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Operatorzy infrastruktury 
Infrastructure operators

Firmy sprzętowe 
Hardware companies

Firmy rynku oprogramowania 
Company’s software market

Organizacje 
Organizations

Instytucje i organizacje rządowe  
Government institutions and organizations

Prawnicy i konsultanci 
Lawyers and consultants

Środowiska naukowe 
The scientific community

W POPRZEDNICH LATACH NASZYMI GOŚĆMI BYLI
THE ATTENDEES OF THE PAST EDITIONS WERE AS FOLLOWS
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Szanowni Państwo,

Cyfrowa transformacja to rozpoczęty w latach 70. proces 
obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodar-
ki, społeczeństwa, Państwa dokonujący się w wymiarze glo-

balnym, europejskim i krajowym.
Nie dość, że jest to proces rozciągnięty na pokolenia, to w  róż-
nym stopniu, czasie oraz kolejności dotyczy on poszczegól-
nych dziedzin i sfer ludzkiej aktywności. Powstanie nowa rze-
czywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, 
przemysłem 4.0, gospodarką sieciową, społeczeństwem 5.0 
– w  zależności od tego, którego obszaru życia gospodarczego 
lub społecznego omawiana transformacja dotyczy. W  konse-
kwencji wszelkie działania mieszczące się w  pojęciu cyfryzacji  
powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary 
i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakła-
danych cząstkowych celów w określonym czasie. 

Kolejny raz zapraszamy Państwa do udziału w  Forum Gospodar-
czym TIME, europejskim spotkaniu przedsiębiorców, poświęconym 
realizacji strategii i programów digitalizacji europejskiego przemy-
słu i infrastruktury, które jest kontynuacją kampanii na rzecz przy-
spieszenia rozwoju europejskiej gospodarki cyfrowej.

Celem organizatorów Forum jest integracja wysiłków krajowych i eu-
ropejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb 
gospo darczych na rzecz ustanowienia cyfrowego ładu gospodarczego 
UE – największego jednolitego rynku na świecie. Spektakularne efekty 
ekonomiczne transformacji cyfrowej ob serwujemy głównie na rynkach 
umożliwiających wykorzystanie efektu skali. Wiemy, że poziom integra-
cji rynku UE jest nadal zbyt niski, by efekt skali był dostatecznie silnym ➝  

DDigital transformation is a process started in the 1970s, 
encompassing all areas of the economy, society and the 
state, taking place globally, in Europe and nationally. Not 

only is it a process spread over generations, but to a different 
degree, in different time and changing order it affects all areas and 
spheres of human activity. A new network reality will emerge to 
take various names, such as virtual reality, Industry 4.0, network 
economy, society 5.0 - depending on which area of economic 
or social life the discussed transformation concerns. As a result, 
all activities falling under the concept of digitization should be 
carefully divided into areas and stages, yet they should be as 
coherent as possible to achieve the assumed goals over a period.
Once again, we invite to take part in the TIME Economic 
Forum, a pan-European meeting for business, dedicated to the 
implementation of strategies and programs for digitization of 
European industry and infrastructure, which is a continuation 
of the campaign to accelerate the development of the European 
digital economy. ➝

Ladies and Gentlemen,
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 czynnikiem podnoszenia konkurencyjności. Potrzebujemy reform, któ-
re spowodują, że Europa stanie się miejscem narodzin i rozwoju global-
nych firm cyfrowych. Mamy potencjał i możli wości, by uruchomić me-
chanizmy synergii oddziaływania wydatków unijnych i krajowych, ale 
tylko wspólnie możemy przyspieszyć procesy integracyjne przemysłu 
cyfrowego UE.

FG TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego –
spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, 
energetycznych, produkcyjnych usługowych i  finansowych. To 
miejsce, gdzie dzielimy się wiedzą i  opiniami na temat innowacji 
mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności 
gospodarki. 14 Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w  dniach 
7-8 marca 2022 roku w  hotelu Hilton w  Warszawie oraz online. 
Tematyka Forum została podzielona na kilka bloków tematycznych 
m.in.: energetyka, telekomunikacja, przemysł, usługi, prawo, 
finanse, cyberbezpieczeństwo, gospodarka cyfrowa, media 
cyfrowe. Zachęcamy Państwa do zgłaszania tematów i  prezentacji 
dotyczących zagadnień Forum oraz współpracy. Razem możemy 
więcej, do zobaczenia. ■

The goal of the Forum’s organizers is to streamline national 
and European efforts of industry organizations, associations 
and chambers of commerce to establish a new EU digital 
economic governance to meet the needs of the biggest single 
market in the world. The spectacular economic effects of digital 
transformation can be observed mainly in markets that enable 
the use of economies of scale. We are aware that the EU market 
integration level is still too low to leverage economies of scale as 
a competitiveness booster. We need reforms promoting creation 
and development of digital multinationals in Europe. We have the 
potential and opportunities to activate the mechanisms of synergy 
of EU and national spending, but only together can we accelerate 
the integration processes of the EU digital industry.
 
TIME EF provides a platform for communication for digital industry, 
ICT, energy, manufacturing, service and financial entities. It is a 
place where we share knowledge and opinions on innovations 
that have the greatest potential to increase the competitiveness 
of the economy. 14th TIME Economic Forum will be held for two 
days, on 7-8 March 2022 at the Hilton hotel in Warsaw and will be 
transmitted on-line. The topics of the Forum were divided into 
thematic blocks, including energy, telecommunications, industry, 
services, law, finance, cybersecurity, digital economy, and 
digital media. We encourage you to submit the topic you would 
like to discuss and related presentations, as well as to further 
cooperation. Together we can do more. See you soon! ■

Dowiedz się więcej na fgtime.pl
Dowiedz się więcej na fgtime.pl

Tak było w ubiegłych latach / Previous years
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Wyzwania zielonej

Challenges of Green 
Digital Transformation  

transformacji cyfrowej

■  Forum FGTIME – to największe spotkanie sektora ICT  
w rejonie CEE

■  Od ponad 12 lat wspólnie tworzymy neutralną platformę 
wymiany informacji,  doświadczeń i wiedzy

■  Forum jest inicjatywą największych krajowych 
i zagranicznych organizacji  przedsiębiorstw, 
stowarzyszeń zawodowych, izb gospo darczych, 
regulatorów  na rzecz ustanowienia cyfrowego ładu 
gospodarczego UE

■  Ponad 25 lat doświadczenia w budowaniu dialogu na 
rzecz cyfrowej gospodarki

■  Dołącz do nas – podziel się swoimi kompetencjami, 
doświadczeniem.  Weź odpowiedzialność i udział 
w budowie Cyfrowej Gospodarki Unii Europejskiej

■  Korzyści z udziału w Forum – umocnienie marki, 
promocja w międzynarodowym środowisku, pozyskanie 
nowych kontaktów biznesowych, elastyczna możliwość 
promocji, wymiana doświadczeń i wiedzy

ZOSTAŃ PARTNEREM FORUM           BECOME A FORUM PARTNER
■  FGTIME Forum – is the largest meeting of the ICT sector  

in the CEE region

■  For over 12 years, we have been creating a neutral 
information exchange  platform, experience and 
knowledge

■  The Forum is an initiative of the largest domestic 
and foreign organizationsenterprises, professional 
associations, chambers of commerce, regulatorsto 
establish an EU digital economic order

■  Over 25 years of experience in building dialogue for the 
digital economyJoin us, share your competences and 
experience. Take responsibility and take part in building 
the Digital Economy of the European Union

■   Benefits from participation in the Forum – brand 
strengthening, promotion in an international 
environment, gaining new business contacts, flexible 
promotion opportunities, exchange of experience and 
knowledge

7-8 Marca 2022

Sieci 5G Suwerenność cyfrowa

Gospodarka cyfrowa Przemysł 4.0 Transformacja energetyczna

Płatności cyfrowe Cyfrowy rynek medialny

Cyberbezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja

5G networks Digital sovereignty

Digital economy Industry 4.0 Energy transformation

Digital payments Digital media market

Cybersecurity

AI
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Elektroniki i Telekomunikacji

Stefan Kamiński
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Krajowa Izba Gospodarcza  
Elektroniki i Telekomunikacji

Witold Kołodziejski
Przewodniczący 
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Michał Kanownik
Prezes Zarządu 
ZIPSEE Cyfrowa Polska

Piotr Mieczkowski
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Fundacja Digital Poland

Krzysztof Pietraszkiewicz
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Dr hab. Michał Polasik
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Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Silicki
Zastępca Dyrektora 
ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK

Patrycja  
Sass-Staniszewska 
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

Krzysztof Przybył
Prezes Zarządu 
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska

Maciej Witucki
Prezes Zarządu
Konfederacja Lewiatan

Dr Oliver Blank
Director European AFFAIRS 
Biuro Europejskie ZVEI

Marcin Bochenek
Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu 
Strategicznego, NCBR

Sławomir Cieśliński
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Medien Service

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu 
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Dr Jarosław Tworóg
Wiceprezes Zarządu
Krajowa Izba Gospodarcza 
Elektroniki i Telekomunikacji

Karol Skupień
Prezes Zarządu
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Dr Artur Pruszko
Dyrektor 
Forum e-Zdrowia

Mariusz Zdrodowski
p.o. Dyrektora Instytutu Łączności 
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