/2013/07/logo.png


Rola państwa w rozwoju umiejętności 
cyfrowych społeczeństwa informacyjnego 

• Mamy: 

• Strategie kierunkowe 

• Programy operacyjne 

• Środki  

• Musimy mieć: 

• Dobrze określony wspólny cel 

• Plany działania 

• Koordynację  

• Odpowiedzialnych realizatorów 
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Szerokie Porozumienie na Rzecz 
Umiejętności Cyfrowych oraz jego 

partnerzy, w tym członkowie Komitetu 
Honorowego, są ofertą dla Państwa - 
wspierania jego działań w budowie 
kompetentnego i kreatywnego w 

wykorzystywaniu technologii cyfrowych 
społeczeństwa  

Włodzimierz Marciński 

Lider Cyfryzacji w Polsce 


