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Rada Ekspertów
Inicjatywa „TOP CDR – Digital Responsible Company” jest inicjatywą Rady Ekspertów złożonej
z przedstawicieli środowisk akademickich oraz specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności
biznesu, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii. W skład Rady
Ekspertów weszli:

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział
Mechaniczno – Technologiczny, Politechnika Śląska

dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk
Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny,
Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska

dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji
Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej,
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Wprowadzenie
Światowi liderzy alarmują w kwestii zagrożeń, płynących z automatyzacji i masowego
wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję dla globalnego rynku pracy. Postępy
w dziedzinie robotyki i automatyzacji procesów powodują, że znikają miejsca pracy zarówno
w przemyśle, jak i w sektorze usług. Automatyzacja, która zwiększa produktywność i ogólny
wzrost gospodarczy, coraz częściej powoduje także niepokoje społeczne, ze względu na
likwidację miejsc pracy nią objętych. Proces ten postępuje znacznie szybciej niż to miało
miejsce w przypadku poprzednich rewolucji przemysłowych, co oznacza, że przedsiębiorstwa
i zatrudnieni w nich pracownicy mają znacznie mniej czasu na pełne zbadanie konsekwencji
społecznych prowadzonych wdrożeń cyfrowych. Już dziś wielu ekspertów wróży jednak
katastrofę na rynkach pracy oraz istotne konsekwencje dla pracowników, systemów
edukacyjnych i rządów.
Pojawiają się pierwsze próby systemowego uregulowania i wsparcia dla osób pozbawionych
pracy przez automatyzację i sztuczną inteligencję. W styczniu 2019 roku Parlament Europejski
przyjął reformę Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i jego zmianę
w Europejski Fundusz Transformacji (European Fund for Transition). Fundusz ten ma zmierzyć
się z negatywnymi skutkami globalizacji i przemian technologicznych, takimi jak cyfryzacja i
automatyzacja. Obecnie już przy 200 zwolnieniach firma, mieszcząca się w państwie
członkowskim, może złożyć wniosek o wsparcie do EFT.
Czy roboty zastąpią w pracy człowieka?
Według prognoz opublikowanych przez Instytut McKinseya, w wyniku automatyzacji do roku
2030 około 70 milionów ludzi może stracić pracę. Jak wynika z raportu zatytułowanego
„American Fear Survey” (2018), przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez Chapman
University, badani bardziej bali się zastąpienia ludzi robotami w pracy niż śmierci odpowiednio 48 i 54 miejsce na liście największych lęków Amerykanów. Według raportu
instytutu badawczego Pew Research 72% dorosłych Amerykanów obawia się przyszłości,
w której roboty będą w stanie wykonywać te same czynności co ludzie. W niektórych
sektorach gospodarki transformacja w kierunku automatyzacji i robotyzacji nabrała już
ogromnego tempa. W Japonii, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej na 10000
pracowników przypada już kilkaset robotów przemysłowych, obsługujących linie
technologiczne. Automatyzację wspierają rosnące koszty pracy. Koszt godziny pracy człowieka
na linii produkcyjnej to ok. 49 dolarów w Niemczech i 36 dolarów w Stanach Zjednoczonych,

podczas gdy w tym samym czasie stawka godzinowa robota wynosi 4 dolary. Według danych
OECD 14% zawodów w zaawansowanych gospodarkach może zostać zastąpionych przez
roboty a kolejne 32% może zostać istotnie zmienione w wyniku automatyzacji. Jednocześnie
panuje powszechne przekonanie zarówno wśród ekspertów, jak i badanych społeczeństw, że
technologia zabierze więcej miejsc pracy niż wytworzy.
Z drugiej strony, dzięki rozwojowi technologii powstają także nowe miejsca pracy, takie jak
operator drona, administrator social media, konstruktor aut autonomicznych. Technologia
ułatwia także ratowanie ludzkiego życia – robot Da Vinci pełni rolę chirurgicznego asystenta,
dzięki telemedycynie możliwa jest szybsza diagnoza i skrócenie kolejek do szpitali. Nie chodzi
zatem o przeciwstawienie się procesowi cyfryzacji, ale o umiejętne dostosowanie rynku pracy,
efektywne wykorzystanie technologii, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz podniesienie
kwalifikacji pracowników, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych. Mowa nie tylko o
edukacji pracowników, których postęp technologiczny zmusi do zmiany pracy, ale także o
edukacji tych, którzy obecnie wykorzystują w swojej pracy najnowsze technologie – systemy
sterowania i komputerowe rozwijają się bardzo szybko.
Świadomość społeczeństwa a cyfryzacja
Na tle krajów Unii Europejskiej Polacy wykazują niską świadomość w kwestii zagrożeń,
płynących z automatyzacji. Według danych Pew Research Center z 2018 roku przekonanie
o tym, że w ciągu najbliższych 50 lat naszą pracę zastąpią roboty i komputery podziela
w Polsce jedynie 24% respondentów. Mieszkańcy innych państw UE podchodzą do tematu
znacznie poważniej. Dla przykładu w Grecji, współczynnik ten jest znacznie wyższy i wynosi
52%. Według badania Pew Research Center przeprowadzonego w 9 krajach w dniach od 21
maja do 10 sierpnia 2018 r. oraz w Stanach Zjednoczonych w 2015, 2016 i 2017 roku, na
łącznej grupie 9 670 respondentów, społeczeństwa są bardziej zaniepokojone, że roboty
i komputery mogą pewnego dnia wykonać większość pracy przeznaczonej dziś dla ludzi.
Największym zmartwieniem respondentów jest to, że automatyzacja utrudni zwykłym
ludziom znalezienie pracy. Ponad osiem na dziesięć osób w Grecji, Argentynie, Brazylii, Afryce
Południowej i Kanadzie wyraża takie obawy, a więcej niż siedem na dziesięć na Węgrzech,
w Polsce, we Włoszech i w Japonii. Według badanych coraz powszechniejsze wykorzystanie
robotów grozi coraz większym rozwarstwieniem społeczeństwa pod względem dochodów.
Zgodnie z odpowiedziami respondentów kroki zaradcze powinny podjąć rządy państw. Jedynie
w Stanach Zjednoczonych mniej niż połowa badanych wskazała, że to rząd ponosi
odpowiedzialność za przygotowanie siły roboczej do nadchodzących zmian. W przypadku
Polski 53% wskazań uzyskał rząd, a 61% szkoły. Respondenci równie często wskazywali także

na odpowiedzialność pracowników, którzy we własnym zakresie powinni przygotować się do
zmian. Polacy oczekują, że odpowiedzialność za proces dostosowywania się do wymagań
płynących z cyfryzacji spadnie nie tylko na instytucje rządowe i system szkolnictwa, ale także
na pracodawców. Uważa tak 46% badanych. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na
pracodawców wskazuje blisko połowa badanych. Jak zatem firmy mogą włączyć się w proces
budowania cyfrowej odpowiedzialności biznesu?

Korporacyjne ramy odpowiedzialności
cyfrowej
Corporate Digital Responsibility polega na uznaniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju
technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, mają obowiązek
robić to w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości. Rozwój cyfrowy jest
nieunikniony. CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić postęp cyfrowy w kierunku,
w którym technologia pozytywnie wpływa na otoczenie.
Technologie, które oszczędzają czas, oferują nowe możliwości, przybliżając nas tym samym do
radości i najciekawszych momentów naszego codziennego życia. Postęp technologiczny, który
niezaprzeczalnie poprawił standardy zdrowia człowieka, stanowi także zagrożenie, głównie na
poziomie mentalnym. Brak kontroli nad dostępem do internetu, nadmierne używanie
sprzętów komputerowych powodują uzależnienia u ludzi w każdym wieku. Wiele osób
uzależnia się od mediów społecznościowych oraz gier, nie dostrzegając przy tym podłoża
swoich problemów. Prywatność jest sprzeczną koncepcją rozwoju świata online, w którym
nasze zaangażowanie na forach internetowych często pozostawia nas otwartymi na inwazyjne
praktyki. Każdy człowiek ma prawo do kontroli swojej prywatności i wirtualnego ja.
Technologia, która zapewnia efektywność, zdrowie i prywatność, nie jest wartościowa, jeśli
nie powołuje się również na zaufanie. To uczucie może być wspierane i budowane w czasie,
ale w ogromnym stopniu zależy od naszych kontekstów społecznych, własnych przekonań
i zasad każdego człowieka. Bardzo ważne jest zdefiniowanie reguł, które będą kierować

strategiami cyfrowymi i projektowaniem cyfrowych produktów oraz usług w nadchodzących
latach.

Założenia Corporate
Digital Responsibility
W erze cyfrowej konsumenci są coraz
bardziej świadomi, że realizując cele
biznesowe, korporacje ponoszą szerszą
odpowiedzialność wobec społeczeństwa
i środowiska. Z tego powodu rozważa się
poszerzenie
strategii
społecznej
odpowiedzialności biznesu o cyfrową
odpowiedzialność biznesu.
Świat staje się coraz bardziej cyfrowy, firmy
muszą stawiać czoła coraz większej potrzebie
przyjęcia solidnego podejścia do cyfrowej
odpowiedzialności biznesu w celu ochrony
zarówno klientów, jak i pracowników. CDR
polega na upewnieniu się, że nowe
technologie, a przede wszystkim dane, są
wykorzystywane produktywnie i mądrze.
Obecnie wiele światowych organizacji, takich
jak CSR Europe, pracuje nad strategią
cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Według
nich organizacje, działające na rzecz rozwoju
technologicznego, mają obowiązek robić to w sposób, który prowadzi ku pozytywnej
przyszłości. Corporate Digital Responsibility wyróżnia się jako nowy kierunek, który łączy
kwestie etyczne na poziomie firmy, jednostki i społeczeństwa w kontekście rozwoju
technologicznego.
CDR oznacza poważne traktowanie obaw, dotyczących m.in. nieodpowiedniego
wykorzystywania technologii i odniesienie się do nich w sposób, który może przynieść firmie
korzyści.

Ludzie obawiają się często zmian, nie lubią wprowadzać nowości, ponieważ wiążą się one
z lękiem przed nieznanym. Szczególnie dotyczy to technologii. To, co firma musi zrobić, to
wytłumaczyć pracownikom oraz klientom, na czym polega zmiana i wyjaśnić, co oznacza dla
nich postęp technologiczny. Ważne jest, aby pokazać im, co firma robi, aby chronić ich dane
i uświadomić, jak mogą korzystać z technologii. W firmie odpowiedzialnej technologicznie
nacisk kładziony jest na tworzenie kompleksowych ram bezpieczeństwa danych, a także na
programy zaangażowania pracowników, które kształcą ich w zakresie sposobów radzenia
sobie z informacjami cyfrowymi. W równym stopniu należy koncentrować się na ochronie
danych i bezpieczeństwie, aby zapobiec utracie danych. Niezwykle ważne jest mądre
inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników, doskonalenie umiejętności
zarządzania zmianami oraz kreatywne umiejętności rozwiązywania problemów. Firmy muszą
być zawsze gotowe do rozliczania się ze swoich praktyk biznesowych, jeśli chcą pozostać na
rynku. Posiadanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych zobowiązuje do przestrzegania
praw i przepisów, norm etycznych i norm międzynarodowych, a także dbania o to, aby
dostawcy i podwykonawcy również to robili. Obecnie większość klientów chce mieć pewność,
że cały ich łańcuch dostaw przestrzega norm etycznych i środowiskowych. Zamiast stosować
reguły, które pozwolą uniknąć poważnego naruszenia danych, trzeba zbudować koncepcję
ochrony danych klientów w strukturze swoich systemów wraz z zestawem zasad
wskazujących, w jaki sposób dane są wykorzystywane.

Obszary Korporacyjnej Odpowiedzialności
Cyfrowej
Obszar zmian

Digitalizacja





zmiana modeli
biznesowych
praca zdalna
wirtualne zespoły
nowe modele biznesowe
powstające pod
wpływem produktów
technologicznych (np.
Uber, Airbnb)











Dane


Korporacyjna Odpowiedzialność Cyfrowa

zalew danych oraz treści
w internecie
bardzo szybki przyrost
wymaganych
kompetencji cyfrowych



umożliwienie pracownikom pozyskania
potrzebnych kompetencji cyfrowych
w przypadku digitalizacji produktów,
procesów i usług wdrażanych przez firmy
umożliwienie pracownikowi odpoczynku
poprzez odłączenie się od cyfrowego świata
firmy
dbałość o podtrzymywanie tradycyjnych
form relacji
społecznych/między pracowniczych
i zapobieganie ich wypieraniu poprzez
kontakty wirtualne
dbałość i określenie standardów
zapewniających ochronę przetwarzanych
danych w obrębie przedsiębiorstwa
walka z cyfrowym uzależnieniem
i rozpadem więzi społecznych
spowodowana rozwojem technologii




fake news i kradzież
danych
zbieranie danych
o pracownikach,
podwykonawcach etc.







Automatyzacja i sztuczna
inteligencja




reedukacja miejsc pracy,
wynikająca
z zastępowania
stanowisk sztuczną
inteligencją lub
robotami (już dziś
elektroniczni kasjerzy,
wirtualni asystenci etc.)
powstawanie nowych
zawodów o wysokich
kompetencjach
cyfrowych

Komunikacja











komunikacja między
pracownikami


zapewnienie transparentności
i wiarygodności danych i treści tworzonych
przez firmy
prowadzenie działań na rzecz ochrony
danych oraz bezpieczeństwa użytkowników
sieci
w komunikacji korporacyjnej odchodzenie
od modeli push na rzecz możliwości
samodzielnego wyboru intersujących treści
przez pracowników (łatwo przeszukiwalne
biblioteki contentu dostępne dla
użytkowników w miejsce ciągłego
atakowania treściami)
tworzenie jasnych ścieżek rozwoju kariery
uwzględniających rozwój kompetencji
cyfrowych
zapewnienie pracownikom wsparcia
i projektowanie mechanizmów
outplacementu, wyrównujących szanse w
cyfryzującej się gospodarce
programy szybkiej zmiany kwalifikacji
stały monitoring zapotrzebowania rynku na
konkretne umiejętności
zapobieganie wykluczeniu osób o niskich
kompetencjach cyfrowych
redukcja lęku przed technologią w postaci
promocji dobrych praktyk współpracy
człowiek-maszyna

zapewnienie work-life balance w świecie,
w którym praca odbywa się domu lub cały
czas towarzyszy nam w telefonie
komórkowym
zachowanie najwyższych standardów
bezpieczeństwa w procesie komunikacji




uproszczenie korzystania z
oprogramowania niszowego
walka z fake newsami

Według Financial Times CSR to podejście biznesowe, które przyczynia się do zrównoważonego
rozwoju, zapewniając korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe wszystkim
zainteresowanym stronom. Obecnie należy poszerzyć koncepcję CSR, aby poradzić sobie
z wpływem narzędzi cyfrowych i środowisk, w których działają firmy.
Według rozważanych w Europie koncepcji firma odpowiedzialna cyfrowo rozumie, że
pracownicy nie mogą być stale podłączeni i odpowiadać na komunikaty o każdej porze. Firma
odpowiedzialna pod względem cyfrowym projektuje miejsce pracy w celu ograniczenia
przeciążenia informacjami. Zapobiega także negatywnym skutkom, które wynikają
z nadmiernej ekspozycji na informacje cyfrowe. Firma cyfrowo odpowiedzialna ogranicza
również wpływ swoich centrów danych na środowisko.
Realizacja strategii cyfrowej odpowiedzialności biznesu może być realizowana np. poprzez
edukację pracowników i ich dzieci, w celu pozyskania umiejętności potrzebnych w cyfrowym
świecie, jak również poprzez oswajanie z technologiami cyfrowymi osób, które dotychczas
miały bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Realizacja odbywa się także poprzez szukanie
zmian, pozwalających wykorzystać potencjał ludzki, którego praca jest przejmowana przez
roboty w nowy lepszy dla organizacji sposób, niekoniecznie skutkujący masową redukcją
etatów. CDR może być też związany z takim wdrożeniem technologii na styku człowiekmaszyna, które nie doprowadzi do cyfrowego przeciążenia pracowników, a podniesie ich
efektywność.
CDR polega na upewnieniu się, że nowe technologie, a w szczególności dane, są
wykorzystywane zarówno produktywnie, jak i mądrze. Ważne, aby firmy działały na rzecz
eliminacji nieetycznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwa stają się
coraz bardziej świadome jakości swojego cyfrowego śladu. Tak jak CSR ma realny wpływ na
zyski i dobre samopoczucie pracowników, tak CDR znacząco wpływa na reputację firmy, na
jakość jej relacji z klientami i jakość życia pracowników. Włączenie odpowiedzialności cyfrowej
do DNA firm zapewni w przyszłości ciągły sukces przedsiębiorstw i pracowników,
poruszających się w zmieniającym się cyfrowym krajobrazie. Będzie to wymagało
zaangażowania ekspertów i liderów biznesu w wizualizację tego, jak będzie wyglądać
pomyślna, odpowiedzialna pod względem cyfrowym firma przyszłości.

Motto: Przyszłość kreujemy każdego dnia.
Korzyści biznesowe CDR
1. Budowa w pełni zdigitalizowanej siły roboczej przyszłości.
2. Zwiększenie marki pracodawcy, konkurencyjności pracodawcy na rynku pracy
i zaangażowania pracowników.
3. Wpływ na określenie standardów branżowych, dotyczących cyfrowej
odpowiedzialności biznesu.

Co to znaczy być odpowiedzialnym
przedsiębiorcą w gospodarce cyfrowej?
1. Angażowanie się w zarządzanie cyfrowe, wykorzystując gromadzone dane
w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.
2. Opracowanie strategii zarządzania zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami klientów
w zakresie większej przejrzystości cyfrowej.
3. Prowadzenie działań w sposób przejrzysty i klarowny, uwzględniając aspekt
pracowników w zmianie cyfrowej.
4. Wykorzystanie danych, znajdujących się pod ich kontrolą, aby zaoferować swoim
klientom cyfrowe wzmocnienie i ułatwienie podejmowania lepszych decyzji,
dotyczących ich zdrowia, edukacji i finansów.
5. Wykorzystanie okazji do włączenia w cyfrową integrację, zwielokrotniając wpływ ich
zasobów cyfrowych na dobro społeczne.
6. Stałe monitorowanie zapotrzebowania rynku na konkretne umiejętności.
7. Zapobieganie wykluczaniu osób o niskich kompetencjach cyfrowych. Stawianie nacisku
na edukację i rozwój.
8. Zapewnienie transparentności i wiarygodności danych oraz treści tworzonych przez
firmy.

9. Zapewnienie work-life balance pracownikom oraz umożliwienie pracownikowi
odpoczynku od cyfryzacji.
10. Tworzenie jasnych ścieżek kariery, które uwzględniają kompetencje cyfrowe.
Celem CDR jest stworzenie tak zwanej wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla
społeczeństwa i przedsiębiorstw. Polega na wykorzystaniu szans i ograniczeniu negatywnych
skutków. Dla firm transformacja cyfrowa oznacza przede wszystkim rywalizację o zaufanie
klientów i społeczeństwa. Dzięki zrównoważonej, cyfrowej polityce korporacyjnej firmy mogą
zyskać zaufanie swoich interesariuszy. Firmy, które wcześnie rozpoznają wymagania
interesariuszy i odpowiednio reagują, mają możliwość osiągnięcia strategicznych przewag
konkurencyjnych oraz wyjątkowej pozycji rynkowej. Zadaniem CDR jest systematyczne
analizowanie interesów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i ekonomicznych jako
wiodących wskaźników i czynników, sprzyjających możliwościom biznesowym i zagrożeniom
w całym cyfrowym łańcuchu wartości.

Cele programu Top CDR
1. Opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania pracowników
i pracodawców
Opracowanie badań i raportów, dotyczących obaw Polaków przed automatyzacją i szerokim
wdrożeniem sztucznej inteligencji, wypracowanie obszarów, w których obecnie CDR powinno
być wdrażane w Polsce, jak również prowadzenie dialogu z pracodawcami w celu wpisania
zasad CDR w polityki korporacyjne. Celem programu jest działanie na rzecz wypracowania
dokumentu Dobrych Praktyk CDR (Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu) z pomocą ekspertów
z wielu środowisk odpowiedzialnych za rozwój technologii w Polsce.
2. Nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR
Promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej
Odpowiedzialności Biznesu i przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie
wyróżniających się na tym polu.
3. Komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny
być objęte regulacjami CDR

Promocja idei CDR skierowanej do instytucji i firm w celu budowania świadomości zagrożeń,
płynących z rozwoju technologii dla przyszłego rynku pracy.
Według dra hab. Cezarego Rzymkowskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, by działania
związane z cyfrową odpowiedzialnością biznesu nie ograniczały się jedynie do kwestii
budowania wizerunku firmy, należy podjąć kroki prawne, zmierzające do opracowania założeń
do inicjatywy ustawodawczej.
Wydaje się celowym, opracowanie w ramach projektu również założeń do inicjatywy
ustawodawczej, mającej na celu powołanie instytucji, (pewnego rodzaju "regulatora"),
umocowanej w strukturach władzy wykonawczej, wyposażonej w możliwości
przeprowadzania kontroli i nakładania sankcji karnych, w przypadkach poważnych naruszeń
zasad CDR – wyjaśnia członek Rady Ekspertów, dr hab. Cezary Rzymkowski.
Rada Ekspertów
Do Rady Ekspertów programu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji rządowych, firm
technologicznych, NGO’S i uczelni, specjalizujących się w rozwoju nowoczesnych technologii.
Działania w ramach programu:
 Raport opinii „CDR w Polsce”.
 Platforma internetowa, skupiająca debatę nad CDR w Polsce, doniesienia z zagranicy,
wydarzenia z zakresu CDR, a także aktualności, dotyczące zagadnienia CDR.
 Debata ekspertów i ogłoszenie dokumentu Dobrych Praktyk.
 Konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną
firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci
swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania
edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.
 Poradnik dobrych praktyk CDR, przewodnik po dobrych praktykach CDR.
Proponowani partnerzy i patroni:






Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH)












Centrum Innowacji NOT
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Centrum Innowacji FIRE
Konfederacja Lewiatan
Business Centre Club
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
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