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I. PRZEDMIOT STUDIUM 

1. Geneza i istota projektu. Potencjał i mo Ŝliwo ści 

Istota projektu sprowadza się do powstania regionalnego portalu internetowego. W ramach tego 

portalu założono wdrożenie specjalizowanych aplikacji, z których część przeznaczona jest dla 

zamkniętej grupy użytkowników – jednostek administracji publicznej, a część przeznaczona będzie 

dla odbiorców publicznych, głównie mieszkańców Dolnego Śląska – choć nie tylko, bo także do 

wszystkich potencjalnie zainteresowanych regionem. 

W ten sposób zakres funkcjonalny portalu e-Dolny Śląsk projektu został podzielony na dwie 

zasadnicze grupy odbiorców i użytkowników: 

jednostki publiczne Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednostki i podmioty zależne), 

osoby i użytkownicy indywidualni – internauci korzystający z zasobów globalnej, publicznej sieci 

Internet. 

Całość ma stanowić Regionalną Platformę Informacyjną, agregującą w jednym serwisie 

internetowym aktualne i możliwie pełne informacje o Dolnym Śląsku. Platforma jako narzędzie, 

ma zapewniać skuteczny sposób promocji województwa, ale też spełniać funkcje czysto utylitarne: 

edukacyjne oraz informacyjne. 

Atrakcyjność portalu w oczach użytkowników publicznych ma zapewnić oprócz aktualnych 

informacji zgromadzonych w jednym miejscu, przede wszystkim atrakcyjna forma ich prezentacji. 

Stąd ważne założenie integracji wszystkich obszarów informacyjnych portalu z mapą cyfrową 

Dolnego Śląska. 

Zakładana formuła portalu jest wysoce innowacyjna w porównaniu do dotychczas realizowanych 

przez inne województwa serwisów internetowych typu „wrota województwa”. 

Zapewnić to ma przygotowanie w ramach realizacji niniejszego projektu dużej ilości atrakcyjnego 

kontentu startowego, oraz zapewnienie ciągłości aktualizacji atrakcyjnych, ale też wysoce 

użytecznych informacji i danych o regionie. 

 

Wykorzystując transgraniczne położenie Dolnego Śląska założono, że opracowane i przygotowane 

treści informacyjne o regionie będą dostępne także w językach niemieckim, czeskim oraz 

angielskim. W przyszłości nie wyklucza się rozbudowy portalu o kolejne wersje językowe. 

Zakładane źródło atrakcyjności portalu ma pochodzić z zapewnienia aktualnych informacji o 

Dolnym Śląsku, przygotowanych w formie kompleksowej oferty atrakcji i możliwości turystycznych 

i historycznych w połączeniu z informacjami logistycznymi (oferta bazy noclegowej, możliwości 

komunikacyjne, etc.) 

 

1.1 Cele strategiczne 

Cele strategiczne projektu zostały nakreślone w uchwale nr 1483/III/08 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego jako: 

• Stworzenie nowoczesnego portalu informacyjnego o województwie Dolnośląskim 

dostarczającego możliwie pełnych i stale aktualizowanych informacji dotyczących 

Regionu dla mieszkańców i instytucji województwa, 
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• "Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw" poprzez zwiększenie 

dostępności do usług on-line (w tym e-Government),  

• „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność” oraz „Wspieranie 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, 

• „Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na 

świat” poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, 

• „Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska” poprzez 

wzmacnianie potencjału innowacyjności. 

1.2 Cele biznesowe 

Powyższe cele strategiczne zostaną zrealizowane w oparciu ogólnodostępny regionalny portal 

informacyjny Województwa Dolnośląskiego, a ramach niego: 

• Ogólnoregionalną platformę udostępniania informacji i dokumentów prawnych 

tworzonych w JST, 

• Ogólnoregionalną platformę współpracy, wspierającą komunikację i pracę grupową, 

wewnątrz i pomiędzy JST, 

• Bezpieczne udostępnienie zasobów informacyjnych UM i JST szerokiemu gronu 

użytkowników zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i uprawnieniami, 

• Zwiększenie dostępności Internetu, a zwłaszcza jego zasobów odnoszących się do 

regionu, poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej publikację treści o regionie, 

• Otwarcie na informacje regionalne dla szeroko rozumianego obywatela poprzez 

zastosowanie całkowicie otwartych metod przekazu  (np. videobanery), 

• Zwiększenie efektywności i jakości pracy pracowników i współpracowników UM i 

pozostałych JST poprzez umożliwienie kontrolowanego dostępu do zintegrowanych 

aplikacji i baz danych, 

• Podniesienie efektywności i optymalizacja kosztów zarządzania infrastrukturą techniczną 

i dostępem do zasobów informacyjnych regionu, 

• Promocja regionu/województwa w Polsce i za granicą w sferze turystyki i inwestycji 

1.3 Cele techniczne 

Powyższe cele strategiczne i wynikające z nich cele biznesowe będą realizowane poprzez: 

• Stworzenie projektu technicznego portalu regionalnego 

• Budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację wszystkich 

powyższych celów  

• Stworzenie platformy zarządzania infrastrukturą techniczną 

• Stworzenie struktur organizacyjnych do tworzenia i zarządzania warstwą informacyjno- 

usługową oraz zarządzania infrastrukturą techniczną 
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2. Nazwa i cel projektu 

Nazwa projektu: 
 

„Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny 

Śląsk” zwana dalej portalem „e-Dolny Śląsk”. 

 
Definicja projektu: 
 

Realizacja projektu „Regionalnej Platformy Informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego 

Śląska e-Dolny Śląsk” ma stworzyć internetowy portal informacyjno – społecznościowy 

Województwa Dolnośląskiego, świadczący różne kategorie usług elektronicznych. Portal ma 

realizować szeroko rozumiane funkcje promocyjne oraz informacyjne Województwa 

Dolnośląskiego, a także zawierać elementy edukacyjne oraz pewne specjalizowane narzędzia dla 

jednostek publicznych. 

 
Zakres funkcjonalny portalu e-Dolny Śląsk projektu został podzielony na dwie zasadnicze grupy 

odbiorców i użytkowników: 

 

1) jednostki publiczne Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednostki i podmioty zależne), 

2) osoby i użytkownicy indywidualni – internauci korzystający z zasobów globalnej, publicznej 

sieci Internet. 

Projekt zakłada wdrożenie specjalizowanych aplikacji, z których część przeznaczona jest dla 

zamkniętej grupy użytkowników (obszar e-administarcja), a część przeznaczona będzie dla 

odbiorców publicznych, głównie mieszkańców Dolnego Śląska – choć nie tylko, bo także do 

wszystkich potencjalnie zainteresowanych regionem (np. turystów z Polski i z zagranicy, 

miłośników historii, itd.) 

 
Szczegółowa koncepcja zakładanego zakresu funkcjonalno-informacyjnego portalu została 

przedstawiona w części analiz technicznych. W skrócie można określić, że do pierwszej grupy 

odbiorców adresowany jest dział portalu obejmujący obszar e-administracja. Natomiast do grupy 

odbiorców publicznych – internatów adresowane są wszystkie pozostałe działy: 

1) e-edukacja; 

2) e-region, podzielony na podobszary: 

• e-gospodarka, 

• e-innowacje (rozwój regionalny), 

• e-praca, 

• komunikacja w regionie, 

• regionalna baza informacji teleadresowych o jednostkach samorządu terytorialnego WD i 

innych organizacjach o profilu regionalnym, 

• e-kultura; 

• e-turystyka 

• e-zdrowie 

• e-społeczeństwo 

3) e-samorząd, podzielony na podobszary: 
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• WebTV 

• Centrum Prasowe 

 
Zakłada się, że część publiczna portalu będzie wyposażona w wielojęzyczny interfejs użytkownika, 

a także, że znacząca część kontentu (zasobów informacyjnych) portalu zostanie przygotowana w 

kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim z możliwością rozbudowy o następne. 

 
Na zakres rzeczowy projektowanej inwestycji składa się: 

1) Zakup technicznej infrastruktury serwerowej portalu (w tym serwerów zapewniających 
streaming wideo dla podsystemu WebTV). 

2) Zakup lub wykonanie specjalizowanego oprogramowania przystosowanego do 
świadczenia usług zgodnie z zakładanymi wymaganiami dla poszczególnych obszarów 
funkcjonalnych (e-administracja, e-edukacja; e-region, e-kultura, e-turystyka, 
e-zdrowie, e-społeczeństwo, e-samorząd) 

3) Wytworzenie lub zakup początkowej zawartości informacyjnej portalu (zawartość 
początkowa rozumiana jest jako stan baz danych portalu w momencie startu systemu, 
gdyż informacje tam zawarte będą podlegały permanentnym uzupełnieniom i 
modyfikacjom) 

4) Zakup technicznej infrastruktury do Videobanerów zapewniających multimedialną 
prezentację treści zgromadzonych w serwisie 

 

3. Podmioty odpowiedzialne za realizacj ę przedsi ęwzięcia: Inwestor, 
Beneficjent i Operator 

 
Inwestor i Beneficjent:  
 
  Województwo Dolnośląskie 
  WybrzeŜe Juliusza Słowackiego 12-14  
  50-411 Wrocław 
 
Operator:  
 

Spółka kapitałowa ze 100% udziałem Województwa Dolnośląskiego, która 
zostanie powołana w 2010 r. 
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II. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Wprowadzenie do projektu 

Na etapie przygotowywania założeń koncepcyjnych przyjęto, iż planowany portal ma być 

narzędziem skutecznej promocji Dolnego śląska i źródłem wiarygodnych informacji z i o regionie. 

Skierowany jest głównie do odbiorców publicznych – internatów, niekoniecznie mieszkańców 

Dolnego Śląska. Jego atrakcyjność w oczach użytkowników publicznych ma zapewnić oprócz 

aktualnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu, przede wszystkim atrakcyjna forma ich 

prezentacji. Stąd ważne założenie integracji wszystkich obszarów informacyjnych portalu z mapą 

cyfrową Dolnego Śląska. 

Silnik portalu – CMS – musi umożliwić wyświetlanie map cyfrowych obszaru Dolnego Śląska z 

możliwością zmiany skali oraz włączania różnych warstw reprezentujących dane z poszczególnych 

obszarów informacyjnych. Interfejs systemu musi umożliwiać zmianę skali mapy oraz ilości 

wyświetlanych szczegółów na mapie. 

CMS portalu zintegrowany z podsystemem prezentacji mapy cyfrowej ma umożliwiać wskazanie 

przez użytkownika oznaczonego na mapie obiektu w celu uzyskania informacji o nim zawartych w 

bazach danych portalu. Przykładowo: 

• wskazanie punktu na mapie odpowiadającego np. lokalizacji apteki pozwoli wyświetlić 

wszystkie informacje o tej aptece, jej nazwę, dokładny adres, godzin pracy i dyżurów, 

telefon; 

• wskazanie zabytku pozwoli „przenieść” się w opisową część informacyjną tego obiektu 

zawartą w obszarze „e-kultura”. 

CMS portalu ma umożliwiać włączanie wizualizacji wybranych przez użytkownika warstw 

informacyjnych, np. warstwa zawierająca obiekty z danego obszaru, jak „e-zdrowie” (jednostki 

służby zdrowia), e-administracja (jednostki administracji), „e-kultura”, itp., itd. 

 

Podstawową filozofią prezentacji informacji w portalu ma być możliwość geolokalizacji obiektu, o 

którym będzie prezentowana informacja w portalu. CMS ma umożliwiać prezentowanie 

(wyświetlanie) obiektów na mapie zlokalizowanych na podstawie podanych danych adresowych 

(kod pocztowy, nazwa ulicy, nr bramy). 

CMS portalu ma umożliwiać wyszukiwanie i wizualizacje przebiegu tras łączących dwa punkty lub 

obiekty wskazane przez użytkownika wg kilku typowych kryteriów (najkrótsza trasa, najszybsza 

trasa, trasa spacerowa, trasa samochodowa, trasa rowerowa. 

 

Powyższe założenia użytkowe zostały opracowane z uwzględnieniem wiązki celów strategicznych, 

technicznych i biznesowych. 

 

Cele strategiczne projektu zostały nakreślone w uchwale nr 1483/III/08 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego jako: 

• Stworzenie nowoczesnego portalu informacyjnego o województwie Dolnośląskim 

dostarczającego możliwie pełnych i stale aktualizowanych informacji dotyczących 

Regionu dla mieszkańców i instytucji województwa, 

• "Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw" poprzez zwiększenie 

dostępności do usług on-line (w tym e-Government),  
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• „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność” oraz „Wspieranie 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, 

• „Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na 

świat” poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, 

• „Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska” poprzez 

wzmacnianie potencjału innowacyjności. 

 
Przesłanki realizacji projektu wynikające z celów RPO WD: 

I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność; 

II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

III. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i 

rozbudowę infrastruktury społecznej. 

 

 

2. Koszty przedsi ęwzięcia 

 
Pozycja kosztorysu 

RAZEM 2009 2010 2011 

1.1. Studium wykonalności i dokumentacja projektu 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 

1.2. Wykonanie platformy wraz z zakupem 
infrastruktury technicznej i kontentu 

61 635 963,80 0,00 37 895 579,80 23 740 384,00 

1.3. Usługa doradcza w zakresie prac organizacyjno - 
merytorycznych w projekcie (zespół ekspertów oraz 
doradztwo dla osób zaangażowanych w realizację 
projektu) 

1 643 596,20 443 600,00 499 996,20 700 000,00 

1.4. Inżynier kontraktu 1 000 000,00 0,00 400 000,00 600 000,00 

1.5. Promocja 900 000,00 10 000,00 40 000,00 850 000,00 

Razem 65 325 960,00 600 000,00 38 835 576,00 25 890 384,00 

 

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne projektu 
Źródło: opracowanie własne 

 

3. Podsumowanie wyników analiz i finansowanie 

3.1 Analiza techniczna 

 
3.1.1 Wykonalność techniczna i analiza wariantów 

Założenia techniczne projektu spełniają kryteria współczesnych systemów 

informatycznych o dużej skali złożoności i wysokich wymaganiach dotyczących 

niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Zaproponowana koncepcja 

techniczna jest spójna i przemyślana pod kątem optymalizacji nakładów inwestycyjnych i 

eksploatacyjnych projektowanych systemów. 

(szerzej rozdział VII) 
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3.1.2 Skalowalność projektu 

Założenia techniczne zapewnią eksploatację systemu w okresie kilkuletnim (nawet do ok. 

10 lat), bez istotnych zmian środowiska i architektury oprogramowania, natomiast 

przyjęcie za punkt wyjścia wykorzystania aplikacji w architekturze trójwarstwowa 

zapewniają praktycznie nieograniczoną skalowalność techniczną przez cały cykl życia i 

eksploatacji systemów. 

(szerzej rozdział VII) 

 
3.1.3 Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu informacyjnemu” 

Jednocześnie aspekty użytkowe projektowanego systemu będą na tyle atrakcyjne dla 

zakładanych grup użytkowników portalu, iż stanie się powszechnie wykorzystywanym 

narzędziem informacyjnym agregującym wiele użytecznych informacji o Dolnym Śląsku. 

Powszechność wykorzystywania zasobów portalu „e-Dolny Śląsk” będzie niejako 

wymuszać przyzwyczajenie i nawyki w korzystaniu z narzędzi i rozwiązań 

teleinformatycznych, w szczególności z różnych kategorii usług elektronicznych bezpłatnie 

świadczonych przez portal, a to w konsekwencji będzie pełnić rolę edukacyjną 

zapobiegającą zjawisku „wykluczenia cyfrowego”. 

 

3.2 Analiza finansowa 

Przeprowadzone analizy doprowadziły do ustalenia poziomu dotacji na poziomie 55 507 468 zł. 

Przy tych założeniach, obliczone wskaźniki wewnętrznej stopy zwrotu oraz wartości bieżącej 

netto dla projektu wskazują, że z punktu widzenia założeń i zasad związanych z udzielaniem 

pomocy z EFRR, proponowany poziom dofinansowania jest wartością optymalną. 

Ujemna wartość FNPV/C oraz niższa niż zastosowana stopa dyskonta wartość FRR/C  (bez 

dotacji), wskazują, że projekt nie jest zyskowny i kwalifikuje się do dofinansowania w ramach 

RPO WD. 

Sumując wyniki przeprowadzonej analizy rentowności, można stwierdzić, że proponowany 

poziom dofinansowania określony metodą luki w finansowaniu jest optymalny i zapewnia 

najbardziej efektywną alokację środków EFRR. Dodatkowo jest zapewniona trwałość finansowa 

projektu – przepływy finansowe beneficjenta są dodatnie a relacja dług / dochody dla 

Województwa Dolnośląskiego nie przekracza wartości 60% (maksymalna wartość w okresie 

odniesienia 39,10%). 
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3.3 Finansowanie 

Wyszczególnienie  Razem 2009 2010 2011 

Wartość grantu UE  PLN 55 507 468,00 509 820,00 32 998 589,00 21 999 059,00 

Kapitał wpłacony przez inwestora - Województwo PLN 9 818 492,00 90 180,00 5 836 987,00 3 891 325,00 

Inne źródła finansowania PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość pożyczki PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki własne - wygenerowane przez system PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje w ramach projektu  ogółem PLN 65 325 960,00 600 000,00 38 835 576,00 25 890 384,00 

      

Wartość grantu UE  % 84,97% 84,97% 84,97% 84,97% 

Kapitał wpłacony przez inwestora - Województwo % 15,03% 15,03% 15,03% 15,03% 

Inne źródła finansowania % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wartość pożyczki % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Środki własne - wygenerowane przez system % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inwestycje w ramach projektu ogółem % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 2. Montaż finansowy inwestycji 

Źródło: opracowanie własne 

3.4 Analiza kosztów i korzyści 

Analiza wykazała dość szeroki  zakres możliwych korzyści związanych z realizacją projektu. 

Obejmują one obszary: kultury, turystyki, rozwoju regionalnego czy administracji publicznej i w 

efekcie skutkują: 

• stymulacją rozwoju gospodarczego, 

• poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

• promocją regionu, 

• poprawą jakości życia mieszkańców, 

• wzrostem konkurencyjności regionu  

• animacją społeczeństwa. 

Analiza kosztów i korzyści społecznych wskazuje, iż realizacja projektu jest ważna ze 

społecznego punktu widzenia. Specyfika zaprezentowanych powyżej korzyści z realizacji 

inwestycji nie pozwala na ich kwantyfikacje i wyliczenie ekonomicznych wskaźników 

dyskontowych (ENPV czy ERR). Jednak szeroki zakres możliwych pozytywnych oddziaływań 

wskazuje iż realizacja projektu jest z ekonomicznego (społecznego) punktu widzenia 

uzasadniona.  

3.5 Analiza wrażliwości i ryzyka 

Przeprowadzona analiza wykazała wrażliwość projektu na negatywną zmianę każdego czynnika 

ryzyka co wynika ze specyfiki projektu (projekt bezprzychodowy). Istotnym jest jednak, że 

zaistnienie każdego z negatywnych scenariuszy nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektu z 

uwagi na finansowanie jego płynności z budżetu Województwa Dolnośląskiego, dla którego 

konieczność poniesienia nieprzewidzianych wydatków na system może spowodować pewne 

komplikacje. Sytuacja finansowa Województwa jest jednak na tyle korzystna by podołać tego 

rodzaju zagrożeniom. 
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3.6 Analiza oddziaływana na środowisko 

Z punktu widzenia wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla przedsięwzięć, dla których wniosek o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r 

(MRR/H/16/3/05/09)1 prezentowany projekt nie jest inwestycją uciążliwą dla środowiska i 

wymagającą sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Analizowana inwestycja ani 

nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani tym bardziej nie ma związku z ingerencją w 

obszary chronione – w szczególności obszary Natura 2000. 

 
 

                                           
1http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Okres%20programowania%202007-
2013/Wytyczne%20MRR/Horyzontalne%20obowiazujace/Documents/WYTYCZNE_OOS_050509.pdf 



Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 
„e-Dolny Śląsk” 

 

15 

III. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY 

1. Potencjał poło Ŝenia geograficznego 

Dolny Śląsk jest regionem leżącym w centrum Europy, w dolinie Odry, u stóp Sudetów. To kraina 

wielu możliwości, przyciągająca pięknem krajobrazu i bogactwem przyrody, licznymi zabytkami i 

uzdrowiskami oraz ciekawą ofertą edukacyjną i gospodarczą.  

Cechą charakterystyczną Województwa Dolnośląskiego jest duże urozmaicenie rzeźby terenu i 

krajobrazu, co wynika z jego położenia na obszarze kilku krain geograficznych znacznie różniących 

się od siebie – Niziny Śląsko-Łużyckiej (na północnym zachodzie), Nizin Środkowopolskich (na 

północnym wschodzie), Pogórza Zachodniosudeckiego, Podgórza Sudeckiego i Sudetów (na 

południu). Sieć rzeczna na obszarze Dolnego Śląska, naturalnie ukształtowana w wyniku ewolucji 

rzeźby, od ponad 100 lat ulega wyraźnej modyfikacji będącej rezultatem dużego 

uprzemysłowienia oraz intensywnej urbanizacji. Największą rzeką województwa jest Odra. Inne 

znaczące rzeki to: Nysa Kłodzka, Oława, Bystrzyca, Kaczawa, Barycz, Bóbr (największy system 

rzeczny lewobrzeżnej Odry), Nysa Łużycka. Łączna długość cieków powierzchniowych wynosi 

1518,80 km. Naturalne jeziora są nieliczne, istnieją natomiast zbiorniki sztuczne zbudowane w 

celu przeciwdziałania powodziom oraz liczne stawy rybne. 

Położenie województwa w pasie starych pod względem budowy geologicznej gór powoduje, że 

obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością skał i bogactw naturalnych takich jak: rudy 

miedzi, węgiel brunatny, węgiel kamienny, metale nieżelazne, gaz ziemny, wysokowartościowe 

surowce skalne. W niektórych rejonach występują źródła mineralne dostarczające wód 

leczniczych. 

Wskaźnik zalesienia jest porównywalny ze średnim wskaźnikiem dla Polski i wynosi 28,3%. Na 

terenach nizinnych dominują lasy iglaste i sosnowe, zaś w górach - świerkowe. Do największych 

kompleksów leśnych zaliczyć należy Bory Dolnośląskie (w północno-wschodniej części 

województwa), lasy na wale Trzebnickim oraz lasy sudeckie. 

Dolny Śląsk ma charakter przyrodniczo – przemysłowy. Jego atutem jest nowoczesna i 

dynamicznie rozwijająca się gospodarka, łącząca tradycje przemysłowe z najnowszymi 

technologiami. Rozwój regionu opiera się głównie na wysoko kwalifikowanych, wykształconych 

zasobach ludzkich, bogactwach naturalnych regionu oraz inwestorach, którzy widzą tu możliwości 

odniesienia sukcesu. Dolny Śląsk posiada wiele ośrodków naukowych i akademickich, począwszy 

od najstarszych i najbardziej znanych, po powstające w rożnych miastach regionu filie i oddziały 

oraz wyższe szkoły niepubliczne. Ponad to znajdują się także placówki naukowe i badawczo-

rozwojowe.  

Stolica Dolnego Śląska – Wrocław - jest metropolią liczącą ponad 600 tysięcy mieszkańców, 

stanowiącą prężny ośrodek gospodarczy, administracyjny, kulturalny i edukacyjny. Najbliższe 

polskie metropolie to Katowice i Poznań. We Wrocławiu znajdują się główne ośrodki akademickie 

Dolnego Śląska takie jak, szczycący się 300 letnią historią Uniwersytet Wrocławski oraz 

Politechnika Wrocławska od lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni wyższych. Dolnośląskie 

placówki naukowe ściśle współpracują z gospodarką dając jej wsparcie technologiczne i 

innowacyjne, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii.  

Wrocław jako stolica Dolnego Śląska oddziaływuje na cały region. We Wrocławiu krzyżują się 

ważne szlaki komunikacyjne biegnące ze wschodu na zachód i północy na południe. Główną drogą 

regionu jest autostrada A-4, biegnąca przez Berlin, Wrocław, Opole, Katowice na wschód. Miasto 
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jest ważnym węzłem kolejowym zapewnia bezpośrednie połączenia ze wszystkimi większymi 

miastami europejskimi. W odległości ok. 10 km od centrum miasta usytuowany jest Port Lotniczy. 

Wrocław jest skomunikowany z Europą drogą wodną. Odra łączy miasto z portami morskimi w 

Szczecinie i Świnoujściu, a poprzez system kanałów i Łabę  z Berlinem i dalej z Europą zachodnią. 

 
 

2. Potencjał społeczno-gospodarczy 

Gospodarka i przemysł 

W końcu grudnia 2008 r. w dolnośląskim zarejestrowanych było 316,7 tys. podmiotów gospodarki 

narodowej, tj. 8,4% podmiotów w kraju. Spółki handlowe stanowiły 24,6% osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 6,2 tys. to spółki z udziałem 

kapitału zagranicznego (o 3,0% więcej niż przed rokiem). 

 Dominującymi branżami gospodarki Dolnego Śląska są: handel hurtowy i komisowy, zaopatrzenie 

w energię elektryczną, gaz i wodę, górnictwo i kopalnictwo, budownictwo, pośrednictwo 

finansowe, produkcja artykułów spożywczych i napojów, obsługa nieruchomości i firm, produkcja 

chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja maszyn i urządzeń i handel detaliczny.  

Wśród największych pracodawców można wymienić: KGHM Polska Miedź S.A., Kopalnię Węgla 

Brunatnego Turów, Elektrownię Turów, Fabrykę Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A., Z.Ch. Rokita 

S.A. oraz Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. 

Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi są Wrocław i okolice, Legnica, Wałbrzych, Świdnica, 

Jelenia Góra oraz Dzierżoniów, Bielawa, Kamienna Góra, Bogatynia. Główne gałęzie przemysłu to: 

wydobycie węgla brunatnego (Zagłębie Turoszowskie) i miedzi (LGOM), hutnictwo miedzi i metali 

nieżelaznych, przemysł włókienniczy (bawełniany, lniarski, jedwabniczy, dywany), środków 

transportów (samochodowy, taboru kolejowego), energetyka (Elektrownia Turów w Bogatyni 

opalana węglem brunatnym), elektroniczny, odzieżowy, skórzany, materiałów budowlanych, 

spożywczy, chemiczny, szklarski, drzewny, papierniczy. Na Dolnym Śląsku działa wiele podmiotów 

gospodarczych z kapitałem zagranicznym. Największymi zagranicznymi inwestorami na Dolnym 

Śląsku o charakterze przemysłowym są: Volkswagen, IKEA, Roeben Tonbaustoff, ABB, BTR 

Automotive, Siemens, Legrand, GKN oraz Volvo Bus Corporation, LG, Google.  

Województwo ma bogate zasoby różnorodnych surowców mineralnych, do których zalicza się: 

węgiel brunatny (Bogatynia), miedź (złoża między Lubinem a Głogowem należą do 

najzasobniejszych w Europie), metale nieżelazne (cynk, ołów, srebro, nikiel, kobalt, molibden), gaz 

ziemny, węgiel kamienny, duże zasoby skał i surowców dla przemysłu budowlanego. Także 

potencjał naukowy i przemysłowy Dolnego Śląska w dziedzinie nowych materiałów już od 50 lat 

kształtuje obraz Wrocławia jako ośrodka badawczo - naukowego liczącego się w kraju i za granicą. 

Dolny Śląsk posiada duży potencjał gospodarczy w zakresie biotechnologii, wystarczy wymienić 

liczne dolnośląskie firmy branży farmaceutycznej, weterynaryjnej, kosmetycznej, rolno-

spożywczej i przetwórczej. Bogate tradycje występują dzięki takim zakładom jak Hasko-lek, Jelfa 

czy Herbapol. 

Kluczowym zagrożeniem dla dolnośląskiej gospodarki w perspektywie średnio i długo okresowej 

jest jej obecna niska innowacyjność. O innowacyjności gospodarki w sposób decydujący świadczą 

nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój (B+R). Jak ustalono w wyniku badań 

przeprowadzonych w ramach prac nad Dolnośląską Strategią Innowacji, nakłady na B+R w 

przedsiębiorstwach dolnośląskich są niższe od średniej krajowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, 
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że PKB per capita jest dla Polski ponad 4 krotnie niższy niż średni dla UE, to oznacza to, że nasze 

firmy wydają na B+R ponad 30 krotnie mniej niż ich konkurenci w UE. 

Rozwój sektora przedsiębiorstw innowacyjnych jest dla gospodarki krajowej kluczowy ze względu 

na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym. Na scenie międzynarodowej z 

sukcesem mogą funkcjonować tylko przedsiębiorstwa innowacyjne, charakteryzujące się dużym 

udziałem wysokich technologii. Możliwości związane z potncjałem naukowym wrocłwskich uczlni 

muszą zostać wykorzystane. Na terenie Dolnego Śląska stworzone powinny być lepsze warunki dla 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz działań służących prowadzeniu prac B+R i 

komercjalizacji ich wyników przez przedsiębiorstwa. 

Na terenie województwa znajdują się trzy specjalne strefy ekonomiczne: legnicka, wałbrzyska oraz 

kamiennogórska. Legnicka SSE obejmuje teren o powierzchni 357 ha na obszarach: Legnica, 

Polkowice, Krzywa, Złotoryja i Lubin. Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości obejmuje 

obszar Kamiennej Góry i Nowogrodźca o łącznej powierzchni 226 ha. Trzecia – Wałbrzyska SSE 

znajduje się w obszarze Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka i Dzierżoniowa i obejmuje teren 256 ha.  

Województwo dolnośląskie w 2008 r. wytworzyło 8,5% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu i 

6,2% produkcji sprzedanej budownictwa. W skali roku odnotowano wzrost zarówno produkcji 

sprzedanej przemysłu, jak i produkcji sprzedanej budownictwa, przy czym dynamika produkcji 

sprzedanej przemysłu była najwyższa w kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 

sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. kształtowało się na poziomie 3151 zł. Wzrosło w skali roku o 

8,9% (w kraju o 10,1%) i było niższe o 0,6% od średniego w kraju. Przeciętna miesięczna 

emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w województwie 

wyniosła 1394 zł (o 1,7% mniej niż średnio w kraju), a rolników indywidualnych 956 zł (o 11,5% 

więcej od średniej krajowej). 

Obszary wiejskie 

Na obszarach wiejskich zamieszkuje 29% ludności regionu. Miejscowości wiejskich  w istotnym, 

choć malejącym stopniu są słabiej wyposażone w elementy infrastruktury technicznej i społecznej 

od miast. W obrębie gruntów ornych w województwie dolnośląskim zaledwie 8,6% powierzchni 

zajmują gleby najlepsze i bardzo dobre (klasy I i II ), natomiast 19,1 % stanowią gleby klas V-VI, 

określane jako gleby słabe i najsłabsze.  

 

3. Zidentyfikowane problemy 

Powyższa analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w jakich funkcjonuje Region 

pozwoliła zidentyfikować kilka istotnych problemów mających negatywny wpływ na jego rozwój: 

• słabe wykorzystanie walorów turystycznych i uzdrowiskowych Dolnego Śląska 

• brak rzetelnej informacji o regionie  

• niska innowacyjność gospodarki 

• niski i nierównomierny standard wyposażenia  mieszkań w media 

• nierównomierny rozwój infrastruktury technicznej ( obszary wiejskie ) 

• niewystarczające nakłady na kulturę 

• ograniczony dostęp do Internetu zwłaszcza na obszarach wiejskich 

• wysokie bezrobocie zwłaszcza na obszarach wiejskich 

• niskie nakłady na naukę i rozwój 
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Analizowany projekt poprzez swoje oddziaływanie nie będzie w stanie zneutralizować wszystkich 

zidentyfikowanych problemów, stanowić będzie jednak receptę na istotną ich część. I tak efektem 

projektu będzie:  

• dostęp do informacji o regionie dla mieszkańców, inwestorów, turystów, 

• poprawa jakości życia mieszkańców, 

• zwiększenie liczby inwestorów regionie, 

• promocja regionu, 

• zwiększenie ilości turystów w regionie, 

• zmniejszenie bezrobocia. 

Wdrożenie projektu wpłynie na atrakcyjność i podniesienie konkurencyjności regionu. 

Zrealizowane zadanie wzmocni rozwój praktycznie każdej formy aktywności samorządów 

lokalnych szczebla gminnego i wojewódzkiego, przyczyniając na promocji i dostępie do informacji 

kończąc na realizacji e-usług publicznych, na które uwagę zwracają strategiczne dokumenty 

regionalne i lokalne samorządów dolnośląskich. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi istotny element stymulujący rozwój gospodarczy i 

społeczny. Bez tego rodzaju inwestycji rozwój gmin i całego województwa byłby niemożliwy. 

Dolny Śląsk jako region o dynamicznie rozwijający się na równi traktuje poprawę życia jego 

mieszkańców i poprawę konkurencyjności regionu. Możliwość wdrożenia projektu wpłynie 

bezpośrednio na poprawę życia mieszkańców. Pośrednio oddziaływanie projektu ma charakter 

zdecydowanie szerszy, co wynika ze struktury geograficznej prowadzonej działalności przez 

podmioty Dolnego Śląska. W tym wypadku można stwierdzić, że projekt wpłynie na umocnienie 

pozycji beneficjentów ostatecznych w skali międzynarodowej. 

Przeprowadzona analiza, wskazuje na potrzebę realizacji projektu. Zrealizowany projekt wypełni 

wyznaczone kierunki rozwoju regionu określone dokumentami regionalnymi i krajowymi, a także 

zrealizuje wytyczone w nich cele. 

 
 

4. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji p rzedsi ęwzięcia 
 

Ludność 

 

 Województwo Dolnośląskie w 2007 roku pod względem powierzchni i liczby ludności zajmuje 

odpowiednio 7 i 5 lokatę w kraju. Na obszarze 19,9 tys. km2 mieszka 2,9 mln osób, tj. 7,6% ogółu 

ludności kraju. Gęstość zaludnienia jest wysoka – na 1 km2 przypada 144 osób (4 lokata). W 91 

miastach mieszka 70,6% ludności (najwyższy wskaźnik po woj. śląskim), a największym z nich jest 

stolica regionu – Wrocław (632,9 tys. mieszkańców). Do większych miast należy również Legnica 

(104,8 tys. mieszkańców) i Jelenia Góra (85,8 tys. mieszkańców).  

Całkowita liczba ludności w miejscowościach wiejskich stanowi 28,4 % populacji województwa, co 

daje 846,9 tys. mieszkańców. Średnia liczba ludności w miejscowości wiejskiej wynosi 289 

mieszkańców. Około 66 % gmin województwa liczy od 5 do 20 tys. mieszkańców, natomiast gminy 

liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców stanowią 17 % wszystkich gmin Dolnego Śląska. Ponad 80 % 

gmin liczy poniżej 20 tys. mieszkańców. 

Strefy o dużej gęstości zaludnienia są najbardziej skoncentrowane w południowej części 

województwa. 80 % gmin miejskich oraz 70 % gmin miejsko-wiejskich znajduje się na południe od 
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linii Zgorzelec – Wrocław, wzdłuż granicy z Republiką Czeską. W północnej części Dolnego Śląska 

znajduje się kilka ważnych aglomeracji oraz miast o dużej gęstości zaludnienia.  

Liczba ludności województwa wykazuje tendencję spadkową. Notuje się wyższy niż średnio w 

kraju wskaźnik zgonów (10,4) i jeden z niższych w Polsce wskaźnik przyrostu naturalnego (minus 

0,8; 12 lokata). Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności 

wynosi minus 0,5 (5 miejsce w kraju). Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 

przeciętnie 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. 

Wyraźnie zmienia się struktura mieszkańców regionu dolnośląskiego według poziomu 

posiadanego wykształcenia. Dane dostępne w tym zakresie pochodzą wyłącznie z badań 

prowadzonych w ramach cyklicznych narodowych spisów powszechnych (ostatni spis 2002 rok) W 

regionie obserwuje się wzrost odsetka osób z wykształceniem ponadpodstawowym z 56,9% w 

1988 r. do 68,7% w roku 2002. Wzrósł także udział osób z wykształceniem średnim (o 8,3 pkt.%) 

oraz wyższym (o 3,7 pkt.%), przy nieznacznym zmniejszeniu się udziału ludności z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (o 0,1%).  

Dolnośląskie wyróżnia się w kraju relatywnie wysokim odsetkiem osób z wykształceniem wyższym 

wynoszącym 10,3% ludności w wieku 15 lat i więcej (wyniki NSP‘2002), co plasuje region na 5 

miejscu w kraju (po województwach mazowieckim, pomorskim, małopolskim i 

zachodniopomorskim), przy średniej krajowej 10,2%. 

 

Komunikacja 

 

Sieć drogowa Województwa Dolnośląskiego należy do najgęstszych w kraju. Regionalna sieć dróg 

publicznych liczyła w końcu 2007 roku 22 498,6 tys. km długości. Jednakże ze względu na słabą 

jakość infrastruktury drogowej dojazd do poszczególnych części regionu jest nadmiernie 

czasochłonny. Szczególne utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych występują w 

części południowej województwa w okresie zimowym. Istotnym dla funkcjonowania regionu, a 

zwłaszcza dla jego transportowej infrastruktury, zagadnieniem są regularne dojazdy do pracy.  

Według badań, w 2005 roku w regionie dolnośląskim pracowało 977 tys. osób, a do miejsc pracy 

poza regionem dojeżdżało niemal 27 tys. pracujących (tj. 2,7% ogółu pracujących). W ramach 

regularnej komunikacji autobusowej pomiędzy miastami regionu przewozy za okazaniem biletu 

miesięcznego stanowiły około 40%, w tym zdecydowana większość to dojazdy do szkół 31%,. 

Ponadto na tle innych województw w przewozach autobusowych występował wysoki udział 

przewozów pracowniczych realizowanych na podstawie umów (według kwalifikacji Unii 

Europejskiej zaliczanych do przewozów regularnych – specjalnych). Stanowiły one 26,3% ogółu 

przewozów pasażerskich autobusowych w województwie. (dane na podstawie badań 

przeprowadzonych na potrzeby „Programu rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla 

województwa dolnośląskiego”, Wrocław, sierpień 2006, str.20-21). 

W ostatnich latach długość czynnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku wyraźnie się zmniejszyła, a 

w ślad za tym ich przestrzenna dostępność. W roku 2007 eksploatowanych było 1730 km linii 

kolejowych. Według stanu z końca 2005 roku 1766 km (w roku 1999 - 2042 km)   

Komunikacja lotnicza na Dolnym Śląsku jest stosunkowo dobrze rozbudowana. Głównym 

lotniskiem województwa jest Port Lotniczy Wrocław S.A. na Starachowicach. Lotnisko obsługuje 

nie tylko regularne połączenia z Warszawą, lecz także międzynarodowe. W 2007 roku z 

przewozów lotniczych skorzystało 630 252 osób – przyjeżdżających i 650 259 wyjeżdżających. 
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Rynek pracy 

 

W końcu grudnia 2007 r. liczba pracujących województwa wyniosła 970,8 tys. osób (7,2% ogółu 

pracujących kraju). W strukturze pracujących najliczniejszą grupę stanowili pracujący w usługach 

rynkowych (40,5%; o 3,0 pkt proc. więcej niż średnio w kraju) oraz w przemyśle 63 i budownictwie 

(33,1%; o 4,1 pkt proc. więcej). W sektorze prywatnym zatrudnionych było podobnie jak średnio w 

kraju 75,4% ogółu pracujących W 2008 r. w porównaniu do 2007 r. w województwie odnotowano 

wzrost przeciętnego zatrudnienia zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie (odpowiednio o 

5,0% i 17,1%, wobec wzrostu w kraju odpowiednio o 2,4% i o 9,1%). 

W 2007 roku bezrobotnych zarejestrowanych było 127,5 tyś.. Stopa bezrobocia rejestrowego 

stanowiła 11,2% zaś przeciętne wynagrodzenia kształtowało się na poziomie 2 672, 58 zł. 

W strukturze bezrobocia w województwie dolnośląskim znaczący udział stanowią mieszkańcy wsi 

(w kwietniu 2007 roku – 56,4 tys. osób, tj. ponad 1/3 ogólnej liczby bezrobotnych; w 1999 roku 

bezrobotni z terenów wiejskich stanowili ponad 36%). W końcu kwietnia 2007 roku stopa 

bezrobocia w regionie wynosiła 15,0%, w kraju zaś 13,7%.  

W końcu grudnia 2008 r. w woj. dolnośląskim zarejestrowanych było 113,9 tys. osób 

bezrobotnych (o 10,6% mniej niż przed rokiem, o 5,0 pkt proc. mniej od średniej krajowej). Wśród 

bezrobotnych udział kobiet był nieco mniejszy niż średnio w kraju (55,6%, wobec 56,6). W 

województwie odnotowano największy w kraju (po woj. pomorskim) udział osób bezrobotnych 

uprzednio pracujących (83,0%, wobec 77,7% w kraju). W strukturze bezrobotnych według wieku 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata (27,3%), gdzie odnotowano największy 

spadek udziału – o 2,6 pkt proc. W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia 

odnotowano znacznie większy niż średnio w kraju wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym (8,9%, wobec 3,8%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wyniosła 10,2% 

i była niższa od zanotowanej przed rokiem o 1,2 pkt proc. 

 

Edukacja 

 

W regionie dolnośląskim zaznacza się spadek liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 

(zasadniczych oraz średnich ogólnokształcących i zawodowych). W roku szkolnym 1999/2000 

uczęszczało do nich 181,4 tys. uczniów, a na początku roku szkolnego 2006/2007 niespełna 115 

tys. uczniów. Ponadto wskazać należy na prawie 380 szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych 

(niemal 26 tys. uczniów) oraz niemal 20 szkół artystycznych, do których uczęszcza prawie 1,7 tys. 

uczniów. Większość szkół ponadgimnazjalnych (ponad 90%) zlokalizowana jest w miastach. 

O potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym regionu dolnośląskiego w istotnej mierze 

decydują szkoły wyższe. Większość uczelni ma swoje siedziby we Wrocławiu. Placówki szkolnictwa 

wyższego funkcjonują także w innych miastach regionu, m.in.  w Jeleniej Górze, w Legnicy i w 

Wałbrzychu. Ponadto w kilku miastach działalność edukacyjną prowadzą zamiejscowe ośrodki 

dydaktyczne szkół wyższych. Rok akademicki 1999/2000 rozpoczął się w 23 szkołach wyższych dla 

ponad 119 tys. studentów, rok akademicki 2006/2007 rozpoczęło natomiast w 34 uczelniach 

169,1 tys. studentów (8,5% ogółu studentów w kraju), w tym ponad 91 tys. stanowili słuchacze 

studiów dziennych. W 2006 roku szkoły wyższe w regionie ukończyło ponad 33 tys. absolwentów, 

w tym 16 tys. studia magisterskie (tj. 48,5%ogółu absolwentów). 
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Społeczeństwo informacyjne   

 

W kształtowaniu podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego szczególne miejsce zajmuje 

komputeryzacja i dostępność sieci internetowej. Dotyczy to zwłaszcza ludności, placówek 

edukacyjnych i podmiotów gospodarczych. w latach 2000-2007 zaznacza się wyraźny wzrost 

stopnia wyposażenia gospodarstw domowych w komputery osobiste.  

W regionie dolnośląskim w roku 2007 48,7% gospodarstw domowych wyposażonych było w 

komputery osobiste (dostęp do Internetu 36,2%), Dostępność komputerów osobistych na wsi jest 

dwukrotnie niższa aniżeli w miastach. Podobne zróżnicowanie dotyczy dostępu do sieci 

internetowej. 

Szkoły funkcjonujące w miejscowościach regionu dolnośląskiego są w zróżnicowanym stopniu 

wyposażone w komputery. Zdecydowanie najkorzystniej prezentują się szkoły podstawowe, gdyż 

ponad 91% tych placówek posiada komputery. Komputery do użytku studentów w roku 2007 

stanowiły liczbę 84 983, z czego 81 725 posiadało dostęp do Internetu.  

Wśród powodów korzystania z Internetu dominują cele prywatne (głównie poszukiwanie 

informacji, korzystanie z serwisów on-line oraz komunikowanie się). Coraz częściej jednak Internet 

staje się pośrednikiem w kontaktach z administracją publiczną. 

 

Ochrona zdrowia 

 

Sieć ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej tworzy 277 przychodni publicznych oraz 512 

przychodni niepublicznych. Sieć tych placówek uzupełniana jest przez praktyki lekarskie 

prowadzone w miastach (przez 458 osób) i na wsi (66 osób). W końcu 2005 roku na terenie 

województwa funkcjonowało 70 szpitali ogólnych (w tym 15 prywatnych). W 2007 roku szpitali 

było już 64, z czego 46 publicznych i 18 niepublicznych.  

Na jedno łóżko szpitalne w roku 2000 przypadało 185 osób natomiast w 2007 roku 219 osób. Na 

Dolnym Śląsku zlokalizowane są ośrodki o znaczeniu krajowym: Klinika Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej w Akademickim Szpitalu Klinicznym, Dolnośląskie Centrum Transplantacji 

Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, sieć sanatoriów 

uzdrowiskowych. 

 

Zasoby mieszkaniowe 

 

Większość miast Dolnego Śląska swymi początkami sięga okresu średniowiecza. Stan zabudowy 

mieszkaniowej, jej wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne oraz rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej wyznaczają bezpośrednio poziom warunków 

zamieszkiwania ludności, pośrednio stwarzają jednak istotne możliwości dla lokalnego rozwoju 

gospodarczego.  

W 2007 roku na Dolnym Śląsku znajdowało się 1 027 536 mieszkań. Powierzchnia użytkowa 1 

mieszkania wyniosła 52 m². Przeciętna powierzchnia przypadająca na osobę wyniosła 23, 8 m². W 

miastach 99,1 % mieszkań podłączonych jest do wodociągów, na wsi 94%. 89% mieszkań 

miejskich posiada łazienkę zaś wiejskich 80,3%. Do sieci centralnego ogrzewania podłączonych 

jest 80,19% mieszkań w miastach i 65,8% na wsiach. 

W 2008 r.w kraju oddano do użytkowania 165,2 tys. mieszkań, tj. o 23,6% więcej niż przed rokiem. 

Wzrost liczby mieszkań odnotowano we wszystkich województwach; największy w woj. 
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dolnośląskim (o 37,7%) i kujawsko-pomorskim (o 37,2%), a najmniejszy w woj. podkarpackim (o 

5,8%). 

 

Energetyka 

 

Dolnośląskie charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią przewodów gazowych. Z gazu sieciowego 

korzysta obecnie ( 2007 rok)  62,8% ludności regionu, w kraju natomiast wskaźnik powszechności 

korzystania z gazu sieciowego jest wyraźnie niższy (51,8%). Pod tym względem widoczne jest 

wyraźne zróżnicowanie przestrzenne. Z sieci tej bowiem korzysta 84,9% ludności miejskiej 

regionu, lecz jedynie 8,7% ludności wiejskiej (w kraju odpowiednio: 73,2% i 17,8%). 

Na terenie województwa dolnośląskiego zlokalizowane są obiekty elektro-energetyczne mające 

istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Występujące obecnie zapotrzebowanie na 

energię elektryczną pokrywane jest głównie z Elektrowni „Turów” i położonej w sąsiednim 

regionie Elektrowni Opole. 

Ogrzewnictwo w regionie dolnośląskim oparte jest głównie na zdecentralizowanym systemie 

dostaw energii cieplnej, lecz ze względów ekonomicznych oraz ochrony środowiska coraz większą 

rolę, zwłaszcza w miastach, odgrywa system sieciowy. Infrastrukturę ogrzewnictwa w 2005 roku 

stanowiły 1982 kotłownie oraz 1091 km przesyłowych sieci cieplnych (w tym jedynie 63 km w 

miejscowościach wiejskich). W 2007 roku kotłownie stanowiły 1405 sztuk, a długość sieci 

przesyłowej wzrosła do 1 273,7 km. 

Znaczna część mieszkań szczególnie w starej zabudowie wyposażona jest w indywidualne 

urządzenia grzewcze funkcjonujące na paliwo stałe lub gaz, przy czym zdecydowana większość 

korzysta z paliwa stałego, co skutkuje zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.  

 

Ochrona środowiska 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Wszystkie miasta regionu posiadają wodociągi komunalne, natomiast tereny wiejskie są 

wyposażone w tego rodzaju urządzenia techniczne w różnym stopniu. W 2005 roku z sieci 

wodociągowej korzystało 90,9% mieszkańców regionu. W roku 2007 długość sieci wodociągowej 

wyniosła do 13 604,6 km. Do gospodarstw domowych doprowadzono 93 210  dam³ wody. Z 

wodociągów korzystało 2 621 764 osób (91,1%) z czego 1 962 537 w miastach. 

Mimo widocznej poprawy zaopatrzenia ludności wiejskiej w wodę, nadal wiele wsi 

zaopatrywanych jest z indywidualnych źródeł – przeważnie z przydomowych studni kopanych. 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Łączna długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w województwie dolnośląskim w końcu 2005 roku 

wyniosła ponad 6,5 tys. km ( o ponad 1,9 tys. km więcej niż w 1999 roku). Z sieci tej korzystało 

66,1% ogółu ludności zamieszkującej w regionie (w kraju zaś przeciętnie 59,2%). W roku 2007 

długość sieci kanalizacyjnej wzrosła do 7,3 tyś km, odprowadzono 100 685, 7 dam³ ścieków. Z sieci 

kanalizacyjnej korzysta ogółem 1 924 740 osób (66.9 %) w tym 1 722 514 w miastach. 

Gospodarka odpadami 

Na terenie województwa dolnośląskiego eksploatowanych jest 117 wysypisk odpadów 

komunalnych o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 364 ha (stanowi to 10,6% powierzchni tego 

typu składowisk w kraju). W 2007 zebrano 975,7 t odpadów z czego selektywnie tylko  46,6t.   
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Kultura 

 

Centrum kulturalnym województwa dolnośląskiego oraz makroregionu południowo – zachodniego 

jest miasto Wrocław. Oprócz Wrocławia ważną rolę pełnią m.in. miasta: Wałbrzych, Jelenia Góra, 

Legnica, Świdnica, Głogów. Do najważniejszych obiektów upowszechniania kultury należą 

placówki muzealne, liczne biblioteki naukowe, obiekty kultu religijnego, opactwa, klasztory i 

seminaria duchowne, liczne stacje radiowo – telewizyjne o zasięgu regionalnymi lokalnym, 

redakcje agencje i wydawnictwa prasowe gazet ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, liczne 

wydawnictwa i oficyny wydawnicze; ośrodki promocji, organizacji i reklamy imprez kulturalnych. 

Największa ilość muzeów znajduje się we Wrocławiu (Archidiecezjalne, Narodowe z Panoramą 

Racławicką, Poczty i Telekomunikacji, Sztuki Medalierskiej, Przyrodnicze Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Archeologiczne, Etnograficzne). Na uwagę zasługują ponadto muzea: Piastów 

Śląskich Brzegu, Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Przyrodnicze w Cieplicach, Karkonoskiego 

Parku Narodowego w Sobieszowie, Papiernicze w Dusznikach Zdroju, Tkactwa Dolnośląskiego w 

Kamiennej Górze, Kryształów w Piechowicach, Dawnego Kupiectwa Śląskiego w Świdnicy, 

Karkonoskie w Jeleniej Górze. 

Na Dolnym Śląsku odbywają się liczne, cykliczne imprezy kulturalne o znaczeniu 

międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. Ośrodkami w których odbywają się 

znane i popularne imprezy kulturalne są m.in. Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, 

Dzierżoniów, Oleśnica, Kłodzko oraz miasta uzdrowiskowe: Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki 

Zdrój. 

Województwo charakteryzuje się największym skupieniem zabytków objętych ochroną prawną w 

Polsce (ponadto należy zaznaczyć, że wiele obiektów nie jest wpisanych do rejestru zabytków). Na 

Dolnym Śląsku znajdują się zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody 

UNESCO, reprezentujące światowy poziom artystyczny oraz zabytki, z których część posiada 

wartość ponadregionalną, w tym m.in. zabytki uznane za pomniki historii.  

Większość dolnośląskich obiektów zabytkowych jest w złym stanie, który ulega stałemu 

pogarszaniu, co utrudnia, a często uniemożliwia właściwe wykorzystanie oraz promocję ich 

walorów historycznych i estetycznych. Przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim 

niewystarczające środki finansowe, niezbędne dla realizacji programów ochrony zabytków. 

 

Turystyka 

 

Ukształtowanie geograficzne, warunki środowiska przyrodniczego oraz zasoby kulturowe i historia 

regionu, powodują, że turystyka na Dolnym Śląsku jest jedną z podstawowych sfer działalności. 

Region jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną w 

porównaniu z innymi obszarami Polski.  

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje 11 uzdrowisk statutowych spośród 43 w całej Polsce. 

Województwo posiada bogate i różnorodne, choć nierównomiernie rozmieszczone, zasoby 

surowców leczniczych. Dysponuje także rozwiniętą siecią placówek świadczących usługi leczniczo-

uzdrowiskowe 
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IV. LOGIKA INTERWENCJI 

1. Źródła identyfikacji projektu 
 

Wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw czy instytucji publicznych regionu jest na 

stosunkowo niskim poziomie. Szacuje się, że poziom zaawansowania elektronicznych usług 

publicznych (e-administracja, e-zdrowie, e-nauka, e-biznes) wynosi niespełna 20% (w krajach UE – 

68%). Dodatkowo poziom pełnej interaktywności usług publicznych (uwzględniających 

dokonywanie płatności on-line) jest bardzo słabo rozwinięty, zaledwie na kilkuprocentowym 

poziomie przy średniej unijnej wynoszącej 40%. Dysproporcje w rozwoju technologii informacyjno 

– komunikacyjnych są szczególnie widoczne na obszarach wiejskich. Sytuacja w 

przedsiębiorstwach i administracji publicznej kształtuje się lepiej niż w obszarze odbiorców 

indywidualnych, jednak często jest niewystarczająca dla wprowadzania bardziej złożonych 

systemów i usług informacyjnych. W tym kontekście poprawa powszechnego dostępu do 

informacji powinna być realizowana poprzez przedsięwzięcia pozwalające na rozwój e-usług 

publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym, które będą oddziaływać na otoczenie generując 

korzyści obejmujące promocję Dolnego Śląska, podniesienie jakości życia, efektywności pracy 

przedsiębiorstw i instytucji publicznych, w konsekwencji wpływając na ich wzrost wydajność i 

konkurencyjność. Takiemu celowi służyła uchwała nr 1483/III/08 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego, która nakreśliła cele strategiczne związane z realizacją analizowanego projektu w 

postaci: 

• stworzenia nowoczesnego portalu informacyjnego o województwie Dolnośląskim 

dostarczającego możliwie pełnych i stale aktualizowanych informacji dotyczących 

Regionu dla mieszkańców i instytucji województwa, 

• "podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw" poprzez zwiększenie 

dostępności do usług on-line (w tym e-Government),  

• „wzrostu aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność” oraz „Wspieranie 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, 

• „rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na 

świat” poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, 

Powyżej nakreślony ogólny obszar funkcjonalny projektu  (portalu) został, w efekcie dalszych prac, 

uszczegółowiony i realizacyjnie obejmuje dwie zasadnicze grupy odbiorców i użytkowników: 

• jednostki publiczne Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu terytorialnego 

oraz jednostki i podmioty zależne), 

• osoby i użytkownicy indywidualni – internauci korzystający z zasobów globalnej, 

publicznej sieci Internet. 

Do pierwszej grupy odbiorców adresowane będą działy portalu obejmujący obszar e-

administracja. Natomiast do grupy odbiorców publicznych – internatów adresowane są wszystkie 

pozostałe działy: 

• e-edukacja; 

• e-region, podzielony na podobszary: 
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• e-gospodarka, 

• e-innowacje (rozwój regionalny), 

• e-praca, 

• komunikacja w regionie, 

• regionalna baza informacji teleadresowych o jednostkach samorządu terytorialnego WD i 

innych organizacjach o profilu regionalnym, 

• e-kultura; 

• e-turystyka 

• e-zdrowie 

• e-społeczeństwo 

• e-samorząd, podzielony na podobszary: 

• WebTV 

• Centrum Prasowe 

Zakłada się, że część publiczna portalu będzie wyposażona w wielojęzyczny interfejs użytkownika, 

a także, że znacząca część kontentu (zasobów informacyjnych) portalu zostanie przygotowana w 

kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim z możliwością rozbudowy o następne. 

 

2. Cele projektu 
 

Celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój usług świadczonych 

drogą elektroniczną, w tym również e-usług publicznych realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, na rzecz podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych. Cel projektu 

zostanie osiągnięty poprzez stworzenie platformy informacyjnej o Województwie Dolnośląskim, 

której zadaniem będzie dostarczanie informacji dotyczących wszelkich aspektów geografii, historii, 

turystyki, inwestycji, itp.  dotyczących Regionu dla mieszkańców województwa oraz JST. 

Jednocześnie platforma będzie pełnić funkcję promującą Region a zgromadzone w ramach 

projektu bazy danych pozwolą agregować i udostępniać informacje dotyczącą Regionu zarówno 

dla potencjalnych turystów jak i inwestorów planujących ulokować swój kapitał w Województwie 

Dolnośląskim. 

 

3. Spójno ść z celami RPO i komplementarno ść z innymi programami 
 

Polityka Unii Europejskiej w kontekście projektu 

 
Lp Nazwa Dokumentu Zakres i obszar działań objętych 

dokumentem / Priorytety / 
Dokumenty powiązane 

Instytucja 
odpowiedzialna za 
przygotowanie / 

Wdrożenie 

Instytucja 
zatwierdzająca 

Data 
zatwierdzenia 

Okres realizacji 

1 Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska zawiera zbiór 
programów mających uczynić z 
gospodarki Unii Europejskiej 
wiodącej gospodarki świata w 
perspektywie do 2010 roku.  
W Strategii  przewidziano 
koncentrację wydatków ze 
środków publicznych m.in. na 
następującym celu: 
1.Szybkie przechodzenie do 

Komisja Europejska Rada 
Europejska 

23-24.03.2000 2000-2010 
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gospodarki opartej na wiedzy, w 
tym rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, badań i 
innowacji oraz kształcenie 
odpowiednich kwalifikacji i  
umiejętności;  

2 eEuropa2005 W Lizbonie w marcu 2000 roku 
powstał dokument opisujący po 
raz pierwszy program dla e-
Europy pod hasłem: 
„Społeczeństwo informacyjne 
dla wszystkich”. 
Inicjatywa e-Europa, 
zdefiniowana jest przez dwa 
Plany działań: 2002 i 2005. 
Plan ten zakładający 
upowszechnienie w Europie 
Internetu został ujęty w 3 
grupach tematycznych 
rozwiniętych w 11 
szczegółowych punktach 
realizacyjnych.  
I Tańszy, szybszy i bezpieczny 
Internet  
• tańszy i szybszy dostęp do 
Internetu,  
• szybki Internet dla badań i 
studentów,  
• bezpieczne sieci i inteligentne 
karty. II Inwestowanie w ludzi i 
umiejętności  
• młodzież Europy w erze 
cyfrowej,  
• praca w gospodarce opartej na 
wiedzy,  
• powszechne korzystanie z 
gospodarki opartej na wiedzy.  
III Pobudzanie wykorzystania 
Internetu  
• przyspieszenie elektronicznej 
gospodarki,  
• rząd online: elektroniczny 
dostęp do usług publicznych,  
• służba zdrowia online,  
• treść cyfrowa w sieciach 
globalnych,  
• inteligentny system transportu.  
Kontynuacją programu „eEurope 
2002” jest program „eEurope 
2005”, Celem programu 
„eEurope 2005” jest rozwój 
narzędzi informatycznych 
pomagających w integracji 
społecznej pod każdym 
względem. Jedną z 
najistotniejszych metod w tym 
zakresie jest zapewnienie 
dostępności usług, szczególnie 
pochodzących z sektora 
publiczne-go, za pomocą różnych 
terminali (np. komputer 
dołączony do Internetu, 
odbiornik TV, czy telefon 
komórkowy).  
W programie „eEurope 2005” 
przewidziano dwie grupy działań, 
które wzajemnie się uzupełniają. 
Z jednej strony kładzie się nacisk 
na rozwój usług, aplikacji i treści 
cyfrowych dotyczących zarówno 
sektora publicznego jak i 

Komisja Europejska Rada 
Europejska 

03. 2000r 2000 - 2005 
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prywatnego, a z drugiej strony 
porusza kwestie z dziedziny 
szerokopasmowej infrastruktury 
teleinformatycznej oraz 
bezpieczeństwa.  
  

3 Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty na lata 
2007-2013 

Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty zawierają zasady i 
priorytety polityki spójności, 
wskazują na sposób 
wykorzystania środków 
przyznanych na krajowe i 
regionalne programy pomocy w 
okresie najbliższych siedmiu lat. 
Zgodnie z wytycznymi oraz 
odnowioną strategią lizbońską, 
programy współfinansowane 
poprzez politykę spójności 
powinny dążyć do 
ukierunkowania priorytetów na 
3 główne cele: 
1.poprawa atrakcyjności państw 
członkowskich, regionów i miast 
poprzez poprawę dostępności, 
zapewnienie odpowiedniej 
jakości i poziomu usług i 
zachowanie ich potencjału 
środowiskowego 
2. działanie na rzecz innowacji, 
przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez zwiększenie zdolności 
badań naukowych i innowacji, w 
tym nowych technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 
3. tworzenie lepszych miejsc 
pracy i większej ich liczby 
poprzez zachęcanie większej 
liczby osób do pracy lub 
przedsiębiorczości, poprawa 
możliwości przystosowawczych 
pracowników o przedsiębiorstw 
oraz zwiększanie inwestycji w 
kapitał ludzki. 

Komisja Europejska Rada Unii 
Europejskiej 

10.05.2005 2007-2013 

Tabela 3. Polityka Unii Europejskiej w kontekście projektu 
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Polityka krajowa i regionalna w kontekście projektu 
Krajowe Dokumenty Strategiczne 
Lp Nazwa Dokumentu Zakres i obszar działań 

objętych dokumentem / 
Priorytety /  

Instytucja 
odpowiedzialna 

za 
przygotowanie / 

wdrożenie 

Instytucja 
zatwierdzająca 

Data 
zatwierdzenia 

Okres 
realizacji 

 

1 Strategia 
kierunkowa rozwoju 
informatyzacji Polski 
do roku 2013 oraz 
perspektywiczna 
prognoza 
transformacji 
społeczeństwa 
informacyjnego do 
roku 2020 

Dokument stanowi prognozę 
po zakończeniu 
obowiązywania Strategii 
ePolska. 
Za kluczowe dla rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego obszary 
uznano: 
- rozwój systemów 
powszechnie dostępnych 
usług elektronicznych w 
administracji publicznej, 
biznesie i ochronie zdrowia; 
- stymulacja tworzenia i 
rozwoju polskich zasobów 
cyfrowych w Internecie, w 
szczególności zasobów o 
istotnym znaczeniu dla 
konkurencyjnej pozycji 
polskiej gospodarki w UE, 
rozwoju przedsiębiorczości 
oraz zwiększenia spójności 
społecznej i gospodarczej; 
- rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej państwa, a 
w szczególności zapewnienie 
powszechnego 
szerokopasmowego dostępu 
do Internetu i usług 
świadczonych drogą 
elektroniczną i dostępnych w 
nim treści; 
- rozwoju umiejętności 
niezbędnych do aktywnego i 
twórczego uczestnictwa w 
usługach społeczeństwa 
informacyjnego, a w 
szczególności adaptacja 
systemu edukacyjnego do 
potrzeb gospodarki opartej na 
wiedzy 

Ministerstwo 
Nauki i 
Informatyzacji 

Rada 
Ministrów  

29.06.2005r  2007-2013  

2. Proponowane 
kierunki rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego w 
Polsce do 2020 r. 

Dokument skupia się na 
prognozach dotyczących 
2007-2013. Wskazuje 
kluczowe priorytety 
informatyzacji 
eGovernment: elektroniczna 
administracji 
 eDemokracja: uczestnictwo 
obywateli w sprawach kraju i 
UE Zatrudnienie w 
społeczeństwie 
informacyjnym 
 eScience: zaplecze 
informatyczne i informacyjne 
nauki 
eHealth: technologie 
informacyjne w ochronie 
zdrowia 
 eLearning: nauczanie z 
wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Ministerstwo 
Nauki i 
Informatyzacji 

Rada 
Ministrów 

09.2004 2007-2013 
z perspektywą 
do 2020 
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 eTransport i eTourism: 
technologie informacyjne w 
transporcie i turystyce 

3.  Strategia Rozwoju 
Kraju 2007-2015 ( 
SRK) 

Cel główny: podniesienie 
poziomu i jakości życia 
mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i 
rodzin 
SRK wyznacza 6 priorytetów 
m.in.: 
1.Wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności gospodarki ( 
jednym z obszarów działań 
realizujących ten priorytet 
będzie: rozwój społeczeństwa 
informacyjnego przez 
informatyzację relacji biznesu 
i administracji publicznej ) 
2. Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej ( priorytet ten 
wskazuje na konieczność 
działań w zakresie 
infrastruktury 
teleinformatycznej ) 
6. Rozwój regionalny i 
podniesienie spójności 
terytorialnej ( priorytet ten 
wskazuje na działania w 
obszarze wspierania 
upowszechniania dostępu do 
usług elektronicznych ) 
 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

Rada 
Ministrów  

29.11.2006 2007- 2015  

5. Strategia Rozwoju 
Społeczeństwa 
Informacyjnego w 
Polsce do roku 2013  

Strategia sektorowa obejmuje 
wizje i misję rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce do 
roku 2013. 
Trzy obszary: Człowiek, 
Gospodarka Państwo  
 Obszar CZŁOWIEK 
Kierunek strategiczny: 
Przyspieszenie rozwoju 
kapitału 
intelektualnego i społecznego 
Polaków dzięki wykorzystaniu 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 
Obszar GOSPODARKA 
Kierunek strategiczny: 
Wzrost efektywności, 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
firm, a tym samym polskiej 
gospodarki na globalnym 
rynku oraz 
ułatwienie komunikacji i 
współpracy 
między firmami dzięki 
wykorzystaniu 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 
Obszar PAŃSTWO 
Kierunek strategiczny: 
Wzrost dostępności i 
efektywności 
usług administracji publicznej 
przez 
wykorzystanie technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

Rada 
Ministrów 

23.12.2008 Do 2013 
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do przebudowy procesów 
wewnętrznych administracji 
i sposobu świadczenia usług 

Tabela 4. Wykaz krajowych dokumentów strategicznych 

 
Regionalne Dokumenty Strategiczne 

 
Lp Nazwa 

Dokumentu 
Zakres i obszar działań objętych 

dokumentem / Priorytety / 
Dokumenty powiązane 

Instytucja odpowiedzialna za 
przygotowanie / Wdrożenie 

Instytucja 
zatwierdzająca 

Data 
zatwierdzenia 

1. Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 
roku 2020 

Cel gospodarczy: 
 Zbudowanie konkurencyjnej i 
innowacyjnej gospodarki Dolnego 
Śląska 
Priorytet 2 
Budowa gospodarki opartej na 
wiedzy 
Działanie 2 
Rozwijanie nowoczesnych technik i 
technologii również w sferze usług 
oraz umiejętności ich 
wykorzystania 

 
Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego 

 
Sejmik 

Województwa 
Dolnośląskiego 

 
30.11.2005 r 

1. Regionalny 
Program 

Operacyjny dla 
Województwa 

Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na Dolnym Śląsku 
(Społeczeństwo Informacyjne) 
Działanie 2.1 Infrastruktura i 
technologia społeczeństwa 
informacyjnego 
Działanie 2.2.Elektroniczne usługi 
publiczne 

Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego 

nie dotyczy  

Tabela 5. Wykaz regionalnych dokumentów strategicznych 

 

4. Korzy ści i oddziaływanie 

Wg Komisji Europejskiej blisko 50% wzrostu produktywności gospodarki europejskiej oraz ponad 

25 % wzrostu PKB było w latach 2000 -2006 wynikiem inwestycji w ICT - teleinformatyka to 

najsilniejszy stymulator rozwoju gospodarczego. Punktowe inwestycje w tradycyjne narzędzia 

pobudzania wzrostu produktywności oraz elementy infrastruktury: np. drogowej, turystycznej, nie 

wywierają tak silnego wpływu. Największy efekt dają inwestycje w ICT powiązane z modernizacją 

tradycyjnych sektorów typowych dla regionów 

Analizę wpływu realizowanego projektu na otoczenie można sprowadzić do 3 podstawowych  

oddziaływań: 
a) na poziomie indywidualnym, tj. w codziennych czynnościach – w pracy, kształceniu 

ustawicznym, doskonaleniu zawodowym, np. eLearning 

b) na poziomie firm w usprawnieniu procesów produkcyjnych, biznesowych (np. eBiznes,) oraz 

podziału pracy 

c) na poziomie sektora publicznego władz samorządowych we wprowadzaniu zmian 

strategicznych w dostępie do administracji oraz usług publicznych, a także w tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego (np. eAdministracji, eZdrowie), 

które w efekcie skutkują: 

• stymulacją rozwoju gospodarczego, 

• poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

• promocją regionu, 

• poprawą jakości życia mieszkańców, 

• wzrostem konkurencyjności regionu  
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• animacją społeczeństwa. 

Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego silnie oddziałuje na cały region. 

Należy pamiętać, że efektywnie zrealizowany projekt przełoży się również na osiągnięcie 

wskaźników, określonych w dokumentach strategicznych dla danego regionu, a zbiór 

przedsięwzięć z tego zakresu posiadać będzie wystarczającą „masę krytyczną”, która wpłynie na 

jakość życia mieszkańców oraz będzie składnikiem atrakcyjności inwestycyjnej danego 

województwa. 

 

5. Rezultaty 

 
Wskaźniki rezultatu j.m. kwantyfikacja 

Liczba odwiedzin  (szt.) os. 1 000 000 

Liczba jednostek sektora publicznego 
korzystających z utworzonych aplikacji i usług 
teleinformatycznych  szt. 100 

Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy etaty 19 

W tym kobiety etaty 9 
Tabela 6. Wskaźniki rezultatu 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. Produkty 

 
Wskaźniki produktu j.m. kwantyfikacja 

Liczba stworzonych / udoskonalonych baz 
danych  szt. 7 

Liczba zakupionych zestawów komputerowych  szt. 19 

Liczba uruchomionych on-line usług na 
poziomie 1 - Informacja szt. 5 

Liczba uruchomionych on-line usług na 
poziomie 2 - Interakcja szt. 5 

Tabela 7. Wskaźniki produktu 

 
 
 
 

7. Matryca logiczna 



 

MATRYCA LOGICZNA  PROJEKTU  
Nazwa Priorytetu 
 

Ilość 
przetargów 

Przewidywana data ogłoszenia ostatniego 
zamówienia publicznego 

Priorytet 2 Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego na 
Dolnym Śląsku 
(„Społeczeństwo 
Informacyjne”) 

5 Kwiecień  2011 

Tytuł projektu 
 
 
 
Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-
DolnySlask" 

Grupa docelowa odbiorców. 

Mieszkańcy Dolnego Śląska, 
urzędnicy administracji 
samorządowej 

Wnioskodawca Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data 
zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia 
(kwartał i rok) 

Województwo 
Dolnośląskie III 2009 

Partnerzy projektu Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji 
np. data odbioru (kwartał  i rok) 

- IV 2011 

 Logika interwencji. Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki 

 
 

Źródła weryfikacji 
 

Założenia/ryzyko 
 
 

Cel ogólny projektu 
Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym 
również e-usług publicznych realizowanych przez jednostki 
administracji publicznej na rzecz podmiotów gospodarczych i 
odbiorców indywidualnych. 
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Rezultaty 

 

Nazwa rezultatu 

Zwiększenie dostępności usług on- line dla mieszkańców i 
urzędników sektora publicznego na Dolnym Śląsku 

Liczba jednostek sektora 
publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji i usług 
teleinformatycznych (szt.) 100 
 
Liczba odwiedzin  szt.- 1 000 

000 / rok 
 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych miejsc pracy 
(etaty) 19 
W tym kobiety (etaty) 9 

  
 
Informacje od 
administratorów portalu 
 
 
 
Rejestry systemowe 
portalu 
 
 
Umowy o pracę 

Odpowiednie zarządzanie projektem połączone z jego 
ciągłym monitorowaniem 

Produkty 

 

Nazwa produktu 

Specjalizowany tematycznie portal e-DolnySlask , pełniący 
szeroko  rozumiane funkcje informacyjne, edukacyjne,  
promocyjne  o regionie. 

Liczba stworzonych / 
udoskonalonych baz danych  -
(szt.) 7 
Liczba zakupionych zestawów 
komputerowych (szt.)  19 
Liczba uruchomionych on-line 
usług na poziomie 1 – 
Informacja (szt. 5) 
Liczba uruchomionych on-line 
usług na poziomie 2 – 
Interakcja (szt. 5) 
 

Protokół 
odbioru/wykonania prac 
 
Protokół 
odbioru/wykonania prac 
 
Protokół końcowego  
odbioru robót 
Protokół końcowego 
odbioru robót 
 

Podczas eksploatacji zachowane zostaną wszystkie 
ustalenia projektowe 

Zadania                                     Nazwa zadania 

1.1.1. Studium wykonalności i dokumentacja projektu 
1.2. Wykonanie platformy ( wraz z zakupem infrastruktury 
technicznej i kontentu) 
1.4. Zespół ekspertów  
1.5. Inżynier kontraktu 
1.6. Promocja 

Wydatki/koszty całkowite 

65  325 959,98 zł 

Nie wystąpią opóźnienia spowodowane unieważnianiem 
przetargów. 
Finansowanie projektu będzie zapewnione 
Ryzyko kontraktowe - niewłaściwe wykonywanie 
kontraktów przez wybranych wykonawców 

Wydatki/koszty kwalifikowane 

65  325 959,98  zł 
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Tabela 8. Matryca logiczna 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw czy instytucji publicznych regionu jest na stosunkowo 
niskim poziomie. Szacuje się, Ŝe poziom zaawansowania elektronicznych usług publicznych (e-administracja, 
e-zdrowie, e-nauka, e-biznes) wynosi niespełna 20% (w krajach UE – 68%). Dodatkowo poziom pełnej 
interaktywności usług publicznych (uwzględniających dokonywanie płatności on-line) jest bardzo słabo 
rozwinięty, zaledwie na kilkuprocentowym poziomie przy średniej unijnej wynoszącej 40%. Dysproporcje w 
rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych są szczególnie widoczne na obszarach wiejskich. 
Sytuacja w przedsiębiorstwach i administracji publicznej kształtuje się lepiej niŜ w obszarze odbiorców 
indywidualnych, jednak często jest niewystarczająca dla wprowadzania bardziej złoŜonych systemów i usług 
informacyjnych. W tym kontekście poprawa  powszechnego dostępu do informacji powinna być realizowana 
poprzez przedsięwzięcia pozwalające na rozwój e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym, 
które będą oddziaływać na otoczenie generując korzyści obejmujące promocję Dolnego Śląska, podniesienie 
jakości Ŝycia, efektywności pracy przedsiębiorstw i instytucji publicznych, w konsekwencji wpływając na ich 
wzrost wydajność i konkurencyjność 

Sytuacja wyjściowa 
 



 

V. Analizy rynkowe i specyficzne dla projektu 

1. Rynkowe oddziaływanie projektu 

Realizacja projektu „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego 

Śląska e-Dolny Śląsk” – sprowadza się w istocie do zbudowania nowego, specjalizowanego 

tematycznie portalu internetowego, pełniącego szeroko rozumiane funkcje informacyjne, 

edukacyjne – a dzięki temu także promocyjne – o regionie Dolnego Śląska. 

Projektowany portal ma być narzędziem skutecznej promocji Dolnego śląska i źródłem 

wiarygodnych informacji z i o regionie. Skierowany jest głównie do odbiorców publicznych – 

internatów, niekoniecznie mieszkańców Dolnego Śląska. Jego atrakcyjność w oczach 

użytkowników publicznych ma zapewnić oprócz aktualnych informacji zgromadzonych w jednym 

miejscu, przede wszystkim atrakcyjna forma ich prezentacji. Stąd ważne założenie integracji 

wszystkich obszarów informacyjnych portalu z mapą cyfrową Dolnego Śląska. 

Silnik portalu – CMS – musi umożliwić wyświetlanie map cyfrowych obszaru Dolnego Śląska z 

możliwością zmiany skali oraz włączania różnych warstw reprezentujących dane z poszczególnych 

obszarów informacyjnych. Interfejs systemu musi umożliwiać zmianę skali mapy oraz ilości 

wyświetlanych szczegółów na mapie. 

CMS portalu zintegrowany z podsystemem prezentacji mapy cyfrowej ma umożliwiać wskazanie 

przez użytkownika oznaczonego na mapie obiektu w celu uzyskania informacji o nim zawartych w 

bazach danych portalu. Przykładowo: 

• kliknięcie na punkt odpowiadający lokalizacji apteki pozwoli wyświetlić wszystkie 

informacje o tej aptece, jej nazwę, dokładny adres, godzin pracy i dyżurów, telefon; 

• wskazanie zabytku pozwoli „przenieść” się w opisową część informacyjną tego obiektu 

zawartą w obszarze „e-kultura”. 

CMS portalu ma umożliwiać włączanie wizualizacji wybranych przez użytkownika warstw 

informacyjnych, np. warstwa zawierająca obiekty z danego obszaru, jak „e-zdrowie” (jednostki 

służby zdrowia), e-administracja (jednostki administracji), „e-kultura”, itp., itd. 

Podstawową filozofią prezentacji informacji w portalu ma być możliwość geolokalizacji obiektu, o 

którym będzie prezentowana informacja w portalu. CMS ma umożliwiać prezentowanie 

(wyświetlanie) obiektów na mapie zlokalizowanych na podstawie podanego adresu policyjnego 

(kod pocztowy, nazwa ulicy, nr bramy). 

CMS portalu ma umożliwiać wyszukiwanie i wizualizacje przebiegu tras łączących dwa punkty lub 

obiekty wskazane przez użytkownika wg kilku typowych kryteriów (najkrótsza trasa, najszybsza 

trasa, trasa spacerowa, trasa samochodowa, trasa rowerowa. 

Dodatkowo system powinien umożliwiać lokalizowanie w zadanej odległości (promieniu) od 

wskazanego obiektu lub punktu inne obiekty wg różnych kategorii, np.: 
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• przynależności tych obiektów do wskazanego obszaru, jak „e-zdrowie” (jednostki służby 

zdrowia), e-administracja (jednostki administracji), „e-kultura”, itp., itd. 

• przynależności do atrakcji kulturalnych; 

• przynależności do atrakcji historycznych; 

• przynależności do podkategorii użyteczne miejsce: 

• apteka, 

• szpital, 

• przychodnia, 

• policja, 

• węzły komunikacyjne (stacje i dworce), 

• inne. 

Przyjęte przez wnioskodawcę i głównego beneficjenta projektu, Województwo Dolnośląskie, 

założenia traktują powstanie portalu i świadczenie za jego pomocą różnych kategorii usług 

elektronicznych, jako infrastrukturę publiczną funkcjonującą bezpłatnie (analogicznie jak drogi 

publiczne, oświetlenie miejskie, etc.). 

Wnioskodawca zakłada, że świadczone przez portal usługi będą dostępne bezpłatnie przez cały 

okres eksploatacji projektu – t.j. 5 lat od momentu zakończenia inwestycji i odbioru portalu. W 

takiej sytuacji trudno analizować prezentowany projekt w kategoriach ściśle rynkowych, 

ponieważ: 

• powstanie portalu nie wchodzi w istniejącą przestrzeń aktywności rynkowej – tylko 

tworzy taki nowy obszar (można powiedzieć, iż „kreuje rynek”) 

• portal w zakładanym okresie analiz finansowych nie będzie świadczył usług odpłatnych, 

zatem nie będzie ingerował w istniejące podobszary rynków internetowych (np. rynek 

reklamy internetowej). 

 

2. Interesariusze projektu 

Ponieważ w niniejszym projekcie trudno mówić o typowo rynkowych relacjach między 

operatorem portalu zapewniającym świadczenie różnych kategorii usług elektronicznych, a jego 

użytkownikami, typowa analiza odbiorców usług została zastąpiona wskazaniem interesariuszy. 

Interesariusze projektu to osoby, podmioty lub organizacje, które uczestniczą w tworzeniu 

projektu lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego realizacji i eksploatacji. 

W projekcie „Regionalnej Platformy Informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 

e-Dolny Śląsk” zostały zidentyfikowane następujące grupy jednostek ujęte w podziale na 

Interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

2.1  Wykaz Grup Interesariuszy: 

1) Interesariusze Wewnętrzni: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – wszystkie departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego; 

• Pełnomocnik Projektu Portal e-Dolny Śląsk – Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego - Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych; 

• pracownicy Departamentu Realizacji Inwestycji; 

• Komitet Sterujący; 
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• Zarząd Projektu; 

• Biuro Projektu; 

• osoby i zespoły opracowujące poszczególne obszary merytoryczne, moduły funkcjonalne, 

aspekty techniczne i integracyjne Projektu. 

2) Interesariusze Zewnętrzni: 

• jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Marszałkowskiemu (m.in. szkoły, biblioteki 

pedagogiczne, placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli, ośrodki wychowawcze, 

instytucje kultury); 

• Dolnośląski Urząd Wojewódzki; 

• Jednostki Samorządu Terytorialnego regionu Dolnośląskiego (urzędy miast, starostwa 

powiatowe i urzędy gmin); 

• Powiatowe Urzędy Pracy Region Dolnego Śląska oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy; 

• publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia; 

• uczelnie wyższe regionu Dolny Śląsk;  

• biblioteki i czytelnie publiczne regionu Dolny Śląsk; 

• dolnośląskie organizacje turystyczne; 

• stowarzyszenia i organizacje publiczne Regionu Dolny Śląsk; 

2.2 Wstępna Analiza Interesariuszy 

Analiza ta wskazuje, kogo i w jakim zakresie projekt będzie bezpośrednio dotyczył. Na etapie 

przygotowania dokumentu Studium Wykonalności określono, w jakich obszarach Portalu 

wystąpi wpływ i udział grup Interesariuszy na realizację projektu. Dokładana analiza 

Interesariuszy (min. analiza zakresu i stopnia wpływu na projekt) nastąpi na etapie 

przygotowywania Dokumentacji Przetargowej (pkt. 5.4 Założeń Projektowych). Analizę należy 

uwzględnić podczas opracowania realizacji projektu min. w obszarze Organizacji i Zarządzania 

Projektem. 

 
Obszary Portalu 

Obszary tematyczne Portalu Inne funkcje i usługi Portalu 

e-administracja 
e-edukacja 
e-region 
e-turystyka 
e-zdrowie 
e-społeczność 
e-samorząd 
 

Mapa elektroniczna 
Zarządzanie Treścią Portalu 
Zarządzanie konfiguracją i integracją 
IT Services 
Service Desk 
Inventory management 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

Typ/Rodzaj/Opis Obszary Portalu 

Interesariusze Wewnętrzni  
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – wszystkie 
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego;  
Pełnomocnik Projektu Portal e-Dolny Śląsk – Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego - Wydział Technologii Informacyjnych; 
Pracownicy Departamentu Realizacji Inwestycji; 
Komitet Sterujący; 
Zarząd Projektu; 
Biuro Projektu; 
osoby i zespoły opracowujące poszczególne obszary merytoryczne, 
moduły funkcjonalne, aspekty techniczne i integracyjne Projektu. 

Wszystkie wymienione 

Interesariusze Zewnętrzni  

jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Marszałkowskiemu (szkoły, 
biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia i kształcenia 
nauczycieli, ośrodki wychowawcze, instytucje kultury); 

e-administracja 
e-edukacja 
e-region 
e-zdrowie 
e-społeczność 

Urząd Województwa Dolnośląskiego; j.w. 

Jednostki Samorządu Terytorialnego Regionu Dolnośląskiego (urzędy 
miast, starostwa powiatowe i urzędy gmin); 

wszystkie obszary 
tematyczne portalu 

powiatowe urzędy pracy regionu Dolny Śląsk oraz Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy; 

e-administracja 
e-edukacja 
e-region 
e-społeczność 
e-samorząd 

publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia; e-zdrowie 

uczelnie wyższe regionu Dolny Śląsk; 

e-edukacja 
e-region 
e-zdrowie 
e-społeczność 

biblioteki i czytelnie publiczne regionu Dolny Śląsk; 

e-administracja 
e-edukacja 
e-region 

dolnośląskie organizacje turystyczne; e-turystyka 

stowarzyszenia i organizacje publiczne regionu Dolny Śląsk; 

e-administracja 
e-edukacja 
e-region 
e-zdrowie 
e-społeczność 
e-samorząd 

Tabela 9. Macierz powiązań interesariuszy projektu z obszarami informacyjnymi portalu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

3. Eksploatacja portalu 

Zadania eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem portalu można podzielić na dwie zasadnicze 

kategorie: 

• nadzór i eksploatację techniczną, 

• utrzymanie aktualności informacyjnej kontentu – czyli prace redakcyjne. 
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Przyjęta przez beneficjenta koncepcja organizacyjna zakłada, że całość obowiązków wynikających 

z eksploatacji portalu zostanie scedowana spółce celowej, która będzie prowadzić działalność 

operacyjną w zakresie zapewnienia aktualności kontentu oraz, w miarę potrzeb, zlecać nadzór i 

eksploatację infrastruktury technicznej oraz oprogramowania w ramach outsourcingu. 

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi prezentowanymi w rozdziale VII, pt. 1 „Struktura 

organizacyjna wdrażania i eksploatacji” spółka eksploatacyjna będzie dysponować 19 etatami: 

•  Prezes Zarządu – 1 etat 

•  kierownik zespołu – 1 etat 

•  administratorzy – 3 etaty 

•  specjaliści (centrum prasowe) – 3 etaty 

•  specjaliści (moderatorzy) – 6 etatów 

•  specjaliści (obsługa działów informacyjnych) 5 etatów 

 
Administratorzy będą pełnić bieżący nadzór nad aplikacją i będą odpowiedzialni za zakładanie 

kont i nadawanie uprawnień użytkownikom niepublicznym systemu – w tym pracownikom 

działów redakcyjnych spółki. Przyjęto, że będą pracować w reżimie dwu zmianowym w godzinach 

od 8 do 20. 

Moderatorzy będą pracować w trybie 3-zmianowym w reżimie 7x24x365. Ich zadaniem będzie 

nadzór nad zachowaniami użytkowników publicznych i przestrzeganie określonych zasad 

regulaminu korzystania z usług i zasobów portalu. Ponieważ ich zadaniem będzie egzekwowanie 

zasad współżycia społecznego powinni kwalifikować się kompetencjami z zakresu socjologii. 

Specjaliści będą faktycznie pełnić obowiązki redakcyjne, tj. będą odpowiedzialni za przygotowanie 

aktualnych informacji w poszczególnych obszarach tematycznych portalu. Będą także 

odpowiedzialni za nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, 

aktywowanie ich do współpracy przy redagowaniu wiadomości, sporządzaniu informacji i relacji z 

regionów. 

W szczególności wydzielony został zespół prasowy, odpowiedzialny za przygotowywanie 

informacji wrażliwych politycznie związanych z bieżącą aktywnością władz samorządu i Zarządu 

Województwa. 

Jednym z istotniejszych działów tematycznych, od których będzie w dużej mierze zależeć 

atrakcyjność portalu, będzie obsługa działu e-turystyka i prezentowanie aktualnej oferty bazy 

noclegowej połączonej z kompleksową ofertą turystyczną, a więc informacji o lokalnych 

wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, informacji o usługach rekreacji czynnej, itp. 

Zakłada się, że redagowanie i opieka nad działem e-turystyka będzie realizowana przez zespół 2-3 

osób, ale nie wyklucza się także możliwości podzlecenia tej części prac redakcyjnych w formie 

outsourcingu. 

 

4. Koncepcja kampanii promocyjnej projektu 

Ze względu na złożony charakter projektu, zakładający docelowo powstanie medium 

elektronicznego, promocja projektu nie może ograniczać się do typowych działań promocyjnych 

przeważnie stosowanych dotychczas w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych 

współfinansowanych z funduszy unijnych. Działania promocyjne stanowić mają realizację 

obowiązków wynikających z realizacji samego projektu (zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006) oraz mają być elementem działań marketingowych wpisanych w 
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strategię rynkową przyszłego funkcjonowania portalu. Celem tak rozumianych działań 

promocyjnych portalu jest zapewnienie jak największej ilości użytkowników portalu. 

Dlatego głównym celem kampanii promocyjnej projektu jest dotarcie do przyszłych 

użytkowników portalu z informacją o powstaniu nowego, użytecznego serwisu internetowego 

oraz prezentacja jego możliwości funkcjonalnych. 

 

Dla realizacji tak rozumianych celów założono wykorzystanie w kampanii promocyjnej 

równoczesne wykorzystanie wielu kanałów informacyjno-reklamowych, takich jak: 

• Reklama prasowa – nakierowana na mieszkańców Dolnego Śląska, ale także umieszczana w 

czasopismach branżowych związanych z niektórymi działami informacyjnymi portalu , które 

będzie on miał prezentować, np. turystyka 

• Reklama wielkoformatowa – użycie bilboardów reklamowych na terenie Dolnego Śląska 

• Publikacja spotów reklamowych w ogólnopolskich oraz lokalnych stacjach radiowych i 

telewizyjnych Dolnego Śląska 

• Reklama internetowa – umieszczona w popularnych portalach ogólnoinforamcyjnych, ale 

również w lokalnych lub specjalizowanych serwisach internetowych, związanych 

tematycznie z wybranymi działami informacyjnymi portalu. 

 
Rozpoczęcie zintensyfikowanej kampanii promocyjnej musi być skoordynowane z kończeniem 
procesu wdrażania aplikacji oraz zasilenia jej startowym kontentem, tak aby pod internetowym 
adresem portalu prezentowanym w czasie zintensyfikowanej kampanii reklamowej znajdował się 
działający serwis i zachęceni internauci mogli rozpocząć wykorzystywać lub testować 
udostępnioną funkcjonalność portalu. Dlatego główne działania promocyjne będą prowadzone 
pod koniec procesu tworzenia portalu i jego kontentu. Oznacza to, że zasadnicze nasilenie 
marketingowo zorientowanych działań promocyjnych samego portalu i przy okazji także projektu 
nastąpi w ostatnich miesiącach realizacji projektu, chociaż przygotowanie tych działań musi być 
rozpoczęte i zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem (np. rezerwacja czasu antenowego do 
emisji spotów). 
W okresie budowy oprogramowania oraz przygotowywania kontentu portalu zakłada się jedynie 
prowadzenie umiarkowanie aktywnych działań promocyjnych, opartych głównie na rutynowym 
zamieszczaniu ogłoszeń w prasie lokalnej oraz wydawnictwach branżowych obejmujących 
merytorycznie zakresy tematyczne poszczególnych obszarów funkcjonalnych przyszłego portalu. 
 

5. Wizja rozwoju projektu 

Zgodnie z wcześniej prezentowanymi założeniami beneficjent projektu przyjął następujące założenia 

realizacji projektu i eksploatacji powstałej infrastruktury: 

• Bieżąca eksploatacja systemów teleinformatycznych na poziomie nadzorczym, a także opieka 

redakcyjna nad portalem „e-Dolny Śląsk” będą powierzone spółce prawa handlowego ze 100% 

udziałem Województwa Dolnośląskiego. 

• Spółka celowa eksploatująca portalem przez okres 5 lat nie będzie miała żadnych przychodów 

rynkowych z tytułu zarządzania portalem. 

Po okresie 5 lat od uruchomienia portalu zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszego sposobu rozwoju 

portalu, w szczególności dotyczące sposobu jego finansowania. Po takim okresie funkcjonowania portalu 

administrator będzie dysponował informacjami i wiedzą o potencjale i możliwościach uzyskania 

przychodów. W szczególności dostępne będą informacje dotyczące częstotliwości odwiedzin portalu i 

głównych zainteresowań użytkowników. 
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Jeśli pierwszy okres 5 lat zostanie prawidłowo wykorzystany do zbudowania wiodącej pozycji medium i 

serwisu elektronicznego o Dolnym Śląsku możliwe będzie przekształcenie tej sfery aktywności promocyjno-

edukacyjnej województwa w działalność o charakterze komercyjnym. Warunkiem jest uzyskanie 

odpowiednio dużego zainteresowania portalem i jego zasobami. Orientacyjnie powinno ono być na 

poziomie między kilkaset tysięcy a milion odwiedzin miesięcznie, aby zapewnić całkowity zwrot kosztów 

eksploatacyjnych, w tym konieczne po 5-6 latach ze względu na zużycie moralne nakłady na odtworzenie 

środków trwałych (nowe serwery i macierze dyskowe). 
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VI. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA 

1. Status prawny beneficjenta i inwestora 

Beneficjentem oraz inwestorem analizowanego projektu jest Województwo Dolnośląskie. 

Powstało ono na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Ustrój województwa określa statut 

województwa. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa organami 

samorządu województwa są: Sejmik oraz Zarząd Województwa. Do zakresu działania 

województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, 

niezastrzeżonych na rzecz organów administracji rządowej. Zakres ten nie narusza samodzielności 

powiatu i gminy, organy województwa nie stanowią również wobec powiatu i gminy organów 

nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.  

Art. 6 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że wykonuje on zadania publiczne określone 

ustawami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, 

prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Województwo ma osobowość prawną, 

jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Województwo wykonuje zadania w szczególności 

w zakresie: 

• edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 

• promocji i ochrony zdrowia, 

• kultury i ochrony jej dóbr, 

• pomocy społecznej, 

• polityki prorodzinnej, 

• modernizacji terenów wiejskich, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrony środowiska, 

• gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 

• transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

• kultury fizycznej i turystyki, 

• ochrony praw konsumentów, 

• obronności, 

• bezpieczeństwa publicznego, 

• przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

W celu wykonywania zadań województwo powołuje wojewódzkie samorządowe jednostki 

organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. Nadzór nad działalnością 

województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych 

regionalna izba obrachunkowa. Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany 

na podstawie kryterium zgodności z prawem. 
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2. Status prawny operatora 
 

Operatorem analizowanego przedsięwzięcia może zostać utworzona przez Województwo 

Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostanie utworzona na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i będzie prowadzić działalność w oparciu o 

Umowę Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej. 

 

3. Powi ązania prawno-własno ściowe pomi ędzy uczestnikami projektu 
 

Przedmiotowy projekt na etapie wdrożenia realizowany będzie przez Województwo Dolnośląskie 

pełniące rolę inwestora, które z racji zadań ustawowych posiada organizację sprawną do 

wdrożenia projektu. Szczególną rolę pełnić tu będzie Urząd Marszałkowski, którego służby 

przeprowadzą proces inwestycyjny, a następnie gotowe produkty projektu mogą zostać 

przekazane powołanej jednoosobowej spółce Województwa w nieodpłatne użytkowanie. 

Właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu w całym okresie trwałości pozostanie 

Województwo Dolnośląskie. Spółka z o.o. jako nieodpłatny użytkownik majątku projektu będzie 

jego operatorem – koszty jej funkcjonowania będą pokrywane z środków Województwa. Nadzór 

nad działalnością spółki sprawowany będzie przez powołaną na podstawie ustawy o gospodarce 

komunalnej, radę nadzorczą. 

 
 

4. Przygotowania formalno-administracyjne przedsi ęwzięcia 
 

Realizacja projektu na etapie inwestycyjnym nie jest związana z koniecznością uzyskiwania 

jakichkolwiek decyzji czy zezwoleń administracyjnych. Obejmuje tylko zakup niezbędnego sprzętu 

(m.in. serwery, software) oraz wybór wykonawcy kontentu i inżyniera kontraktu. Dodatkowo 

konieczny będzie zakup pomieszczenia technicznego – serwerownia, oraz przeprowadzenie 

kampanii promocyjno – szkoleniowej.  

Etap operacyjny realizacji projektu związany z eksploatacją portalu wymagał będzie: 

• dokonania rejestracji portalu jako czasopisma elektronicznego w sądzie wojewódzkim 

właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego. 

Interpretacja powyższego przepisu budzi spore kontrowersje będące skutkiem orzeczenia 

Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (Sygn. akt IV KK 174/07).  W wyroku tym skład 

orzekający uznał, że „wydawanie w formie elektronicznej prasy dostępnej w Internecie 

musi być rejestrowane”. Ustawa nie przewiduje jednak rejestracji prasy, lecz tylko 

wydawanych dzienników i czasopism. W definicji pojęć „dziennik” i „czasopismo” pojawia 

się kryterium periodyczności. Jego spełnienie trzeba rozumieć jako sukcesywne, 

następujące w regularnych odstępach czasu ukazywanie się kolejnych, nowych nośników 

informacji przynależnych do danego druku czy przekazu audialnego albo 

audiowizualnego. Można mieć wątpliwości, czy warunek ten jest spełniony w wypadku 

różnych serwisów informacyjnych, stron WWW czy portali dostępnych w Internecie. 

Często są one aktualizowane, lecz nie ma to postaci regularnego dostarczania nowych 
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egzemplarzy (także egzemplarzy elektronicznych). Ze względów ostrożnościowych zaleca 

się jednak rejestracje portalu jako czasopisma elektronicznego. 

• opracowania polityki prywatności, która powinna zawierać noty o prawach autorskich, 

regulamin korzystania z portalu i jego usług, oraz zastrzeżenia prawne, a także 

wyjaśnienie problemu danych osobowych. 

Województwo posiada doświadczony w realizacji podobnych zadań personel merytoryczny 

(zespoły: prawny, finansowy oraz techniczny), który może podjąć działania organizacyjne do 

wdrożenia wszystkich procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego oraz wymogów 

Instytucji Zarządzającej RPO WD i MRR do prowadzenia i rozliczania przedsięwzięcia. Dodać 

należy, że nie planuje się w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego projektu poddania 

operacji znaczącym modyfikacjom, tzn.: 

• mającym wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującym uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, oraz 

• wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 

Wobec powyższego należy stwierdzić pełną zdolność Beneficjenta do wdrożenia projektu 

(trwałość instytucjonalna). 
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VII. ANALIZA TECHNICZNA 

1. Opis projektowanego zakresu przedsi ęwzięcia 

Na zakres rzeczowy projektowanej inwestycji składa się: 

1) Zakup technicznej infrastruktury serwerowej portalu (w tym serwerów zapewniających 

streaming wideo dla podsystemu WebTV). 

2) Zakup lub wykonanie specjalizowanego oprogramowania przystosowanego do świadczenia 

usług zgodnie z zakładanymi wymaganiami dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych (e-

administracja, e-edukacja; e-region, e-kultura, e-turystyka, e-zdrowie, e-społeczeństwo, e-

samorząd). 

3) Wytworzenie lub zakup początkowej zawartości informacyjnej portalu (zawartość początkowa 

rozumiana jest jako stan baz danych portalu w momencie startu systemu, gdyż informacje 

tam zawarte będą podlegały uzupełnieniom i modyfikacjom) 

4) Zakup technicznej infrastruktury do Videobanerów zapewniających multimedialną 

prezentację treści zgromadzonych w serwisie 

 
Ad. 1) 

Przyjęto, że w ramach projektu zakupiona zostanie wieloprocesorowa (wieloserwerowy 

klaster) infrastruktura techniczna wraz z urządzeniami sieciowymi balansującymi ruch i 

obciążenie serwerów, wraz z systemami macierzy dyskowych o parametrach i wydajności 

umożliwiających funkcjonowanie systemu przez okres minimum 5-8 lat. Architektura 

systemów powinna zapewnić skalowalność poszczególnych podsystemów w perspektywie nie 

mniejszej niż 10 lat, dlatego szczegółowe wymagania odnośnie serwera aplikacji zostaną 

określone w momencie przyjęcia szczegółowych wymagań techniczno-funkcjonalnych aplikacji 

na etapie produkcji oprogramowania. Dla potrzeb szacowania wysokości nakładów 

inwestycyjnych przyjęto, że może to być klaster serwerów modułowych (na. takich jak 

rozwiązania typu Blade) opartych o mieszaną architekturę procesorów rodziny x86 oraz RISC, 

zapewniający w pełni 64-bitowe przetwarzanie, w tym w pełni 64-bitowy system operacyjny, 

który jednocześnie wspiera system (silnik) baz danych, a także zapewnia implementację 

protokołów IP ver. 4 oraz 6. Wdrażane system będą z założenia zatem zapewniać 

interoperacyjność rozumianą jako możliwość pracy w środowisku sieci Internet i wykorzystanie 

jako terminali komputerów z dowolnym system operacyjnym. 

 

Koncepcja zastosowani serwerów modułowych umożliwia zintegrowanie urządzeń 

transmisyjnych - przełączników sieciowych i pamięci masowych w jednej obudowie oraz 

zarządzanie nimi przy użyciu jednolitego zestawu zaawansowanych narzędzi. W rezultacie 

powstaje efektywnie zarządzana infrastruktura, skalowalna, odporna na skutki awarii 

pojedynczego elementu, w której zasoby wykorzystane są optymalnie, a koszty 

administrowania systemami i sieciami zredukowane do minimum. 

Zastosowanie serwerów modułowych zamiast jednego serwera centralnego lub prostej 

redundancji serwerów w układzie podstawowy – zapasowy, daje szereg korzyści: możliwość 

rozbudowy, skalowalność wydajności, łatwość zarządzania mimo zastosowania filozofii 

zasobów rozproszonych, a nawet skuteczność chłodzenia mimo dużej gęstości upakowania 

infrastruktury w ograniczonej przestrzeni fizycznej. 
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Przyjęta koncepcja techniczna zakłada wykorzystanie do budowy infrastruktury serwerowej 

portalu systemu pamięci masowej, opartego o macierz dyskową, pozwalającą na obsługę 

współużytkowania pamięci przez wiele różnych serwerów, oraz skalowanie wielkości fizycznej 

pojemności przestrzeni dyskowej do rzędu setek TB. 

 

Architektura systemu macierzowego powinna zapewnia ciągły dostęp do zasobów 

informacyjnych poprzez redundancję krytycznych elementów macierzy takich jak zasilacze, 

baterie, procesory, pamięć oraz ich modularną konstrukcję. Modernizacja, rozbudowa i 

wszelkie prace serwisowe, jak wymiana dysków czy aktualizacja oprogramowania powinny być 

możliwe do wykonania bez przerywania pracy systemu. 

 

Przyjęto, że elementem podsystemu pamięci masowej będzie biblioteka taśmowa, pozwalająca 

tworzyć kopie bezpieczeństwa danych składowanych na macierzy dyskowej. Analogicznie do 

wymagań macierzy dyskowej podsystem składowania danych na taśmie powinien zapewniać 

redundancję krytycznych elementów biblioteki oraz możliwość wymiany napędów taśmowych 

bez przerywania pracy urządzenia (ang. Hot Swap). Pojemność nośników taśmowych oraz ilość 

napędów powinny być skorelowane z parametrami macierzy dyskowej oraz umożliwiać 

skalowalność do poziomu pojemności macierzy dyskowej. 

 

 
Rysunek 1. Zakładana architektura infrastruktury serwerowej portalu „e-Dolny Śląsk” 
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Podsystem komunikacyjny LAN/WAN Portalu e-Dolny Sląsk 

 

Koncepcja budowy sieci komunikacyjnej dla środowiska Centrum Przetwarzania Danych 

obsługującego portal Internetowy zakłada wyodrębnienie ze struktury sieciowej kilku warstw 

funkcjonalnych tj. styku z siecią Internet, rdzenia komunikacji z serwerami aplikacyjnymi oraz 

serwerami baz danych oraz urządzeń odpowiedzialnych za efektywną komunikację na styku z 

siecią SAN. 

 

Wymagania funkcjonalne. 

Sieć lokalna LAN powinna spełniać wysokie wymagania wydajnościowe, niezawodnościowe i 

bezpieczeństwa. W szczególności sieć LAN powinna: 

- zostać oparta na zarządzalnych aktywnych urządzeniach sieciowych (przełącznikach), 

- zapewniać wysoką dostępność poprzez redundancję urządzeń (przełączników) sieciowych 

pracujących w trybie „fail-over”, 

- umożliwiać tworzenie podsieci wirtualnych (VLAN-ów) z opcją routingu IP oraz filtrowania 

ruchu pomiędzy podsieciami, 

- umożliwiać wykorzystanie mediów typu skrętka F/UTP (interfejsu Ethernet (10/100/1000) lub 

światłowód (ze względów bezpieczeństwa albo wymaganych odległości od przełącznika do 

urządzeń końcowych > 100m lub dla interfejsów 10Gbsp) 

 

W obszarze styku z sieciami rozległymi (sieci WAN) należy zapewnić: 

- możliwość gwarantowanego pasma w sieci dla poszczególnych usług wg zadanych 

priorytetów (QoS), 

- możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa chronionych poprzez specjalizowane urządzenia 

typu „firewall” (w szczególności dotyczy to styku infrastruktury sieciowej z siecią Internet), 

- usługi dodatkowe związane z bezpieczeństwem działania sieci (typu Intrusion Detection 

&Prevention, monitoring ruchu w sieci, blokady, itp.), 

-  system dostępowy powinien być przystosowany do pracy w układzie redundantnym zarówno 

w zakresie sprzętowym, 

- powinien umożliwiać dołączenie do sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego poprzez 

port Ethernet, 

- Wymagane przez projekt urządzenia w ramach poszczególnych warstw dostępowych (LAN/ 

IDP/ FireWall) powinny pochodzić od różnych producentów w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa systemu, 

- Na potrzeby projektu wymagane jest pozyskane oficjalnej klasy (puli) adresów IP o statusie PI 

(Provider Independent), 

- Projektowany system centralny powinien umożliwiać dołączenie do sieci dowolnego 

operatora telekomunikacyjnego z wykorzystanie protokołu BGP, 

 

 

Istotne parametry w obszarze infrastruktury transmisji danych, węzła dostępowego do sieci 

Internet oraz komunikacji w środowisku serwerów i sieci SAN. 
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Skalowalność - architektura oraz zalecane rozwiązania sprzętowe muszą zagwarantować 

stabilną pracę systemu w warunkach trwale wzrastającego obciążenia oraz umożliwią łatwą 

rozbudowę systemu sieciowego w przyszłości, 

 

Wysoka dostępność i niezawodność - zapewnienie stabilnej pracy systemu w trybie 7x24 w 

odniesieniu do podstawowych funkcji komunikacyjnych, 

 

Wytyczne dla bezpieczeństwo i niezawodności infrastruktury komunikacyjnej 

- niezawodność zastosowanych komponentów – parametry MTBF (…), 

- niezawodność łącz do sieci Internet realizowana za pośrednictwem dwóch niezależnych 

operatorów z zastosowaniem protokół routingu BGP, 

- system zapór ogniowych (FW) i zapobiegania włamaniom (IDP), 

- nadmiarowość (redundancja) w warstwie dystrybucyjnej oraz dostępowej z zastosowaniem 

mechanizmów równoważenia obciążenia (Load Balance), klastra niezawodnościowego (Fail-

over),   

- wysoka dostępność i wydajność realizowana przez dobór nadmiarowych interfejsów oraz 

mechanizmów agregacji pasma i dublowania łącz, 

  

- odpowiednia pojemność pasma oraz liczba interfejsów sieciowych. 

Rozwiązanie powinno spełniać, co najmniej standardy i rekomendacje zawarte w normach PN-

ISO/IEC 17799 oraz PN-ISO/IEC 27001. 

 

Wymagania wydajnościowe 

 

Wydajność systemu komunikacyjnego sieci WAN i LAN powinna umożliwić bezproblemową 

pracę i dostęp do zasobów. Zastosowane łącza telekomunikacyjne powinny charakteryzować 

się odpowiednim poziomem SLA zabezpieczonym odpowiednią umową z operatorem lub 

operatorami telekomunikacyjnymi. 

Zastosowane urządzenia FireWall/VPN powinny charakteryzować się: 

- Przepustowością funkcji firewall nie mniejszą niż 1Gbps,  

- Urządzenia FireWall  powinny być wyposażone w porty o przepustowości 1Gbps 

- Zastosowane urządzenia FireWall/ powinny umożliwiać pracę w trybie Active/Standy i 

Active/Active w parze redundantnej, 

 

Zastosowane urządzenia sieci LAN stanowione jej centralny punkt powinny spełniać 

następujące wymagania wydajnościowe: 

- Wykorzystywać połączenia 10Gbps na potrzeby dołączenia serwerów aplikacyjnych z 

możliwością zastosowanie połączeń redundantnych pomiędzy rdzeniem sieci a serwerem,  

- Wykorzystywać połączenia 10Gps pomiędzy sobą w parze redundantnej na potrzeby wymiany 

danych, 

- Centrala maszyna przełączająca powinna mieć wydajność na poziomi nie niższym niż 

750Gbps, 

- Poszczególne moduły funkcjonalne w przełącznikach powinny umożliwiać pracę z prędkością 

WireSpeed (non-bloced) na porcie, 

Zastosowanie urządzenia IDP powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
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- Przepustowość na poziomie 2Gbps z pełną funkcjonalnością IDP, 

- Zastosowanie urządzenia IDP powinny być zarządzane centrale w celu sprawnej dystrybucji 

update’ów (łat) producenta i centralnego zarządzania politykami bezpieczeństwa, 

- Urządzenia IDP powinny być wyposażone w porty o przepustowości 1Gbps 

 

 

Wymagania niezawodnościowe 

 

Niezawodność jest miarą odporności rozwiązań na awarie. Wymagania niezawodnościowe 

winny być formułowane w sposób ilościowy. W odniesieniu do rozwiązań sprzętowych 

korzysta się zwykle z modelu średniego czasu między awariami (MTBF – ang. Mean Time 

Between Failure) – producenci poszczególnych komponentów systemu, zwłaszcza tych 

mechanicznych podają parametry tego typu dla wytwarzanych przez nich urządzeń. 

 

Z uwagi na charakter systemu i rodzaj przetwarzanych danych należy zapewnić maksymalna 

redundancję sprzętową systemu. W tym celu poszczególne urządzania sprzętowe powinny być 

zdublowane i wykorzystywać redundantny system zasilania poprzez zastosowanie 

redundantnych zasilaczy i niezależnych źródeł zasilania. Dodatkowo system powinien spełniać 

następujące wymagania: 

System powinien opierać się na pełnej redundancji sprzętowej. Każdy z poszczególnych 

elementów tworzących układ dostępowy powinien być zdublowany, 

- Całość powinna być niewrażliwa na awarię dowolnego pojedynczego elementu tworzącego 

układ komunikacyjny, 

- Dołączenie do sieci operatorów telekomunikacyjnych powinno uwzględniać redundancję 

sprzętową i logiczną, 

- System IDP powinien umożliwiać ciągłą pracę systemu w przypadku awarii pojedynczego lub 

całego układu IDP. 
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Rysunek 2. Zakładany schemat podsystemu komunikacyjnego portalu „e-Dolny Śląsk” 

 
 

Ad. 2) Zakres funkcjonalny portalu e-Dolny Śląsk projektu został podzielony na dwie zasadnicze 

grupy odbiorców i użytkowników: 

1) jednostki publiczne Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu 

terytorialnego oraz jednostki i podmioty zależne), 

2) osoby i użytkownicy indywidualni – internauci korzystający z zasobów globalnej, 

publicznej sieci Internet. 

Projekt zakłada wdrożenie specjalizowanych aplikacji, z których część przeznaczona jest dla 

zamkniętej grupy użytkowników (obszar e-administarcja), a część przeznaczona będzie dla 

odbiorców publicznych, głównie mieszkańców Dolnego Śląska – choć nie tylko, bo także do 

wszystkich potencjalnie zainteresowanych regionem (np. turystów z Polski i z zagranicy, 

miłośników historii, itd.). 

 

1.1 Portal informacyjno – społecznościowy województwa dolnośląskiego, 

 

realizujący szeroko pojęte funkcje informacyjne oraz promocyjne nt. Województwa 

Dolnośląskiego, a także zawierający elementy edukacyjne oraz pewne specjalizowane 

narzędzia dla jednostek publicznych. Minimalnym punktem odniesienia funkcjonalności 

portalu będą rozwiązania przyjęte w innych, bliźniaczych rozwiązaniach tego typu (np. portal 

Wrota Małopolski, Wrota Podlasia itp.). Zakłada się, że portal e-DolnySlask będzie bogatszy o 
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funkcjonalności agregujące dane i informacje ponadinstytucjonalne dotyczące wszelkich 

aspektów geografii, historii, turystyki, inwestycji, itp. województwa dolnośląskiego. 

Portal obejmie następujące grupy zagadnień tematycznych: 

1.1.1 Obszar „e-administracja” obejmujący: 

1.1.1.1 System tworzenia i udostępniania aktów prawnych, decyzji i zarządzeń JST 

Podstawowe, wymagane cechy systemu: 

• Tworzenie i konsultowanie projektów aktów prawnych w oparciu o mechanizmy 

pracy grupowej  

• Możliwość przeszukiwania i prezentacji ujednoliconego tekstu aktów prawnych 

• Wyszukiwania wersji aktów prawnych aktualnych na zadany dzień 

• Repozytorium projektów dokumentów wraz z mechanizmami wersjonowania 

• Edycja wersji roboczych dokumentów na potrzeby zespołów roboczych 

• Wspólne i indywidualne terminarze prac 

• Baza referencyjna aktów prawa miejscowego 

• Mechanizmy dostępu do aktów prawnych wyższych szczebli 

• Mechanizmy udostępniania uchwalonych aktów prawa lokalnego do publikacji w 

oficjalnych publikatorach regionalnych i / lub centralnych 

 
1.1.1.2 „e-learning” 

Podstawowym celem utworzenia systemu e-learningowego jest stworzenie 

podstawowej, nowoczesnej platformy szkoleniowej dla pracowników regionalnych JST i 

ich jednostek zależnych na terenie woj. Dolnośląskiego. Serwis ten będzie miał przede 

wszystkim za zadanie: 

• przejęcie dużej części funkcji szkoleniowych ukierunkowanych na ustawiczne 

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji urzędników;  

• wprowadzanie wybieralnych przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli w 

zakresy obowiązków i uprawnień wynikających z uzyskanych mandatów. 

Realizacja powyższych cech będzie polegała na udostępnianiu uprawnionym 

użytkownikom odpowiednich kursów e-learningowych, szkoleń interaktywnych i 

prezentacji multimedialnych o różnych poziomach prezentowanej wiedzy. 

Ze względu na planowany bardzo szeroki zakres szkoleń, należy zwrócić szczególną 

uwagę na konstrukcję środowiska autorskiego, która zagwarantuje odpowiednią jakość i 

skuteczne wersjonowanie poszczególnych kursów. 

Specyfikacja i zawartość poszczególnych szkoleń i prezentacji będzie przygotowywany 

przez odpowiednie zespoły beneficjenta lub wg ich wytycznych przez podmioty 

zewnętrzne. 

 
1.1.2  "e-edukacja" 

1.1.2.1 Oferta edukacyjna i baza wiedzy 

Prezentowany zestaw informacji będzie zawierał propozycje nauczania, studiów, 

studiów podyplomowych, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji szkoleniowych w 

obszarach specyficznych dla regionu. 
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Usystematyzowane, skatalogowane i zapisane w bazie wiedzy materiały będą 

umożliwiały użytkownikowi portalu szybkie dotarcie do interesującego go zestawu 

informacji. 

1.1.2.2 Biblioteka 

System powinien udostępnić moduł dostępowy do bibliotek Województwa 

Dolnośląskiego. W systemie powinno być możliwe przeglądanie listy bibliotek, 

przeszukiwanie zasobów katalogowych wybranych bibliotek (wybór listy lub wskazanie 

regionu na mapie). Dostęp do zasobów powinien być otwarty. Wymaganym protokołem 

dostępu do danych powinien być Z39.50.  

System powinien realizować współpracę z systemami opartymi o biblioteczno-

informatyczną normę PN-ISO 23950:2002 o nazwie "Informacja i dokumentacja - 

Pobieranie informacji (Z39.50) - Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu", 

stosowanym przez wiele bibliotek uczelni wyższych m.in. Politechnikę Wrocławską. 

Norma 23950 (znana wcześniej pod nazwą Z39.50) należy do rodziny standardów 

ułatwiających wzajemne porozumiewanie się różnych systemów komputerowych w 

dziedzinie Information retrieval. Dotyczy warstwy aplikacyjnej oprogramowania 

działającego wg schematu klient/serwer i znajduje zastosowanie w wyszukiwaniu 

informacji z baz danych. Jej implementacja polega na stworzeniu odpowiednich 

interfejsów programistycznych zarówno w "serwerze" udostępniającym zasoby 

informacyjne, jak i "kliencie", który po te zasoby sięga. 

System winien umożliwiać współpracę z systemem równoległego przeszukiwania 

polskich katalogów bibliotecznych korzystającym z protokołu Z39.50. (KaRo - 

http://karo.umk.pl/Karo/). 

Na świecie powstało już wiele bezcennych zasobów bibliograficznych, udostępniających 

zgodnie z nim darmowo swoje dane, jak np. biblioteka Kongresu Amerykańskiego. 

 
1.1.2.3 e-czytelnia 

 
System powinien umożliwiać przeglądania zdigitalizowanych zasobów udostępnianych 

przez biblioteki. Dostęp do czytelni powinien być otwarty i bezpłatny.  

Moduł powinien być zintegrowany z istniejącymi tego typu rozwiązaniami np. z 

Dolnośląską Biblioteką Cyfrową, 

 

1.1.2.4 otwarte kursy e-learningowe 

 
Jako jeden z podstawowych mechanizmów edukacyjnych, portal będzie udostępniał 

wszystkim zainteresowanym szeroko pojęte treści edukacyjne w postaci otwartych, 

bezpłatnych kursów e-learningowych. W zasadniczej części powinny one dotyczyć 

wiedzy o regionie (np. „Struktura samorządu terytorialnego”, „Podstawowe zadania 

poszczególnych JST w kontaktach z petentem”, „Praktyczna interpretacja przepisów, 

ustaw, zarządzeń”, „Jak kontaktować się z urzędem”, „Nasze prawa w kontaktach z 

urzędem”…). Dopuszcza się również wykorzystywanie tego mechanizmu przez 

organizacje non-profit (szkoły, fundacje, organizacje pozarządowe) do prezentowania 

wiedzy o swojej działalności i propagowania zachowań pro-społecznych. 

 



Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 
„e-Dolny Śląsk” 

 

53 

1.1.3  „e-region” 

Obszar zawierać będzie zestawienie danych statystycznych o regionie agregowanych do 

dowolnych poziomów struktury samorządowej woj. Dolnośląskiego (województwo, 

powiat, gmina, miasto). 

Opisy będą obejmowały następujące grupy zagadnień: 

• Pogłębiona fizjografia Dolnego Śląska, 

• Charakterystyka środowiska przyrodniczego z podziałem na regiony i subregiony 

• Lista obszarów chronionych z uwagi na ich walory przyrodnicze. 

• Interaktywne mapy obrazujące położenie ww. obszarów. 

• Interaktywne mapy obrazujące zasoby naturalne Dolnego Śląska 

• Zarys historii regionu. 

• Współczesny podział administracyjny, wcześniejsze podziały administracyjne po II 

Wojnie Światowej 

 

1.1.3.1 „e-gospodarka” 

 
Będzie to część portalu przeznaczona do promocji przedsiębiorczości regionalnej różnych 

szczebli. Będzie zawierała informacje ułatwiające rozpoczynanie działalności 

gospodarczej (przepisy prawa, procedury, porady) jak również informacje ułatwiające 

nawiązywanie i rozwój współpracy regionalnej w różnych dziedzinach gospodarki. W 

szczególności Portal powinien zawierać możliwie wszystkie informacje przyczyniające się 

do wspierania rozwoju drobnych przedsiębiorstw lokalnych i mikroregionalnych 

działających w dziedzinach związanych z promocją regionu (turystyka, agroturystyka, 

produkty regionalne itp.) 

Portal ten powinien stać się również forum wymiany doświadczeń pomiędzy biznesem a 

lokalnymi i regionalnymi organami rządowymi i samorządowymi. 

Kolejnym ważnym elementem tego obszaru będzie Centrum Informacji Europejskiej, 

którego zadaniem będzie prezentacja informacji dotyczących m.in. źródeł finansowania 

sektora MSP, polityki UE dotyczącej wdrażania systemów jakości, standaryzacji i 

certyfikacji, tworzenia jednolitego rynku oraz innych informacji unijnych. 

Ponadto portal będzie zawierał następujące elementy: 

• elektroniczna wersja informatora gospodarczego (w różnych wersjach 

językowych) 

• baza firm z możliwością umieszczania danych firm, przedsiębiorstw 

poszukujących np. partnerów do prowadzenia projektu 

• linki do instytucji (agencji rozwoju regionalnego, izb gospodarczych, specjalnych 

stref ekonomicznych, parków technologicznych i przemysłowych, urzędu pracy, 

urzędu statystycznego) 

• informacje i aktualności dotyczące konferencji wydarzeń gospodarczych w 

regionie (możliwość zamieszczenia prezentacji Power Point, galerii zdjęć itp.), 

• informacje o ofertach inwestycyjnych gmin i powiatów Dolnego Śląska. 
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1.1.3.2 e-innowacje (rozwój regionalny) 

 
Informator - część portalu odpowiedzialna za promowanie zachowań innowacyjnych. 

Zawierać będzie m. in.: 

• bazę projektów innowacyjnych realizowanych na Dolnym Śląsku; 

• bazę przedsięwzięć z zakresu tworzenia infrastruktury dla innowacji; 

• bazę usług naukowo-laboratoryjnych dla przedsiębiorstw, świadczonych przez 

jednostki naukowe oraz baza innowacyjnych ofert/rozwiązań; 

• bazę firm najbardziej innowacyjnych na terenie Dolnego Śląska; 

• przewodnik finansowania stanowiący zbiór informacji/przewodników/linków na 

temat programów finansujących działania innowacyjne – jak pozyskać dotacje dla 

firm – doradztwo z zakresu finansowania/dotacji; 

• poradnik jak rozpocząć wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie; 

• bazę instytucji proinnowacyjnych w regionie, które zajmują się kwestiami 

innowacyjności; 

• „Akademię innowacji” – zamieszczenie na portalu wykładów/prezentacji/szkoleń 

z różnych dziedzin związanych z innowacjami. 

 
1.1.3.3 e-praca 

 
Część portalu prezentująca oferty pracy z regionu. Będzie przygotowywana we 

współpracy z lokalnymi urzędami pracy. Wdrożenie e-pracy pozwoli umieszczenie w 

jednym miejscu ofert pracy z różnych miejscowości, co powinno znacząco ułatwić 

znalezienie zatrudnienia w regionie. 

Ważnym elementem tej części portalu będzie również baza wiedzy specjalistycznej 

dotyczącej zatrudnienia prezentowana zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i 

pracownika.  

Podstawowymi elementami tej części portalu będą: 

• baza propozycji praktyk oraz stażu dla studentów i pracowników naukowych w 

innowacyjnych przedsiębiorstwach; 

• Portal wymiany informacji o pracy; 

• Integracja informacji o zatrudnieniu przypisana do jednostki zamieszczonej w 

bazie systemu; 

• Profilowanie informacji dla poszukujących pracy wg zadanych kryteriów; 

• Prezentacja ofert pracy wg podstawowego podziału na: 

• wg listy JST 

• wg listy Powiatowych Urzędów Pracy 

• Wojewódzki Urząd Pracy 

 
1.1.3.4 Komunikacja w regionie 

 
Prezentacja podstawowych informacji na temat połączeń komunikacyjnych w regionie w 

tym wyszukiwanie optymalnych połączeń międzymiastowych, planów dotyczących 

Rozwoju komunikacji regionalnej. 
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Baza będzie prezentowała gromadzone dane o komunikacji regionalnej np. Dolnośląskie 

Koleje Dojazdowe. 

 

1.1.3.5 Regionalna baza Informacji teleadresowych o jednostkach samorządu 

terytorialnego WD i innych organizacjach o profilu regionalnym 

 
Baza będzie prezentowała dane teleadresowe jednostek i instytucji regionalnych z 

zachowaniem ich struktur organizacyjnych (według modelu drzewa). Każdą informację 

adresową będzie można zaprezentować (zlokalizować) na mapie regionu. 

 

1.1.3.6 „e-kultura” 

 
Zawartość działu będzie podzielona na dwie zasadnicze części: 

• Serwis aktualności kulturalnych, zawierający także listę instytucji kultury, 

odwołania do ich serwisów WWW, itp. 

• Prezentacja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. 

 
Ze względu na dużą reprezentację obiektów dziedzictwa kulturowego występującą w 

województwie dolnośląskim obszar ten powinien być unikalny w zakresie dostępności i 

jakości publikowane materiału. Zakłada się w związku z tym ścisłą współpracę w tym 

zakresie ze środowiskiem naukowym regionu. Pozwoli to na publikację materiałów na 

odpowiednim poziomie merytorycznym – posiadających właściwą reprezentatywność 

historyczną. 

 
Zakres informacji historycznych prezentujących materialny dorobek kulturalny, w tym: 

• Wykaz panujących wraz z podstawowymi danymi genealogicznymi z podaniem 

obszaru i czasu panowania + zestawienia wg księstw + tablice genealogiczne 

• Zestaw kilku / kilkunastu interaktywnych map historycznych obrazujących 

najważniejsze momenty z historii regionu. 

• Interaktywna mapa ilustrując współczesny podział administracyjny, a także 

wcześniejsze podziały administracyjne po 1945 r. 

• Dawne nazwy miejscowości oraz części miejscowości i osad zaginionych 

(pierwotna, używana na pocz. XX w., używana w 1945 r.), oraz obiektów 

fizjograficznych, wykaz ważniejszych wystąpień nazw, pełna etymologia 

• Podstawowe dane dla najcenniejszych (docelowo dla wszystkich - 7 890 obiektów 

wg. stanu na 31 grudnia 2008 r.) obiektów zabytkowych znajdujących się na 

terenie woj. Dolnośląskiego  

• Lista artystów śląskich: podstawowe dane (lata życia/działalności) dla artystów 

działających do poł. XIX w. (docelowa pojemność bazy na poziomie 4500 

rekordów) i dla działających w okresie późniejszym (docelowa pojemność bazy na 

poziomie 3000 rekordów). 

• Pogłębione biogramy artystów wraz z przypisanymi im dziełami (docelowa 

orientacyjna pojemność bazy na poziomie 1000 rekordów) 

• Baza danych pozycji ikonograficznych (docelowa pojemność na poziomie 15000 

rekordów, z tego co najmniej 250 ze zbiorów zagranicznych).  
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• Prezentacja multimedialna najważniejszych obiektów zdigitalizowanych w 

technologii 3D (docelowa pojemność bazy na poziomie co najmniej 100 

rekordów) 

• Prezentacja multimedialna najważniejszych zdigitalizowanych zasobów 

historycznych udostępnionych w „e-czytelni” (docelowa pojemność bazy na 

poziomie co najmniej 3000 rekordów). 

• Bibliografia Dolnego Śląska 

 
1.1.4 „e-turystyka” 

 

Prezentacja walorów i atrakcji województwa, informacji ważnych dla gości i turystów, 

możliwość planowania wycieczek, tras, prezentacja na mapie, także oznaczanie atrakcji 

turystycznych i zabytków, wykorzystując zasoby części „administracja-kultura”. 

Prezentacja informacji o bazie noclegowej, oznaczenie elementów infrastruktury 

„turystyki aktywnej”: wypożyczalnie sprzętu (rowerów, sprzętu pływającego, quadów, 

inne) a także wirtualny przewodnik pozwalający planować logistykę turystyczną, 

zawierający praktyczne informacje użyteczne dla turystów (w nagłych wypadkach gdzie 

szukać pomocy najbliżej, gdzie będzie dyżurować szpital, apteka, etc). 

Wsparcie informacyjne (predefiniowane informacje) dla różnych grup turystów: 

agroturystyka, turystyka piesza, rowerowa, miejsca campingowe, camper-turystyka, itp. 

Dla zalogowanych użytkowników możliwość kreowania własnych tras, zamieszczania zdjęć 

z odwiedzonych miejsc, opisów tras, prezentacji zdjęć nagrań. 

 

1.1.4.1 Integracja z mapą elektroniczną 

 
Cyfrowa, skalowalna mapa połączona z bazami danych pozostałych obszarów i 

podsystemów, umożliwiająca wyszukiwanie informacji na zaznaczonym obszarze (tak jak 

w google maps), lub wg typowych kryteriów podziału administracyjnego (gmina, powiat, 

nazwa miejscowości). 

Podsystem techniczno-usługowy zapewniający warstwę prezentacji dla wszystkich 

obiektów przypisanych lokalizacyjnie (posiadających adres) występujących w zasobach 

informacyjnych portalu. Prezentacja obiektów na mapie cyfrowej z możliwością 

zastosowania geolokalizacji do poziomu adresu (kod pocztowy, nazwa ulicy, nr bramy). 

Szczególnie istotny element części: e-turystyka – zwłaszcza w zakresie prezentowania 

szlaków i tras oraz planowania logistycznego (co ważnego, interesującego, potrzebnego 

w nagłej sytuacji znajduje się w pobliżu planowanych tras). 

 
1.1.4.2 "e-sensor" 

 
e-Sensor to obszar portalu służący prezentacji informacji dostarczanej z otoczenia 

zewnętrznego systemu przez osoby prawne/osoby fizyczne, które dobrowolnie je 

udostępnią. Informacje te dotyczą otoczenia i środowiska na obszarze województwa. Do 

informacji takich należeć będą m.in.:  
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• przekazy z kamer zainstalowanych w różnych punktach województwa przez 

instytucje/osoby fizyczne (np. ruch z wybranych miejsc systemu drogowego, ze 

stoków narciarskich itp.), 

• przekazy z czujników/systemów monitorujących stan środowiska naturalnego 

zainstalowanych w różnych punktach województwa przez instytucje/osoby 

fizyczne (jak np. tablica wskazująca parametry środowiska naturalnego 

Politechniki Wrocławskiej), 

• przekazy z czujników/systemów monitorujących elementy pogody 

zainstalowanych w różnych punktach województwa przez instytucje/osoby 

fizyczne. 

System ma umożliwić agregację i prezentację informacji zbieranej z „sieci czujników”. 

„Sieć czujników” stanowić będą zewnętrzne systemy monitoringu (systemy gromadzenia 

danych) lub urządzenia pomiarowe, wizyjne lub inne stanowiące elementy systemów 

monitoringu. 

System winien współpracować (udostępniać interfejs wymiany danych) z istniejącymi lub 

budowanymi sieciami czujników (sieciami sensorycznymi) np. z projektami uczelnianym 

(projekt Sensor Politechniki Wrocławskiej). 

System udostępni interfejs umożliwiający dostarczanie i umieszczanie takiej informacji 

po uprzedniej autoryzacji. Akceptowane materiały powinny mieć charakter „plików” lub 

strumieni danych o określonej formie. Publikacja materiałów ma podlegać procedurze 

zgłaszania, akceptami i publikacji materiałów wspólnej dla całego portalu e-DolnyŚląsk. 

Publikowane materiały powinny być opisywane słowami kluczowymi, pozwalającymi na 

ich wyszukanie z wykorzystaniem internetowych „wyszukiwarek”. Publikowane 

materiały powinny być zintegrowane z elektroniczną mapą. 

 
1.1.5 „e-zdrowie” 

 

Prezentacja zintegrowanych podstawowych informacji o placówkach medycznych 

(publicznych i prywatnych) zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska i usługach 

medycznych realizowanych na tym obszarze. Dane powinny zawierać godziny otwarcia, 

dyżury, zakres oferowanych usług, specjalności, także dla aptek i sanatoriów. Te ostatnie 

mogą stanowić także element komplementarny lub składowy informacji zawartych w 

części „administracja-turystyka”. 

Publikowane materiały powinny być zintegrowane z elektroniczną mapą. Publikowane 

materiały powinny być opisywane słowami kluczowymi, pozwalającymi na ich wyszukanie 

e-zdrowie będzie stanowić także miejsce publikowania przez UMWD założeń regionalnej 

polityki zdrowotnej  

 

1.1.5.1 System winien umożliwiać zamieszczanie informacji o świadczonych usługach 

medycznych pod warunkiem zgody na poddanie się ocenie pacjentów 

(klientów/użytkowników usług medycznych). System winien umożliwiać 

użytkownikom możliwość oceny usług medycznych (po autoryzacji) 

umieszczanych następnie (po usunięciu cech personalnych) w portalu 

1.1.5.2 System będzie dostępny z każdego terminala (włącznie z mobilnymi). Będzie 

dostarczał informacji związanych z możliwościami i procedurami udzielenia 
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pomocy w danej lokalizacji. Będzie dostarczał informacji o czynnych/dyżurnych 

aptekach. Publikowane materiały powinny być zintegrowane z elektroniczną 

mapą.  

1.1.5.3 System gromadzi dane w bazie wiedzy w obszarze leków (ich oddziaływania, 

zamienników etc.) 

1.1.5.4 System powinien pozwolić na definiowanie dowolnej liczby tablic ogłoszeń w 

obszarze sprzętu i aparatury medycznej (obszar moderowany) typu (sprzedam, 

kupię, zamienię, wolontariat). Tablice definiują obszary tematyczne ogłoszeń. 

1.1.5.5 Dobrowolny ranking jednostek medycznych. 

1.1.5.6 System będzie umożliwiał zamieszczenie opinii zarejestrowanych użytkowników 

o jakości świadczonych usług. Umożliwi to stworzenie obiektywnego rankingu 

placówek służby zdrowia na terenie województwa 

 

1.1.6 "e-społeczność" 

 

Portal przeznaczony do promowania i wspierania zachowań społecznościowych, 

aktywizacji ludzi i zachęcanie do tworzenia grup i środowisk - społeczności lokalnych.  

Wymagane cechy obszaru: 

• JakToZrobić - poradnik jak załatwiać formalności związane z różnymi aspektami 

aktywności zawodowej lub prywatnej. 

• System ma możliwość tworzenia moderowanych forów dyskusyjnych związanych z 

każdą założoną grupą społecznościową. Widoczność poszczególnych wątków dla osób 

nie będących członkami danej grupy powinna być zależna od parametru ustalanego 

przez moderatora grupy. Wpisy są możliwe jedynie dla zarejestrowanych 

użytkowników. W poszczególnych postach istnieje możliwość dodawania plików 

(zdjęć, dokumentów) o zadanych parametrach (ograniczeniach). 

• System powinien umożliwiać umieszczanie ogłoszeń skierowanych do członków danej 

grupy społecznościowej. Informacje o umieszczeniu ogłoszenia powinny zostać 

automatycznie przesłane do członków grupy 

 

1.1.6.1 Bank czasu i wolontariat 

 
Rolą banku czasu byłoby skupienie informacji nt. możliwości pracy na zasadach 

wolontariatu na rzecz np. hospicjum lub organizacji pomagającej osobą 

niepełnosprawnym. Organizacje takie mogłyby umieścić w systemie ogłoszenie 

przeznaczone dla osób chcących poświęcić swój wolny czas na pomoc innym. Bank czasu 

pozwoliłby zagregować ogłoszenia o potrzebnych wolontariuszach w jednym miejscu. 

 

1.1.6.2 Informator dla (nie)pełnosprawnych 

 
Informacje o miejscach przyjaznych dla niepełnosprawnych wraz z ich wizualizacją na 

mapie. 
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1.1.6.3 Platforma konsultacji społecznych 

 

Część portalu umożliwiająca wyrażanie swoich opinii i życzeń odnośnie wybranych 

aspektów życia.   

System powinien umożliwić badanie opinii użytkowników serwisu za pomocą ankiet oraz 

skończonego zbioru możliwych odpowiedzi. Udział w ankiecie może być otwarty lub 

ograniczony do zarejestrowanych użytkowników portalu e-DolnyŚląsk lub członków 

wybranych grup społecznościowych. Głosowanie powinno być możliwe w określonych 

ramach czasowych. Ankiety powinny być opisywane wybranymi, zawartymi w 

repozytorium definiowanym przez moderatorów/administratorów słowami kluczowymi. 

 

1.1.6.4 Platforma aktywizacji inicjatyw obywatelskich 

 
W powiązaniu z wdrożeniem portalu informacyjno – społecznościowego uruchomiony 

zostanie zintegrowany z nim serwis mający na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości 

życia w regionie oraz będący jedną z metod aktywizacji inicjatyw obywatelskich. 

Typowe zgłoszenia podejmowane przez serwis dotyczą informowania o osobach i 

sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenie dla społeczności, naruszeń w zakresie 

ochrony środowiska, itp., np. zgłoszenia o zalegających na drogach przeszkodach, 

nielegalnym składowaniu odpadów, awariach urządzeń miejskich (toalet, parkomatów, 

oświetlenia, itp.). Serwis ma także na celu pełnienie funkcji informacyjnej o zadaniach i 

ofercie usług świadczonych w tym zakresie przez JST. 

Ideą wprowadzenia usługi w regionie jest także możliwość zgłaszania inicjatyw 

obywatelskich, od prozaicznych, np. sugestie rozwiązań usprawniających komunikację 

miejską, sygnalizowania potrzeb i oczekiwania w zakresie budowy obiektów i terenów 

użyteczności publicznej, po rozwiązania poprawy funkcjonowania instytucji i urzędów 

administracji. 

 

1.1.6.5 Zawartość informacyjna platformy 

 
Zgłoszenia zarejestrowane w portalu będą kierowane do administratorów i objęte 

spójną procedurą postępowania. 

 
Portalowa platforma usług powinna wspierać poprzez udostępnienie i zintegrowanie 

dodatkowych kanałów komunikacji: 

• dla anonimowych i zarejestrowanych użytkowników serwisu: 

• możliwość rejestracji zgłoszeń poprzez elektroniczne formularze 

dostępne w portalu 

• dostęp do bazy wiedzy i bazy  często zadawanych pytań i odpowiedzi 

(FAQ) 

• dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, m.in. możliwość monitorowania 

statusu zgłoszeń, z dostępem do: 

• treści zgłoszeń wysłanych przez e-mail / SMS / MMS 

• skanów zgłoszeń przesłanych pocztą tradycyjną 
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• zaawansowania realizacji interwencji i spraw podjętych w wyniku 

dokonanych zgłoszeń. 

 
Zgłoszenia anonimowe i autoryzowane, po ich zakwalifikowaniu w centrum obsługi, 

zostaną przekazane do służb odpowiednich JST w celu podjęcia stosownych działań 

interwencyjnych, prewencyjnych lub planistycznych będących w ich gestii. 

Postęp działań w ramach podjętych interwencji będzie mógł być monitorowany, a wyniki 

podjętych zgłoszeń i inicjatyw będą zasilały bazę wiedzy dostępną w portalu. 

 
1.1.6.6 Funkcjonalność zintegrowanego centrum obsługi serwisu 

Zgłoszenia rejestrowane w portalu oraz napływające poprzez mail / SMS / MMS będą 

kierowane do centrum obsługi serwisu, którego obsługa będzie korzystała z portalu 

intranetowego, którego funkcjonalność powinna umożliwiać: 

• integrację z serwisem portalu internetowego w zakresie podejmowania 

zarejestrowanych zgłoszeń, 

• rejestrację zgłoszeń napływających pocztą tradycyjną, 

• rejestrację zgłoszeń generowanych automatycznie przez dedykowane systemu 

monitorujące, w tym przez system analizy danych wideo monitoringu, 

• kategoryzację zgłoszeń, 

• możliwość integracji z systemami JST w celu wymiany informacji o realizacji 

spraw podjętych w wyniku zarejestrowanych zgłoszeń, 

• kierowanie zgłoszeń do realizacji przez odpowiednie JST zgodnie z przyjętymi i 

zaimplementowanymi w systemie procedurami workflow, 

• aktualizację statusu realizacji zgłoszeń w portalu. 

 
1.1.6.7 Tablica ogłoszeń 

 
System powinien pozwolić na definiowanie dowolnej liczby tablic ogłoszeń typu 

(sprzedam, kupię, zamienię, wolontariat). Tablice definiują obszary tematyczne 

ogłoszeń.  

Poszczególne tablice powinny być opisywane nazwą kategorii/tematem pozwalającym 

na zbudowanie struktury tablic. Dodatkowo należy dla każdej z tablic przypisać zestaw 

słów kluczowych, pozwalających na łatwe ich wyszukanie za pomocą internetowych 

narzędzi wyszukujących. Ogłoszenia powinny być definiowane w ściśle określonym 

formacie. 

 
1.1.7 „e-samorząd” 

 

„e-samorząd” to część portalu mająca zapewnić budowanie świadomości samorządności 

poprzez promocję działań JST oraz „wieści z regionu”. Budowanie wiedzy mieszkańców o 

realizowanych działaniach administracji samorządowej i rządowej.  

Portal e-samorząd powinien być narzędziem poprawy wzajemnej komunikacji oraz 

efektywności współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, gospodarczymi oraz 

osobami realizującymi wspólne projekty a także zaangażowanymi w rozwój lokalnych 

społeczności. Projekt jest też adresowany do wszystkich podmiotów, które w ramach 
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swojej działalności ściśle współpracują lub pozostają w stosunku zależności z innymi 

podmiotami publicznymi, organizacjami lub osobami. W szczególności dotyczy to 

Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostek zależnych. 

E-samorząd powinien być zrealizowany poprzez opracowanie portalu klasy G2G (ang. 

Government to Government), wspierającego pracę grupową i ułatwiającego komunikację 

pomiędzy współpracującymi podmiotami. Portal będzie dostarczał wyizolowanych 

środowisk dla poszczególnych grup podmiotów, z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa dostępu i ochrony danych. 

 

1.1.7.1 WebTV 

 
Web Tv przeznaczony jest do stworzenia multimedialnego kanału informacyjnego dla 

Urzędu Marszałkowskiego i podmiotów z nim współpracujących. Ma wspierać i 

uatrakcyjnić formę przekazu a jednocześnie stworzyć możliwość uczestniczenia w czasie 

rzeczywistym w wydarzeniach istotnych dla regionu (transmisja „live” ważnych 

wydarzeń). 

System musi umożliwiać umieszczanie strumienia wizyjnego wraz z towarzyszącym mu 

dźwiękiem na dedykowanej stronie portalu w trybie dostępnym dla typowych narzędzi 

programowych stosowanych przez użytkowników. 

System musi umożliwiać emisję/reemisję sygnału wizyjnego wraz z towarzyszącym mu 

dźwiękiem w jakości skalowalnej w zależności od pasma klienckiego (o jakości nie 

przekraczającej poziomu jakości przekazu telewizyjnego PAL SD). 

System powinien współpracować z dostępnym i stosowanym oprogramowaniem klienta, 

służącym do odbioru i wyświetlanie treści video, ale powinien też udostępniać 

dedykowane oprogramowanie klienckie umożliwiające dekodowanie emitowanego 

strumienie wraz z monitorowaniem pasma transmisji 

 

 
Rysunek 3. Schemat techniczno-funkcjonalny prezentujący założenia podsystemu WebTV 
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1.1.7.2 Centrum Prasowe 

 
Część portalu prezentująca informacje regionalne, usystematyzowane według różnych 

kategorii (np. aktualności, urbanistyka, samorząd, inicjatywy społeczne itp.) i w podziale 

zgodnym ze strukturą samorządową regionu (województwo, powiat, gmina, 

miejscowość, osiedle, ulica…). 

Ponadto Centrum Prasowe będzie zawierać bazę ciekawych publikacji (czasopism, 

książek, e-publikacji) z regionu. 

 

1.1.7.3 Videobanery 

 
Videobanery przeznaczone są do stworzenia multimedialnego kanału informacyjnego 

dla społeczeństwa Dolnośląskiego i zapewnią wymianę treści z portalu poprzez 

całodobową prezentację informacji regionalnych, usystematyzowanych według różnych 

kategorii (np. wiadomości lokalne, samorząd, inicjatywy społeczne itp.) i w podziale na 

grupy tematyczne. Dodatkowo system pozwoli na zdalne zarządzanie i prezentowanie 

wybranych treści przygotowanych ze względu na indywidualne informacje lokalne i 

przedsięwzięcia o skali regionalnej. 

 
1.1.8 Mapa elektroniczna 

 

Cyfrowa, skalowalna mapa połączona z bazami danych pozostałych obszarów i 

podsystemów, umożliwiająca wyszukiwanie informacji na zaznaczonym obszarze (tak jak 

w google maps), lub wg typowych kryteriów podziału administracyjnego (gmina, powiat, 

nazwa miejscowości). Element bazujący na imporcie zasobów GIS istotnych dla 

zarządzania wiedzą o regionie. 

 

1.2  Założenia techniczno-projektowe dla portalu „e-Dolny Śląsk” 

 

Poniższe wymagania dotyczą wszystkich obszarów i aplikacji wchodzących w skład systemu. 

 

1.2.1 Platforma zarządzania treścią, strukturą techniczną i bezpieczeństwem informacji 

 

W zakresie powyższej funkcjonalności znajdują się następujące funkcje: 

 

1.2.1.1 Zarządzanie treścią portalu 

 

Portal województwa dolnośląskiego będzie zbudowany w oparciu o mechanizmy CMS, 

pozwalające na automatyczne / półautomatyczne / ręczne wypełnianie go treścią przez 

pracowników merytorycznych, nieposiadających wykształcenia informatycznego. 

Przyjęcie takiej technologii pozwoli na znaczące skrócenie drogi pomiędzy koncepcją 

informacji a jej opublikowaniem. System będzie umożliwiał dynamiczne tworzenie ról 

indywidualnych dla poszczególnych użytkowników w oparciu o następujące role 

podstawowe: autor, redaktor, recenzent (moderator), administrator (administracja 
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sekcją portalu) i superadministrator (administracja całością systemu, w tym konfiguracja 

i uprawnienia). Dla zapewnienia odpowiedniej jakości publikowanych treści oraz 

bezpieczeństwa informacji w portalu niezbędne jest zastosowanie poniższych 

mechanizmów. 

 

1.2.1.1.1 Zarządzanie zakresem portalu 

 
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość tej funkcjonalności będzie ona dostępna 

wyłącznie upoważnionym superadministratorom. Rola ta udostępni uprawnienia do 

generowania nowych portali, obszarów tematycznych, zarządzania layoutem, 

tworzenia i moderowania grup społecznościowych itp. Zadaniem 

superadministratora jest również nadzór nad bezpieczeństwem informacji 

udostępnianych na portalu oraz realizacja obowiązków wynikających ze 

szczegółowych przepisów prawa (m.in. obowiązki wynikające z ustawy o ochronie 

danych osobowych) 

 

1.2.1.1.2 Zautomatyzowany mechanizm digitalizacji dokumentów 

 

Mechanizm, przeznaczony dla obszaru „System tworzenia i udostępniania aktów 

prawnych…”, oparty na sztucznych sieciach neuronowych przeznaczony do 

automatycznego digitalizowania dokumentów wraz z jego pełnym rozpoznaniem i 

oznaczaniem. Zeskanowany/tworzony dokument byłby przetwarzany przez 

oprogramowanie, który będzie automatycznie określało typ dokumentu (uchwała, 

rozporządzenie itp.), oraz tworzyło automatycznie zestaw metadanych o dokumencie 

w celu jego indeksacji w systemie. Metadane będą automatycznie rozszerzane o 

zestaw słów kluczowych pozyskanych z treści dokumentu, pozwalających na szybkie 

wyszukiwanie kontekstowe. 

 

1.2.1.1.3 Mechanizm przygotowywania treści 

 
Jest to mechanizm przeznaczony dla roli „autor”. Rolę autora będzie pełnił każdy z 

użytkowników biorący udział w przygotowaniu materiałów do publikacji. W skład 

tego mechanizmu wchodzą aplikacje do edycji tekstów i grafiki uzgodnione na etapie 

projektu technicznego portalu. Opracowane materiały autorskie są przekazywane do 

zatwierdzenia i publikacji przez rolę „redaktor”. 

 

1.2.1.1.4 Mechanizm zatwierdzania i publikacji nowych treści 

 
Jest to mechanizm przeznaczony dla roli „redaktor”. Pozwala na zarządzanie 

materiałami przygotowanymi przez autorów, aż do etapu publikacji włącznie. Do 

zadań redaktora należą: ocena materiału pod względem merytorycznym i 

technicznym, korekta edytorska oraz publikacja. Mechanizm ten pozwala na 

zarządzanie treścią całego portalu zgodnie z zasadami organizacyjnymi przyjętymi w 

UMWD. 
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Recenzent współpracuje z Redaktorami w zakresie merytoryczne oceny publikacji 

oraz ew. korekty. Może też dbać o całościową jakość merytoryczną sekcji portalu 

(ekspert merytoryczny). 

Rola Moderatora będzie potrzebna w tych obszarach, które będą zawierały 

mechanizmy społecznościowe. Moderator ma dbać przede wszystkim o 

przestrzeganie odpowiednich regulaminów oraz o zgodność z merytorycznym 

zakresem danej sekcji portalu. 

 

1.2.1.1.5 Mechanizm (narzędzie) umożliwiający umieszczanie zwizualizowanych 

obiektów 3D na mapie cyfrowej. 

 
System winien być otwarty i umożliwiać umieszczanie i prezentację obiektów 

stworzonych przez narzędzia należące do jednej z poniższych grup: 

• Programy typu CAD/CADD/CAM do architektonicznego oraz 

inżynierskiego projektowania i modelowania 3D, 

• Programy do projektowania, modelowania i prezentacji 

trójwymiarowej, np. 3D Studio Max, 3D Studio VIZ, Autodesk VIZ 4, 

AccuRender, ShapeCapture, 

• Technologia API (Application Programming Interface), np. aplikacje 

oparte na OpenGL, DirectX, Fahrenheit czy też Java3D,  

• Narzędzia internetowe, np. język skryptowy VRML lub inne rodzaje 

oprogramowania: Macromedia Flash, X3D, GeoVRML, Java Applets, 

• Zaawansowane specjalizowane techniki i systemy, np. VIT NRC (Visual 

Information Technology group of the National Research Center 

Canada). 

System winien również udostępniać przestrzeń prezentacyjną dla nowo powstających 

obiektów na terenie Dolnego Śląska czy też prace dyplomowe w technice 3D uczelni 

dolnośląskich.  

Publikowane materiały powinny być zintegrowane z elektroniczną mapą. 

Publikowane materiały powinny być opisywane słowami kluczowymi, pozwalającymi 

na ich wyszukanie. Publikacja materiałów ma podlegać procedurze zgłaszania, 

akceptami i publikacji materiałów wspólnej dla całego portalu e-DolnyŚląsk. 

 

1.2.1.1.6 Mechanizm tworzenia powiązań z innymi portalami tematycznymi 

 
W przypadku rozproszenia baz źródłowych portalu należy opracować i wdrożyć 

skuteczne i bezpieczne mechanizmy powiązań pomiędzy poszczególnymi bazami i/lub 

portalami (wortalami). 

 

1.2.1.1.7 Mechanizm pracy grupowej 

 
W celu umożliwienia skutecznego zarządzania treścią portalu, gdzie nie przewiduje 

się ograniczeń co do ilości autorów i redaktorów pracujących nad jednym tematem, 

zachodzi konieczność zaimplementowania mechanizmów pracy grupowej. Zakłada 

się, że mechanizmy te będą wykorzystywały zasadę „obszarów roboczych”. Obszary 
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robocze będą udostępniały swoim użytkownikom standardowy zestaw narzędzi, 

typowych dla realizacji zadań pracy grupowej i efektywnej komunikacji. Do 

najważniejszych narzędzi pracy grupowej zaliczymy m.in.: 

• Panel administrowania obszarem roboczym; 

• Listę zadań do wykonania; 

• Indywidualizowany terminarz nadchodzących wydarzeń; 

• Tablicę aktualności / anonsów; 

• Forum dyskusyjne (z możliwością indywidualnego określania listy 

uczestników); 

• Bazę dokumentów (wraz z mechanizmami wersjonowania 

dokumentów). 

 

1.2.1.1.8 Mechanizm automatycznego centrum informacji 

 

Mechanizm ten jest oparty o program typu chatterbot. Głównym zadaniem będzie 

prowadzenie konwersacji na wybrany temat. Przygotowane zestawy odpowiedzi z 

różnych obszarów pozwalałyby osobie zainteresowanej uzyskać informacje o 

interesujących ją zagadnieniach. Na zadane pytania program ten będzie starał się 

dopasować swoją wypowiedź do danego wątku w taki sposób by udzielić jak 

najwięcej poprawnych odpowiedzi, a tym samym przekazać jak największą porcję 

informacji. Należy jednak zaznaczyć, że jakość odpowiedzi będzie ściśle zależała od 

ilości i jakości danych przechowywanych w bazie wiedzy systemu. Oznacza to, że 

odpowiednią sprawność działania mechanizm uzyska po pewnym, nie dającym się a 

priori zdefiniować, czasie funkcjonowania portalu. 

 

1.2.1.1.9 Platforma zintegrowanego centrum obsługi interwencji i inicjatyw 

obywatelskich 

 
Funkcjonalność platformy powinna zostać zrealizowana w serwisie intranetowym, w 

oparciu o systemy o funkcjonalności analogicznej do systemów klasy Service Desk 

oraz Call Center. Zadaniem platformy będzie gromadzenie, przetwarzanie i 

dokumentowanie zgłoszeń (incydentów) zarejestrowanych w portalu internetowym, 

przekazanych telefonicznie, przez SMS, MMS, mail i pocztę tradycyjną, a także 

możliwość rejestracji zgłoszeń rejestrowanych automatycznie, np. przez system 

analizy danych (np. czujników będących elementem platformy „e-sensor”). 

Zgłoszenia, automatycznie szeregowane w oparciu o typ lub klasyfikację, z 

uwzględnieniem priorytetów, będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi 

procedurami do przetwarzania dalszej obsługi w systemie. Zaangażowanie w proces 

odpowiednich służb JST będzie realizowane w zakresie analogicznym do współpracy 

w procesach zarządzania incydentem/problemem i zmianą. Obsłużone w systemie 

zgłoszenia, powinny tworzyć historię i być źródłem dla bazy wiedzy pomagającej 

sprawniej reagować w przypadku podobnych zgłoszeń. System powinien 

optymalizować proces obsługi incydentów często powtarzających się poprzez 

zastosowanie wzorców obsługi i pozwalać na łatwą konfigurację i modyfikację 

procesu. System powinien umożliwiać definiowanie i kontrolę kluczowych 
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parametrów wydajności w celu monitorowania jakości i efektywności obsługi 

zgłoszeń. System powinien udostępniać interfejs w oknie przeglądarki 

 

1.2.1.2 Zarządzanie infrastrukturą techniczną i bezpieczeństwem informacji 

 
1.2.1.2.1 Zarządzanie użytkownikami 

 
Zakłada się, że w systemie docelowym będą istniały dwie główne kategorie 

użytkowników nazwanych: 

1. Użytkownicy biorący czynny udział w utrzymaniu portalu 

(administratorzy systemowi, redaktorzy, pracownicy serwisów IT, 

administratorzy procesów bezpieczeństwa, itp.). Kategoria ta będzie 

w dalszej części określana jako „użytkownicy aktywni”. 

2. Zarejestrowani użytkownicy usług portalowych – moderatorzy i 

uczestnicy forów internetowych, uczestnicy szkoleń e-learningowych 

itp. Ta kategoria będzie w dalszej części określana jako „użytkownicy 

pasywni”. 

Zakłada się, że użytkownicy aktywni będą uzyskiwali dostęp do zasobów 

portalowych przy użyciu certyfikatów cyfrowych 

System musi posiadać następujące cechy: 

• sprawne zarządzanie (zakładanie, przydzielanie i odbieranie uprawnień, 

blokowanie, usuwanie) użytkownikami;  

• możliwość definiowania indywidualnych uprawnień użytkowników w 

oparciu o schematy adekwatne do pełnionych ról (np. administrator, 

autor, redaktor itp.); 

• zapewnić autentykację użytkowników 

• mechanizm uprawnień partnerskich do edycji treści dotyczących go 

osobiście lub podmiotu, który reprezentuje 

 

1.2.1.2.2 Generowanie i rejestracja certyfikatów dla użytkowników aktywnych  

 
System musi posiadać możliwość zarówno generowania własnych, 

komercyjnych certyfikatów cyfrowych jak i możliwość wykorzystywania 

certyfikatów kwalifikowanych do autentykacji użytkowników. Metoda ta 

pozwoli na sformalizowanie zasad bezpiecznego dostępu do zasobów portalu. 

Cecha ta będzie powiązana ze wszystkimi modułami składowymi systemu. 

 

1.2.1.2.3 Zarządzanie usługami IT 

 
Ze względu na bardzo rozbudowaną i różnorodną infrastrukturę techniczną i 

software’ową oraz potencjalną ilość użytkowników aktywnych i pasywnych 

portalu konieczne jest zbudowanie mechanizmów pozwalających na 

utrzymanie systemu w pełnej sprawności.  
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W tym celu zostanie zbudowany system zarządzania usługami IT oparty na 

standardach ITIL sformalizowanych w normie PN-ISO/IEC 20000:2007. 

Właścicielem tego systemu będą służby informatyczne UM WD. 

Ze względu na ciągły charakter działań wchodzących w skład SZUIT, utrzymanie 
tego systemu wymaga zbudowania osobnych struktur organizacyjnych 
zapewniających profesjonalną obsługę tych procesów. 
Strukturę taką docelowo można wykorzystać w szerszym programie 
informatyzacji województwa, tworząc coś w rodzaju regionalnego centrum 
utrzymania i wsparcia IT. Jednostka taka mogłaby na zasadzie hostingu lub 
kolokacji, zwłaszcza po zrealizowaniu projektu Dolnośląskiej Sieci 
Szerokopasmowej, utrzymywać szereg systemów i usług dla innych podmiotów 
publicznych oraz świadczyć wsparcie w zakresie utrzymania lub pomocy dot. IT. 

 
1.2.1.2.3.1 Narzędzie do zarządzania procesami Systemu Zarządzania Usługami 

IT 

Podstawową cechą narzędzia jest umożliwienie definiowania i zarządzania 

procesami i procedurami tworzącymi podstawę formalną Systemu Zarządzania 

Usługami IT. 

 

1.2.1.2.3.2 Narzędzie do zgłaszania i eskalacji problemów technicznych 

w funkcjonowaniu portalu 

 

Podstawowym elementem tego mechanizmu będzie aplikacja klasy „service 

desk”. Główną cechą tej aplikacji musi być możliwość rozwiązywania 

problemów sprzętowych i software’owych, zgłaszanych przez użytkowników 

(incydentów), w sposób zdefiniowany w standardowych procedurach 

serwisowych.  

Aplikacja ta będzie wykorzystywana do obsługi wszystkich modułów portalu, 

jak i innych aplikacji eksploatowanych w strukturze informatycznej UM WD. 

 

1.2.1.2.3.3 Narzędzie do gromadzenia danych o infrastrukturze IT 

 

Dla umożliwienia sprawnej realizacji powyższych cech konieczne jest 

zautomatyzowanie procesu zarządzania infrastrukturą techniczną (sprzętową i 

sotware’ową) portalu. Narzędzie to musi realizować następujące, podstawowe 

funkcje: 

• Automatyczna inwentaryzacja wszystkich aktywnych elementów 

infrastruktury; 

• Zarządzanie konfiguracją poszczególnych elementów składowych; 

• zarządzanie środkami trwałymi wchodzącymi w skład infrastruktury IT 

UM WD 

Aplikacja ta będzie wykorzystywana do obsługi wszystkich modułów portalu, 

jak i innych aplikacji eksploatowanych w strukturze informatycznej UM WD. 
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1.2.1.2.3.4 Narzędzia do śledzenia obciążenia systemu 

 

Podstawową cechą modułu musi być możliwość bieżącego śledzenia stanu 

obciążenia poszczególnych elementów infrastruktury IT. Pozwoli to na 

planowanie utrzymania i rozwoju sieci i sprzętu komputerowego na poziomie 

zapewniającym założoną dostępność i komfort użytkowania portalu. 

Wymagane jest gromadzenie wartości historycznych monitorowanych 

parametrów z możliwością zdefiniowania Parametrów, które mają być 

gromadzone, Częstotliwości próbkowania, Czasu przechowywania, Poziomu 

agregacji wartości w czasie.  Po przekroczeniu zadanych parametrów, powinny 

być generowane automatyczne alarmy. Produkt powinien udostępniać 

interfejsy i metody integracji, aby zapewnić możliwość rozszerzania 

monitorowanych przez agenta metryk i aplikacji o własne rozwiązania 

Zamawiającego. 

 
1.2.1.2.3.5 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

 

Jednym z niezbędnych elementów systemu zarządzania tak rozległym portalem 

jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Należy opracować i 

wdrożyć taki system w oparciu o wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007. 

Podstawowym zadaniem tego systemu będzie zapewnienie poufności, 

integralności, dostępności oraz niezaprzeczalności danych, szczególnie w 

odniesieniu do informacji przeznaczonych dla społeczeństwa. Ze względu na 

interakcję projektowanego systemu z innymi aspektami funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego, SZBI powinien obejmować swoim 

zasięgiem wszystkie dziedziny działalności UM WD (za wyjątkiem informacji 

niejawnych w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych). 

 
1.2.1.2.3.6 Mechanizmy wymiany informacji z innymi systemami źródłowymi  

 

Obowiązujące regulacje prawne wymagają, aby elementy składowe portalu 

umożliwiały wymianę danych z innymi systemami informatycznymi będącymi 

w posiadaniu administracji rządowej i samorządowej. Z tego powodu system 

musi posiadać odpowiednio udokumentowane funkcje pozwalające zarówno 

na pobieranie jak i udostępnianie danych innym systemom. Szczegółowe 

technologie zostaną opracowane na etapie tworzenia projektów technicznych 

poszczególnych modułów portalu. 

 

1.2.2 Zarządzanie konfiguracją informacyjną portalu 

 

System będzie wyposażony mechanizm zarządzania konfiguracją wsadu informacyjnego 

portalu, realizujący następujące funkcje 
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1.2.2.1 Wersjonowanie publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać wersjonowanie każdej publikacji medialnej. 

Publikacja medialna to zbiór elementów publikacji medialnej. Taki zbiór tworzy spójny 

komponent. Każda publikacja składa się z jednego lub więcej elementów, a każdy 

element może być częścią wielu publikacji. Publikacja medialna może być częścią innych 

publikacji (tzn. publikacje medialne mogą być zagnieżdżane). 

Wersjonowanie to proces jednoznacznego oznaczania każdej rewizji danego produktu w 

określonym formacie. Wersjonowanie umożliwia (a) jednoznaczną identyfikację 

produktu w określonym stanie. (b) porównywanie różnych stanów danego produktu, (c) 

integrację zbioru produktów w publikowalne konfiguracje. 

 

1.2.2.2 Historia wersji publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać przechowywanie wszystkich wersji każdej publikacji medialnej 

wraz z ich własnościami (autor wersji, data powstanie, itd.). 

 

1.2.2.3 Porównywanie wersji publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać porównywanie dowolnej pary wersji każdej publikacji medialnej 

w celu wychwycenia różnic między wersjami. Różnice te mogą mieć trojaki charakter: (a) 

elementy dodane, (b) elementy usunięte, (c) elementy zmodyfikowane. 

 

1.2.2.4 Publikowanie konfiguracji publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać konfigurowanie publikacji prezentacji medialnych w 

publikowalne wydania. 

 

1.2.2.5 Historia wersji konfiguracji publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać przechowywanie wszystkich wersji każdej konfiguracji publikacji 

medialnej wraz z ich własnościami (autor wersji, data powstania, itd.). 

 

1.2.2.6 Porównywanie wersji konfiguracji publikacji medialnych 

 
System ma umożliwiać porównywanie dowolnej pary wersji każdej konfiguracji 

publikacji medialnej w celu wychwycenia różnic między wersjami. Różnice te mogą mieć 

trojaki charakter: (a) elementy dodane, (b) elementy usunięte, (c) elementy 

zmodyfikowane. 

 
1.2.3 Założenia z zakresu funkcjonalnego aplikacji 

 

1.2.3.1 W całym zakresie informacyjnym w głównych pionach funkcjonalnych System 

powinien mieć możliwość lokalizacji obiektów na materiałach mapowych 

udostępnionych z zasobów systemów GIS województwa. 
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1.2.3.2 Wykonawca aplikacji udostępni motor aplikacyjny do publikacji zawartości 

informacyjnej oraz mechanizmy zasilania danymi. Zawartość informacyjna 

będzie uzupełniana przez kolegium redakcyjne zatwierdzające publikowane 

treści. W ramach wdrożenia zostanie wykonane tylko zasilenie początkowe 

materiałami dostarczonymi przez beneficjenta projektu.  

 
1.2.3.3 Aplikacja powinna umożliwiać publikację treści wielojęzykowych. Zakłada się, że 

od początku system będzie udostępniony, co najmniej w czterech wersjach 

językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej). Zmiana języka musi 

być możliwa w każdej chwili w trakcie użytkowania systemu.  

 
1.2.3.4 System musi posiadać uniwersalne automatyczne mechanizmy zasilania danymi 

oraz aktualizacji danych referencyjnych. 

 
1.2.4  Założenia z zakresu technologicznego aplikacji 

 

1.2.4.1 Aplikacje powinny być wykonane w technologiach trójwarstwowych. 

 
1.2.4.2 Aplikacja musi działać poprawnie z najpopularniejszymi, w okresie realizacji i 

uruchomienia projektu, wersjami przeglądarek internetowych. 

 
1.2.4.3 Aplikacja musi posiadać tzw. „wersję mobilną” do używania na urządzeniach 

typu PDA, telefon komórkowy. Dopuszcza się ograniczenie zakresu 

informacyjnego i funkcjonalności w wypadku funkcji zaawansowanych 

technologicznie. Określenie dokładnego zakresu wersji mobilnej musi być 

przedmiotem odrębnej analizy oczekiwań użytkowników. 

UWAGA ! W technologii „mobile” płaci się za ilość przesłanych danych, w związku z 

tym ograniczeniem ważna jest nie tylko funkcjonalność przeglądarki mobilnej, ale i 

przygotowanie wyglądu i treści, tak aby było przesyłanych jak najmniej danych, 

których użytkownik nie oczekuje (cecha dobrej nawigacji). 

 

1.2.5  Założenia z zakresu technologicznego platformy sprzętowej. 

 

1.2.5.1 Zakłada się, że system powinien umożliwiać nie mniej niż 10 000 odwiedzin 

dziennie. Należy zadbać o to, aby w przypadku wzrostu zapotrzebowania na 

odwiedziny portalu było możliwe proste zwiększenie wydajności technicznej 

portalu bez konieczności zmian w jego oprogramowaniu. 

 
1.2.5.2 Czas odpowiedzi systemu powinien zapewnić komfort pracy użytkownikom 

portalu korzystającym z dowolnych kanałów dostępowych 

 
1.2.5.3 System powinien uwzględniać mechanizmy tworzenia kopii zapasowych 

(konfiguracji, aplikacji oraz danych) ich odtwarzania i archiwizacji 

 
1.2.5.4 System powinien umożliwiać monitorowanie wydajności poszczególnych 

elementów platformy 
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1.2.6  Założenia dotyczące dostępności systemu. 

 

1.2.6.1 System musi być dostępny w trybie 24x7x365. 

 
1.2.6.2 Akceptowalne są przerwy techniczne niezbędne na aktualizację systemu bądź 

jego konserwację we wcześniej zdefiniowanych okienkach czasowych. 

Szczegółowe parametry SLA zostaną określone na etapie przygotowywania 

szczegółowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu. 

 
1.2.7  Założenia dotyczące lokalizacji i eksploatacji systemu. 

 

Platforma będzie zlokalizowana w zakupionym pomieszczeniu/budynku przystosowanym 

do wszelkich wymogów technicznych stawianych serwerowniom.  

 
1.2.8 Punkty styku z innymi projektami i systemami 

 

Projekt Portal e-DolnyŚląsk będzie miał powiązania (na różnym poziomie funkcjonalnym i 

/ lub technicznym) z następującymi przedsięwzięciami: 

• „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu 

Dolnego Śląska” (ZSI)  w zakresie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, 

Regionalnego Portalu Informacyjnego, Centrum Autoryzacji oraz GIS; 

• Dolnośląski System Informacji Przestrzennej w zakresie map cyfrowych o różnym 

stopniu szczegółowości oraz zawartości informacyjnej; 

• „Dolnośląskie e-zdrowie” w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych o służbie 

zdrowia w regionie (system planowany) 

• B3R – Regions for Better Broadband Connection w zakresie wymiany doświadczeń i 

informacji nt. usług uruchamianych w sieciach szerokopasmowych; 

• Projekt „Dolnośląska e-szkoła”, wdrażający szeroko pojęte zastosowania technologii 

informatycznych do szkół regionu (sieci komputerowe, systemy interaktywne, 

szkolenie i doskonalenie nauczycieli, elektroniczne platformy uczenia się) 

• Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-

European Transport Corridor II, w skład którego wchodzą m.in. pakiety obejmujące 

budowę i uruchomienie ogólnodostępnego portalu internetowego zawierającego 

Zintegrowany System Przeznaczeń Terenów dla Obszaru Metropolitalnego oraz 

wyznaczenie szlaku rowerowego: „Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku”, który 

prowadzić będzie po miejscach kultu św. Jakuba (m.in. kościołów i klasztorów pod 

jego wezwaniem) oraz udostępniać inne najważniejsze miejsca pielgrzymkowe 

regionu.(projekt w trakcie realizacji) 

• „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego”, w ramach którego przewiduje się modernizację 

istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, przystosowanie pomieszczeń 

technicznych na potrzeby serwerowni oraz zakup niezbędnego wyposażenia 

telekomunikacyjnego 
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1.3  Założenia organizacyjne eksploatacji systemu 

W trakcie realizacji projektu muszą powstać służby, zdolne pod względem osobowym i 

kompetencyjnym, do pełnego utrzymania infrastruktury i zawartości informacyjnej portalu po 

zakończeniu wdrożenia.  

Z powyższego opisu należy wnioskować, że do zapewnienia właściwej eksploatacji systemu 

należy powołać co najmniej następujące grupy: 

1.3.1 Zespół administracji informatycznej  

odpowiada za techniczne utrzymanie infrastruktury technicznej i software’owej systemu. 

1.3.2 Zespół zarządzania treścią – redakcja portalu  

Będzie to grupa odpowiadająca za przygotowanie i umieszczanie na portalu treści 

dostarczanych z różnych źródeł (artykuły, mapy, tabele, kursy e-learningowe etc.) 

1.3.3 Zespół zarządzania bezpieczeństwem informacji  

Zadaniem tego zespołu będzie nadzór nad stosowaniem procedur bezpieczeństwa 

informacji oraz ich permanentne audytowanie i aktualizowanie. 

Powyższe zespoły, według założeń Beneficjenta, powstaną w ramach struktur 

zewnętrznego operatora systemu. Należy jednak zaznaczyć, że w strukturach UM WD, 

niezależnie od planowanej formuły eksploatacyjnej systemu, muszą być powołane służby 

zapewniające pełną kontrolę nad zawartością informacyjną portalu.  

 
Ad.1)  Zakłada się, że startowa zawartość informacyjna portalu oznacza możliwie pełną, na 

dzień uruchomienia Systemu, bazę informacyjną każdego z obszarów projektu. Aby zapewnić 

właściwą merytorycznie reprezentatywność opracowywanych materiałów, przyjęto, że prace 

redakcyjne powinny być realizowane przez środowisko naukowe, które odpowiedzialne będzie za 

opracowanie i redakcję naukową zawartości bazy. 

Ze względu na bardzo dużą ilość przewidywanych informacji, w tym dużą reprezentację obiektów 

dziedzictwa kulturowego występującą na terenie Województwa Dolnośląskiego, przygotowanie 

techniczne kontentu winno być poprzedzone pracami redakcyjnymi, których celem będzie wybór i 

selekcja obiektów przewidzianych do digitalizacji i umieszczenia w bazie.  

Zakup lub wytworzenie kontentu będzie dotyczyć wszystkich obszarów funkcjonalnych portalu, 

jednak jego objętość i złożoność treści informacyjnych nie będzie jednakowa dla każdego z tych 

obszarów.  

Szczególnie rozbudowany i złożony będzie kontent obszaru e-kultura. Założono, że będzie to część 

portalu „e-Dolny Śląsk” udostępniająca w formie zdigitalizowanej materialny dorobek kulturalny i 

cywilizacyjny regionu, jak np. skany starodruków i rękopisów, skany trójwymiarowe i wizualizacje 

obiektów historycznych Dolnego Śląska. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wymienionych 

obiektów, ich digitalizacja musi być prowadzona przy użyciu narzędzi dających wysoką jakość 

obrazu, i maksymalnie biorących pod uwagę zabytkowy charakter zbiorów (zimne światło, krótki 

okres naświetlania itp). Potencjalny wykonawca będzie więc musiał dysponować odpowiednim, 

specjalizowanym zapleczem technicznym – pracowniami digitalizacji, którego przykładowe 

charakterystyki funkcjonale przedstawiono poniżej: 

• Skanery książkowo – dokumentowe, różnych formatów z przeznaczeniem do skanowania 

zbiorów zszytych i oprawnych, oraz afiszy, plakatów, itp. 

• Skanery do masowej digitalizacji książek i skryptów w dobrym stanie zachowania,  

• Skanery mikrofilmów. 
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• Pracownia wizualizacji 3D, zarówno dla obiektów o małych wymiarach np. monety, 

szkatuły, medale, biżuteria, niewielkie rzeźby, jak i obiektów architektonicznych w 

terenie, np. pomniki, budowle, duże rzeźby. 

• Specjalizowane skanery do digitalizacji obrazów (wymagania odnośnie energii i widma 

światła) 

Na obecnym etapie nie ma potrzeby definiowania trybu pozyskania startowej zawartości 

informacyjnej baz danych portalu.  

 

Ad. 2)  Infrastruktura techniczna do Videobanerów  

 

Videobanery przeznaczone są do stworzenia multimedialnego kanału informacyjnego dla 

społeczeństwa Dolnośląskiego i zapewnią dodatkowe medium prezentacji  treści portalu, 

umożliwiające całodobową prezentację informacji regionalnych, usystematyzowanych według 

różnych kategorii (np. wiadomości lokalne, samorząd, inicjatywy społeczne itp.), także w podziale 

na grupy tematyczne. Dodatkowo system pozwoli na zdalne zarządzanie i prezentowanie 

wybranych treści przygotowanych ze względu na indywidualne informacje lokalne i 

przedsięwzięcia o skali regionalnej. 

 

Dane techniczne ekranu :  

Ilość kabinetów 4 

Wymiar ekranu 2.56x1.92 m 

Powierzchnia ekranu 4.92 m2 

Waga całkowita ekranu 292 kg 

Rozdzielczość rzeczywista ekranu 128x96 pikseli 

Średni pobór energii 900 W 

Maksymalny pobór energii 3600 W 

Światłość 
CREE 7800 cd 

AXT 7500 cd 
 

Minimalny dystans oglądania 15 m 

Maksymalna liczba kolorów 24bit (16 milionów) 
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2. Lokalizacja 

Ze względów technicznych najbardziej istotne znaczenie ma zlokalizowanie serwerowi portalu. 

Wskazane jest, aby bezpośredni dostęp do serwerów nie był utrudniony i możliwa była np. 

regularna wymiana nośników z kopiami bezpieczeństwa, co oznacza konieczność bezpośredniego 

dostęp do serwerowi. 

 

Z techniczno-funkcjonalnego punktu widzenia infrastruktura serwerowa portalu powinna 

zapewniać: 

• dostęp co najmniej do dwóch niezależnych2, szkieletowych operatorów ogólnopolskich 

umożliwiający zakup pasma od 100 Mbit/s z możliwością skalowania (zalecany interfejs 

GIBIC), 

• możliwość dostępu do sieci Internet poprzez niezależny AS (system Autonomiczny) 

pozwalający zdywersyfikować politykę zakupu pasma od różnych operatorów, 

• zapewniona klimatyzacja oraz zasilanie bezprzerwowe jednofazowe, 

• zapewniona kontrola dostępu do pomieszczeń kolokacyjnych, 

• dostęp do pomieszczeń w trybie 24x7x365. 

 
W praktyce spełnienie tych warunków oznacza, że możliwe jest rozważanie lokalizacji kolokacji 

serwerowi tylko w stolicy Dolnego Śląska. Podczas realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego” znajdującego się na 

Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych dla Województwa Dolnośląskiego przewidywany jest 

zakup lub modernizacja istniejącego budynku na potrzeby informatyczne Urzędu sfinansowane ze 

środków tego projektu. W związku z tym zakłada się, że zakupione wyposażenie teleinformatyczne 

na potrzeby projektu „e-Dolny Śląsk” zostanie umieszczone w pomieszczeniu technicznym – 

serwerowni, poprzez nieodpłatne oddanie w użytkowanie części powierzchni budynku 

zmodernizowanego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”. 

 

3. Opis stanu istniej ącego 

Zakres funkcjonalny portalu „e-Dolny Śląsk” projektu został podzielony na dwie zasadnicze grupy 

odbiorców i użytkowników: 

1) jednostki publiczne Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednostki i podmioty zależne), 

2) osoby i użytkownicy indywidualni – internauci korzystający z zasobów globalnej, publicznej 

sieci Internet. 

Projekt zakłada wdrożenie specjalizowanych aplikacji, z których część przeznaczona jest dla 

zamkniętej grupy użytkowników (obszar e-administarcja), a część przeznaczona będzie dla 

odbiorców publicznych – internatów. 

 
Ad. 1) Zakres informatyzacji publicznej wyznaczają potrzeby urzędów oraz ramy prawne. 

Wdrożenie narzędzi informatycznych wynika więc z potrzeb administracji oraz obowiązków 

                                           
2 niezaleŜne Systemy Autonomiczne znajdujące się pod niezaleŜną organizacyjnie opieką 
administracyjną 
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ustawowych. W praktyce można zaobserwować zjawisko wykorzystania sprzętu komputerowego 

(lokalnych sieci komputerowych, serwerów, stacji roboczych i oprogramowania) w zakresie 

wspomagania typowych prac administracyjno-biurowych, użytkowanych powszechnie także przez 

podmioty komercyjne – firmy. Dotyczy to przede wszystkim opracowywania dokumentów, 

zestawień, komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Te typowe rozwiązania informatyczne i 

teleinformatyczne pozwalają na automatyzację i wsparcie wewnętrznych procesów i pracy 

biurowej w strukturach organizacyjnych urzędów – a więc stanowią wsparcie aktywności typu 

Back-Office. Zakres tego wsparcia i wykorzystania tych podstawowych i powszechnych narzędzi 

jest stosunkowo dobrze upowszechniony. Nawet najmniejsze urzędy gmin posiadają obecnie, 

chociaż niewielki sieci komputerowe, często umożliwiają one korzystanie z zasobów publicznej 

siec Internet. Oprócz typowego oprogramowania biurowego, jak edytory tekstów czy arkusze 

kalkulacyjne, często wykorzystywane są różnej wielkości i złożoności systemy finansowo-ksiegowe 

lub inne, dedykowane do obsługi specjalizowanych zadań danej jednostki. Jednostki samorządu 

lokalnego oraz administracji rządowej w większych ośrodkach miejskich (Wrocław, Legnica, 

Wałbrzych czy Jelenia Góra) dysponują zdecydowanie większymi potrzebami i często eksploatują 

różne specjalizowane i zaawansowane systemy. Do zapewnienia ich eksploatacji zatrudniają 

własny, liczny personel informatyczny, podczas gdy najmniejsze urzędy gmin mogą sobie pozwolić 

na zatrudnienie jednego informatyka jedynie na część etatu lub zadania informatyka wykonują 

osoby bez właściwego przygotowania zawodowego i kompetencyjnego. Nie mniej można uznać, 

że w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędów, stosowane rozwiązania 

techniczne i organizacyjne w stopniu wystarczającym pozwalają wspierać obsługę procesów 

wewnętrznych jednostek administracji, czyli to, co określane jest mianem Back-Office. 

Zupełnie inaczej natomiast wygląda sprawa wykorzystania narzędzi informatycznych i 

teleinformatycznych do bezpośredniej obsługi petentów – czyli to co ogólnie nazwa się 

„elektronicznym okienkiem” lub „Front-Office”. Wynika to przede wszystkim z regulacji prawnych 

dotyczących tej formy działalności administracji. Stosowne ustawy regulują nie tylko sposób 

organizacji „elektronicznego okienka”, ale też nakładają obowiązek jego obsługi – tzn. realizacji 

usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  

Fundamenty prawne określające strategiczne działania organów administracji publicznej, a także 

ich obowiązki, mające na celu wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych i 

świadczenie publicznych usług elektronicznych zawarte są w następujących aktach prawnych: 

1. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania 

podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce (Monitor Polski z 2000 r., Nr 22, poz. 448). 

2. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych 

działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego 

(Monitor Polski z 2003 r., Nr 6, poz. 74). 

3. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r., Nr 130, poz. 

1450 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 265 z późn. zm.). 

 
W praktycznej działalności urzędów największe znaczenie ma wykorzystanie podpisu 

elektronicznego, ponieważ pozwala on na zdalne – czyli telekomunikacyjne – wykonywanie 

czynności prawnych dotychczas realizowanych za pomocą tradycyjnej korespondencji, wymiany 

dokumentów papierowych czy bezpośrednich kontaktów petenta w urzędzie. 
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Ustawa o podpisie elektronicznym zrównała podpis tradycyjny, odręczny z tzw. bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. 

Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450) -  weszła w życie 16 sierpnia 2002 r. Jej 

ważnym uzupełnieniem jest rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków 

organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym 

(Dz.U.05.200.1651 – na podstawie art. 16). Rozporządzenie to wprowadziło od 14 stycznia 2006r. 

obowiązek przyjmowania dokumentów elektronicznych i wprowadziło pojęcie tzw. Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej („§ 5. 1. Podmiot publiczny przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, 

które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru. 2. Podmiot publiczny informuje 

w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o: 1) sposobie 

doręczania dokumentów elektronicznych temu podmiotowi …”). Obowiązek uruchomienia 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) generującej Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) przy 

pomocy Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module) został 

wprowadzony od dnia 17 sierpnia 2006r. 

Do dziś jednak wiele jednostek administracji publicznej nie jest gotowych do przyjmowania 

dokumentów elektronicznych i do świadczenia podstawowych usług elektronicznych. Wynika to z 

kilku powodów. Przede wszystkim z nieprzystosowania organizacyjnego do wprowadzenia 

wymaganych prawnie rozwiązań zapewniających równorzędny z tradycyjnym, elektroniczny 

kontakt petenta z urzędem. Drugim poważnym ograniczeniem jest potencjał finansowy, zwłaszcza 

mniejszych urzędów gmin, które nie są w stanie sprostać utrzymaniu własnej infrastruktury 

technicznej zapewniającej świadczenie takich usług. 

Innym, nie mniej istotnym od poprzednich, powodem dla których systemy wspierania kontaktów i 

obsługi petenta drogą elektroniczną są rzadko spotykane jest głębokość rynku dostawców takich 

rozwiązań, jakich posiadanie i wdrożenie wymagają ustawy. 

Oznacza to, że wymagania wprowadzone regulacjami prawnymi są w stanie spełnić tylko 

największe jednostki administracyjne, dysponujące odpowiednim potencjałem zasobów ludzkich i 

finansowych. 

 
Ad. 2) Zgodnie z przedstawioną w niniejszym studium koncepcją realizacji projektu, jego istota 

sprowadza się zasadniczo do powstania regionalnego portalu internetowego, jako narzędzia 

promocji regionu. Nie jest to typowy dla administracji projekt informatyczny nakierowany 

wyłącznie na cele wewnętrzne beneficjenta – usługi i rozwiązania dla urzędów, co było 

przedmiotem ogólnej w skali Dolnego Śląska analizy w punkcie poprzednim. 

 

Projektowany portal ma być z założenia narzędziem skutecznej promocji Dolnego Śląska i źródłem 

wiarygodnych informacji z i o regionie. Skierowany jest głównie do odbiorców publicznych – 

internatów. Jego atrakcyjność w oczach użytkowników publicznych ma zapewnić oprócz 

aktualnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu, przede wszystkim atrakcyjna forma ich 

prezentacji. Stąd ważne założenie integracji wszystkich obszarów informacyjnych portalu z mapą 

cyfrową Dolnego Śląska. 

 

Zakładana koncepcja zawartości informacyjnej portalu, jest znacznie szersza od dotychczas 

realizowanych przez niektóre samorządy województw projektów typu „wrota województwa” (np. 

wrota Małopolski, wrota Podlasia). 
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4. Analiza wariantów 

W zakresie możliwych alternatywnych wariantów realizacji inwestycji oraz eksploatacji portalu 

możliwe są następujące scenariusze: 

1. Budowa i utrzymanie portalu  w oparciu o usługi hostingowe. 

2.  Budowa pełnej, własnej infrastruktury technicznej portalu. 

 
Ad. 1) Oparcie eksploatacji portalu na dzierżawionych zasobach sprzętowych i systemowych 

(hosting) spowodowałoby obniżenie początkowych kosztów inwestycyjnych zamienionych na 

stosunkowo wysokie, stałe koszty eksploatacyjne, powiększone o zysk dostawcy usług. 

Przewidywany czas życia systemu jest znacząco dłuższy od okresów amortyzacji sprzętu IT 

niezbędnego do utrzymania i obsługi portalu.  

 
 

Ad. 2) Eksploatacja portalu w oparciu o własna infrastrukturę sprzętową i systemową wymaga 

wprawdzie większych nakładów inwestycyjnych, jednak znacząco obniża koszty eksploatacji 

bieżącej w stosunku do wariantu 1. Należy podkreślić, że infrastruktura IT zbudowana w ramach 

tego projektu musi charakteryzować się pewna nadmiarowością. 

 

Jak wynika z powyższej analizy, TCO (Total Cost of Ownership) w wariancie 2, przyjętym do 

realizacji, będzie znacznie korzystniejszy dla Beneficjenta od wariantu 1. 

 

5. Analiza opcji 

Budowany portal z założenia ma być sieciowym systemem wielostanowiskowymi ze 

scentralizowanym źródłem danych. Ze względów wydajnościowych najoptymalniejszym 

rozwiązaniem technicznym dla realizacji systemów przetwarzania danych scentralizowanych jest 

trójwarstwowa architektura klient-serwer aplikacji-serwer bazy danych. 

Za przyjęciem takich opcji technicznych, bazujących zasadniczo na architekturze trójwarstwowej, 

przemawiają również wymagania formalne dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych – 

stanowiących istotę dokumentów elektronicznych – w środowisku sieciowym, a zwłaszcza 

udostępnienie funkcjonalności związanej z przesyłaniem informacji poprzez publiczną sieć 

Internet. 

Zakłada się, że w ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura techniczna zapewniająca 

wielowarstwową architekturę systemu, umożliwiającą tworzenie skalowalnych klastrów 

wydajnościowych. Powyższe rozwiązanie wraz z urządzeniami sieciowymi balansującymi ruch i 

obciążenie serwerów, oraz z systemami macierzy dyskowych o odpowiednich parametrach, 

umożliwi funkcjonowanie systemu przez okres minimum 5-8 lat. Taka architektura powinna 

zapewnić skalowalność poszczególnych podsystemów w perspektywie nie mniejszej niż 10 lat. Dla 

potrzeb szacowania wysokości nakładów inwestycyjnych przyjęto, że może to być farma serwerów 

modułowych (np. takich jak rozwiązania typu Blade) wraz z systemem wirtualizacji zasobów (np. 

VMWare) zapewniająca w pełni 64-bitowe przetwarzanie, oraz implementację protokołów IP ver. 

4 oraz 6. Wdrażane systemy będą zatem z założenia zapewniać interoperacyjność rozwiązania.  

 

Przyjęte i przedstawione w niniejszym opracowaniu ogólne założenia i wytyczne techniczne dla 

projektowania takiego systemu są konsekwencją przyjętych ogólnych założeń funkcjonalno-
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użytkowch aplikacji. Nie przesądzają one w żadnym stopniu o szczegółowym wyborze konkretnej 

technologii serwerów, baz danych i aplikacji.  

Technologiczne założenia projektowe dotyczące architektury trójwarstwowej są zgodne z 

obowiązującymi aktualnie trendami światowych producentów aplikacji i systemów bazodanowych 

oraz wymaganiami formalnymi dotyczącymi bezpiecznego przetwarzania danych. 

 

Alternatywą do przedstawionych ogólnych wymagań technologicznych systemów „e-Dolny Śląsk” 

może być propozycja realizacji systemu w mniej zaawansowanej technicznie architekturze, 

będącej konsekwencją dopuszczenia mniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

przechowywani i przetwarzania danych. 

Uwzględniając ilość gromadzonych przez systemy danych tylko przez perspektywę ilości kontentu, 

tj. rozmiaru plików zeskanowanych zasobów dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, oznacza to, 

iż granice kompromisu technicznego nie powinny dotyczyć pojemności i wydajności macierzy 

dyskowych oraz wydajności transakcyjnego serwera bazy danych. Możliwe natomiast byłoby 

zaimplementowanie części realizowanych usług z wykorzystaniem architektury dwuwarstwowej 

typu klient-serwer. 

Akceptacja takiej koncepcji skutkowała by ograniczeniami dotyczącymi oprogramowania klienta, 

poprzez które to realizowany byłby dostęp do systemu. Oznaczało by to zaniechanie z 

interoperacyjności (niezależności od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej), jaką daje 

zastosowanie jako oprogramowania klienta (tzw. „cienkiego klienta”) standardowej przeglądarki 

internetowej. 

W architekturze dwuwarstwowej ewentualne zmiany funkcjonalności systemu pociągałyby za 

sobą zmianę programu klienta. Konieczne stało by się także przyjęcie założeń dotyczących 

opracowywania przez wykonawcę aplikacji wersji programu klienta pod różne systemy 

operacyjne. Konieczność instalacji programu oznaczałaby również w praktyce większe obciążenie 

sieci (download pakietu instalacyjnego). 

Jednocześnie wszystkie powyższe konsekwencje związane z realizacją systemu w architekturze 

dwuwarstwowej skutkowałyby większymi kosztami eksploatacji systemu (w tym konserwacji i 

rozwijania oprogramowania). 

W tradycyjnej architekturze dwuwarstwowej (klient-serwer) trudniejsza była by implementacja o 

mechanizmów bezpieczeństwa, a także zintegrowane współdzielenie danych pomiędzy 

poszczególnymi podsystemami wymagałoby dodatkowych mechanizmów (interfejsów) 

zapewniających bezpieczeństwo współpracy. 

Zatem z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia realizacja oprogramowania 

poszczególnych systemów z wykorzystaniem trójwarstwowej architektury klient – serwer aplikacji 

– serwer bazy danych jest korzystniejsza dla podmiotu eksploatującego system.  

 

Uwzględniając powyższe konsekwencje przyjęto w koncepcji projektu oraz niniejszej analizie, że 

oprogramowanie systemu powinno zostać wykonane w bardziej optymalnej dla inwestora i 

użytkowników aplikacji, architekturze trójwarstwowej typu klient - serwer aplikacji - serwer bazy 

danych. 
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6. Przygotowanie inwestycji 
 

6.1 Potencjał zasobów kadrowych UMWD 

 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego znajdują 

się dwa wydziały, których obowiązki pokrywają się z zakresem prezentowanego projektu. 

Poniżej przedstawiono potencjał kadrowy obu wydziałów. 

 

Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych 

 
1. Wojciech Olender – Dyrektor Wydziału 

W zakresie obowiązków dyrektora znajduje się organizacja pracy wydziału, zarządzanie i 

nadzór nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków przez pracowników wydziału. W czasie 

przygotowywania dokumentacji projektu „e-Dolny Śląsk” ok. 50% zasobów czasu dyrektor 

wydziału poświęcał na rzecz realizowanego projektu „Regions for Better Broadband 

Connection”. 

 
2. Halina Mieszczeriaków – Inspektor 

W zakresie obowiązków p. Haliny Mieszczeriaków znajduje się projektowanie i tworzenie 

grafiki komputerowej oraz obsługa witryn internetowych należących do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

 

3. Szymon Woźny – Samodzielny Referent 

W zakresie obowiązków p. Szymona Woźnego znajduje się prace nad projektem „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego oraz budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.  

 

4. Gerard Pietrykiewicz – Podinspektor  

W zakresie obowiązków p. Gerarda Pietrykiewicza w znajduje się koordynacja projektu 

unijnego „Regions for Better Broadband Connection”, co obejmuje organizacje prac 

związanych z projektem, organizację i udziale spotkaniach partnerów projektu zarządzanie 

przepływem informacji z i do projektu.  

 

5. Piotr Brzuzek – Inspektor 

W zakresie obowiązków p. Piotra Brzuzka znajduje się prace nad projektem „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego oraz budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, a także  

p. Piotr Brzuzek jest w 50% czasu pracy zaangażowany na rzecz projektu unijnego „Regions for 

Better Broadband Connection”.  

 

6. Krzysztof Kielar – Główny Specjalista 

W zakresie obowiązków p. Krzysztofa Kielara znajduje się prace nad projektem „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego oraz budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, a także p. 

Krzysztof Kielar jest w 50% czasu pracy zaangażowany na rzecz projektu unijnego „Regions for 

Better Broadband Connection”.  
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7. Małgorzata Dyńska – specjalista 

W zakresie obowiązków p. Małgorzaty Dyńskiej znajduje się obsługa transmisji video online a 

także wszelkie prace związane z obróbką materiału audio/video.  

 

Wydział Informatyki i Systemów Informatycznych 

 

Funkcjonowanie tego wydziału jest w całości nakierowane na zapewnienie eksploatacji i 

wsparcia dla systemów informatycznych wykorzystywanych w codziennej działalności urzędu 

marszałkowskiego. 

 

1. Dyrektor Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych 

2. Karolina Nejman - sekretariat 

 

Dział Wsparcia Technicznego: 

3. Kierownik: Andrzej Pakuluk  

4. Jakub Walczak 

5. Adam Krzemiński 

6. Tomasz Kieler  

7. Piotr Szura 

8. Krystian Kwiatek 

9. Michał Hawryluk 

 

Dział Obsługi Administracyjnej i Rozliczeń Budżetowych 

10. Kierownik: Jolanta Jurusik 

11. Paweł Wójcikowski 

12. Roman Wróbel 

13. Anna Świątek 

 

Dział Utrzymania Systemów Informatycznych  

14. Kierownik 

15. Dariusz Bojnowski 

16. Piotr Lorenc 

17. Piotr Szagdaj 

18. Tomasz Habiger 

19. Tomasz Janeczko 

 

Dział Rozwoju Systemów Informatycznych 

20. Kierownik: Mirosław Berdzik 

21. Błażej Jabłoński 

22. Grzegorz Olszanowski 

23. Krzysztof Szymański 

Jak wynika z analizy stanu zatrudnienia, ale przede wszystkim obowiązków obu wydziałów i 

kompetencji pracowników, przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją projektowanej 

inwestycji wymaga udziału Ekspertów Zewnętrznych. Wynika to przede wszystkim z 

unikatowego charakteru inwestycji, której istota sprowadza się do produkcji specjalizowanego 
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oprogramowania oraz wytworzenia kontentu, gdzie wymagane są specjalne, nie wymagane w 

dotychczasowym zakresie obowiązków obu wydziału kompetencje. 

Innym utrudnieniem wykorzystania nawet w części kadry pracowniczej obu wydziałów jest 

fakt, że personel obu wydziałów świadczy pracę na rzecz wszystkich jednostek Urzędu 

Marszałkowskiego (zatrudniających łącznie ponad 800 pracowników), także zlokalizowanych 

poza Wrocławiem. 

 

6.2 Punkty styku z innymi projektami i systemami 

Realizacja niniejszego projektu zakłada wykorzystanie synergii związanej z realizacją przez 

Województwo Dolnośląskie innych przedsięwzięć i projektów. W szczególności zakłada się 

wykorzystanie możliwości wynikających z następujących projektów: 

•  „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego 

Śląska” (ZSI)  w zakresie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, Regionalnego 

Portalu Informacyjnego, Centrum Autoryzacji oraz GIS; 

• Dolnośląski System Informacji Przestrzennej w zakresie map cyfrowych o różnym stopniu 

szczegółowości oraz zawartości informacyjnej; 

• „Dolnośląskie e-zdrowie” w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych o służbie 

zdrowia w regionie (system planowany) 

• B3R – Regions for Better Broadband Connection w zakresie wymiany doświadczeń i 

informacji nt. usług uruchamianych w sieciach szerokopasmowych; 

• Projekt „Dolnośląska e-szkoła”, wdrażający szeroko pojęte zastosowania technologii 

informatycznych do szkół regionu (sieci komputerowe, systemy interaktywne, szkolenie i 

doskonalenie nauczycieli, elektroniczne platformy uczenia się) 

• Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European 

Transport Corridor II, w skład którego wchodzą m.in. pakiety obejmujące budowę i 

uruchomienie ogólnodostępnego portalu internetowego zawierającego Zintegrowany 

System Przeznaczeń Terenów dla Obszaru Metropolitalnego oraz wyznaczenie szlaku 

rowerowego: „Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku”, który prowadzić będzie po miejscach 

kultu św. Jakuba (m.in. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem) oraz udostępniać 

inne najważniejsze miejsca pielgrzymkowe regionu.(projekt w trakcie realizacji) 

• „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego”, w ramach którego przewiduje się modernizację 

istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, przystosowanie pomieszczeń technicznych 

na potrzeby serwerowni oraz zakup niezbędnego wyposażenia telekomunikacyjnego 

  
Formalne podstawy wykorzystania zasobów map cyfrowych zgromadzonych w ramach Desie w 

projekcie budowy portalu e-Dolny Śląsk” znajdują się w Zarządzeniu Marszałka Województwa 

nr 73/2008. 

 

6.3  Przygotowanie dokumentacji projektowej 

Dotychczas opracowana i przygotowana dokumentacja projektu powstała przy aktywnym 

zaangażowaniu Ekspertów Zewnętrznych z branży IT, z wykorzystaniem materiałów, informacji i 
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wytycznych zgromadzonych przez Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych. Wydział ten na 

bieżąco nadzoruje pracę Ekspertów Zewnętrznych. 

W charakterze Ekspertów Zewnętrznych występują firmy doradcze z dużym doświadczeniem w 

realizacji projektów IT oraz Politechnika Wrocławska. Prowadzony przez wydział dobór ekspertów 

prowadzony jest pod kątem zapewnienia wymaganej w projekcie interdyscyplinarności wiedzy i 

kompetencji. 

Beneficjent założył, iż dokładny zakres wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu 

zostanie opracowany na etapie tworzenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na 

potrzeby dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

6.4 Model zarządzania realizacją inwestycji 

Z punktu widzenia złożoności projektu kluczowym elementem wpływającym na powodzenie projektu 
jest zarządzanie procesem produkcji oprogramowania. Beneficjent projektu zakłada realizację 
inwestycji z wykorzystaniem metod analogicznych do wykorzystywanych w metodyce zarządzania 
projektami PRINCE2® (nazwa PRINCE2® jest nazwą zastrzeżoną przez Office of Government 
Commerce). Zastosowanie tych metod w warstwie zarządczej umożliwi: 

• Koncentrację na zrealizowaniu celów biznesowych, 

• Przejrzystą strukturę zarządczą, 

• Uporządkowane podejście procesowe do zarządzania projektem z podziałem na etapy, 

• Spójne zarządzanie ryzykiem, konfiguracją produktów, raportowaniem i interesariuszami 
projektu. 

Podejście to równocześnie zapewni synchronizację różnych metodyk specjalistycznych używanych w 
projekcie do wytworzenia różnych grup produktów specjalistycznych z koncentracją na jakości i 
spełnieniu uzgodnionych wymagań. 
Metodyka zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca, terminowo, w ramach 
budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku 
wystąpienia nieoczekiwanych trudności podważających celowość dalszej realizacji projektu, stosując 
metodykę analogiczną z metodyką PRINCE2 można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością 
przerwania projektu. 

Między innymi, przyjęty sposób realizacji inwestycji charakteryzuje się tym, że: 

- wymaga, by każdy projekt był zainicjowany, realizowany i zamykany w uporządkowany 
sposób; 

- wyróżnia procesy, które występują w projekcie i decydują o jego powodzeniu; ściśle 
określa kto odpowiada za ich realizację, a każdy z procesów ma wbudowane mechanizmy 
zapewnienia jakości; 

- skupia się na ciągłej ocenie zasadności kontynuowania projektu; 

- przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz w trakcie jego realizacji wymaga 
identyfikowania i analizy ryzyka zagrażającego projektowi oraz zarządzania nim; 

- kładzie nacisk na planowanie oparte na produktach, które mają powstać w wyniku 
realizacji projektu – działania są tylko sposobem ich wytworzenia lub uzyskania; 

- rozdziela bieżące zarządzanie projektem, za które odpowiada kierownik projektu, od 
decyzji strategicznych, za które odpowiada specjalnie powoływany do tego celu komitet 
sterujący; 

- precyzyjnie określa role w zarządzaniu projektem, zakresy obowiązków 
i odpowiedzialności przypisane tym rolom oraz ich relacje z innymi rolami w projekcie, 
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nie dopuszczając do ich mieszania; 

- wyróżnia w projektach etapy merytoryczne lub techniczne, związane z wytwarzaniem 
określonych kolejnych produktów projektu, oraz etapy zarządcze, które występują jeden 
po drugim i pozwalają lepiej sterować projektem oraz ograniczyć ryzyko, że się nie 
powiedzie; 

- określa procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych i wynikających z nich 
koniecznych zmian, dzięki czemu wszelkie zmiany są wprowadzane w sposób w pełni 
kontrolowany; 

 
Ze względu na zakres projektu zakładający powstanie (wyprodukowanie przez wyłonionego w 
postępowaniu przetargowym wykonawcę) oprogramowania, w praktyce nadzór nad realizacją 
projektu będzie procesem zarządczo-produkcyjnym. 
 
Zakłada się wykorzystanie w procesie produkcji oprogramowania kilku podstawowych zasad inżynierii 
oprogramowania: 

- Iteracyjne wytwarzaniu oprogramowania, 
- Zarządzanie wymaganiami, 
- Kontroli jakości oprogramowania, 
- Kontrola zmian w oprogramowaniu. 

 
Przyjęto, że inwestorski nadzór nad kluczowym elementem projektu – t.j. procesem produkcji 
oprogramowania i wykonania kontentu – będzie połączeniem metodyki zarządzania projektami 
obejmującej między innymi  podejście do metodyką ewidencji, śledzenia i kontroli zmian z 
różnorodnymi podejściami specjalistycznymi dotyczącymi obszaru wytwarzania 
 
Zakłada się, że  metodyka zarządzania projektem oraz wybrana metodyka inżynierii oprogramowanie 
stworzą konfigurację procesu zarządczo-produkcyjnego na potrzeby projektu. Skalowanie 
konfiguracji projektu będzie obejmować następujące rodzaje elementów, których opisy zostały 
podane poniżej 
• role procesowe – opisy poszczególnych ról zarządczych oraz kluczowych ról związanych z 
działaniami specjalistycznymi, 
• produkty procesowe – wytwarzane przez procesy zarządcze i służące do zarządzania – 
podejmowania decyzji oraz specjalistyczne, tworzące produkt finalny projektu 
• czynności procesowe – działania, które należy podjąć w związku z zarządzaniem i 
wytwarzaniem. 
 
W wymiarze dynamicznym (czasowym) zostanie zastosowana kombinacja następujących elementów: 
• etapów zarządczych metodyki 
• faz wybranej metodyki inżynierii oprogramowania 
• iteracji wybranej metodyki inżynierii oprogramowania 
• uruchamiania realizacja produktów specjalistycznych poprzez grupy zadań pochodzące 
(analogiczne) z metodyki PRINCE2 
 
Definicja konfiguracji procesu zarządczo-produkcyjnego zostanie dokonana przy wsparciu 
odpowiednich narzędzi programistycznych, a następnie posadowiona na serwerze projektu w celu 
wymuszenia jej stosowania w projekcie, monitorowania postępu prac projektowych i jakości 
wytwarzanych produktów. 
Tak zdefiniowana konfiguracja procesu zarządczo-produkcyjnego będzie posiadać następujące ogólne 
cechy projektu: 
• iteracyjność—wytwarzanie produktów w stosunkowo krótkich cyklach czasowych 
• inkrementalność—wytwarzanie produktów w sposób przyrostowy 
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• jednoznaczność 
• przewidywalność 
• mierzalność 
• efektywność—w skutek częściowej automatyzacji z wykorzystaniem narzędzi wspierających 
zarządzanie projektem oraz inżynierię oprogramowania 
 
Tego rodzaju podejście powinno skutkować znacznie lepszym zarządzaniem ryzykiem w trakcie 
realizacji projektu – w szczególności ryzykiem związanym z dotrzymaniem zakładanych terminów. 
 
Role procesowe 
Rola procesowa jest kategorią pojęciową określającą wszystkie charakterystyki, w jakich mogą 
wystąpić uczestnicy projektu. 
Role procesowe są odpowiedzialne wykonywanie poszczególnych czynności procesowych, co 
implikuje odpowiedzialność za wytwarzanie i utrzymanie poszczególnych produktów procesowych. 
Dla każdej roli procesowej zostaną zdefiniowane następujące własności: 
• jej odpowiedzialność za wykonanie określonych czynności procesowych, 
• jej odpowiedzialność za wytwarzanie i utrzymanie określonych produktów procesowych, 
• jej relacje z innymi rolami, 
• zespół kompetencji koniecznych do jej wykonywania. 
 
Produkty procesowe 
Produkt procesowy jest kategorią pojęciową określającą wszystkie rzeczy wytwarzane przez proces 
zarządczo-produkcyjny projektu. 
Produkty procesowe są wytwarzane i modyfikowane w ramach czynności procesowych. 
Każdy produkt procesowy będzie posiadać precyzyjnie określone kryteria jakości wraz z 
odpowiednimi tolerancjami, co w sposób jednoznaczny umożliwi rozstrzyganie czy dany produkt 
spełnia wymogi jakościowe projektu i może być odebrany (lub nie). 
Dla każdego produktu procesowego zostaną zdefiniowane następujące własności: 
• jego struktura i relacje z innymi produktami procesowymi—w  szczególności następstwo 
produktów procesowych, czyli dokładnie w jakiej kolejności produkty mają być wytwarzane, 
• rola procesowa lub zespół ról procesowych odpowiedzialnych za jego wytworzenie i 
utrzymanie, 
• jego kompletny cykl życia w postaci jego możliwych stanów i możliwych przejść 
międzystanowych, czyli precyzyjne określenie jak produkt może ewoluować od momentu jego 
powstania do momentu osiągnięcia stanu końcowego. 
 
Czynności procesowe 
Czynność procesowa jest kategorią pojęciową określającą zadanie krótkoterminowe wykonywane 
przez rolę procesową lub zespół ról procesowych, w ramach którego wytwarza się, bądź modyfikuje 
produkty procesowe. 
Dla każdej czynności procesowej zostaną zdefiniowane następujące własności: 
• rola procesowa lub zespół ról procesowych odpowiedzialnych za jej wykonywanie 
• produkty procesowe na wejściu i wyjściu wraz z ich stanami 
• relacja z innymi czynnościami procesowymi—czyli w jakiej kolejności czynności mogą być 
wykonywane, co obejmuje również wykonywanie niektórych z nich w sposób równoległy. 
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VIII. PLAN WDROśENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSI ĘWZIĘCIA  

1. Struktura organizacyjna wdra Ŝania i eksploatacji 

 

1.1 Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia (POZR) 

W wyniku analizy stosunków własnościowych i planów Województwa Dolnośląskiego w aspekcie 

zarządzania majątkiem analizowanego projektu oraz możliwości wdrażania i funkcjonowania 

przedsięwzięcia, zaproponowano strukturę organizacyjna funkcjonowania przedsięwzięcia, w 

której Województwo, jest Beneficjentem, podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu 

(POZR) oraz właścicielem majątku wytworzonego w ramach przedsięwzięcia. Operatorem majątku 

wytworzonego w projekcie będzie utworzona przez Województwo Dolnośląskie spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostanie utworzona na podstawie uchwały Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i działać będzie jako jednoosobowa spółka z o.o. Województwa 

Dolnośląskiego. Zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i będzie prowadzić 

działalność w oparciu o Umowę Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o 

gospodarce komunalnej. Spółka użytkować będzie majątek nieodpłatne. Właścicielem majątku 

wytworzonego w ramach projektu w całym okresie trwałości pozostanie Województwo 

Dolnośląskie. Spółka prowadziła będzie działalność bezprzychodową - koszty jej funkcjonowania 

będą pokrywane z środków Województwa. Nadzór nad działalnością spółki sprawowany będzie 

przez powołaną na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, radę nadzorczą. Projekt będzie 

realizowany przez Zespół Realizujący Projekt (ZRP), wbudowany w strukturę Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tworzy to transparentną strukturę 

instytucjonalną o sprecyzowanych obszarach kompetencji, co zapewnia: 

a) bezpieczne finansowanie planowanej inwestycji co gwarantuje finansową i techniczną 

wykonalność oraz trwałość przedsięwzięcia w założonym okresie, zgodnie z przedstawionymi 

prognozami finansowymi, 

b) środki finansowe na pokrycie kosztów operacyjnych przedsięwzięcia, 

c) jednoznaczną odpowiedzialność Województwa Dolnośląskiego za dotrzymanie zobowiązań 

wskazanych w wniosku o dofinansowanie w zakresie efektów rzeczowych w okresie 5 lat od 

zakończenia przedsięwzięcia. 

Spójność systemu zostanie zachowana dzięki pełnej odpowiedzialności Województwa 

Dolnośląskiego za przygotowanie, realizację, eksploatację i monitoring przedsięwzięcia. 

 

1.2 Zespół Realizujący Projekt (ZRP ) 

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wdrożenie analizowanego przedsięwzięcia odbywać 

się będzie przez odpowiednią strukturę instytucjonalną (Zespół Realizujący Projekt  - ZRP), 

wbudowaną w strukturę Urzędu Marszałkowskiego. 

Szczegółowy sposób realizacji projektu przez ZRP zostanie określony w procedurach 

organizacyjnych, które zostaną zatwierdzone decyzją Zarządu Województwa. Jednym z 

podstawowych zadań ZRP będzie koordynowanie fazy przygotowania i wdrażania Projektu. 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację całego projektu - zarządzanie administracyjne, 

finansowe i techniczne oraz monitorowanie – będzie Kierownik Zespołu Realizacji Projektu. 
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Zostanie on rekomendowany przez Zarząd Województwa, który określi także jego szczegółowe 

obowiązki. Kierownik  ZRP może być wskazany z personelu merytorycznego Urzędu lub wybrany 

zostanie w otwartym konkursie. Struktura organizacyjna ZRP będzie obejmowała oprócz 

Kierownika ZRP zespoły: techniczny, ekonomiczno-finansowy  i administracyjno-prawny. Nie 

przewiduje się nowych etatów w strukturze Urzędu, a jedynie korektę struktury organizacyjnej i 

wykorzystanie  personelu merytorycznego.  

W ramach projektu działać będzie Inżynier Kontraktu wybrany w procedurze przetargowej. Jego 

działania będą monitorowane i kontrolowane przez ZRP. 

Działanie ZRP opiera się na następujących założeniach:  

1. Podstawą działania będą stosowne zarządzenia dotyczące powołania ZRP 

2. Przedmiotem działania ZRP będzie przygotowanie i koordynacja, realizacja przedsięwzięć 

inwestycyjnych, opisanych w studium wykonalności i innych dokumentach. 

3. ZRP przyjmuje, prawa i obowiązki w zakresie zarządzania i koordynacji Projektem, 

obejmujące jego przygotowanie, koordynację realizacji, monitorowanie i raportowanie. Wszelkie 

zobowiązania będzie zaciągać Województwo Dolnośląskie, jak również ono  będzie beneficjentem 

środków EFRR (w ramach RPO dla Dolnego Śląska). 

4. ZRP wspólnie z Zarządem Województwa reprezentuje Beneficjenta w stosunkach prawnych, 

finansowych, faktycznych z osobami trzecimi w zakresie zarządzania i koordynacji Projektu, będzie 

upoważnione w szczególności do: 

• zorganizowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu 

wyłonienie wykonawców, 

• organizowania i zarządzania procesem inwestycyjnym,  

• zlecania niezależnym Konsultantom Zewnętrznym opracowywania rozwiązań 

dotyczących: spraw technicznych i finansowych związanych z Przedsięwzięciem, w 

szczególności budową i zlecaniem robót oraz opracowania dokumentacji przetargowych, 

w tym opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

• nadzoru nad realizacją umowy z Inżynierem Kontraktu, wybranym w procedurze 

przetargowej, w zakresie i na zasadach określonych w stosownych umowach., 

• prowadzenia rozmów i dokonywania uzgodnień z instytucjami monitorującymi oraz 

współfinansującymi Projekt w trakcie jego realizacji, w szczególności Instytucją 

Zarządzającą. 

 
Zakres obowiązków ZRP obejmuje w szczególności: 

• zarządzanie Przedsięwzięciem, na zasadach i w zakresie opisanym w studium 

wykonalności, będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, 

• prowadzenie nadzoru nad Przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji i przedstawianie 

wniosków i zaleceń w tym zakresie stronom zaangażowanym w procesie wdrażania 

projektu, 

• reprezentowanie Zarządu Województwa w stosunkach prawnych w zakresie realizacji 

Przedsięwzięcia,  

• reprezentowanie Zarządu Województwa we wszystkich sprawach technicznych i 

finansowych związanych z Przedsięwzięciem,  

• zatrudnianie, w zależności od potrzeb i w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 

Konsultantów Zewnętrznych, 
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• rozwiązywania bieżących problemów dotyczących zarządzania przedsięwzięciem - 

instruktaż i koordynacja zadań konsultantów zewnętrznych w oparciu o studium 

wykonalności, zmierzających do opracowania: 

- dokumentacji przetargowych dotyczących kontraktów wykonawczych, 

- wymogów jakościowych, funkcjonalnych i technicznych, 

- harmonogramu prac, 

- kosztów projektu, 

• przedstawianie Zarządowi Województwa wszelkich płatności i rozliczeń za usługi i 

dostawy świadczonych przez wykonawców i konsultantów w ramach Przedsięwzięcia 

oraz prowadzenia stosownej ewidencji i sporządzania raportów. W ramach wymagań 

określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO faktury wystawiane przez wykonawców 

muszą być skierowane do beneficjenta. Oznacza to, że płatnikiem jest Województwo. ZRP 

dokonuje oceny faktur pod względem formalnym i merytorycznym, weryfikowane są 

również przez Inżyniera Kontraktu, 

• przedstawianie raportów dotyczących realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z wymogami 

właściwymi dla wykorzystania środków z EFRR (RPO dla WD),  

• opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu inwestycji zgodnie z procedurami Instytucji 

Zarządzającej oraz  instytucji współfinansujących. 

• opracowanie raportu ukończenia Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem stosownych 

wniosków, w szczególności dotyczących korzyści sektora publicznego. 

• przekazywanie Zarządowi Województwa niezbędnych dokumentów do uruchomienia 

finansowania Przedsięwzięcia. 

• dokonywanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego Przedsięwzięcia, w 

tym: stwierdzenia gotowości Przedsięwzięcia do odbioru końcowego, przekazania 

protokołów odbioru oraz wymaganej dokumentacji powykonawczej. 

• dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez 

Wykonawcę kontraktu. 

• dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy Kontraktu  należnych odszkodowań lub 

kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w imieniu i na rzecz 

Województwa i w tym zakresie zlecania Konsultantom zewnętrznym prowadzenia 

stosownych postępowań administracyjnych i sądowych. 

• prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej Projektu zgodnie z ustawą o 

rachunkowości i ustawą o finansach publicznych i przekazywania odpowiedniej 

dokumentacji umożliwiającej po stronie Województwa księgowania procesu 

inwestycyjnego zgodnie z prawem i zaleceniami instytucji zarządzającej RPO. 

• gromadzenie, przechowywanie dokumentów i dowodów źródłowych dotyczących 

Przedsięwzięcia oraz przekazanie ich Województwu  po zakończeniu realizacji Projektu. 

• wykonywanie praw i obowiązków Województwa wynikającej z umowy z Inżynierem 

Kontraktu 

Województwo Dolnośląskie będzie płatnikiem w stosunku do wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu 

na podstawie faktur wystawianych przez nich zgodnie zawartymi  umowami. Faktury będą 

sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez ZRP i Inżyniera Kontaktu. Płatność nastąpi 

po akceptacji Zarządu Województwa, z wyodrębnionego na cele projektu subkonta Projektu. 
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Zarząd Województwa jest zobowiązany do: 

• wyznaczenie kierownika ZRP, 

• zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem i 

tabelą kosztów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 

• otwarcia rachunku bankowego, z którego finansowany będzie Projekt,  

• przekazanie ZRP wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, 

• współdziałanie z ZRP w sprawach przygotowania Projektu oraz jego realizacji.   

 
Generalny Wykonawca Inwestycji 

W związku z dużym i skomplikowanym zakresem inwestycji Beneficjent powoła Generalnego 

Wykonawcę Inwestycji, który w oparciu o dostarczony projekt technicznych zakupi konieczny 

sprzęt serwerowy, niezbędne aplikacje (software), opracuje content (treść portalu)i dokona 

uruchomienia portalu. 

  

Spółka operatorska 

W celu prowadzenia działalności operacyjnej na majątku wytworzonym w ramach projektu 

zostanie powołana spółka z o.o. z wyłącznym udziałem Województwa Dolnośląskiego. Rejestracja 

spółki nastąpi w 2010. Spółka będzie miała typowo operacyjny charakter – majątek projektu 

zostanie jej przekazany w nieodpłatne użytkowanie a koszty jej funkcjonowania będą w całości 

pokryte przez Beneficjenta. 

Struktura organizacyjna spółki będzie obejmowała 19 etatów: 

•  Prezes Zarządu – 1 etat 

•  kierownik zespołu – 1 etat 

•  administratorzy – 3 etaty 

•  specjaliści (centrum prasowe) – 3 etaty 

•  specjaliści (moderatorzy) – 6 etatów 

•  specjaliści (obsługa działów informacyjnych) 5 etaty 

Nadzór nad działalnością Spółki sprawowała będzie 3 osobowa Rada Nadzorcza. 

 

2. Procedury przetargowe, harmonogram realizacji 

ZRP będzie odpowiedzialny za przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów oraz za 

zawarcie kontraktów m.in. z: Generalnym Wykonawcą Inwestycji (GWI), a także Inżynierem 

Kontraktu oraz Zespołem Ekspertów. 

 

Dokumenty przetargowe  i wybór Inżyniera Kontraktu 

Zamawiający zamierza zatrudnić podmiot zewnętrzny do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

podczas realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż zostanie wyłoniony jeden Inżynier Kontraktu 

dla całego zakresu przedsięwzięcia. Jego prace koordynował będzie ZRP. Dokumenty przetargowe 

na zamówienie usługi zostaną opracowane  przez ZRP do końca grudnia 2009 r. 
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Zakłada się, iż podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Planuje się, że prace rozpoczną się w terminie zbieżnym z rozpoczęciem 

robót w ramach kontraktu na wykonawstwo.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramem 

przetargów, kluczowe terminy w przetargu na wybór Inżyniera przedstawiać się będzie 

następująco: 

Daty zakończenia poszczególnych czynności: 

• ogłoszenie przetargu - grudzień 2009 

• termin składania ofert - luty 2010 

• ocena ofert i podpisanie umowy - marzec 2010 

• rozpoczęcie prac - listopad 2009 

Przewidziano koszt ogółem 1 mln zł  na wydatki związane z zatrudnieniem Inżyniera, co stanowi 

około 1,5% kosztów kontraktów wykonawczych. 

Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in. wsparcie organizacji procesu inwestycyjnego, 

współudział w negocjacjach z wykonawcami, nadzór i koordynację projektu (sprawowanie pieczy 

nad jakością wykonywanych prac, stosowanych materiałów i urządzeń pod kątem ich zgodności z 

założeniami projektu, jak też ogólnych zasad prawidłowego wykonawstwa robót),  współudział w 

odbiorach technicznych, wsparcie ZRP w trakcie rozliczania projektu, nadzór techniczny, wstępna 

ocena prawidłowości rozliczenie kontraktów z wykonawcą robót i ocena rozliczenia całego 

przedsięwzięcia oraz przygotowanie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia zgodnie z założonym 

harmonogramem finansowo-rzeczowym realizacji zadań. 

 

Dokumenty przetargowe i wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji (GWI) 

Beneficjent zamierza zrealizować, w latach 2009 – 2011, w ramach jednego przedsięwzięcia 

realizowanego przez GWI, wszystkie zadania inwestycyjne związane z techniczną i merytoryczną  

realizacją portalu. Obejmą one następujące kategorie: 

• budowa infrastruktury technicznej portalu (dostarczenie infrastruktury technicznej,  

budowa aplikacji i uruchomienie portalu) 

• wykonanie kontent’u 

Dokumenty przetargowe na wybór GWI zostaną opracowane przez pracowników ZRP do końca 

grudnia 2009. Dokumenty przetargowe będą spełniały wymagania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.), w dalszej części 

opracowania zwana „Ustawą”. 
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Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

realizowane będą zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, które jest z kolei zgodne z 

prawem unijnym w wymaganym zakresie (Dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG, 

Rozporządzenie 2083/2005). 

Celem dyrektyw jest wprowadzenie minimalnych wspólnych reguł udzielania zamówień 

publicznych, gwarantujących realizację fundamentalnych zasad swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej, swobody przepływu towarów i usług oraz równego traktowania i zakazu 

dyskryminacji we wszystkich krajach członkowskich UE. 

Według Komisji Europejskiej owe minimalne, wspólne reguły udzielania zamówień publicznych 

ograniczają się do: 

• określenia podmiotów i rodzajów udzielanych przez nie zamówień – podlegających 

wspólnym regułom udzielania zamówień publicznych, 

• określenie dopuszczalnych procedur udzielania zamówień publicznych, 

• zasad formułowania specyfikacji technicznych opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niedyskryminujący, z wykorzystaniem europejskich standardów technicznych, 

• zasad publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych, 

• wspólnych zasad uczestnictwa i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

• obowiązku przekazania określonych informacji statystycznych o zamówieniach 

publicznych do Komisji Europejskiej. 

Omawiane dyrektywy dotyczą procedur do momentu udzielenia zamówienia (wyboru oferty 

i zawarcia umowy), pozostawiając poza zakresem regulacji następną fazę - wykonania umowy, do 

wyłącznego uznania prawodawstwu państw członkowskich. 

Zakłada się, iż podmiot pełniący funkcję GWI zostanie wyłoniony w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramem 

przetargów, kluczowe terminy w przetargu na wybór GWI przedstawiać się będą następująco: 

Daty zakończenia poszczególnych czynności: 

• ogłoszenie przetargu - grudzień 2009 

• termin składania ofert - luty 2010 

• ocena ofert i podpisanie umowy - marzec 2010 

• rozpoczęcie prac - kwiecień 2010 

Przewidziano koszt ogółem 60,5 mln zł  na wydatki związane z zatrudnieniem GWI. 
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Dokumenty przetargowe i wybór dostawcy usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej 

Zakresem tej usługi objęte będzie przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu, której celem 

będzie poinformowanie możliwie największej część rynku docelowego (mieszkańców Dolnego 

Śląska) o istnieniu portalu i jego funkcjonalności.  

Dokumenty przetargowe zostaną opracowane  przez ZRP do końca marca 2010 r. Zgodnie z 

przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramem przetargów, 

kluczowe terminy w przetargu ww. usługę  przedstawiać się będą następująco: 

Daty zakończenia poszczególnych czynności: 

• ogłoszenie przetargu - grudzień  2009 

• termin składania ofert – luty 2010 

• ocena ofert i podpisanie umowy - marzec 2010 

• dostarczenie usługi  - od kwiecień 2010 

 

Postępowania przetargowe na usługi doradcze i eksperckie w projekcie 

W okresie przygotowywania projektu Beneficjent zidentyfikował, że ze względu na złożony 

(interdyscyplinarny) zakres przedsięwzięcia zaistnieją potrzeby zlecenia specjalistycznych 

opracowań eksperckich dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonalnych portalu. W trakcie 

planowania projektu przyjęto, że usługi doradcze w zakresie prac organizacyjno-merytorycznych w 

projekcie (zespół ekspertów oraz doradztwo dla osób zaangażowanych w realizację projektu) będą 

zlecane w ramach bieżącej realizacji projektu – w zależności od wyłaniających się potrzeb. Liczbę 

postępowań oszacowano na podstawie zakładanej ilości obszarów funkcjonalnych obsługiwanych 

przez portal na około 20. Część tych zleceń nastąpi zgodnie z art. 4 ust. 8, a w przypadku usług o 

podobnym charakterze (zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień CPV) zlecanie ich nastąpi 

zgodnie z trybami udzielania zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Harmonogram realizacji projektu 

Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia winien zostać wykonany zgodnie z zaplanowanymi kosztami 

oraz terminami realizacji poszczególnych zadań. Przewidywany harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Zakres czynności 
Ogłoszenie 
przetargu 

Podpisanie 
umowy 

Data 
rozpoczęcia 
robót/usług 

Data 
zakończenia 
robót/usług 

Realizacja portalu przez GWI XII 2009 III 2010 IV 2010 X 2011 

Czynności InŜyniera Kontraktu i Zespołu Ekspertów XII 2009 III 2010 IV 2010 X 2011 

Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej XII 2009 III 2010 IV 2010 X 2011 

Tabela 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
Źródło: opracowanie własne 
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Po przeprowadzeniu przetargów na usługi i dostawy oraz podpisaniu kontraktów z wykonawcą, 

rozpocznie się realizacja robót, których zakończenie przewiduje się na początek IV kw. 2011r. 

Ostateczne rozliczenie finansowe projektu dokona się do końca grudnia 2011 r. 
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IX. ANALIZA FINANSOWA 

1. ZałoŜenia do analizy finansowej 

Projekcja finansowa dla analizowanego projektu obejmuje podstawowe aspekty finansowe 

odnoszące do scenariusza obejmującego realizację projektu (scenariusz z projektem). Scenariusz 

bez projektu, z uwagi na specyfikę operacji (realizacja nowo powołanego projektu) nie został 

przedstawiony w analizie finansowej bowiem równy jest „0”. Przygotowana projekcja finansowa 

obejmuje podstawowe, standardowe aspekty finansowe, w tym:  

• koszty eksploatacji, 

• roczny poziom obsługi zadłużenia,  

• zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, 

• wielkość nakładów inwestycyjnych,  

• źródła finansowania inwestycji, 

• plan nakładów odtworzeniowych, 

• amortyzację środków trwałych, 

• prognozowane rachunki zysków i strat,  

• prognozowane bilanse oraz przepływy pieniężne, 

• analizę wyników finansowych przedsięwzięcia (NPV, IRR), wyliczona na podstawie 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

Dla zachowania spójności opracowanej prognozy, przyjęto następujące, podstawowe założenia 

dla całego okresu objętego projekcją: 

• analiza bazuje na „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z 

przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” 

zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz „Metodologii opracowania 

studium wykonalności – analiza ekonomiczno–finansowa” zatwierdzonej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, 

• prognoza obejmuje okres realizacji inwestycji (2009-11) oraz 5 lat zachowania trwałości 

projektu tj.   od roku 2009 do 2016, jego zdefiniowanie wynika z długości okresu 

amortyzacji głównych składników majątkowych wytworzonych w trakcie projektu (okres 

ekonomicznego życia hardwaru oraz softwaru stosowanych w projekcie wynosi około 5-6 

lat), 

• przy określaniu głównych wskaźników makroekonomicznych koniecznych do realizacji 

analizy, zgodnie z wytycznymi, korzystano z wariantów rozwoju gospodarczego Polski 

opracowanych przez MRR zamieszczonych na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl, 
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• w modelu przedstawiono wartości nominalne tj. uwzględniające wzrost cen wynikający z 

inflacji, 

• przyjęto stopę dyskonta na cały okres projekcji równą 8%, 

• prognoza sporządzona jest w okresach rocznych (za rok obrotowy przyjęto rok 

kalendarzowy), 

• projekcja finansowa została wykonana w cenach brutto (koszty inwestycyjne podano w 

cenach brutto z uwagi na brak możliwości odzyskania podatku VAT od poniesionych 

nakładów – VAT inwestycyjny jest wydatkiem kwalifikowanym),  

• w prognozie przyjęto założenie o braku przychodów na etapie eksploatacyjnym projektu, 

a co się z tym wiąże prognoza kosztów operacyjnych jest wykonana w cenach brutto 

(naliczony podatek VAT w całości jest kosztem).  

• środki trwałe pozyskane w wyniku planowanego projektu są własnością Województwa 

Dolnośląskiego, które ponosi nakłady inwestycyjne, otrzymuje grant UE  a następnie 

przekazuje majątek w nieodpłatne użytkowanie operatorowi -  powołanej w tym celu 

spółce z o.o. będącej w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego 

• prognoza finansowa jest sporządzona w zł, 

• w całym okresie objętym analizą przyjęto 19% stawkę podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

 

2. Plan inwestycyjny 

Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli nr Tabela 11. 

 
Pozycja kosztorysu 

RAZEM 2009 2010 2011 

1.1. Studium wykonalności i dokumentacja projektu 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 

1.2. Wykonanie platformy wraz z zakupem 
infrastruktury technicznej i kontentu 

61 635 963,80 0,00 37 895 579,80 23 740 384,00 

1.3. Usługa doradcza w zakresie prac organizacyjno - 
merytorycznych w projekcie (zespół ekspertów oraz 
doradztwo dla osób zaangażowanych w realizację 
projektu) 

1 643 596,20 443 600,00 499 996,20 700 000,00 

1.4. Inżynier kontraktu 1 000 000,00 0,00 400 000,00 600 000,00 

1.5. Promocja 900 000,00 10 000,00 40 000,00 850 000,00 

Razem 65 325 960,00 600 000,00 38 835 576,00 25 890 384,00 

Tabela 11. Kosztorys projektu (w PLN brutto) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabelę powyższą wykonano w oparciu o szacunkowy kosztorys sporządzony dla projektu we 

współpracy z beneficjentem. Zgodnie z wytycznymi  dokonano oceny powyższych nakładów 

według kryterium kwalifikowalności. Wszystkie koszty projektu spełniają wymogi 
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kwalifikowalności.  Uwzględniono, iż początkiem okresu kwalifikowania jest okres powstania 

pierwszego kosztu kwalifikowanego, związanego z projektem. Dla danego projektu jest to więc rok 

2009. Inwestycja zostanie zakończona  w roku 2011. 

Wszystkie koszty kwalifikowane poniesione przez podmiot odpowiedzialny za wdrażanie zostaną 

oparte na wiążących umowach, porozumieniach i dokumentach finansowych. Wydatek 

ubiegającego się o zwrot w ramach RPO WD będzie faktycznie poniesiony w czasie trwania okresu 

jego kwalifikowania oraz będzie bezpośrednio związany z przedsięwzięciem. Wydatki 

kwalifikowane obejmą podatek VAT, ponieważ Beneficjent nie ma możliwość zwrotu 

nadpłaconego podatku.  

Na koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne) składają się następujące pozycje: 

• dokumentacja projektu – pozycja ta obejmuje opracowanie studium wykonalności, koncepcji 

technicznych, ekspertyz oraz projektu technicznego portalu, 

• Wykonanie platformy – budowa aplikacji i uruchomienie portalu – pozycje te zostały 

szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym analizy technicznej, zakup infrastruktury 

technicznej – pozycja ta obejmie zakup infrastruktury serwerowej projektu, zakup kontentu 

– opracowanie treści portalu obejmującej obszary m.in.: e-kultura, e-learning, e-turystyka i 

inne (szczegółowo opisane w części technicznej), 

• Inżynier kontraktu - jego zakres zadań obejmie następujące czynności: wsparcie organizacji 

procesu inwestycyjnego, współudział w negocjacjach z wykonawcami, nadzór i koordynację 

projektu (sprawowanie pieczy nad jakością wykonywanych prac, stosowanych materiałów i 

urządzeń pod kątem ich zgodności z założeniami projektu, jak też ogólnych zasad 

prawidłowego wykonawstwa robót),  współudział w odbiorach technicznych, wsparcie ZRP 

w trakcie rozliczania projektu. 

• Zespół ekspertów - jego zakres zadań obejmie następujące czynności: usługi doradcze w 

zakresie realizowanej inwestycji. 

• Promocja - obejmuje promocję projektu  zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 . 

3. Finansowanie 

Środki na realizację projektu pochodzić będą z dwóch źródeł, tj.: 

• dotacji udzielonej ze środków RPO WD, 

• środków własnych  Województwa Dolnośląskiego, 

Dotacja rozwojowa udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego  przy luce finansowej – 100% wyniesie 55 507 468 zł. Środki własne 
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wygenerowane przez Województwo  zaangażowane w finansowanie projektu wyniosą  

9 818 492 zł brutto. Szczegóły dotyczące finansowania projektu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Wyszczególnienie  Razem 2009 2010 2011 

Wartość grantu UE  PLN 55 507 468,00 509 820,00 32 998 589,00 21 999 059,00 

Kapitał wpłacony przez inwestora - Województwo PLN 9 818 492,00 90 180,00 5 836 987,00 3 891 325,00 

Inne źródła finansowania PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość pożyczki PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki własne - wygenerowane przez system PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje w ramach projektu  ogółem PLN 65 325 960,00 600 000,00 38 835 576,00 25 890 384,00 

      

Wartość grantu UE  % 84,97% 84,97% 84,97% 84,97% 

Kapitał wpłacony przez inwestora - Województwo % 15,03% 15,03% 15,03% 15,03% 

Inne źródła finansowania % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Wartość pożyczki % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Środki własne - wygenerowane przez system % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inwestycje w ramach projektu ogółem % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabela 12. Podsumowanie finansowania inwestycji (PLN brutto) 

Źródło: Opracowanie własne  

 

4. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych 

- Przychody 

 

W okresie odniesienia nie wystąpią przychody ze sprzedaży usług, model biznesowy przyjęty przez 

beneficjenta zakłada, że usługi proponowane w ramach projektu będą nieodpłatnie udostępnianie  

odbiorcom zewnętrznym. 

 

- Koszty operacyjne 

 

Koszty materiałów i energii 

• energia elektryczna – oszacowano zapotrzebowanie na energię elektryczną dla lokalu 

biurowego (redakcja) na poziomie około 16 tys. kWh rocznie, założono przy tym cenę 

bazową energii na poziomie z 2009 r. w wysokości 0,45 zł brutto za kWh. W 

poszczególnych latach cenę energii skorygowano w wskaźnik inflacji, 

• materiały dla redakcji (materiały biurowe, woda itp.) – oszacowano zapotrzebowanie na 

poziomie około 2000 zł /m-c brutto. W poszczególnych latach cenę materiałów  

skorygowano o wskaźnik inflacji, 
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Usługi obce 

• service & maintenance infrastruktury technicznej – koszt usługi oszacowano na 

podstawie wiedzy i doświadczenia konsultantów na poziomie 402 600 zł brutto rocznie. 

W poszczególnych latach okresu odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

• serwis oprogramowania - koszt usługi oszacowano na podstawie wiedzy i doświadczenia 

konsultantów na poziomie 268 000 zł brutto rocznie. W poszczególnych latach okresu 

odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

• najem powierzchni biurowych dla potrzeb redakcji – koszt usługi oszacowano dla roku 

bazowego  na poziomie 144 000 zł (200m2 x 60 zł x 12 miesięcy). W poszczególnych 

latach okresu odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

• utrzymanie powierzchni biurowych (dozór, sprzątanie) - koszt usługi oszacowano na 

poziomie 2 440 zł/m-c brutto . W poszczególnych latach okresu odniesienia cenę  

korygowano o wskaźnik inflacji, 

• obsługa prawna i księgowa - koszt usługi oszacowano na poziomie 3 660 zł/m-c brutto . 

W poszczególnych latach okresu odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

• aktualizacja map geodezyjnych - koszt usługi oszacowano na podstawie wiedzy i 

doświadczenia konsultantów na poziomie 50 000 zł brutto rocznie. W poszczególnych 

latach okresu odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

• aktualizacja kontentu - koszt usługi oszacowano na podstawie wiedzy i doświadczenia 

konsultantów na poziomie 1 600 000 zł brutto. Aktualizacja, jak się planuje, odbędzie się 

dwukrotnie w okresie odniesienie – w latach 2013 i 2015. Dla wzmiankowanych lat cenę 

bazową skorygowano o wskaźnik inflacji.  

 

Podatki i opłaty 

• podatek od nieruchomości– wartość podatku z tytułu posiadania lokalu biurowego 

oszacowano na poziomie 3676,50 zł rocznie.  W poszczególnych latach okresu 

odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji, 

 

 

Wynagrodzenia z narzutami 

• prezes oraz kierownik  – wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej oszacowano na średnim 

poziomie 10 000 zł brutto. Powiększono je o wymagane prawem narzuty. W 

poszczególnych latach okresu odniesienia wartość  korygowano o wskaźnik inflacji oraz o 

½ dynamiki realnego wzrostu płac, 



Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 
„e-Dolny Śląsk” 

 

98 

• specjaliści  – wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej (łącznie 17 etatów) oszacowano na 

średnim poziomie 5 000 zł brutto. Powiększono je o wymagane prawem narzuty. W 

poszczególnych latach okresu odniesienia wartość  korygowano o wskaźnik inflacji oraz o 

½ dynamiki realnego wzrostu płac, 

• Pozostałe koszty osobowe (umowy cywilno-prawne, rada nadzorcza) - koszt oszacowano 

na podstawie wiedzy i doświadczenia konsultantów na poziomie 84 000 zł brutto rocznie. 

W poszczególnych latach okresu odniesienia cenę  korygowano o wskaźnik inflacji. 

 

Pozostałe koszty rodzajowe 

• pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, reprezentacja, parkingi i inne) - koszt usługi 

oszacowano na podstawie wiedzy i doświadczenia konsultantów na poziomie  

2 000 zł/m-c  brutto . W poszczególnych latach okresu odniesienia cenę  korygowano o 

wskaźnik inflacji. 

 

Amortyzacja 

Prognoza wielkości amortyzacji wykonana została w podziale na następujące rodzaje odpisów: 

 

• wykonanie platformy wraz z wykonaniem kontentu i infrastrukturą techniczną-  14,20% 

• zarządzanie projektem (średnia stawka) - 14,20% 

 

5. Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 
 

Prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy została wyliczona na podstawie planowanych 

współczynników rotacji poszczególnych składników majątku obrotowego:  

• zapasy – cykl rotacji zapasów 14 dni (cykl odnoszony do kosztów operacyjnych poza 

wynagrodzeniami i amortyzacją), 

• zobowiązania – cykl rotacji założono na poziomie 30 dni (cykl odnoszony do sumy 

kosztów działalności, bez kosztów amortyzacji). 

Założone wyżej wielkości zostały wykorzystane do prognozy sprawozdań finansowych pro-forma. 
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6. Poziom dofinansowania ze środków UE. Metoda luki w finansowaniu 
 

W celu obliczenia wstępnego poziomu dofinansowania zastosowana została metoda „luki w 

finansowaniu”. W tym celu skorzystano z arkusza przygotowanego przez Instytucje Zarządzającą 

RPO WD oraz „Metodologii opracowywania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-

finansowa” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 marca 2009 r. 

Do obliczeń wartości bieżącej kosztów oraz przychodów zastosowana została stopa dyskontowa 

na poziomie 8%. Przychody generowane przez wnioskowany projekt zostały pomniejszone koszty 

operacyjne  projektu. Otrzymana wartość została skorygowana o podatek dochodowy i 

amortyzację, w efekcie czego uzyskano przychód netto, który po zdyskontowaniu osiągnął wartość 

-15 007  277zł. Jego ujemna wartość świadczy o niedochodowości projektu i braku konieczności 

liczenia luki finansowej (luka finansowa = 100%).  

Z przedstawionej prognozy i analizy luki finansowej w oparciu o metodologię zaproponowaną 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że przy przyjętych założeniach, poziom 

dofinansowania środkami pomocowymi powinien wynieść 55 527 066 zł kwalifikowanych 

wydatków inwestycyjnych.  Inwestor ubiega się o dofinansowanie projektu na poziomie 

55 507 468 zł. 

 

7. Pro forma sprawozdania finansowe 
 

Prognozę sprawozdań finansowych przedstawiono w załączniku finansowym. Sprawozdanie pro-

forma przygotowane zostało zgodnie z założeniami dotyczącymi kosztów i przychodów opisanymi 

w pierwszej części niniejszego działu. Sprawozdania przygotowano dla scenariusza z projektem.  

Sprawozdanie finansowe pro-forma przygotowano zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i obejmuje 

ono: 

1. Rachunek zysków i strat przygotowano w wariancie porównawczym. 

2. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – metodą pośrednią.  

3. Bilans. 

W prognozowanym okresie aktywa trwałe projektu rosną z 600 000 zł w roku 2009 do nieco 

ponad 29 400 000 w roku 2016. Suma bilansowa (scenariusz z projektem) w roku 2016 osiąga 

wartości około 29 560 000 zł).  

8. Przepływy pieni ęŜne projektu. Wska źniki efektywno ści finansowej 
projektu 
 

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF). Horyzont czasowy przyjęty do projekcji przepływów finansowych z inwestycji 

został określony na lata 2009 – 2016. 

Do obliczeń wskaźników efektywności finansowej projektu dla nakładów całkowitych (FRR/C i 

FNPV/C) przyjęta została stopa dyskontowa na poziomie 8%. 

Do ustalenia wartości przepływów pieniężnych, poddawanych dyskontowaniu w celu oszacowania 

wartości NPV i IRR, przyjęto następujące wielkości (w nawiasie podano wpływ pozycji na saldo 

przepływów pieniężnych): 
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• Koszty operacyjne (-), 

• Amortyzacja (+), 

• Dotacje (+), 

• Zmiana stanu kapitału obrotowego (+/-), 

• Nakłady inwestycyjne (-), 

• Podatek dochodowy od zysku na sprzedaży (-), 

• Wartość rezydualna (+). 

Przy tak skonstruowanych przepływach pieniężnych i przyjętych założeniach przedsięwzięcie 

charakteryzuje się negatywnymi wskaźnikami efektywności finansowej. 

 
Wskaźniki Jednostka Wartość 

FRR/C (bez dotacji UE) % -21,86 

FRR/C (z dotacją UE) % -1,15 

FNPV/C (bez dotacji 

UE) 
PLN -55 884653 

FNPV/C (z dotacją UE) PLN - 6 017 968 

Tabela 13. Oszacowana wartość NPV i IRR przedsięwzięcia 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Analizowany projekt cechuje nieefektywność finansowa wynikająca z faktu jego 

bezprzychodowości, warto jednak zauważyć, że w przypadku projektów publicznych negatywna 

ocena finansowa projektu nie powinna skutkować odrzuceniem projektu. Istotnym jest jego 

ekonomiczna efektywność, będąca rozszerzeniem analizy finansowej o korzyści społeczne. 

 

9. Weryfikacja trwało ści finansowej 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, analiza trwałości finansowej polega na 

wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację projektu zostały zapewnione i są one wystarczające 

do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Analiza 

trwałości finansowej powinna obejmować co najmniej następujące działania: 

• analizę zasobów finansowych projektu; 

• analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora. 

Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej 

projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów 

pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to 

jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że 

planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że 

przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. Analiza w szczególności dotyczy okresu 

realizacji przedsięwzięcia. W analizowanym przypadku mamy szczególną sytuację, w której projekt 

realizowany na etapie operacyjnym przez spółkę nie posiada własnych źródeł finansowanie 

(projekt bezprzychodowy). Założeniem jest, że całkowity deficyt środków finansowych Spółki – 

operatora będzie pokrywany rokrocznie przez Beneficjenta  - Województwo Dolnośląskie. W tej 

sytuacji należy przyjąć, że saldo niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych 

generowanych przez projekt jest równe lub nieznacznie większe od zera a kwota deficytu środków 

finansowych operatora – wynosząca od 229 571 zł w roku 2010 do wartości maksymalnej w roku 
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2015 - 5 234 817 zł – będzie pokrywana rokrocznie przez Beneficjenta. Analiza zasobów 

finansowych Beneficjenta gwarantuje pokrycie zarówno nakładów inwestycyjnych projektu jaki i 

środków koniecznych na jego finansowanie operacyjne. Załączona analiza zdolności kredytowej 

beneficjenta (załącznik nr 3) wykazała ponad wszelką wątpliwość, że Województwo Dolnośląskie 

generuje pozytywne wyniki operacyjne, niskie zadłużenie oraz poprawnie zarządza finansami. W 

ciągu ostatnich czterech lat wyniki operacyjne Województwa były dobre, mimo że podlegały 

pewnym wahaniom. W najbliższych trzech latach wyniki operacyjne Województwa pozostaną na 

podobnym poziomie, chociaż mogą być one słabsze niż w latach 2007-2008 ze względu na 

spowolnienie gospodarki, które może skutkować spadkiem dochodów podatkowych. Zarządzanie 

finansowe w Województwie jest odpowiednie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w polityce 

dotyczącej zadłużania oraz zarządzania płynnością. W latach 2007-2008 zadłużenie bezpośrednie 

Województwa wynosiło 100 mln zł i stanowiły je obligacje, które zapadają w latach 2011-2021. W 

2009r. nowe zadłużenie planowane jest jedynie z tytułu zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie 

zadań współfinansowanych z budżetu UE. Jednak, zgodnie z prognozami, w latach 2010-2013 

zadłużenie Województwa może rosnąć o około 90 mln zł rocznie w związku z realizacją inwestycji. 

Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) 

pozostanie na bezpiecznym poziomie, co prezentuje poniższa tabela nr Tabela 14. 

 
Treść 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dochody 
budŜetu 

102371960
0 

156384328
4 

185521011
2 

213980310
7 

174236862
9 

138803811
1 

104691280
5 

71104759
2 

Stan 
zadłuŜeni
e 

100000000 225000000 298500000 371000000 442500000 388000000 333500000 27800000
0 

Planowan
e kwoty 
spłat 

18627130 24154422 83327594 89555511 95860081 96964067 90870633 85386024 

Wskaźnik 
dług / 
dochody 

9,77 14,39 16,09 17,34 25,40 27,95 31,86 39,10 

Wskaźnik 
spłata / 
dochody 

1,82 1,54 4,49 4,19 5,50 6,99 8,68 12,01 

Tabela 14. Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Dolnośląskiego na koniec 2009 r i lata następne 

Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z prognozą zadłużenie Województwa będzie wzrastać o kilkadziesiąt mln zł rocznie w 

związku z realizacją inwestycji. Województwo zakłada w swojej strategii dotyczącej zadłużenia 

korzystanie z długoterminowego zadłużenia, z okresem zapadalności wynoszącym około 10 lat. 

Jak wynika z powyższych danych sytuacja finansowa Województwa jest dobra czego przejawem 

jest nadanie przez Fitch Ratings Ltd. międzynarodowej oceny ratingowej na poziomie:  

W walucie zagranicznej 

 - Długoterminowy A- 

W walucie krajowej 

 - Długoterminowy A- 

Krajowy 

 - Długoterminowy AA(pol) 

z jednoczesnym określeniem perspektywy finansowej  jako stabilnych. 

Powyższy rating  oznacza niski poziom ryzyka finansowego – zdolność do spłaty zobowiązań 

finansowych jest oceniana wysoko. Powyższe zdaje się potwierdzać wskaźnik nadwyżki 

operacyjnej, który w 2008 roku  wyniósł 242.637.087 zł. Nadwyżka operacyjna mówi nam dość 
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precyzyjnie, ile zostaje  gotówki kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. 

Nie bierze przy tym pod uwagę np. środków pochodzących z jednorazowej sprzedaży gruntu 

komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które z dużą dozą 

prawdopodobieństwa możemy liczyć także w przyszłości. Tak określoną nadwyżkę możemy 

przeznaczyć na realizację celów wykraczających poza rutynowe działania, wynikających z naszej 

strategii - najczęściej na inwestycje - bądź na spłatę zadłużenia. Powyższa wartość wskaźnika 

oznacza dużą swobodę finansową analizowanego podmiotu  i spore rezerwy tkwiące w jego 

systemie. 

Płynność Województwa jest na wysokim poziomie. Stan gotówki (łącznie z lokatami) na rachunku 

wynosi przeciętnie ponad 300 mln zł. Województwo posiada kredyt w rachunku bieżącym w 

wysokości 50 mln zł, z którego jednak nie korzystało w ciągu ostatnich lat. 

Powyższa analiza wykazała duża swobodę finansową budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Będzie on wykonalny w kontekście zaplanowanych do realizacji inwestycji w tym projektu 

„Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska  

e-DolnySlask”. Wartość nakładów  na realizację projektu jest zapisana w wieloletnim planie 

inwestycyjnym. Budżet będzie zdolny także do pokrywania kosztów związanych z 

funkcjonowaniem projektu na etapie operacyjnym, co gwarantuje trwałość i wykonalność 

finansową projektu. 

 

10. Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone analizy doprowadziły do ustalenia poziomu dotacji na poziomie 55 507 468 zł. 

Przy tych założeniach, obliczone wskaźniki wewnętrznej stopy zwrotu oraz wartości bieżącej netto 

dla projektu wskazują, że z punktu widzenia założeń i zasad związanych z udzielaniem pomocy z 

EFRR, proponowany poziom dofinansowania jest wartością optymalną. 

Ujemna wartość FNPV/C oraz niższa niż zastosowana stopa dyskonta wartość FRR/C  (bez dotacji), 

wskazują, że projekt nie jest zyskowny i kwalifikuje się do dofinansowania w ramach RPO WD. 

Sumując wyniki przeprowadzonej analizy rentowności, można stwierdzić, że proponowany poziom 

dofinansowania określony metodą luki w finansowaniu jest optymalny i zapewnia najbardziej 

efektywną alokację środków EFRR. Dodatkowo jest zapewniona trwałość finansowa projektu – 

przepływy finansowe beneficjenta są dodatnie a relacja dług / dochody dla Województwa 

Dolnośląskiego nie przekracza wartości 60% (maksymalna wartość w okresie odniesienia 39,10%). 
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X. ANALIZA KOSZTÓW I KORZY ŚCI SPOŁECZNO-
EKONOMICZNYCH  

1. Analiza kosztów i korzy ści 

Sporządzenie analizy ekonomicznej (ang. Cost-Benefit Analysis, CBA) jest wymogiem stawianym 

dla projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu 

Spójności. 

Celem CBA jest przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na poziom dobrobytu społeczności 

regionu (bądź kraju), w którym przedsięwzięcie to jest realizowane. Podejście to odróżnia CBA od 

analizy finansowej, która bierze pod uwagę jedynie koszty i korzyści, które generuje 

przedsięwzięcie dla inwestora. W CBA należy uwzględnić łączne koszty i korzyści z punktu 

widzenia społeczności będącej beneficjentem przedsięwzięcia. Podstawowa zasada przy wyborze 

projektów mówi, iż korzyści wynikające z przedsięwzięcia powinny przewyższać jego koszty. W 

CBA sprowadza się to do tego, iż przedsięwzięcie powinno charakteryzować się dodatnią 

zaktualizowaną wartością netto (ang. economic net present value, ENPV).  W celu opisania 

efektywności ekonomicznej projektu w CBA mogą zostać podane następujące wskaźniki: 

ENPV, 

ERR. 

Ze względu jednak na fakt, że przedmiotowy projekt, jako mały, nie generuje znaczących i 

dających się skwantyfikować korzyści społecznych, które nie byłyby znoszone przez jednocześnie 

generowane i również trudne do skwantyfikowania koszty społeczne, zgodnie z obowiązującymi 

„Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” a także „Metodologią opracowania 

studium wykonalności  - analiza ekonomiczno-finansowa” -  pełna analiza kosztów i korzyści 

społecznych (CBA) zalecana jest jedynie w przypadku dużych projektów (powyżej 25 mln EUR). Dla 

małych projektów (poniżej 25 mln EUR) zalecany jest opis oddziaływań społeczno-ekonomicznych 

projektu pod względem jakościowym i ilościowym. Taki też model zastosowano w kontekście 

analizy kosztów i korzyści projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i 

samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask". Potencjał jaki tkwi w udostępnianych  w ramach 

portalu usługach (które mogą być wykorzystywane jako narzędzia pracy dla przedsiębiorstw, 

administracji czy społeczeństwa) nie pozwala na przybliżone nawet  szacowanie korzyści dlatego 

analiza ograniczy się do aspektów jakościowych.  

Wg Komisji Europejskiej (2007) blisko 50% wzrostu produktywności gospodarki europejskiej oraz 

ponad 25 % wzrostu PKB było w latach 2000 -2006 wynikiem inwestycji w ICT - teleinformatyka to 

najsilniejszy stymulator rozwoju gospodarczego.  Punktowe inwestycje w tradycyjne narzędzia 

pobudzania wzrostu produktywności oraz elementy infrastruktury: np. drogowej, turystycznej, nie 

wywierają tak silnego wpływu. Największy efekt dają inwestycje w ICT powiązane z modernizacją 

tradycyjnych sektorów typowych dla regionów 

Zróżnicowania w efektach wpływu ICT na gospodarkę w poszczególnych krajach oraz regionach 

tłumaczy się zarówno wielkością inwestycji w infrastrukturę ICT, jak i jakością usług społeczeństwa 

informacyjnego (IS). Wpływ technologii ICT na budowę i kształtowanie przewag konkurencyjnych 

regionów przejawia się z jednej strony w redukcji kosztów (w tym transakcyjnych) oraz poprawie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a z drugiej w zwiększeniu stopnia dywersyfikacji produkcji, 

poprawie jakości, indywidualizacji oraz innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw. 
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Można zatem mówić o oddziaływaniu ICT zarówno na stronę podażową, jak i popytową rozwoju 

przewagi konkurencyjnej danego regionu. 

Pierwsza wiąże się z efektywnością wykorzystania ICT w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. 

Druga natomiast z wprowadzaniem na rynki nowych jakościowo produktów i usług, cieszących się 

wysoką dochodową elastycznością popytu np. usługi oparte o produkty wynikające z rozwoju 
nowoczesnych technologii itd. 

Analizę pomiaru wpływu ICT na przewagę konkurencyjną wybranych regionów można sprowadzić 

do trzech podstawowych poziomów oddziaływania ICT: 

a) na poziomie indywidualnym, tj. w codziennych czynnościach – w pracy, kształceniu 

ustawicznym, doskonaleniu zawodowym, np. eEdukacji 

b) na poziomie firm w usprawnieniu procesów produkcyjnych, biznesowych (np. eBiznes, 

eBankowość) oraz podziału pracy (eManager) 

c) na poziomie sektora publicznego władz samorządowych we wprowadzaniu zmian 

strategicznych w dostępie do administracji oraz usług publicznych, a także w tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego (np. eAdministracji, eZdrowie). 

Technologie ICT, w tym przygotowywany w ramach analizowanego projektu portal eDolnySląsk,  

stwarzają nowe możliwości komunikacji oraz dystrybucji informacji. Informacja jest przepływem 

wiadomości, które mogą pogłębić lub zmodyfikować wiedzę. Natomiast wiedza konstytuuje się 

dopiero wówczas, gdy informacja zostanie osadzona w umysłowości określonego odbiorcy. 

Zjawisko wykorzystania potencjału ICT w tworzeniu efektywnych strategii polityki regionalnej 

przybiera często nazwę tzw. uczących się regionów. Konkurencyjność regionu zależy od jakości 

kapitału społecznego zdefiniowanego jako instytucje, związki oraz normy społeczne tworzące 

jakość oraz ilość wzajemnych oddziaływań w społeczeństwie. Kapitał społeczny kształtuje rodzaje 

uczenia się, korzystanie z wiedzy oraz zdolność do innowacji (tj. tworzenia nowej wiedzy), nie 

tylko podnoszącej konkurencyjność międzynarodową, ale także zapobiegającej wykluczeniu 

społecznemu. 

Innowacje wiążą się zarówno z pojawianiem się nowej wiedzy, jak i z dyfuzją wiedzy już istniejącej 

(np. w obszarze badań naukowych i możliwości technologicznych) oraz z przekładaniem wiedzy 

istniejącej na nowe produkty i procesy. W ujęciu kompleksowym innowacje ucieleśniają złożone 

formy wiedzy i procesu uczenia się. 

Konkurencyjność regionu zależy zatem od stale rosnącej kumulacji wiedzy oraz tworzenia 

innowacji. Zjawisko innowacji należy postrzegać, zarówno w odniesieniu do procesów, jak i 

produktów jako pozostające w silnej wzajemnej relacji z uczeniem się indywidualnym oraz, a może 

przede wszystkim, z uczeniem się organizacyjnym. Stały proces uczenia się zapewnia 

długotrwałość systemu innowacyjnego, zarówno poprzez jego interaktywne relacje pomiędzy 

organizacjami, jak i poprzez trwałość samego procesu generowania innowacji. 

Cykl życia SI przebiega od stadium gotowości poprzez stadium intensywności, aż po stadium 

wpływu. W pierwszym stadium istotne są tylko dostępne czynniki, podczas gdy w następnych 

dwóch stadiach dostępność, korzystanie oraz wpływ społeczeństwa informacyjnego (w tym ICT) 

zdobywają coraz większe znaczenie. Stadium gotowości SI jest powiązane również ze wskaźnikami 

mierzącymi dostępność infrastruktury ICT, możliwości oraz umiejętności potrzebne do korzystania 

z tych technologii, np. podstawowe umiejętności obsługi komputera. Stadium intensywności czy 

też wzrostu koncentruje się na rozpowszechnieniu oraz zwiększaniu możliwości wykorzystania ICT. 

Wskaźnikami mogą tu być penetracja komputerów, Internetu oraz poczty elektronicznej. Inaczej 

mówiąc, te dwa stadia skupiają się na mierzeniu wykluczenia cyfrowego (digital divide) oraz luce 
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wiedzy tj. lepszej dostępności niektórych osób do ICT oraz informacji. Trzecie stadium wpływu, 

nazywane wynikowym, mierzy zmiany restrukturyzacyjne pod wpływem ICT, włączenie społeczne 

(social inclusion) oraz uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym. 

Ogólnie rzecz biorąc, szacowane związki wskazują na to, że różnice pomiędzy regionami maleją 

wraz ze wzrostem poziomu społeczeństwa informacyjnego.  

Powyższe korzyści i oddziaływania odnosić się będą także do analizowanego projektu. Jego bogato 

ustrukturyzowana budowa, zastosowane nowoczesne technologie informacyjne, skutkować będą  

szeroko pojętym rozwojem lokalnym oraz alfabetyzacją cyfrową. Brak kompetencji cyfrowych 

stanowi poważną barierę wzrostu konkurencyjności regionu. Stąd duże korzyści działań na rzecz 

alfabetyzacji cyfrowej dla gospodarki i społeczeństwa regionu: 

•  prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności gospodarki poprzez szereg innowacji 

procesowych i lepsze zarządzanie wiedzą, 

•  jest konieczna dla realizacji koncepcji gospodarki wiedzy. Wiedza w coraz większym 

stopniu staje się kluczowym czynnikiem produkcji, a  technologie cyfrowe tworzą warunki 

infrastrukturalne dla sukcesu i innowacyjności, 

•  tworzy warunki rozwoju nowych rynków cyfrowych przez zwiększenie upowszechnienia 

nowych mediów wśród ludności, powodując przez to wzrost i dobrobyt ekonomiczny, 

•  przyczyniają się do likwidacji wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie. 

• jest głównym komponentem realizacji administracji elektronicznej (eGovernment) i 

edemokracji   

•  stanowią podstawę integracji w społeczeństwie osób słabiej  wykształconych i nie 

korzystających regularnie z mediów 

•  zapewniają silniejszy pluralizm i warunki do bardziej otwartego i szerszego dyskursu 

społecznego 

• umożliwiają nowe formy kontroli społeczno-politycznej poprzez upowszechnienie 

nowych mediów. Wzmocnione zostają funkcje polityczne społeczeństwa pluralistycznego 

i demokratycznego. 

 
Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego silnie oddziałuje na cały region. 

Należy pamiętać, że efektywnie zrealizowany projekt przełoży się również na osiągnięcie 

wskaźników, określonych w dokumentach strategicznych dla danego regionu, a zbiór 

przedsięwzięć z tego zakresu posiadać będzie wystarczającą „masę krytyczną”, która wpłynie na 

jakość życia mieszkańców oraz będzie składnikiem atrakcyjności inwestycyjnej danego 

województwa. 

Podsumowując rozważania dotyczące oddziaływań na otoczenie projektów ICT w tym 

analizowanego w niniejszym studium, zauważyć należy dość szeroki zakres możliwych korzyści 

związanych z realizacją projektu. Obejmują one obszary: kultury, turystyki, rozwoju regionalnego 

czy administracji publicznej i w efekcie skutkują: 

• stymulacją rozwoju gospodarczego, 

• poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

• promocją regionu, 

• poprawą jakości życia mieszkańców, 

• wzrostem konkurencyjności regionu  

• animacją społeczeństwa. 
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Analiza kosztów i korzyści społecznych wskazuje, iż realizacja projektu jest ważna ze społecznego 

punktu widzenia. Specyfika zaprezentowanych powyżej korzyści z realizacji inwestycji nie pozwala 

na ich kwantyfikacje i wyliczenie ekonomicznych wskaźników dyskontowych (ENPV czy ERR). 

Jednak szeroki zakres możliwych pozytywnych oddziaływań wskazuje, że realizacja projektu jest z 

ekonomicznego (społecznego) punktu widzenia  uzasadniona.  
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XI. ANALIZA RYZYKA I WRA śLIWOŚCI 

1. Analiza ryzyk ekonomiczno-finansowych 

Analiza wrażliwości i ryzyka dla opisywanej inwestycji została  wykonana w odniesieniu do analizy 

trwałości finansowej. Zgodnie z zaleceniami wykorzystano następujące narzędzie analizy: 

• analiza wrażliwości zbadała zmiany  w saldach środków pieniężnych oraz we wskaźnikach 

efektywności finansowej przedsięwzięcia, spowodowane zmiennością istotnych 

parametrów, 

• analiza ryzyka z kolei miała charakter jakościowy, gdzie oceniono prawdopodobieństwo 

faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie) i omówiono 

okoliczności, które uprawdopodabniają (bądź nie) wystąpienie określonej sytuacji. 

W ramach analizy wrażliwości zidentyfikowano 5 czynników ryzyka, które zanalizowano w 

układzie dwóch scenariuszy makroekonomicznych: 

• podstawowego 

• pesymistycznego 

Ich wybór przedstawia poniższa tabela nr Tabela 15. 

 
Czynniki ryzyka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Scenariusz podstawowy  0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

10% wzrost kosztów usług obcych 0,0 -22 957,1 64 461,8 -122 388,5 -298 951,7 -140 871,0 -315 423,0 

5% wzrost kosztów materiałów i energii 0,0 0,0 99 216,1 -1 648,9 -1 727,9 -1 771,8 -1 824,7 

20% przekroczenie kosztów inwestycyjnych -120 000,0 -7 767 115,2 -5 078 076,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

5% wzrost wynagrodzeń realnych  0,0 0,0 64 691,7 -77 354,0 -85 124,4 -90 247,3 -95 697,1 

10% spadek wartości grantu -50 982,0 -3 299 858,9 -2 099 905,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

        

Czynniki ryzyka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Scenariusz pesymistyczny 0,0 2 239,7 137 676,5 128 836,1 225 602,6 225 916,5 326 354,0 

        

10% wzrost kosztów usług obcych 0,0 -20 493,4 102 869,7 9 506,5 -65 258,8 89 108,2 20 642,5 

5% wzrost kosztów materiałów i energii 0,0 2 239,7 136 909,1 127 234,3 223 926,7 224 192,5 324 588,1 

20% przekroczenie kosztów inwestycyjnych -120 000,0 -7 764 875,5 -5 040 400,3 128 836,1 225 602,6 225 916,5 326 354,0 

5% wzrost wynagrodzeń realnych  0,0 2 239,7 103 811,7 56 200,4 147 492,5 144 701,9 241 861,4 

10% spadek wartości grantu -50 982,0 -3 297 619,2 -2 062 229,4 128 836,1 225 602,6 225 916,5 326 354,0 

Tabela 15. Analiza wrażliwości – zmiana w saldach środków pieniężnych (wybór danych) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Czynniki ryzyka IRR NPV zmiana IRR zmiana NPV 

Scenariusz podstawowy  -1,15% -6 017 968,90   

      

10% wzrost kosztów usług obcych -2,25% -6 767 703,90 95,65% 12,46% 

5% wzrost kosztów materiałów i energii -1,16% -6 024 665,30 0,87% 0,11% 

20% przekroczenie kosztów inwestycyjnych -5,22% -14 233 209,30 353,91% 136,51% 

5% wzrost wynagrodzeń realnych  -1,64% -6 353 051,40 42,61% 5,57% 

10% spadek wartości grantu -5,65% -11 004 637,30 391,30% 82,86% 

     

Czynniki ryzyka     

Scenariusz pesymistyczny IRR NPV zmiana IRR zmiana NPV 

  0,14% -5 165 793,60   

10% wzrost kosztów usług obcych     

5% wzrost kosztów materiałów i energii -0,92% -5 894 570,80 -757,14% 14,11% 

20% przekroczenie kosztów inwestycyjnych 0,13% -5 172 293,60 -7,14% 0,13% 

5% wzrost wynagrodzeń realnych  -4,40% -13 381 033,90 -3242,86% 159,03% 

10% spadek wartości grantu -0,30% -5 469 613,00 -314,29% 5,88% 

Tabela 16. Analiza wrażliwości – zmiana wartości wskaźników efektywności finansowej (wybór danych) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Przeprowadzona analiza wykazała wrażliwość projektu na negatywną zmianę każdego czynnika 

ryzyka co wynika ze specyfiki projektu (projekt bezprzychodowy). Istotnym jest jednak, że 

zaistnienie każdego z negatywnych scenariuszy nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektu z 

uwagi na finansowanie jego płynności z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Analizę ryzyka projektu przeprowadzono metodą jakościową poprzez ocenę prawdopodobieństwa 

faktycznego wystąpienia danego ryzyka i przypisanie do niego jednej z trzech kategorii 

prawdopodobieństwa: niskiego, średniego, wysokiego. Uzupełniono ten opis o komentarz 

dotyczący okoliczności, jakie przyczynią się do wystąpienia takiej sytuacji. 

 
Tabela 17. Analiza ryzyka projektu – ujęcie jakościowe 

Czynniki 
ryzyka Prawdopodobieństwo Komentarz 

10% wzrost 
kosztów usług 

obcych 

Średnie Jak się przewiduje od 2010 roku gospodarka światowa a takŜe polska zacznie 
stopniowo wychodzić z recesji (spowolnienia). Skutkować to będzie zwiększoną 
liczbą nakładów na inwestycje, takŜe w obszarze IT. Zwiększająca się  liczba 
zamówień skutkować będzie zwiększaniem się wartości cen oferowanych za usługi 
przez ich wykonawców.  

5% wzrost 
kosztów 

materiałów i 
energii 

Średnie Od kilku lat występuje stała tendencja wzrostu cen nośników energii, została ona 
nieco zachwiana przez kryzys ekonomiczny i co się z tym wiąŜe zamieszenie popytu 
odbiorców. Stan ten jednak odwróci się w najbliŜszych latach – sprzyjać temu będzie 
oŜywienie gospodarcze.  

20% 
przekroczenie 

kosztów 
inwestycyjnych 

Wysokie Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające ze wzrostu cen usług IT, co 
jest szczególnie waŜne, biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem 
projektu a jego wdroŜeniem (min. 2-3 lata).  W efekcie kryzysu gospodarczego i 
ograniczenia zamówień wzrost cen uległ zatrzymaniu. Jednak odwrócenie tendencji 
w makroekonomii moŜe skutkować ponowna tendencją wzrostową na rynku usług 
IT. Realizując tak duŜe i skomplikowane projekty IT jak analizowany moŜe zaistnieć 
konieczność realizacji robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w 
pierwotnym zakresie prac objętym przetargiem.   WyŜsze koszty inwestycyjne i stała 
kwota z decyzji (kwota grantu) mogą spowodować konieczność wydatkowania 
większych kwot z budŜetu Beneficjenta na realizacje inwestycji. Zdolność finansowa 
Województwa jest jednak  na wystarczającym poziomie by tym kosztom podołać.  
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5% wzrost 
wynagrodzeń 

Niskie Czynnik ten jest prawdopodobny w związku z planowaną dynamiką rozwoju kraju a 
takŜe z roszczeniowymi postawami róŜnych grup społecznych (lekarze, górnicy) Ten 
stan rzeczy łagodzi fakt, Ŝe zatrudnienie w słuŜbach komunalnych jest cenione ze 
względu na stabilizację i komfort a przez to osoby tam pracujące rzadko wykazują 
postawy roszczeniowe. 

10% spadek 
wartości 
grantu 

Niskie Spadek wielkości grantu moŜe być spowodowany zmniejszeniem wartości kosztów 
które pierwotnie były uwaŜane za kwalifikowane. DąŜąc do minimalizacji tego ryzyka 
na wielu etapach procesu przedinwestycyjnego przeprowadzano analizy 
kwalifikowalności kosztów, które wykazały pełną kwalifikowalność kosztową całego 
zakresu inwestycji . 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 

 
Struktura wdrożenia projektu jest zoptymalizowana pod kątem minimalizacji ryzyka 

instytucjonalnego. Beneficjentem funduszy jest Województwo Dolnośląskie natomiast 

operatorem będzie powołana przez Województwo jednoosobowa spółka z o.o. Tym niemniej 

przyjąć należy, iż na każdym szczeblu wdrażania realizacji projektu występują pewnego rodzaju 

ryzyka, których nie można skutecznie wyeliminować. Możliwe do wystąpienia ryzyka zdefiniowano 

w obrębie dwóch szczebli instytucjonalnych: regionalnego oraz lokalnego. Szczegóły w tym 

zakresie przedstawiono w poniższej tabeli nr Tabela 18. 

 
Szczebel Przyczyny Skutki dla Projektu Przeciwdziałanie 

Regionalny Opóźnienie w akceptacji 
Projektu 

Opóźnienie w realizacji Projektu 

Aplikacja powinna zostać przygotowana 
przez Zespół Realizujący Projekt przy 
współpracy ekspertów zewnętrznych. 
KaŜdy etap przygotowania aplikacji 
powinien być realizowany z 
uwzględnieniem zasady jednoosobowej 
odpowiedzialności. Minimalny poziom 
kontroli wykonania poszczególnych 
etapów powinien obejmować regułę 
„dwóch par oczu”. 

Lokalny 

Ryzyko przetargowe 
 Opóźnienie w realizacji projektu 

Dokumentacje przetargowe  zostaną 
przygotowane przez wyznaczony do 
tego celu zespól specjalistów ds. 
zamówień publicznych. Warunki udziału 
w postępowaniu zostaną „uszyte na 
miarę” – umoŜliwią wybór  
kompetentnego wykonawcy nie 
ograniczając nadmiernie dostępu do 
poszczególnych postępowań. W 
przygotowaniu (opiniowaniu) 
dokumentacji będą uczestniczyć 
zewnętrzni eksperci. 

Ryzyko kontraktowe Niewłaściwe wykonywanie kontraktów 
przez wybranych wykonawców 

Wynagrodzenie instytucji nadzorczych 
(np. inŜynier kontraktu) powinno być 
ściśle skorelowane z efektami realizacji 
projektu (zapłata wynagrodzenia po 
osiągnięciu poszczególnych kamieni 
milowych). 

Tabela 18. Wrażliwość Projektu na ryzyko instytucjonalne 

Źródło: opracowanie własne 
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3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 

 
W ramach ryzyka technicznego mieści się ryzyko związane z awariami maszyn i urządzeń 

technicznych, a jego skutkiem mogą być straty gospodarcze związane z koniecznością 

serwisowania serwerów.  Wielkość tego ryzyka w dużym stopniu zależy od nowoczesności 

maszyn, ich niezawodności, doskonałości rozwiązań technicznych, jakości materiałów, z których są 

wykonane oraz umiejętności eksploatacji. W przypadku analizowanego projektu urządzenia będą 

nowo zakupione o nowoczesnej architekturze, a zespół je eksploatujący posiadał będzie wysokie 

kompetencje techniczne. 

 
 

4. Podsumowanie 

Podsumowując analizę wrażliwości i ryzyka należy stwierdzić, iż zidentyfikowane czynniki ryzyka  

nie stanowią zagrożenia dla trwałości finansowej projektu. W sytuacji zaistnienia scenariuszy 

negatywnych pojawi się konieczność zwiększenia  finansowania. W praktyce oznacza to, że 

jedynym dostępnym w takiej sytuacji źródłem finansowania będzie budżet Województwa, dla 

którego konieczność poniesienia nieprzewidzianych wydatków na system może spowodować 

pewne komplikacje. Sytuacja finansowa Województwa jest jednak na tyle korzystna by podołać 

tego rodzaju zagrożeniom. 
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XII. OCENA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja w zakresie infrastrukturalnym dzieli się na dwie zasadnicze części: 

• oprogramowania i infrastruktury serwerowej portalu „e-Dolny Śląsk”, 

• pomieszczenia technicznego. 

Zakładany system w aspekcie sprzętowym, posiada niewielkie rozmiary, a sposób jego instalacji 

(wewnątrz budynku) wyklucza odkształcenia powierzchni ziemi czy krajobrazu. 

W rejonie działania sprzętu komputerowego (w pomieszczeniach biurowych) klimat akustyczny 

nie zmieni się. Zakupione urządzenia będą zgodne z polskimi normami i co się z tym wiąże 

pogorszenie klimaty akustycznego nie nastąpi. 

Należy jednak zaznaczyć, że sprzęt komputerowy, a w szczególności monitory i serwery, są 

emitentami promieniowania elektromagnetycznego. Energia pól elektromagnetycznych 

oddziałując bezpośrednio na organizm człowieka może być przyczyną niepożądanych efektów 

biologicznych, zmian funkcjonowania komórek, a nawet całego organizmu człowieka. Ponieważ 

ekspozycja zawodowa na pola o dużych natężeniach i długim czasie trwania może wpływać na 

zdrowie i zdolność do pracy, pola i promieniowanie elektromagnetyczne uznano za jeden z 

niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy (PN-80/Z-08052). 

Wszystkie części zestawu komputerowego wytwarzają promieniowanie, ale z uwagi na małe 

natężenie pola elektromagnetyczne występujące wokół wszystkich typów monitorów ekranowych 

i pozostałych elementów zestawu komputerowego nie ma potrzeby prowadzenia kontroli 

zagrożeń elektromagnetycznych. Jednakże największe oddziaływanie na zdrowie ma monitor, że 

względu na emitowane promieniowanie. Monitory oddziałują na nas w różnoraki sposób:  

• wytwarzają pole elektromagnetyczne i elektrostatyczne 

• wytwarzają promieniowanie nadfioletowe i podczerwone 

• emitują ultradźwięki 

• działają na użytkownika czynnikami fizycznymi występującymi pośrednio – do takich 

czynników zalicza się między innymi kształt kineskopu i odblask monitora. 

Od kilku lat następuje obserwuje się zjawisko zaprzestania produkcji monitorów wykorzystujących 

lamy kineskopowe i wykorzystania w produkcji nowych technologii. Współczesne monitory 

komputerowe są budowane są w oparciu o matryce ciekłokrystaliczne lub plazmowe, które w 

100% spełniają wymagania dotyczące oceny parametrów technicznych sprzętu komputerowego i 

które, jak wskazuje praktyka, są jednocześnie ostrzejsze niż graniczne wartości dla ekspozycji 

pracowników ustalone przepisami BHP obowiązującymi w Polsce. W przypadku monitorów 

wyprodukowanych w ostatnich latach, nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych 

natężeń pól według przepisów krajowych. Ze względu na niskie poziomy wytwarzanych pól 

elektromagnetycznych nie ma potrzeby ograniczania ekspozycji pracowników na ich działanie. 

Sprzęt komputerowy, który zakupiony będzie na potrzeby realizacji projektu „e-Dolny Śląsk będzie 

posiadał nowe i nowoczesne rozwiązania ograniczające emisję negatywnych czynników, dlatego 

też należy uznać, że oddziaływanie elektromagnetyczne systemu na środowisko zewnętrzne 

będzie nieznaczne. 

Zasadniczym oddziaływaniem wpływającym na środowisko może być obecność szaf 

teleinformatycznych stanowiących obudowy dla serwerów i urządzeń transmisyjnych sieci 

komputerowej. Z praktycznego punktu widzenia serwery te oraz urządzenia transmisyjne są 
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przeważnie źródłami uciążliwego, jednostajnego hałasu w pomieszczeniach w których się 

znajdują. 

Aby ograniczyć hałas należy na etapie projektowania umieścić szafy poza pomieszczeniami,  

w których przebywają ludzie (np.: w oddzielnych, wydzielonych pomieszczeniach technicznych). 

Takie też założenie zostały przyjęte w przypadku instalacji infrastruktury serwerowej portalu w 

ramach wydzielenia dedykowanego pomieszczenia teletechnicznego. 

 

Z punktu widzenia wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r (MRR/H/16/3/05/09) 

prezentowany projekt nie jest inwestycją uciążliwą dla środowiska i wymagającą sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko. Analizowana inwestycja ani nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, ani tym bardziej nie ma związku z ingerencją w obszary chronione – w 

szczególności obszary Natura 2000. 
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XIII ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 Załącznik tabelaryczny 

 
Załącznik nr 2 Zastosowany schemat pomocy publicznej (dla projektów kwalifikujących się 

   do pomocy publicznej) 

 
Analizowany projekt „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego 

Śląska e-DolnySlask” ma na celu rozwój e-usług publicznych realizowanych na rzecz podmiotów 

gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców indywidualnych. Przedsięwzięcie 

to będzie związane ze świadczeniem nieodpłatnych usług nie stanowiących działalności 

konkurencyjnej. Z tego też powodu dofinansowanie tej operacji nie będzie stanowiło pomocy 

publicznej.  

Zgodnie z poradnikiem „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, marzec 2008 r.) uzupełniająco dokonano oceny analizowanego projektu 

pod kątem występowania pomocy publicznej opierając się na metodologii tzw. testu pomocy 

publicznej. Test ten polegał na sprawdzeniu czy w danym projekcie występują jednocześnie 

poniższe przesłanki: 

• Przesłanka 1 – następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej; 

• Przesłanka 2 – transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na 

warunkach korzystniejszych niż rynkowe; 

• Przesłanka 3 - transfer ten jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony podmioty lub 

wytwarzanie określonych dóbr; 

• Przesłanka 4 – w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie 

konkurencji; 

• Przesłanka 5 – transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami 

członkowskimi. 

Nie wystąpienie chociaż jednej z ww. przesłanek, jest wystarczającym powodem do uznania, iż w 

danym projekcie nie występuje pomoc publiczna. Analiza zakresu analizowanego projektu 

wykazała, że w jego kontekście  z całą pewnością nie występują przesłanki numer 4 i 5 co skutkuje 

nie objęciem operacji pomocą publiczną. 

 

Załącznik nr 3 Analiza zdolności kredytowej beneficjenta i struktura finansowania przedsięwzięcia  

 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 

31 grudnia 2008 r. zamknęło się kwotą: 

• dochody 1.079.840.154 zł 

•  wydatki 1.006.184.129 zł  

Dodatnia  różnica  między  wykonanymi dochodami  a  wykonanymi  wydatkami  wyniosła  

73.656.025  zł  i  była  wyższa  o  23.800.531  zł  od planowanej w kwocie 49.855.494 zł. 

Dochody Województwa ogółem według  źródeł prezentuje poniŜsza tabela. 
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Źródła dochodu 

Wykonanie 
na 31.12.2008 r. 

( w złotych ) 

Ogółem 1.079.840.154 

Udziały w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa 488.771.977 

Subwencja ogólna 133.671.665 

Dotacje 212.841.069 

Dochody ze  źródeł innych niŜ wymienione powyŜej  244.555.443 

Tabela 19. Dochody Województwa Dolnośląskiego w roku 2008 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego 
 

Wykonanie wydatków na zadania finansowane w całości ze środków krajowych wg stanu na dzień 

31 grudnia 2008 r. wyniosło 764.654.477 zł, co stanowi 98,70 % planu, natomiast wykonanie 

wydatków  ogółem  budżetu  Województwa  wyniosło  1.006.184.129  zł.  

Wydatki budżetowe wykonane w kwocie 1.006.184.129 zł przeznaczone były na: 

a)   wydatki bieżące - 689.467.916 zł 

w tym: 

• wynagrodzenia  108.363.025 zł 

• pochodne od wynagrodzeń   17.850.891 zł 

• dotacje 276.315.788 zł 

• pozostałe wydatki bieżące 286.938.212 zł  

b)   wydatki majątkowe 316.716.213 zł 

Kwota  wykonania  obejmuje  środki  w  wysokości  86.015.064  zł  ujęte  w  Uchwale  Nr  

XXXIV/564/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 

wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2008. 

Plan  przychodów  Województwa  Dolnośląskiego  wg  stanu  na  31.12.2008  r.  wyniósł 

62.451.955  zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 311.241.288 zl stanowiącą: 

• nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 204.326.573 zł 

• wolne środki  53.485.143 zł 

• pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej - 51.409.752 zi 

• spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa 1.119.820 zł 

• sprzedaż akcji spółki Dol —Eko Organizacja Odzysku S.A 900.000 zł 

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008 zaplanowano rozchody w kwocie 

94.113.466 zl z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym planowanej do zaciągnięcia w 

roku 2008. W trakcie wykonywania budżetu powyższy plan został zwiększony o kwotę 18.193.983   

zł, w związku ze: 
 

a) zwiększeniem planowanej do spłaty pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych  

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.513.983 zi 

b) udzieleniem pożyczek dla: 

• Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Dusznikach Zdroju 160.000 zł 
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• Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju 320.000 zł 

• Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 2.200.000 zł  

i na dzień 31.12.2008 r. wynosi 112.307.449 zl. 

Wykonanie rozchodów  wyniosło 108.942.319 zl w tym na: 

a)   spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 106.262.319 zł 

b)   udzielenie pożyczek dla zoz   2.680.000 zł 

 

Treść 
Wykonanie wg 
stanu na dzień 
31.12.2008 . 

Przychody Województwa Dolnośląskiego 311 241 288 

Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 

51 409 752 

Przychody ze sprzedaŜy innych papierów wartościowych 900 000 

Przychody ze spłat poŜyczek i kredytów udzielonych ze środków 
publicznych 

1 119 820 

Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 0 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 53 485 143 

NadwyŜki z lat ubiegłych 204 326 573 

Rozchody Województwa Dolnośląskiego 108 942 319 

Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

106 262 319 

Udzielone  poŜyczki i kredyty 2 680 000 

Tabela 20. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa Dolnośląskiego w 2008 roku. 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego 
 

Dług  Województwa wyniósł 106.803.291 zi, w tym: 

a)  zobowiązania z tytułu emisji obligacji 100.000.000 zł  

b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie  6.801.707 zł  

c)  zobowiązanie   wymagalne   Dolnośląskiego  Centrum Informacji Zawodowej   i   Doskonalenia 

Nauczycieli  1.584 zł 

Dług  Województwa  na  koniec  2008  roku  stanowi  9,89  % wykonanych  na  dzień  31  grudnia  

2008  r. dochodów Województwa i 9,26 % wyłączając pożyczkę na prefinansowanie i  nie 

przekracza  granicy określonej  w  art.  170  ustawy  o  finansach  publicznych,  tj.  60  %  

dochodów  jednostki  samorządu terytorialnego. Łączna  kwota  przypadających  do  spłaty  rat  

pożyczek,  wykupu  papierów  wartościowych  wraz  z należnymi odsetkami oraz potencjalnych 

spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Dolnośląskie poręczeń kredytów wraz 

z odsetkami od tych kredytów stanowi 4,01 % planowanych i 5,23 % wykonanych na dzień 

31.12.2008 roku dochodów. 

Wyłączając spłatę pożyczki na prefinansowanie, której nie dotyczy ograniczenie określone w art. 

169  ustawy  o  finansach  publicznych,  spłata  długu  oraz  kwot  wynikających  z  udzielonych  

poręczeń stanowi 0,33 % planowanych i 0,43 % wykonanych dochodów na dzień 31.12.2008 r. i  
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nie przekracza 15 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Równie bezpieczna sytuacja w 

zakresie zarządzania długiem Województwa będzie miała miejsce w przyszłości. Jak się planuje w 

okresie 2009 – 2016 najwyższy poziom wskaźnika dług/dochody osiągnie wartość 39,1% (w 

2016r.)  co należy uznać za poziom bezpieczny. Szczegółowo prognozę kwoty długu w najbliższych 

latach prezentuje poniższa tabela. 

 
Treść 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dochody 
budŜetu 

102371960
0 

156384328
4 

185521011
2 

213980310
7 

174236862
9 

138803811
1 

104691280
5 

71104759
2 

Stan 
zadłuŜeni
e 

100000000 225000000 298500000 371000000 442500000 388000000 333500000 27800000
0 

Planowan
e kwoty 
spłat 

18627130 24154422 83327594 89555511 95860081 96964067 90870633 85386024 

Wskaźnik 
dług / 
dochody 

9,77 14,39 16,09 17,34 25,40 27,95 31,86 39,10 

Wskaźnik 
spłata / 
dochody 

1,82 1,54 4,49 4,19 5,50 6,99 8,68 12,01 

Tabela 21. Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Dolnośląskiego na koniec 2009 r i lata następne. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Zgodnie z prognozą zadłużenie Województwa będzie wzrastać o kilkadziesiąt mln zł rocznie w 

związku z realizacją inwestycji. Województwo zakłada w swojej strategii dotyczącej zadłużenia 

korzystanie z długoterminowego zadłużenia, z okresem zapadalności wynoszącym około 10 lat. 

Jak wynika z powyższych danych sprawozdawczych za 2008 r. sytuacja finansowa Województwa 

Dolnośląskiego jest dobra czego przejawem jest nadanie przez Fitch Ratings Ltd. międzynarodowej 

oceny ratingowej na poziomie:  
W walucie zagranicznej 

 - Długoterminowy A- 

W walucie krajowej 

 - Długoterminowy A- 

Krajowy 

 - Długoterminowy AA(pol) 

z jednoczesnym określeniem perspektywy finansowej  jako stabilnych. 

Powyższy rating  oznacza niski poziom ryzyka finansowego – zdolność do spłaty zobowiązań 

finansowych jest oceniana wysoko. Powyższe zdaje się potwierdzać wskaźnik nadwyżki 

operacyjnej, który w 2008 roku  wyniósł 242.637.087 zł. Nadwyżka operacyjna mówi nam dość 

precyzyjnie, ile zostaje w gotówki kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. 

Nie bierze przy tym pod uwagę np. środków pochodzących z jednorazowej sprzedaży gruntu 

komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które z dużą dozą 

prawdopodobieństwa możemy liczyć także w przyszłości. Tak określoną nadwyżkę możemy 

przeznaczyć na realizację celów wykraczających poza rutynowe działania, wynikających z naszej 

strategii - najczęściej na inwestycje - bądź na spłatę zadłużenia. Powyższa wartość wskaźnika 

oznacza dużą swobodę finansową analizowanego podmiotu  i spore rezerwy tkwiące w jego 

systemie. 

Powyższe korzystne relacje w dużej mierze wynikają z dochodów z podatków dochodowych 

stanowiących  najważniejsze źródło dochodów operacyjnych Województwa. W ostatnich latach  
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dochody z PIT oraz CIT rosły o ponad 20% rocznie, czemu sprzyjała dobra koniunktura 

gospodarcza. Dochody te stanową ponad 60% dochodów operacyjnych.  

Rosną transfery bieżące dzięki dotacjom bieżącym z UE. W 2007r. transfery bieżące wyniosły 240 

mln zł i składały się z subwencji ogólnej (54%), dotacji bieżących ze środków unijnych (22%) oraz z 

innych dotacji (włączając dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2008r. 

nastąpił wzrost transferów bieżących, które, wyniosły ponad 400 mln zł. Na tak dynamiczny 

wzrost złożyło się kilka przyczyn. Jedną z nich jest zmiana metody finansowania regionalnych 

przewozów autobusowych, które od 2008r. są finansowane z dotacji bieżących otrzymywanych z 

budżetu państwa (około 40 mln zł w 2008r.). Ponadto, Województwo otrzymało 119 mln zł w 

ramach części bieżącej dotacji rozwojowej (przeznaczonej na finansowanie projektów 

społecznych). Budżet Województwa na 2009r. zakłada, że transfery bieżące wyniosą 295 mln zł. 

Transfery bieżące będą rosnąć w nadchodzących latach w wyniku wdrażania RPO WD oraz PO KL. 

Rok 2007 był pierwszym rokiem, w którym Województwo otrzymało środki w ramach tych 

programów. 

Największe wydatki bieżące są ponoszone przez Województwo na transport publiczny i drogi 

(finansowanie regionalnych przewozów kolejowych i autobusowych oraz utrzymanie i naprawa 

dróg), edukację (m.in. finansowanie szkół wyższych i specjalnych), kulturę (m.in. finansowanie 

filharmonii, teatrów i opery) oraz w sektorze ochrony zdrowia. 

Chociaż co do zasady transport publiczny jest najbardziej kosztownym zadaniem Województwa 

Dolnośląskiego, to jednak ze względu na restrukturyzację sektora ochrony zdrowia, w ciągu 

ostatnich trzech lat wydatki Województwa Dolnośląskiego w tym sektorze wyniosły ponad 380 

mln zł. W 2007r. wydatki bieżące Województwa na transport publiczny wyniosły 172 mln zł (29% 

ogółu wydatków bieżących). Największą presję na budżet wywierały wydatki na regionalne 

przewozy kolejowe. W 2007r. wydatki te wzrosły czterokrotnie i wyniosły 42 mln zł. Województwo 

planuje, że w 2009r. wyniosą one 57 mln zł.  

Dochody majątkowe Województwa w zdecydowanej większości stanowią dotacje inwestycyjne. 

Do momentu wejścia Polski do UE zdecydowana większość dotacji pochodziła z budżetu państwa. 

Tymczasem, od 2004r. rośnie kwota środków otrzymywanych z UE (ok. 144 mln zł w 2006-2008). 

Dochody majątkowe Województwa będą rosły w nadchodzących latach, co będzie miało związek z 

realizacją RPO WD oraz projektów współfinansowanych z programów zarządzanych na poziomie 

krajowym. Wydatki majątkowe Województwa rosły w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2007r. 

wyniosły one prawie 270 mln zł i stanowiły ponad 30% wydatków ogółem. Największe kwoty tych 

wydatków zostały przeznaczone na drogi i transport (41% ogółu wydatków majątkowych w 

2007r.) oraz rolnictwo i łowiectwo (22%). W wyniku opóźnień w uruchomieniu programów 

unijnych, w 2008r. wydatki majątkowe Województwa wyniosły tylko 354 mln zł wobec 

planowanych (na 30 czerwca 2008r.) 730 mln zł. Jedną z największych inwestycji Województwa 

był zakup ośmiu autobusów szynowych za ok. 60 mln zł. W październiku 2008r. Województwo 

zaktualizowało swój Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) na lata 2007-2013. Łączny koszt 

projektów priorytetowych jest szacowany na 4,8 mld zł, przy założeniu, że będą one w 32% 

finansowane ze środków własnych Województwa i w 68% z innych źródeł (głównie z dotacji). 

Wykonane wydatki majątkowe mogą się różnić od wielkości planowanych, ponieważ będą one 

zależeć od otrzymanych środków unijnych oraz od tempa realizacji projektów. 

W ciągu ostatnich dwóch lat zadłużenie bezpośrednie Województwa było niskie i wynosiło 100 

mln zł. Stanowiły je obligacje wyemitowane w 2006r. i w 2007r. z przeznaczeniem na spłatę 

zobowiązań wymagalnych sektora ochrony zdrowia. Obligacje zostały wyemitowane w seriach (po 
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3-5,5 mln zł) z okresami zapadalności od pięciu do 14-tu lat i spłatą w latach 2011-2021 (po 6-10 

mln zł rocznie). Oprócz zadłużenia bezpośredniego, w ciągu ostatnich czterech lat Województwo 

korzystało z pożyczek na finansowanie pomostowe projektów współfinansowanych z środków 

unijnych. Na koniec 2007r. zobowiązania Województwa z tytułu tych pożyczek wynosiły 61 mln zł 

oraz niecałe 3 mln zł na koniec 2008r. Chociaż w uchwale budżetowej Województwo planowało 

50 mln zł nowego zadłużenia w 2008r., to jednak nie zostało ono zaciągnięte oraz Województwo 

nie planuje tego robić w 2009r. Zgodnie z budżetem, nowe zadłużenie planowane jest jedynie z 

tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 100 mln zł na finansowanie pomostowe projektów unijnych. 

Według danych otrzymanych od Województwa, w szerszym zakresie zacznie ono korzystać z długu 

począwszy od 2010r. w związku z realizacją znaczących projektów inwestycyjnych. Planuje 

wówczas zaciągnąć 177 mln zł pożyczki na finansowanie pomostowe oraz 125 mln zł zadłużenia 

bezpośredniego. 

Płynność Województwa jest dobra. Stan gotówki (łącznie z lokatami) na rachunku wynosi 

przeciętnie ponad 300 mln zł. Województwo posiada kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 

mln zł, z którego jednak nie korzystało w ciągu ostatnich lat. 

Zobowiązania pośrednie Województwa wzrosły z 4,4 mln zł na koniec 2003r. do prawie 137,3 mln 

zł na koniec 2007r., z czego 81,2 mln zł stanowiły zobowiązania z tytułu poręczeń, 54,9 mln zł 

zadłużenie jednostek ochrony zdrowia oraz 1,2 mln zł zadłużenie spółek (patrz tabela poniżej). 

Zobowiązania Województwa z tytułu udzielonych poręczeń wzrosły do 100 mln zł na koniec 

czerwca 2008r. na skutek udzielenia przez Województwo kolejnego poręczenia (na 30,5 mln zł) dla 

sektora ochrony zdrowia. Zobowiązania pośrednie Województwa będą rosły w kolejnych latach, 

gdyż Województwo może być zmuszone udzielać dalszych poręczeń sektorowi ochrony zdrowia, 

którego zobowiązania mogą nadal rosnąć, a także ze względu na planowane inwestycje spółek, 

których będą częściowo finansowane z długu. 

 

Podsumowując Województwo Dolnośląskie generuje dobre wyniki operacyjne, niskie zadłużenie 

oraz dobre zarządzanie finansowe. W ciągu ostatnich czterech lat wyniki operacyjne 

Województwa były dobre, mimo że podlegały pewnym wahaniom. W najbliższych trzech latach 

wyniki operacyjne Województwa pozostaną dobre, chociaż mogą być one słabsze niż w latach 

2007-2008 ze względu na spowolnienie gospodarki, które może skutkować spadkiem dochodów 

podatkowych. Zarządzanie finansowe w Województwie jest dobre, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w polityce dotyczącej zadłużania oraz zarządzania płynnością. W latach 2007-

2008 zadłużenie bezpośrednie Województwa wynosiło tylko 100 mln zł i stanowiły je obligacje, 

które zapadają w latach 2011-2021. W 2009r. nowe zadłużenie planowane jest jedynie z tytułu 

zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE. Jednak, 

zgodnie z prognozami, w latach 2010-2013 zadłużenie Województwa może rosnąć o około 90 mln 

zł rocznie w związku z realizacją inwestycji. Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty 

zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) pozostanie na bezpiecznym poziomie. Sektor 

ochrony zdrowia generuje wysokie ryzyko dla Województwa, pomimo jego restrukturyzacji. 

Optymalizacja sieci placówek, ich łączenie i likwidacja oraz spłata przez Województwo 330 mln zł 

zobowiązań sektora w latach 2006- 2008 poprawiły sytuację finansową sektora. Istotnie spadły 

zobowiązania wymagalne (z 608 mln zł na koniec 2004r. do 191 mln zł na koniec 2007r.). Jednak 

mogą one zacząć ponownie rosnąć, o ile cały system zdrowia nie zostanie zreformowany na 

poziomie krajowym. Regionalne przewozy kolejowe są kosztownym zadaniem Województwa, na 

które wydało ono 42 mln zł w 2007r., a 57 mln zł jest planowane na 2009r. Ponieważ pod koniec 
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2008r. województwa w Polsce stały się udziałowcami PKP Przewozy Regionalne, w średnim 

okresie sektor ten będzie powodować presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa 

Dolnośląskiego. 

Powyższa analiza wykazała duża swobodę finansową budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Będzie on wykonalny w kontekście zaplanowanych do realizacji inwestycji w tym projektu 

„Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska  

e-DolnySlask”. Wartość nakładów  na realizację projektu jest zapisana w wieloletnim planie 

inwestycyjnym. Budżet będzie zdolny także do pokrywania kosztów związanych z 

funkcjonowaniem projektu na etapie operacyjnym, co gwarantuje trwałość i wykonalność 

finansową projektu. 

 

 

 

Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji, rzeczowo-finansowy 

 

 
Pozycja kosztorysu 

RAZEM 2009 2010 2011 

1.1. Studium wykonalności i dokumentacja projektu 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 

1.2. Wykonanie platformy wraz z zakupem 
infrastruktury technicznej i kontentu 

61 635 963,80 0,00 37 895 579,80 23 740 384,00 

1.3. Usługa doradcza w zakresie prac organizacyjno - 
merytorycznych w projekcie (zespół ekspertów oraz 
doradztwo dla osób zaangażowanych w realizację 
projektu) 

1 643 596,20 443 600,00 499 996,20 700 000,00 

1.4. Inżynier kontraktu 1 000 000,00 0,00 400 000,00 600 000,00 

1.5. Promocja 900 000,00 10 000,00 40 000,00 850 000,00 

Razem 65 325 960,00 600 000,00 38 835 576,00 25 890 384,00 

 
Tabela 22. Rzeczowo-finansowy harmonogram realizacji inwestycji. 

Źródło: opracowanie własne 


