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1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce  

1.1. Wprowadzenie 

Rola rządu troszczącego się o dobro swoich obywateli polega na zapewnieniu warunków dla 
szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy nie tylko zamożność 
obywateli, ale także wysoki standard warunków ich życia. Przed Polską stoją wyzwania, aby jak 
najlepiej i szybko zmniejszyć dystans rozwojowy do pozostałych krajów w Unii Europejskiej  
(por. Wykres 1), by w dalszej perspektywie czasowej stworzyć warunki życia obywateli i rozwoju 
gospodarczego na równi z wiodącymi krajami Unii Europejskiej. 
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Wykres 1. PKB na mieszkańca jako procent średniej dla Unii Europejskiej (2007) 
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Wykres 2. Średnia oczekiwana długość życia w latach (2006) 
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Wykres 3. Poziom zagrożenia ubóstwem wśród dzieci i młodzieży (osoby poniżej 18 roku życia, 
dochód poniżej 50% średniego wynagrodzenia)  
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Wykres 4. Odsetek respondentów, którzy są usatysfakcjonowani z równowagi między czasem 
poświęconym na pracę - dom 

Warunkiem zmniejszenia dystansu jest zwiększenie przez polską gospodarkę konkurencyjności 
rozumianej jako zestaw instytucji i czynników, które determinują poziom wydajności kraju (Porter, 
Sala-i-Martin, Schwab, 2007). Im większa wydajność, tym wyższy jest poziom dobrobytu, jaki może 
osiągnąć gospodarka przy danym poziomie nakładów (pracy, kapitału itp.). Konkurencyjność 
gospodarki zależy od wielu aspektów rzeczywistości gospodarczej, których relatywne znaczenie 
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zmienia się w czasie. W ciągu ostatnich 20-30 lat bardzo ważnym czynnikiem określającym 
możliwości wzrostu konkurencyjności gospodarki stała się jej zdolność do tworzenia  
i wykorzystania szans płynących z rosnącego znaczenia wiedzy i informacji. W rezultacie sukces  
w zakresie poprawy zamożności i warunków życia odnoszą obecnie te państwa, które w największym 
stopniu potrafiły przekształcić się w tzw. gospodarkę opartą na wiedzy (knowledge-based economy), 
czyli system gospodarczy, w którym umiejętność gromadzenia, przekazywania i przetwarzania 
informacji decyduje w dużym stopniu o wzroście wydajności i tempie rozwoju gospodarczego. 
Koniecznym warunkiem takiej transformacji jest szerokie wykorzystanie technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych (ICT) przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację we wszystkich 
obszarach ich działalności i w efekcie budowa zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego1. 

Zjawiska zachodzące w ciągu ostatnich lat w Polsce wskazują, że również polska gospodarka 
przechodzi transformację w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, czemu towarzyszy rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i coraz szersze wykorzystanie ICT. Mimo szybkiego postępu w tym 
zakresie, Polska może usprawnić zachodzące procesy wykorzystując doświadczenia liderów tych 
przemian w Unii Europejskiej (por. Tabela 1). Intencją Rządu jest stworzenie warunków do 
przyspieszenia zachodzących zmian i stymulowanie ich w taki sposób, aby postęp zachodził we 
wszystkich rejonach kraju i dotyczył wszystkich grup społecznych. 

2004 2006 2004 2006 2004 2006
Dostęp do Internetu w 
gospodarstwach domowych 
(% gospodarstw)

26 36 N/A 80 40 49

Dostęp do Internetu w 
przedsiębiorstwach (% 
przedsiębiorstw)

85 89 97 99 88 92

Odsetek przedsiębiorstw 
posiadających stronę WWW 

44 53 82 86 57 62

Wskaźnik dostępności usług 
administracji publicznej on-
line

10 20 63 79 41* 51*

*EU-25                               
źródło: Eurostat

UE-27Polska lider UE

 
Tabela 1. Poziom dostępu i wykorzystania internetu 

Ze względu na istotne znaczenie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i stopnia 
wykorzystania technologii ICT dla poprawy warunków życia i tempa rozwoju gospodarki zniwelowanie 
tego dystansu jest jednym z celów działań Rządu Polskiego i polskiego społeczeństwa na najbliższe 
lata.  

Komisja Europejska od wielu lat prowadzi strategię wyrównywania szans rozwoju poszczególnych 
krajów w ramach Unii, jednocześnie wspomagając realizację zadań z tym związanych. W związku  
z powyższym, realizując cele ustalone dla Unii Europejskiej przez Komisję Europejską, Polska ma 
szansę osiągnąć realne korzyści dla poprawy warunków rozwoju własnej gospodarki i życia polskich 
obywateli. 

W dokumencie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
Komisja Europejska przedstawiła priorytetowe obszary a w ich ramach kluczowe działania na 
poziomie Unii Europejskiej, których realizacja doprowadzi do wzrostu roli wiedzy i innowacji 
w tworzeniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Priorytety inicjatywy i2010 są następujące: 

                                                   

 
1 Taka wizja została przedstawiona w dokumencie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu  
i zatrudnienia”.  
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► Ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, wspierającej otwarty 
i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, 

► Wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mając na celu wspieranie wzrostu oraz 
tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, 

► Stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do 
wzrostu ilości nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. 

1.1.1. Metoda analizy 

Polityka Polski w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego powinna być zgodna z polityką europejską 
i jednocześnie odpowiadać konkretnym potrzebom polskiego społeczeństwa. Dlatego, aby określić 
cele strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, uwzględniono priorytety polityki 
europejskiej zdefiniowane w komunikacje Komisji Europejskiej „i2010 – Europejskie społeczeństwo 
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i odniesiono je do obecnego stanu rozwoju polskiego 
społeczeństwa informacyjnego. 

W celu zapewnienia spójności z działaniami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz wskazania kwestii wymagających usprawnień w Polsce za punkt wyjścia analizy 
przyjęto obszary ujęte w priorytetach inicjatywy i2010: 
► Europejska przestrzeń informacyjna, 
► Innowacje, 
► Inwestycje w badania, 
► Integracja społeczna, 
► Usługi publiczne, 
► Jakość życia. 

Ocenę stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce wykonano analizując różne aspekty 
powyższych obszarów, w odniesieniu do wartości wskaźników (np. Eurostatu, Banku Światowego, 
World Economic Forum): 

► wybranych krajów Europy i świata, 

► grupy krajów Unii Europejskiej. 

Na podstawie wyników porównania zidentyfikowane zostały elementy do poprawy, co umożliwiło 
przyjęcie celów z jednoczesnym ustaleniem wartości wskaźników do osiągnięcia do roku 2013. 
Przyjęto, że w celu mierzenia postępu wartości wskaźników są cyklicznie porównywane ze średnią 
wartością wskaźników trzech krajów Unii Europejskiej będących liderami w danym zakresie. 

Analizy rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy  
w poszczególnych obszarach zostały zawężone do tych aspektów, które są bezpośrednio związane  
z gromadzeniem przetwarzaniem i udostępniania informacji lub z wykorzystaniem ICT. Dzięki temu 
ustalane cele odzwierciedlają specyfikę obecnych uwarunkowań polskiej gospodarki i rzeczywiste 
możliwości zmiany tych uwarunkowań w zakładanym horyzoncie czasowym. 

W dalszej części dokumentu przedstawione zostały wyniki analiz. Kolejność obszarów w dokumencie 
została zmieniona ze względu na późniejsze grupowanie celów w ramach przyjętych kierunków 
strategicznych: 

► człowiek, 
► gospodarka, 
► państwo. 
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1.2. Inwestycje w badania 

Działalność badawczo - rozwojowa (B+R) jest jednym z czynników stymulujących innowacyjność 
przedsiębiorstw i – za jej pośrednictwem – wydajność całej gospodarki. Zgodnie z komunikatem 
Komisji Europejskiej „Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i2010” badania  
i innowacje są priorytetem w unijnej agendzie reform gospodarczych. Polska wydaje na B+R ok. 0,6% 
PKB, czyli znacznie mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej (ok. 1,9 %), jednak tyle samo, co kraje 
Unii Europejskiej o podobnym poziomie dochodu na mieszkańca (np. Litwa, Łotwa, Grecja, Słowacja; 
por. Wykres 5).  
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źródło: Eurostat 2006 (* 2005, ** 2004)  
Wykres 5. Wydatki na B+R jako procent PKB 

Często twierdzi się, że niski poziom nakładów na badania i rozwój jest główną barierą ograniczającą 
innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Poziom nakładów na B+R w Polsce odzwierciedla jednak 
lukę rozwojową dzielącą naszą gospodarkę od gospodarek krajów rozwiniętych, gdyż wielkość 
nakładów na B+R w relacji do PKB jest tym wyższa, im wyższy jest poziom PKB na mieszkańca  
w danym kraju (por. Wykres 6). Jednak kraje słabiej rozwinięte mogą rozwijać się szybko nie 
ponosząc znacznych nakładów na B+R, gdyż mogą korzystać z tzw. renty zacofania  
(por. Ramka 1).  

Wydatki na B+R jako procent PKB
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Wykres 6. Wydatki na B+R jako procent PKB a poziom PKB per capita (w EUR) 

Problemem polskiej działalności badawczo-rozwojowej jest jej niska efektywność. Polska znajduje się 
na odległym miejscu pod względem liczby patentów przypadających na milion mieszkańców 
(por. Wykres 7). Powodem takich wyników jest bardzo duży udział środków publicznych 
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w finansowaniu nakładów na B+R w Polsce (por. Wykres 8). To z kolei powoduje, że zarówno sposób, 
jak i zakres prowadzonych badań nie uwzględnia w dostatecznym stopniu potrzeb sektora 
przedsiębiorstw. Dobrym przykładem jest tu działalność polskich jednostek badawczo-rozwojowych 
(JBR) zasilanych corocznie z budżetu państwa kwotą 0,5 mld zł. JBR-y to instytuty publiczne, których 
głównym celem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o zastosowaniu praktycznym. 
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK, 2006) oceniającego ich funkcjonowanie w latach 2003-2005 
wynika, że dominującym źródłem utrzymania JBR-ów w tych latach była praca pozabadawcza 
obejmująca wynajem lub sprzedaż nieruchomości. Liczba projektów zrealizowanych przez JBR-y 
w tych latach, zakończonych wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce 
została określona jako „marginalna”. Podobny problem dotyka działalności badawczo-rozwojowej 
prowadzonej przez wyższe uczelnie: z opinii przedstawionych w badaniu World Economic Forum 
Executive Opinion Survey 2006 – 2007 wynika, że poziom współpracy biznesowej z uczelniami 
w zakresie działalności B+R jest oceniany przez przedsiębiorców jako bardzo niski i plasuje Polskę na 
56. miejscu pośród 130 badanych krajów. Ten stan rzeczy wynika najprawdopodobniej z braku chęci 
zaangażowania własnych środków w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przez 
przedsiębiorstwa, które nie są świadome wartości dodanej, jaka może powstać z innowacji. Obrazują 
to dane przedstawione na Wykres 9 – im wyższa jest ocena poziomu współpracy przedsiębiorstw 
z uczelniami wyższymi, tym wyższe prywatne nakłady na B+R. 
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Wykres 7. Liczba patentów przypadająca na 1000 osób zatrudnionych w B+R 
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Wykres 8. Wydatki na B+R według źródeł finansowania (w % PKB, średnia dla lat 2003-2005) 

Wzrost nakładów na B+R w Polsce powinien więc być 
efektem zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw  
w ich finansowanie. Tylko zaangażowanie prywatnego 
kapitału może umożliwić osiągnięcie ekonomicznych 
korzyści z otrzymywanych wyników badań2. Inaczej 
zwiększone nakłady na B+R nie będą przyczyniać się do 
zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Porównanie poziomu nakładów na B+R ze źródłami ich 
finansowania w poszczególnych krajach wskazuje, że udział sektora prywatnego przewyższa nakłady 
sektora publicznego (por. Wykres 8). Celem polityki Rządu w zakresie działalności B+R nie powinno 
więc być zwiększanie finansowania tej działalności ze środków publicznych, lecz zapewnienie 
odpowiedniego obiegu informacji między przedsiębiorstwami (w szczególności sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw) podejmującymi działalność B+R a resztą gospodarki. Chodzi tu o takie 
obszary działań jak: 

► wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi tak, aby 
podejmowane badania znajdowały zastosowanie biznesowe i odpowiadały na potrzeby 
przedsiębiorstw, 

► pomoc dla przedsiębiorstw w zakresie znajdowania źródeł finansowania na projekty  
z zakresu B+R, 

► współpraca i wsparcie dla inwestorów zagranicznych planujących ulokować w Polsce swoje centra 
badawczo-rozwojowe; zgodnie z danymi PAIiIZ w Polsce funkcjonuje ok. 40 centrów B+R 
założonych przez firmy zagraniczne. 

                                                   

 
2 Jest to jeden z celów zawartych w dokumencie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu  
i zatrudnienia” (s.9).  

CEL 

Podniesienie zdolności tworzenia 
przez ośrodki naukowo-badawcze 
innowacyjnych rozwiązań 
wykorzystywanych przez podmioty 
gospodarcze 
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Wykres 9. Wydatki prywatne na B+R jako procent PKB a wskaźnik poziomu współpracy sektora 
prywatnego z uczelniami (1 = minimalna lub brak współpracy, 7 = intensywna) 

Ramka 1. Rola B+R w zwiększaniu innowacyjności gospodarki 

Istnieje kilka kanałów, poprzez które gospodarka może zwiększyć swoją innowacyjność. Własna 
działalność badawczo-rozwojowa nie jest jedynym, ani nawet najistotniejszym z nich. Jak pokazały 
badania przeprowadzone dla 19 rozwiniętych krajów OECD (Eaton i Kortum, 1996) 50% wzrost 
produktywności odnotowany w tych krajach w latach 1986-88 można było przypisać innowacjom 
powstałym w zaledwie trzech gospodarkach: amerykańskiej, japońskiej i niemieckiej. Rozwój 
technologiczny można „zapożyczać” z innych krajów na kilka sposobów (por. np. Keller, 2004): 

a) technologia jest towarem, którym powszechnie handluje się na świecie – zakup patentów 
i licencji umożliwia korzystanie z wynalazków i ulepszeń wymyślonych przez innych,  

b) na międzynarodowym rynku można nabyć nie tylko technologię, lecz także gotowe rozwiązania 
(maszyny, oprogramowanie itp.) umożliwiające wzrost innowacyjności i podniesienie wydajności 
produkcji, 

c) nowoczesną technologię można sprowadzić, stwarzając warunki zachęcające inwestorów 
zagranicznych do podejmowania działalności w danym kraju, którzy w ten sposób wnoszą  
do niego innowacje oraz wypracowany know-how. 

Możliwość wykorzystania tych kanałów postępu technicznego jest określana mianem renty 
zacofania: im bardziej dany kraj jest oddalony od tzw. granicy technologicznej, czyli poziomu 
innowacyjności gospodarek najbardziej zaawansowanych technologicznie, tym łatwiej jest mu 
budować własny postęp techniczny korzystając z osiągnięć innych.  

Doświadczenia niektórych „tygrysów azjatyckich” są przykładem tego, że takie „zapożyczanie” 
stanowi skuteczny sposób podnoszenia innowacyjności gospodarki. W krajach tych sektor B+R jest 
słabo rozwinięty, a mimo to znaczną część ich eksportu stanowią towary zaawansowane 
technologicznie. Przykładowo w Malezji, która charakteryzuje się z jednej strony niskimi nakładami 
na B+R wynoszącymi 0,4% PKB, z drugiej strony relatywnie wysokimi wydatkami na zakup licencji 
na poziomie 1,2% PKB oraz znacznym napływem inwestycji zagranicznych – ok. 6% PKB, 55% 
eksportu stanowią towary zaawansowane technologicznie. Singapur wydaje ok. 2% PKB na B+R, 
ale lokowane w nim inwestycje zagraniczne stanowią 14% PKB, zaś wydatki na zakup licencji ponad 
7% PKB. Udział produktów zaawansowanych technologicznie w eksporcie tego kraju wynosi blisko 
60%. 
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1.3. Innowacje 

Doświadczenie krajów Unii Europejskiej potwierdzają pozytywny wpływ technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy. Według OECD (2001), to właśnie różnice w poziomie 
produkcji i wykorzystania ICT są podstawowym czynnikiem wyjaśniającym różnice w dynamice PKB 
per capita w krajach OECD w latach dziewięćdziesiątych. Piątkowski i Van Ark (2005) wykazali 
natomiast, że rozwój ICT był ważnym czynnikiem w procesie konwergencji gospodarczej krajów 
transformujących się. Zdaniem autorów, w pierwszej fazie transformacji bardzo ważnym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego był rozwój sektora ICT, do którego przyczynił się silny strumień 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W kolejnych latach, wraz z postępem transformacji, 
coraz większe znaczenie zaczął odgrywać wzrost wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w pozostałych sektorach gospodarki. 

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej „Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd 
i2010” badania i innowacje są priorytetem w unijnej agendzie reform gospodarczych. Według badań 
innowacji przeprowadzonych przez Eurostat w 2007 roku (Fourth Community Innovation Survey), 
ponad 40% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej wdrażało innowacyjne rozwiązania w latach 2002-
2004. Dla porównania w Polsce było to 25% przedsiębiorstw. W największym stopniu partnerami we 
wdrażaniu innowacyjności były: inne przedsiębiorstwa (42%), dostawcy (28%) i klienci (16%),  
instytuty naukowe (6%), administracja oraz publiczne ośrodki badawcze (9%). Podobna tendencja 
występuje w innych krajach Unii Europejskiej, także w tych, które wykazują najwyższy wskaźnik 
innowacyjności. 

Rozwój ICT może podnosić innowacyjność i tempo rozwoju gospodarczego w dwojaki sposób: 

► Poprzez wzrost udziału sektora ICT w tworzeniu wartości dodanej całej gospodarki. Sektor ICT 
charakteryzuje się relatywnie wysoką wartością dodaną przypadającą na pracownika,  
co oznacza, że relatywny wzrost produkcji towarów i usług w tym sektorze prowadzi do istotnego 
wzrostu wydajności całej gospodarki. Wydajność pracy w sektorze ICT w Polsce jest o ok. 40% 
wyższa niż średnio w sektorze produkcji i usług. W Unii Europejskiej sektor ten odpowiada za 
jedną czwartą wzrostu gospodarczego oraz za 40% wzrostu wydajności gospodarki Unii 
Europejskiej (GUS (2008), Komisja Wspólnot Europejskich (2005)). 

► Poprzez wzrost wykorzystania ICT w innych obszarach gospodarki. Umiejętne wykorzystywanie 
ICT pozwala ograniczyć koszty produkcji oraz koszty zawierania transakcji, prowadzi też do 
znacznej poprawy wydajności pracy. Dzięki możliwości łatwiejszego i szybszego porównywania 
cen tych samych dóbr u różnych producentów zwiększa konkurencję, czym promuje najbardziej 
wydajnych wytwórców. 

Działania w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce powinny prowadzić 
do stworzenia warunków sprzyjających z jednej strony rozwojowi sektora ICT w Polsce, z drugiej 
efektywnemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pozostałych gałęziach 
gospodarki.  

Rozwój sektora ICT w Polsce 

Udział sektora ICT w tworzeniu wartości dodanej sektora przedsiębiorstw w Polsce w 2004 r. wyniósł 
ok. 3%, mniej niż w innych krajach naszego regionu. W Słowenii wartość dodana wytworzona przez 
sektor ICT stanowiła 5% wartości dodanej sektora przedsiębiorstw, w Czechach, na Litwie  
i Łotwie – 9%, a na Słowacji – 10% (por. Wykres 10).  
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Wykres 10. Udział sektora ICT w wartości dodanej w różnych krajach (2004) 

Na poziom rozwoju sektora ICT składają się dwa elementy. Pierwszy to skala napływu zorientowanych 
na ICT bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W tym wymiarze sytuacja polskiej gospodarki 
poprawia się – w ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania Polską jako miejscem do lokowania 
globalnych centrów usług teleinformatycznych. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Gospodarki pod 
koniec 2010 r. w centrach usług w Polsce zatrudnionych będzie ponad 0,5 mln osób. Zdaniem PAIiIZ, 
główną przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim dostępność wysoko wykwalifikowanych 
pracowników w Polsce oraz relatywnie wysoka jakość infrastruktury niezbędnej do rozwoju tego typu 
usług oraz nadal wysoka atrakcyjność kosztowa Polski. Badanie A.T. Kearney z 2007 r. pokazuje, że 
Polska zajmuje 18 lokatę w grupie 50 krajów pod względem atrakcyjności dla inwestycji usługowych, 
w tym zaledwie szóstą lokatę wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej (por. Wykres 11). 

Dalszy wzrost inwestycji w obszarze ICT będzie wymagać działań mających na celu: 

► identyfikację barier, jakie dostrzegają inwestorzy zagraniczni w obszarze ICT w Polsce, 

► poprawę dopasowania kierunków kształcenia kadr do potrzeb potencjalnych inwestorów, 

► dalszą poprawę infrastruktury teleinformatycznej. 

Kolejnym czynnikiem warunkującym rozwój sektora ICT jest liczba i wielkość przedsiębiorstw 
krajowych działających w tym sektorze. Zdolność gospodarki do rozwoju sektora ICT w oparciu  
o tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw krajowych zależy od wielu czynników: dostępności 
odpowiedniej infrastruktury, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej, zdolności przedsiębiorstw  
do adaptowania nowych technologii itp. Szczególnie ważnym obszarem jest tu jednak dostępność 
kapitału pozwalającego sfinansować innowacyjne przedsięwzięcia. Problem dostępności kapitału  
w sektor ICT jest poważniejszą barierą wzrostu tego sektora, niż w innych obszarach gospodarki,  
co najmniej z dwóch powodów: 

Po pierwsze: rozwój tego sektora, w szczególności w zakresie usług, oparty jest w większym stopniu 
niż inne sektory gospodarki na małych i średnich przedsiębiorstwach (por. Wykres 12). Małe i średnie 
przedsiębiorstwa napotykają natomiast największe ograniczenia w zakresie dostępu do kapitału 
zewnętrznego na finansowanie ich działalności (por. np. wyniki badań Beck, Demirguc-Kunt and 
Maksimovic, 2005; Galindo and Micco, 2005).  
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Wykres 11. Ranking atrakcyjności dla inwestycji usługowych według A.T. Kearney (2007) 
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 Źródło: Roczne badanie działaności gospodarczej przedsiębiorstw, GUS 2006

z 10-49 pracującymi z 50-249 pracującymi z co najmniej 250 pracującymi

 
Wykres 12. Struktura sektora ICT według klas wielkości przedsiębiorstw (2006) 

Po drugie: finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw sektora ICT wiąże się ze znacznie 
większym ryzykiem niż inwestowanie w przedsiębiorstwa działające w bardziej „tradycyjnych” 
obszarach gospodarki. To natomiast, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, może stanowić 
barierę ograniczającą dostęp do kapitału dostarczanego przez słabo wyspecjalizowane instytucje 
finansowe, takie jak np. banki3.  

                                                   

 
3 Fundusze ”private equity” tzw. “business angels” są w tym kontekście wyspecjalizowanymi instytucjami pośrednictwa 
finansowego. 
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CEL 

Stworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi sektora technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz e-usług w Polsce 

Działania w tym zakresie powinny więc koncentrować się na zmniejszeniu barier, jakie napotykają 
przedsiębiorstwa sektora ICT w dostępie do zewnętrznego finansowania. Możliwe są tu dwa różne 
podejścia operacyjne do realizacji tego celu.  

Zgodnie z pierwszym podejściem państwo powinno angażować się w bezpośrednie finansowanie 
działalności tych przedsiębiorstw, które charakteryzują się dużym potencjałem, a nie mogą pozyskać 
finansowania z rynku. Takie podejście bazuje jednak na założeniu, że Rząd jest w stanie określić 
potencjał ekonomiczny poszczególnych sektorów gospodarki lepiej niż rynek. W efekcie, poprzez 
bezpośrednie finansowanie lub udzielanie gwarancji kredytowych, Rząd może przyczynić się do 
rozwoju tych przedsiębiorstw, a za ich pośrednictwem do rozwoju całej gospodarki. Wiele przykładów 
bazujących na doświadczeniach krajów rozwiniętych i rozwijających się wskazuje jednak, że rządowe 
gwarancje kredytowe i subsydiowanie kredytów nie są odpowiednim narzędziem usuwania barier 
w dostępie do finansowania (por. np. ocenę Programu Gwarancji Kredytowych w Meksyku dokonaną 
przez Benavides i Huidobro (2005), artykuł Zia (2006) dotyczący skuteczności Programu 
Finansowania Eksportu w Pakistanie oraz pracę Craiga, Jacksona i Thomsona (2007) dotyczącą 
Programu Gwarancji Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych).  

Zgodnie z drugim podejściem, rolą państwa jest 
wspieranie rozwoju sektora finansowego poprzez 
zagwarantowanie odpowiednich ram instytucjonalnych 
dla jego funkcjonowania, co szczególnie mocno ułatwia 
dostęp do finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Dodatkowo rolą państwa jest 
aktywny udział w budowaniu relacji między instytucjami 
finansowymi a przedsiębiorstwami sektora ICT 
starającymi się o pozyskanie zewnętrznego finansowania dla podejmowanych inwestycji. 

Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach 

Poziom dostępności usług ICT w przedsiębiorstwach polskiej gospodarki minimalnie odbiega od 
poziomu czołówki państw europejskich. W 2007 roku 92% przedsiębiorstw w Polsce deklarowało, że 
posiada dostęp do internetu. Jest to wartość zbliżona do średniej dla UE-27 (93%) i o 7 pkt. proc. 
niższa niż w krajach Unii Europejskiej będących liderami w tym zakresie, a więc Finlandii i Holandii, 
gdzie dostęp ten ma 99% przedsiębiorstw (por. Wykres 13). Gorzej polskie przedsiębiorstwa wypadają 
pod względem dostępu do internetu szerokopasmowego. W Polsce dostęp do tego typu łączy ma 
zaledwie 53% przedsiębiorstw, podczas gdy średnio w UE-27 – 77% a w UE-15 82% (por. Wykres 
14).  
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Wykres 13. Odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu (2007) 
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Wykres 14. Odsetek przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu (2007)  

Dostępność technologii informatyczno-komunikacyjnych jest warunkiem koniecznym, lecz 
niewystarczającym dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Równie ważna jest bowiem zdolność 
umiejętnego wykorzystywania dostępnych narzędzi. Przykładowo, w 2007 r. w Polsce komputera  
z dostępem do internetu w swojej pracy używało zaledwie 26% pracowników. Średnia dla UE-27 była 
o 12 pkt. proc. wyższa. W tym samym czasie w Finlandii, Danii, Szwecji i Holandii z komputera  
z dostępem do internetu korzystała ponad połowa osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach  
(por. Wykres 15). 
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Wykres 15. Odsetek pracowników wykorzystujących w swojej pracy (przynajmniej raz w tygodniu) 
komputery z dostępem do internetu w 2007 roku 

Własną stronę internetową w 2007 r. posiadało w Polsce 53% przedsiębiorstw, podczas gdy średnio  
w UE-27 65%, a krajach skandynawskich ponad 80% (por. Wykres 16). 
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Wykres 16. Odsetek przedsiębiorstw posiadających stronę internetową w 2007 roku 

W polskich przedsiębiorstwach nadal mało rozpowszechniony jest również handel elektroniczny.  
W 2006 r. dokonanie zakupu drogą elektroniczną zadeklarowało 23% przedsiębiorstw, przy średniej 
dla UE-27 wynoszącej 38% (por. Wykres 17). W tym samym roku zaledwie 9% firm w Polsce 
deklarowało sprzedaż z wykorzystaniem tego kanału. To o 5 pkt. proc. mniej niż średnio w UE-27 (por. 
Wykres 18). Jedną z przyczyn może być tutaj brak przekonania społeczeństwa o korzyściach 
kupowania drogą elektroniczną – w 2006 r. 22% respondentów w Polsce stwierdziło, że nie dokonało 
żadnych zakupów przez internet, ponieważ nie czuło takiej potrzeby. Średnio w UE-27 takiej 
odpowiedzi udzieliło 15% ankietowanych (por. Wykres 19). 
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Wykres 17. Odsetek przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora finansowego, zatrudniających powyżej 
10 pracowników), które dokonały zamówień przez Internet (z wyłączeniem zamówień drogą mailową) 
w 2006 roku  
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Wykres 18. Odsetek przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora finansowego, zatrudniających powyżej 
10 pracowników), które otrzymały zamówienia przez internet (z wyłączeniem zamówień drogą 
mailową) w 2006 roku 
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Wykres 19. Odsetek osób, które nie dokonały zamówień przez internet w roku 2006 z powodu braku 
potrzeby 

Skala wykorzystania ICT w polskich przedsiębiorstwach jest mniejsza niż przeciętnie w innych krajach 
Unii Europejskiej. Można wskazać dwa podstawowe kierunki działań Rządu, które powinny przyczynić 
się do zwiększenia poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych w polskich firmach: 

► identyfikowanie i eliminacja barier prawnych i informacyjnych związanych z wykorzystaniem ICT  
w gospodarce, 
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► promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
stanowiących istotne źródło innowacyjności, w tym także w zakresie zdolności do 
wykorzystywania ICT.  

W przypadku pierwszego kierunku istotnym krokiem jest 
dokładna identyfikacja problemów, jakie napotykają 
przedsiębiorstwa w związku z wykorzystaniem ICT. 
Szczególnie ważnym obszarem jest tu rozwój handlu 
internetowego, gdyż przyczynia się on do rozwoju 
konkurencji i promowania najbardziej wydajnych 
producentów, którzy dostarczają dobra o najwyższej 
jakości, po najniższej cenie. Bariery informacyjno-prawne 
są w tym obszarze szczególnie silne. Przykładowo, jak 
wskazuje raport „e-commerce 2007” (Internet Standard, 
2008), w 2007 r. rozwój handlu elektronicznego ograniczały przede wszystkim wysokie koszty wysyłki 
towaru (78% respondentów), brak zaufania klientów do tej formy handlu (71% respondentów) oraz 
utrudnienia fiskalne i prawne (40% respondentów). Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy 
zidentyfikowane bariery są związane bezpośrednio z jakością i spójnością prawa, czy wynikają raczej 
z braku potrzebnej wiedzy (zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających) odnośnie istniejącej 
legislacji. Istotną barierą rozwoju handlu elektronicznego jest również brak wiedzy na temat zasad 
funkcjonowania i bezpieczeństwa płatności elektronicznych („Legal barriers in e-business”, Komisja 
Europejska 2004).  

 

Oznacza to, że istnieje wiele potencjalnych obszarów działań, które mogą przyczynić się do znacznej 
redukcji powyższych barier, jak choćby:  

► zwiększenie skuteczności egzekwowania kontraktów zawieranych drogą elektroniczną, 

► poprawa przejrzystości i spójności ram prawnych, w jakich funkcjonuje handel elektroniczny, 

► kampanie informacyjne zwiększające poziom wiedzy społeczeństwa na temat ram prawnych 
funkcjonowania handlu elektronicznego oraz sposobu funkcjonowania i bezpieczeństwa płatności 
elektronicznych.  

77,8%

71,4%

40,9%

32,3%

32,3%

6,5%

4,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Wysokie koszty wysyłki towaru

Brak zaufania klientów do tej formy handlu

Utrudnienia fiskalne i prawne

Drogi i ograniczony dostęp do internetu

Zbyt niskie nakłady na marketing

Inne

Silna konkurencja zagraniczna

                                                        

źródło: Internet Standard, 2008 
pytanie prowadzące: Wybierz trzy elementy, które najbardziej utrudniają rozwój rynku e-commerce w Polsce              

2007

 
Wykres 20. Utrudnienia dla rozwoju e-commerce w Polsce (2007) 

CEL 

Zwiększenie konkurencyjności  
i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw poprzez stworzenie 
warunków do pełniejszego 
wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
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W ramach drugiego kierunku: w krajach rozwijających się ważnym narzędziem poprawy zdolności 
wykorzystania najnowszych technologii i wiedzy jest korzystanie przez kraje rozwijające się  
z doświadczeń krajów najlepiej rozwiniętych. Skutecznym rozwiązaniem jest przyciąganie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Liczne badania dowodzą, że poziom wiedzy i zawansowania 
technologicznego korporacji międzynarodowych jest znacznie wyższy niż firm lokalnych (np. Griffith 
(1999), Criscuolo, Haskel, Slaughter (2005)). Dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, m. in. 
poprzez szkolenia pracowników w kraju docelowym, kopiowanie najlepszych praktyk itp., wiedza  
i technologia przenoszona jest także do przedsiębiorstw krajowych (tzw. spillover effect).  

Na pierwszy rzut oka porównanie skali napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski  
i innych krajów naszego regionu może napawać optymizmem. Zgodnie z danymi Organizacji Narodów 
Zjednoczonych skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (mierzony od 
początku transformacji) wyniósł w 2006 r. ok. 103 mld USD. W pozostałych krajach naszego regionu 
był on znacznie mniejszy – na Węgrzech wyniósł ok. 82 mld USD, w Czechach ok. 77 mld USD,  
a w Słowacji – ok. 30 mld USD (por. Wykres 21). W samym 2006 r. napływ BIZ do Polski osiągnął 
poziom prawie 14 mld USD, co stanowiło ok. 40% łącznego napływu BIZ do krajów UE-84 (por. 
Wykres 22).  
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Wykres 21. Skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 2006 (w mln USD) 

                                                   

 
4 UE-8: Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Węgry i Słowenia. 
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Wykres 22. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE-8 w 2006 (w mln USD) 

Ponadto dostępne wskaźniki atrakcyjności inwestycyjnej pozwalają sądzić, że w kolejnych latach 
napływ BIZ do Polski nadal będzie znaczny. W najnowszym badaniu atrakcyjności inwestycyjnej 
Europy Ernst & Young (2008) Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem rozważanych miejsc 
dla nowych projektów inwestycyjnych lub rozwojowych (por. Wykres 23).  
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Wykres 23. Lokalizacje w Europie rozważane dla nowych projektów inwestycyjnych lub rozwojowych 
(2008) 

Mimo to w nadchodzących latach Polskę czeka wiele wyzwań związanych z przyciąganiem 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Po pierwsze: o ile pod względem bezwzględnych wartości 
napływu BIZ Polska osiąga wysoki wskaźnik, o tyle skumulowany napływ BIZ w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest w Polsce najniższy w regionie. W 2006 r. wyniósł ok. 2 700 USD, podczas 
gdy na przykład na Litwie ok. 3 200 USD, w Słowacji 5 600 USD, a w Estonii prawie 9 500 USD (por. 
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Wykres 24). Aby zwiększyć efekt „rozlewania się” kapitału intelektualnego i technologii z korporacji 
międzynarodowych na przedsiębiorstwa krajowe, niezbędne będzie istotne zwiększenie napływu BIZ 
przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce.  
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Wykres 24. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE-8 w 2006 na mieszkańca 
(w mln USD) 

Ponadto wraz ze zmniejszeniem dystansu do krajów wysoko rozwiniętych spadać będzie 
konkurencyjność kosztowa polskiej gospodarki. Tym samym atrakcyjność Polski jako miejsca 
lokowania inwestycji silnie uzależnionych od dostępu do relatywnie taniej siły roboczej będzie maleć. 
Niezbędne będzie zatem podjęcie działań, które zmienią strukturę BIZ w Polsce w kierunku sektorów 
w większym stopniu opartych na wiedzy, w tym także sektorów ICT. 
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1.4. Integracja społeczna 

W ramach analizy aspektów związanych z integracją społeczną i jakością życia należy rozważyć: 

► jakość kapitału ludzkiego niezbędnego do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz stworzenia 
aktywnego społeczeństwa informacyjnego,  

► dostępność infrastruktury ICT będącej podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez 
członków społeczeństwa informacyjnego oraz przedsiębiorstwa i będącej zarazem bodźcem do 
ich rozwoju. 

Kapitał intelektualny 

W XXI wieku rynek towarów, znacznej części usług, wiedzy, finansowy i pracy stały się globalne. 
Wynagrodzenia osób słabo wykwalifikowanych w przemyśle przetwórczym w krajach rozwiniętych nie 
rosną, ponieważ te proste czynności mogą być realizowane przez wielokrotnie tańszych pracowników 
w Chinach lub Wietnamie. Tym samym jedyną obroną przez ryzykiem pogorszenia poziomu życia  
w krajach rozwiniętych jest nieustanny rozwój kompetencji, czyli budowa kapitału ludzkiego.  

Według danych OECD udział towarów high-tech w eksporcie chińskim osiągnął 30%, czyli ponad dwa 
razy więcej niż przeciętna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To oznacza, że wiele firm 
produkujących nawet zaawansowane towary lub świadczące zaawansowane usługi może wkrótce 
stanąć w obliczu silnej konkurencji z tańszych krajów (Chiny, Tajwan, Filipiny, Brazylia, itp.). Dlatego 
firmy muszą nieustannie unowocześniać swoją produkcję i usługi poprzez innowacje technologiczne  
i organizacyjne tak, aby być o krok przez konkurencją z rynków wschodzących Azji i Ameryki 
Południowej.  

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki wymaga odpowiedniego poziomu kapitału 
intelektualnego kraju. Istnieje wiele definicji kapitału intelektualnego. Według eksperckiej grupy 
RICARDIS5 powołanej przez Komisję Europejską kapitał intelektualny jest to: 

„Ogół ludzkich, organizacyjnych i relacyjnych zasobów i form aktywności danej organizacji. Obejmuje 
wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zdolności przedstawicieli tej organizacji. Obejmuje również 
działalność w dziedzinie B+R, sposoby działania organizacji, procedury, systemy, bazy danych  
i prawa własności intelektualnej. Do pojęcia kapitału intelektualnego włącza się także zasoby 
związane z zewnętrznymi relacjami organizacji, z klientami, z dostawcami, z partnerami biznesowymi 
itp. Ogół niematerialnych aktywów i form działania organizacji pozwala na przekształcenie zasobów 
materialnych, finansowych i ludzkich w system, który tworzy wysoką wartość dla interesariuszy”.  

Ta definicja stosuje się do przedsiębiorstwa, ale można ją uogólnić na region lub na cały kraj. 
Rządowa grupa ekspercka, która opracowała Raport o Kapitale Intelektualnym Polski zaproponowała 
następującą definicję6: 

„Kapitał intelektualny Polski to ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, 
regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obecnego i przyszłego 
dobrostanu kraju”. 

W propozycji projektu badania kapitału intelektualnego 12 polskich miast, który jest obecnie 
analizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008 r.), została zaproponowana 
następująca struktura kapitału intelektualnego oraz jego powiązań z innymi formami kapitału  
w odniesieniu do miast (Rysunek 1):  

                                                   

 
5 RICARDIS – Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, Report to the 
European Commission by the High Level Expert Group , DG Research, czerwiec 2006. 
6 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (http://www.innowacyjnosc.gpw.pl), GPW, lipiec 2008. 

http://www.innowacyjnosc.gpw.pl)
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Rysunek 1. Przykładowy model kapitału intelektualnego kraju, regionu lub miasta i powiązania  
z innymi formami kapitału, Źródło: Rybiński K., Wodecki A. „Propozycja badania kapitału 
intelektualnego polskich miast” 2008, materiał dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

Obecnie bardzo wiele innowacji rodzi się w kontaktach z klientami. Ich opinie, pomysły i sugestie są 
często źródłem inspiracji dla firm, dzięki czemu powstają nowe produkty i usługi. Oznacza to, że 
trzeba utrzymywać odpowiedni poziom kapitału relacji w celu uaktywnienia tego kanału tworzenia 
innowacji. Społeczeństwo informacyjne, w którym można wykorzystać różne kanały komunikacji 
elektronicznej (internet, telefon kom., sms), znacznie ułatwia budowanie takich relacji z klientami  
i wspiera proces tworzenia klientowskich innowacji – na przykład poprzez fora dyskusyjne, na których 
klienci mogą się wymieniać opiniami na temat produktów i usług. 

W organizacji musi istnieć odpowiednia kultura korporacyjna wspierająca innowacje. Nawet, jeżeli 
gdzieś są wybitne innowacyjne umysły, to ich odkrycia mogą pozostać niezauważone, ponieważ 
czynniki kulturowe lub proceduralne tego nie umożliwiają. Oznacza to, że kapitał strukturalny 
(organizacyjny) musi być na odpowiednim poziomie. Na przykład obecny system regulacji wybranych 
branż w Polsce oraz sposób w jaki funkcjonują urzędy patentowe zniechęca potencjalnych 
innowatorów do aktywności. Znane są głośnie medialnie przypadki, kiedy decydują się oni na 
wdrożenie innowacji w innym kraju. W nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym powinny istnieć 
narzędzia wspierające proces tworzenia i wdrażania innowacji. Przykładem wykorzystania technologii 
ICT do ułatwienia kontaktu są fora wymiany doświadczeń. 

Zwiększenie innowacyjności gospodarki nie jest możliwe bez odpowiedniego systemu kształcenia. 
Przy czym nie chodzi o liczbę inżynierów w stosunku do liczby specjalistów od marketingu, lecz 
o rozwój odpowiednich kompetencji przez system edukacji. Społeczeństwo informacyjne może te 
kompetencje skutecznie rozwijać, jeżeli zostaną stworzone odpowiednie narzędzia i systemy 
bodźców.  

Ważnym elementem kapitału intelektualnego kraju jest zdolność do formułowania wizji i do skutecznej 
realizacji strategii prowadzącej do spełnienia tej wizji. Wymaga to takich kompetencji, jak zdolność do 
oceny przyszłych trendów (demograficznych, technologicznych, itp.). To z kolei wymaga również 
oderwania się od problemów dnia codziennego oraz myślenia w kategoriach potrzeb przyszłych 
pokoleń. Rażącym przykładem niezdolności Polski do myślenia strategicznego jest bardzo 
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prawdopodobny scenariusz dotyczący braku energii na przestrzeni 3-5 lat spowodowany brakiem 
mocy wytwórczych. W sprawnie funkcjonującym społeczeństwie informacyjnym działają mechanizmy, 
które umożliwiają przepływ wiedzy – na przykład fora tematyczne poświęcone energetyce, w których 
mogą uczestniczyć pracownicy sektora i urzędnicy monitorujący ten sektor. 

Szereg ważnych reform jest możliwy do przeprowadzenia tylko w sprawnie funkcjonującym 
społeczeństwie informacyjnym. Na przykład wprowadzenie zasad wynagradzania pracowników 
urzędów w zależności od jakości pracy może być zrealizowane, gdy obywatel będzie mógł za pomocą 
narzędzi ICT wyrazić swoją opinię o wykonanej usłudze (zadowolony/niezadowolony). Można sobie 
wyobrazić, jak radykalnie wzrosłaby jakość obsługi po wdrożeniu takiego systemu bodźców. Podobnie 
można sobie wyobrazić radykalny wzrost poziomu zdrowia Polaków i obniżenie kosztów leczenia, 
gdyby otrzymywali oni sms-y z przypomnieniem o badaniach profilaktycznych dopasowanych do 
zgromadzonej informacji o historii chorób (pacjenta i w rodzinie) i gdyby ceny polis ubezpieczeniowych 
zależały od tego, czy takie badania profilaktyczne zostały wykonane na czas. 

Realizacja przykładowych działań, wymienionych powyżej, wymaga odpowiedniego poziomu kapitału 
intelektualnego – wymyślenie koncepcji, budowa koalicji interesariuszy i neutralizacja przeciwników, 
zdolność do pozyskania odpowiedniego finansowania. Wymaga to odpowiedniego kapitału, relacji  
i wiedzy o dostępności różnych instrumentów oraz wysokiego kapitału organizacyjnego, który 
zapewni, że takie projekty są wspierane, a nie blokowane w ramach „silosowej” kultury podejmowania 
decyzji. 

Diagnoza dokonana przez zespół ekspertów rządu przygotowujących raport o kapitale intelektualnym 
kraju wskazuje na jego bardzo niski poziom w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich7. 
Raport został podzielony na pięć etapów życia Polaka: dziecko, uczeń, student, pracujący i senior.  

Dziecko i uczeń 

Indeks kapitału intelektualnego dla dzieci i uczniów plasuje Polskę na 13. miejscu pośród 16 krajów, 
europejskich, które zostały objęte porównaniem. Oznacza to, że w odniesieniu do tej części 
społeczeństwa, od której zależy nasza przyszła zdolność do rozwoju i konkurowania, pozostajemy  
w tyle za większością krajów Unii Europejskiej.  

Czynniki mające negatywny wpływ na pozycję Polski:  
► niska partycypacja 4-latków w edukacji,  
► stosunkowo wysoki wskaźnik umieralności dzieci poniżej 5. roku życia,  
► niski odsetek uczniów deklarujących zainteresowanie przyszłą pracą związaną z nauką.  
 

Na pozycję Polski korzystnie wpływają miedzy innymi następujące wskaźniki:  

► stosunkowo niski % dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat żyjących w rodzinach niepełnych, 
► stosunkowo wysoka deklarowana przez uczniów średnia liczba dni w tygodniu, w których 

poświęcili godzinę lub więcej na aktywność fizyczną,  
► bardzo duży, w stosunku do średniej Unii Europejskiej, średni czas poświęcany przez uczniów na 

naukę czytania, matematyki,  
► dobre wyniki polskich dzieci w czytaniu (PISA). 

Odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem w Polsce jest najwyższy pośród państw Unii Europejskiej (por. 
Wykres 25). Ponadto systematycznie pogarsza się dostęp dzieci do opieki zdrowotnej,  
w szczególności do badań diagnostycznych. Odsetek gospodarstw oceniających dobrze dostępność 
do badań diagnostycznych świadczeń zmniejszył się w Polsce z 36,4% (2003 r.) do 28,9% w 2006 r. 
Równocześnie wzrósł udział gospodarstw oceniających źle (z 15,5% w 2003 r. do 20,9%) oraz bardzo 
źle (z 4,8% do 5,5%) dostępność do badań diagnostycznych. Blisko 25% niemowląt i 40% dzieci 
w wieku 1-2 lata nie korzystało z porad lekarzy POZ. ICT stosowane w sprawnie funkcjonującym 
społeczeństwie informacyjnym mogą znacznie poprawić dostęp do diagnostyki medycznej, a także 

                                                   

 
7 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (http://www.innowacyjnosc.gpw.pl), GPW, lipiec 2008. 

http://www.innowacyjnosc.gpw.pl)
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pomóc lepiej identyfikować przypadki dzieci zagrożonych ubóstwem oraz mobilizować społeczności 
i władze lokalne do szybkiego reagowania na takie sygnały.  
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Wykres 25. Poziom zagrożenia ubóstwem wśród dzieci i młodzieży (osoby poniżej 18 roku życia, 
dochód poniżej 50% średniego wynagrodzenia) (2006) 

W Polsce tylko 42% dzieci (najmniej w Unii Europejskiej) 
ma dostęp do wczesnej edukacji w wieku 3-5 lat, mimo 
że w tym przedziale wiekowym stopa zwrotu z każdej 
złotówki przeznaczonej na edukację jest największa. 
Społeczeństwo informacyjne powinno zapewniać 
rodzicom (zwłaszcza w obszarach wiejskich, gdzie 
problem ten jest szczególnie istotny) odpowiednie 
informacje i interaktywne materiały edukacyjne, które 
radykalnie zwiększyłyby partycypację małych dzieci we 
wczesnej edukacji. 

Polska ma zdolną młodzież – uczniowie często osiągają najlepsze miejsca w konkursach 
międzynarodowych. Niewielkie zróżnicowanie oferty edukacyjnej ogranicza możliwość dopasowania 
sposobu i programu nauczania do potrzeb i talentów ucznia. Coraz wyraźniej dobre systemy 
edukacyjne wprowadzają zróżnicowanie programy i ścieżki edukacyjne dla dzieci w jednej klasie, 
pozwalające uczniom na bardziej osobisty system uczenia się („Personalized learning” OECD 2006). 

Student  

Indeks kapitału intelektualnego dla studentów plasuje Polskę na 13. miejscu z 16 krajów europejskich, 
objętych porównaniem. Oznacza to, że gorzej niż w większości krajów Unii Europejskiej 
przygotowujemy młodych Polaków i Polki do wejścia w dorosłe życie, w tym na rynek pracy.  

 

Do czynników mających negatywny wpływ na ocenę Polski należą:  

► niska liczba polskich uczelni umieszczonych na tzw. liście szanghajskiej,  

► niska liczba polskich artykułów naukowych na milion mieszkańców,  

► bardzo niski poziom subsydiów na edukacje dla podmiotów prywatnych, jako procent PKB.  

 

 

CEL 

Podniesienie poziomu i dostępności 
edukacji (od przedszkola do uczelni 
wyższej) oraz upowszechnienie 
zasady nauki przez całe życie 
poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
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Na pozycję Polski korzystnie wpływają między innymi następujące wskaźniki: 

► poziom osiągnięć edukacyjnych młodzieży, 

► wysoki odsetek mieszkańców w wieku 20-24, którzy skończyli co najmniej szkołę podstawową. 

Chociaż wskaźniki skolaryzacji istotnie poprawiły się w Polsce, to jakość nauczania na większości 
polskich uczelni jest bardzo niska (poza nielicznymi specjalizacjami, jak np. informatyka). Na liście 
szanghajskiej są tylko dwie polskie uczelnie (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski,  
w ostatniej, piątej setce). Ponadto polscy profesorowie bardzo mało publikują w liczących się 
międzynarodowych czasopismach.  Poza tym w obszarach, w których uzyskujemy przewagę (nauki 
ścisłe) odsetek studentów jest zbliżony do wartości w krajach Unii Europejskiej. Natomiast na 
kierunkach nauk społecznych, których poziom jest w Polsce niski w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej, kształcimy relatywnie więcej studentów (por. Wykres 26). 
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Wykres 26. Kierunki obierane przez studentów w edukacji wyższej (2006) 

 

W ocenie menedżerów i przedsiębiorców polski system 
edukacyjny jest słabo dopasowany do potrzeb 
gospodarki. Zarówno międzynarodowe, jak i krajowe 
badania dowodzą, że musimy jeszcze wiele poprawić  
w szkolnictwie wyższym, aby można było uznać,  
że z perspektywy potrzeb przyszłych pracodawców 
absolwenci uczelni mają odpowiednie kompetencje. 
Według badań ankietowych World Economic Forum, 
Polska pod tym względem zajmuje 19. miejsce  
w poszerzonej Unii Europejskiej z oceną 4 w skali od 1 do 7. Z kolei badanie wśród polskich 
przedsiębiorców wykazało między innymi, że jedynie 6% ocenia wysoko umiejętności podejmowania 
decyzji nowo zatrudnionych absolwentów uczelni. Jeszcze gorzej oceniane są umiejętności 
absolwentów w zakresie zarządzania projektami. Aż 81% pracodawców uważa je za niskie,  
a pozostałe 19% za średnie. Jak widać polskie uczelnie nie kształcą kompetencji potrzebnych do 
odniesienia sukcesu zawodowego na oczekiwanym poziomie. 

CEL 
Dopasowanie oferty edukacyjnej do 
wymagań rynku pracy, którego 
istotnym elementem są technologie 
informacyjne i komunikacyjne 
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Na wielu polskich uczelniach sposób prowadzenia zajęć ze studentami uległ tylko niewielkim zmianom 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Tymczasem postęp w zakresie technologii informatycznych 
spowodował, że współcześni studenci i nauczyciele akademiccy mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp 
do wiedzy i informacji niż w poprzedniej dekadzie. W tych warunkach jest naturalne, że modele 
dydaktyczne w szkolnictwie wyższym ewoluują w kierunku samokształcenia polegającego na uczeniu 
się ze środkiem ciężkości przeniesionym na prace własną i współpracę w grupie (tzw. learning 2.0)  
z nauczycielem występującym w roli mentora. Rolą nauczyciela jest nie tyle przekazanie wiedzy, co 
stworzenie warunków sprzyjających uczeniu się studentów. Bardzo ważnym trendem jest też wzrost 
elastyczności procesu studiowania, w szczególności możliwość uczenia się w ramach tzw. 
makrokierunków i studiów międzykierunkowych oraz realizacji indywidualnych programów nauczania, 
konstruowanych nie tylko z przedmiotów dostępnych na danej uczelni, ale też na innych uczelniach. 
Wymaga to niewątpliwie zmian prawnych, ale także nowych umiejętności ze strony kadry 
akademickiej oraz gotowości wprowadzania nowych, interaktywnych form uczenia (e-learning, 
mentoring, e-collaboration, projekty indywidualne i zespołowe).  

Nie najlepiej wygląda współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, co pokazuje poniższe 
zestawienie (por. Wykres 27). Tworząc mechanizmy społeczeństwa informacyjnego trzeba zadbać 
o to, aby student w trakcie nauki był angażowany w taką współpracę. 
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Wykres 27. Ocena współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami - Jak oceniasz poziom 
współpracy biznesowej z uczelniami w związku z działalnością badawczo-rozwojową (1=minimalny lub 
zerowy, 7=intensywny i ciągły); w nawiasach podano miejsce w rankingu (2006, 2007) 

Dorosły 

Indeks kapitału intelektualnego dla dorosłych plasuje Polskę na 14. miejscu, spośród 16 krajów 
europejskimi, które zostały objęte porównaniem.  

Do czynników mających negatywny wpływ na ocenę Polski należą:  

► niski poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym średniej i wysokiej technologii,  

► niski poziom umiejętności komputerowych wśród dorosłych mieszkańców Polski,  

► mała liczba wniosków patentowych złożonych w Europejskim Biurze Patentowym (EPO) na milion 
mieszkańców. 
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Na pozycję Polski korzystnie wpływają m.in. następujące wskaźniki:  

► deklarowane przywiązanie do ciężkiej pracy,  

► duża ilość czasu poświęcanego na pracę. 

W Polsce ciągle dominuje model pracy w jednym zawodzie przez całe życie. Tymczasem wyzwania, 
jakie niesie ze sobą XXI wiek spowodowały, że w szybkim tempie zmienia się sposób w jaki 
pracujemy. Tempo przemian uległo przyspieszeniu niosąc ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. 
W XXI wieku pracownik powinien być przygotowany na wielokrotną zmianę pracodawcy, miejsca 
(miasto lub kraj) i rodzaju wykonywanej pracy. Praca czasowa, praca zadaniowa, praca w domu i inne 
elastyczne formy pracy będą stawały się coraz bardziej powszechne. Tylko 29% Polaków uważa, że 
zmiana pracy co kilka lat jest dobra dla człowieka. To znacznie poniżej średniej europejskiej (40%)  
i dużo poniżej krajów wiodących, jak Szwecja, czy Dania, gdzie ponad 70% obywateli uważa, że 
zmiana pracy służy człowiekowi. To pozwala nie tylko zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność, ale 
także pozwala pracownikom osiągnąć lepszą równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 
Polacy najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oceniają równowagę między życiem 
zawodowym i prywatnym (por. Wykres 28). Zastosowanie elastycznych form zatrudnienia, szczególnie  
w oparciu o ICT, może pozwolić na znaczącą poprawę tego stanu.  
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Wykres 28. Odsetek respondentów, którzy są usatysfakcjonowani z równowagi między czasem 
poświęcanym na pracę-dom (odpowiedzi 8-10 w skali 0 do 10) (2008) 

W badaniu społeczeństwa obywatelskiego Polska otrzymała jedną z najniższych not w Europie za 
wskaźnik członkostwa w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – 0 w skali od 0 do 3. 
Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce jest najniższa w Europie. W 2005 bardzo 
odbiegaliśmy od średniej europejskiej. W 2007 – rekordowy wynik jak na Polaków (blisko 54% 
frekwencja) nadal plasuje nas znacznie poniżej standardów europejskich. W podobny sposób 
kształtuje się zestawienie czasu, jaki wolontariusze poświęcają średnio na pracę społeczną. W 2007 r. 
były to 4 godziny miesięcznie, a w 2004 r. 6 godzin. Nie ulega wątpliwości, że umiejętne 
wykorzystania ICT może stworzyć warunki do zmiany tego stanu rzeczy – przykładem mogą być  
e-wybory. 

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zmiany demograficzne, które będą miały miejsce w Polsce  
w nadchodzących latach. Z analiz oraz prognoz przeprowadzonych przez Komisję Europejską (DG 
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Economic and Financial Affairs (ECFIN)) wynika, że polskie społeczeństwo w nadchodzących latach 
będzie się znacząco starzeć. Również prognozy demograficzne przeprowadzone przez ONZ 
wskazują, że w długim horyzoncie czasowym (do roku 2050) średnia wieku populacji w Polsce 
znacząco wzrośnie – z 36,8 w roku 2005 do 52,4 w roku 2050. Prognozy te prowadzą do alarmującej 
konkluzji, iż dalsze pogłębianie się tych procesów demograficznych w dłuższym horyzoncie czasowym 
grozi zapaścią finansów publicznych. Przy zachowaniu obecnego trendu oraz przy jednoczesnym 
utrzymaniu obecnego wieku emerytalnego, do roku 2015 ubędzie ponad 800 tys. Polaków w wieku 
produkcyjnym. W świetle tych analiz kluczowym staje się opracowanie programów aktywizacji 
społeczeństwa w wieku dojrzałym, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod oferowanych przy 
wykorzystaniu bogactwa rozwiązań wynikających z szerokiego zastosowania ICT. Konieczność 
pilnego opracowania inicjatyw w tym zakresie podnoszą również autorzy „Raportu  
o Kapitale Intelektualnym Polski” z 9 lipca 2008 roku, opracowanego przez Zespół Doradców 
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że działania podjęte 
w ramach niniejszej strategii nie wpłyną w żaden sposób na odwrócenie niekorzystnego trendu  
w zakresie zmian demograficznych. Procesy te podlegają określonym regułom i są uwarunkowane 
czynnikami niemającymi jakichkolwiek związków z działaniami i inicjatywami z obszaru 
„Społeczeństwa Informacyjnego”. Obszar niekorzystnych zmian demograficznych polskiego 
społeczeństwa powinien być przedmiotem oddzielnych analiz, a w ich efekcie powinna powstać 
strategia dedykowana temu istotnemu problemowi.  

Senior 

Indeks kapitału intelektualnego dla seniorów plasuje 
Polskę na ostatnim miejscu pośród 16 krajów 
europejskich, które zostały objęte porównaniem. 

Na to wyjątkowo niekorzystne miejsce w istotnym stopniu 
wpływają m.in. następujące statystyki:  

► niski poziom aktywności zawodowej polskich 
seniorów, 

► wysoki na tle innych krajów europejskich odsetek 
palaczy wśród seniorów. 

Pod względem aktywności zawodowej seniorów Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii 
Europejskiej (por. Wykres 29). Stopa zatrudnienia osób w przedziale wieku 55-64 lata w Polsce jest 
znacznie niższa niż średnia unijna. Jest to spowodowane m.in. najniższym w Unii Europejskiej 
wiekiem wychodzenia z rynku pracy wynoszącym 58 lat. 
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Wykres 29. Wskaźnik zatrudnienia w grupach wiekowych 50-54, 55-59 oraz 60-64 lata (2007) 

Bardzo niska aktywność zawodowa Polaków powyżej 50-ego roku życia wynika z faktu, że Polacy  
w znikomym stopniu angażują się w wolontariat, niechętnie włączają się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej, w sport czy kulturę (por. Wykres 30). Ich zaangażowanie społeczne jest 

CEL 

Zwiększenie aktywności społecznej, 
kulturalnej i politycznej Polaków 
poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
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dwu, trzykrotnie niższe niż w krajach Zachodniej Europy. Łączy się to również z niskim poziomem 
zaufania do innych osób, charakterystycznym dla całego społeczeństwa polskiego. Postawa ta utrwala 
bierność seniorów. Jedynie nieco powyżej 20% z nich uważa, że można zaufać innym ludziom. Biorąc 
pod uwagę, że w 2050 roku prognozowana średnia wieku w Polsce wynosić będzie 52 lata (najwięcej 
w Europie), nowoczesne społeczeństwo informacyjne powinno stworzyć narzędzia i mechanizmy do 
aktywizowania seniorów.  
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Wykres 30. Odsetek osób nieaktywnych (sport, kultura, działalność na rzecz społeczności lokalnej 
w wieku powyżej 50 lat) (2007) 

Osoby w wieku 50+ przestają być aktywne zawodowo i społecznie w głównej mierze dlatego, że nie 
aktualizują swojej wiedzy i umiejętności. Autorzy „Diagnozy Społecznej 2007”8 wskazują, że kapitał 
intelektualny osób starszych w odniesieniu do osób w wieku produkcyjnym czy też młodzieży jest 
wyraźnie niższy. Wynika to w głównej mierze z ograniczonego udziału tej coraz liczniejszej grupy 
naszego społeczeństwa w edukacji ustawicznej. Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do seniorów 
edukacja nie tylko zwiększa szansę na pozyskanie pracy, ale również zapobiega wykluczeniu 
społecznemu. Badanie „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse”9 opracowane przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce pokazało, że praktycznie nie sposób wskazać ofertę 
edukacyjną, która jest przystosowana do potrzeb i możliwości osób 50+. Kryzysu, który otrzymał już 
miano wtórnego regresu demograficznego można jednak uniknąć poprzez aktywizację pokolenia 
seniorów w zakresie edukacji i aktywności zawodowej oraz poprzez wydłużenie okresu aktywności 
zawodowej. Poprzez podjęcie kompleksowych działań, których głównym celem będzie stworzenie 
odpowiednich warunków oraz pobudzenie aktywności seniorów (osoby 50+) istnieje szansa 
odwrócenia wpływu niekorzystnych prognoz wynikających z analiz Eurostat, dotyczących struktury 
polskiego społeczeństwa w nadchodzących latach. Brak kompleksowego planu działań w tym 
obszarze będzie stanowił bardzo poważny czynnik hamujący rozwój społeczno–gospodarczy naszego 
kraju. Intensywne działania w tym zakresie oraz umieszczenie potrzeb seniorów w centrum uwagi 
pozwoli spożytkować kapitał intelektualny – wiedzę, umiejętności, doświadczenie życiowe – w jak 
najlepszy i najbardziej efektywny sposób dla dobra kraju. 

Przedstawiona powyżej diagnoza kapitału intelektualnego Polski pokazuje jakie działania muszą 
zostać podjęte, żeby móc osiągnąć sukces w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Skuteczne 
wdrożenie Strategii społeczeństwa informacyjnego jest niewątpliwie jednym z ważniejszych działań  
w tym zakresie.  

                                                   

 
8 „Diagnoza Społeczna 2007” 
9 „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse”, Akademia Filantropii, Warszawa (2007) 
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Infrastruktura ICT 

Jednym z warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie warunków technicznych 
oraz infrastruktury umożliwiającej dostęp obywateli do informacji. W 2006 roku dostęp do komputera 
osobistego (komputer stacjonarny lub przenośny) posiadało 5 700 tys. polskich gospodarstw domowych, 
co stanowiło 45% ogółu (por. Wykres 31). Regularnie z komputera korzystało 43% Polaków, 
a w roku 2007 – 46% (por. Wykres 32). 
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Wykres 31. Dostępność komputera osobistego w gospodarstwach domowych (2006) 
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Wykres 32. Odsetek osób regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) korzystających z komputera 
osobistego (2007) 
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Polska powinna zmniejszyć dystans do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie średnia ilość 
gospodarstw domowych posiadających dostęp do komputera osobistego wynosi 60%, a odsetek 
obywateli korzystających regularnie z komputera średnio wynosi 54% w roku 2006 i 58% w roku 2007. 
W latach 2004 – 2006 Polska nie zmniejszyła dystansu dzielącego ją od średniej unijnej i cały czas 
plasuje się na pozycjach końcowych, jeśli chodzi o dostępność komputerów w gospodarstwach 
domowych. W tym samym czasie średnia dostępu gospodarstw domowych do internetu dla 27 krajów 
Unii Europejskiej wynosiła 49% w roku 2006, a w 2007 r. 54%. W związku z tym dystans dzielący nasz 
kraj od średniej dla Unii Europejskiej pozostaje na tym samym poziomie. 

Możliwość efektywnego wykorzystania internetu w dużej mierze zależy od dostępności oraz 
popularności stosowania łączy szerokopasmowych (por. Wykres 33). Historycznie do połączeń  
z internetem wykorzystywano modemy analogowe, jednak ich znaczenie sukcesywnie spada W 2003 
ponad dwa miliony osób, firm i instytucji korzystało z tej usługi, podczas gdy w 2006 już tylko 333 tys. 
– spadek o 86%. Zmniejsza się również liczba łączy cyfrowych wykorzystywanych do połączeń 
z internetem z maksymalnej wartości 331 tys. linii w 2004 roku do 163 tys. w 2006. Są one wypierane 
przez oferujące wyższe prędkości przesyłania danych łącza DSL. 

W latach 2003 – 2006 dynamicznie rosła liczba użytkowników łączy DSL. Od 2003 do 2006 ich liczba 
zwiększyła się ponad dziewięciokrotnie i osiągnęła ponad 1 800 tys. W 2006 r. 79% abonentów tego 
rodzaju łączy stanowią osoby fizyczne. Od 2006 roku liczba połączeń szerokopasmowych zwiększyła 
się o prawie milion (8%) i rośnie szybciej niż przybywa gospodarstw domowych z dostępem do 
internetu (wzrost o 5 pkt. proc.). Oznacza to, że praktycznie wszystkie nowe łącza internetowe są 
łączami szerokopasmowymi i ten rodzaj łączy stopniowo wypiera rozwiązania o niskiej 
przepustowości. Jest to bardzo pozytywny trend, który będzie się utrzymywał w następnych latach 
w związku ze spadkiem kosztów oraz konkurencją wśród operatorów telekomunikacyjnych. 
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Wykres 33. Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu 
(2007) 

Wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do internetu (ang. Broadband penetration rate) 
osiągnął w Polsce w roku 2007 poziom 8,4% i była to druga najniższa wartość tego wskaźnika pośród 
27 krajów Unii Europejskiej, gdzie średnia wyniosła 19% (por. Wykres 34).  
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Wykres 34. Wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do internetu (2007) 

W roku 2006 36% gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu, a w 2007r. – 41% (Tabela 2) 
W roku 2006 34% Polaków regularnie korzystało z internetu, a w 2007r. – 39% (por. Wykres 35). 
41% gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do internetu deklarowało brak takiej potrzeby. 
W pozostałych przypadkach powodem braku dostępu do internetu było odpowiednio: zbyt wysoki koszt 
sprzętu (32%), zbyt wysoki koszt dostępu (31%), brak odpowiednich umiejętności (20%) (por. Wykres 
36). 

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Rumunia

Bułgaria

Gre
cja

Włoch
y

Cypr

Portu
galia

Polsk
a

Cze
ch

y
Malt

a

Hisz
pania

Litw
a

Węgry

Słowen
ia

Irl
an

dia

S łowac
ja

Łotw
a

Fra
nc

ja

Esto
nia

Aus
tri

a
Belgia

Niem
cy

Wiel
k ia Bry

tania

Luks
emburg

Finlandia

Szw
ec

ja
Dania

Hola
ndia

EU-2
7

EU-1
5

Źródło: Eurostat 2007                    *Przynajmniej raz w tygodniu 
 

Wykres 35. Odsetek osób regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) korzystających z internetu (2007) 
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Wykres 36. Powody braku dostępu do internetu w domu (2007) 

40% gospodarstw domowych korzystających z łączy o niskiej przepustowości deklarowało brak 
potrzeby zmiany posiadanego łącza. Dla 27% gospodarstw domowych korzystających z internetu 
wiązało się to z ponoszeniem zbyt wysokich kosztów. Dla 21% natomiast związane było z brakiem 
możliwości technicznych (por. Wykres 37). 
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Wykres 37. Przyczyny nieposiadania szerokopasmowego dostępu do internetu w domu (2007) 

 

Z powyższych analiz wynika, że dla znacznej części 
obywateli poziom rozwoju infrastruktury oraz wysokości 
cen za usługi telekomunikacyjne może stanowić 
przyczynę ich wykluczenia cyfrowego. Dlatego też 
działania powinny być nakierowane na umożliwienie 
rozwoju sieci dostępowych, zwłaszcza na terenach 
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
(tereny wiejskie - por. Tabela 2) oraz obniżenie kosztów 
usług ICT, np. poprzez przeciwdziałanie monopolom  
i liberalizację rynku telekomunikacyjnego. 

 

CEL 

Zapewnienie efektywnej 
ekonomicznie, bezpiecznej  
i zorientowanej na przyszłe potrzeby 
Polaków infrastruktury technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
niezbędnej do rozwoju polskiego 
społeczeństwa informacyjnego 
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Tabela 2. Dostępność internetu w gospodarstwach domowych (2004-2006) 

Równie ważna co zapewnienie dostępu do ICT jest świadomość korzyści płynących z zastosowania 
tych technologii oraz praktyczna umiejętność ich wykorzystania. Na tle pozostałych krajów Unii 
Europejskiej poziom umiejętności informatycznych Polaków nie przedstawia się najlepiej. Średni 
poziom umiejętności w UE-27 jest niemal dwukrotnie wyższy niż poziom umiejętności Polaków,  
a liderów – nawet trzykrotnie (por. Wykres 38). Poziom ten jest mierzony liczbą operacji, jakie 
użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać spośród następujących: 

► rozwiązywanie problemów związanych z pracą komputera, 

► podłączanie komputera do sieci lokalnej (LAN), 

► kopiowanie / przenoszenie pliku lub folderu, 

► korzystanie z narzędzi do kopiowania lub wycinania i wklejania, 

► używanie funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym, 

► kompresowanie plików, 

► programowanie w specjalistycznym języku, 

► małe instalowanie nowych urządzeń (drukarek, skanerów itp.). 

Ogółem 26% 30% 36% 

Gospodarstwa z dziećmi 34% 38% 47% 

Gospodarstwa bez dzieci 19% 27% 31% 

Duże miasta 34% 40% 46% 

Mniejsze miasta 28% 31% 36% 

Obszary wiejskie 15% 19% 25% 

Pierwszy przedział kwartylowy (najniższe 
dochody) 

10% 11% 17% 

Drugi przedział kwartylowy 19% 22% 28% 

Trzeci przedział kwartylowy 30% 31% 45% 

Czwarty przedział kwartylowy (najwyższe 
dochody) 

50% 60% 73% 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006 r. 

Typ gospodarstwa domowego 

Miejsce zamieszkania

Dochód w przedziałach kwartylowych 

Odsetek gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do Internetu w domu

2004 r. 2005 r. 2006 r.
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Wykres 38. Umiejętności informatyczne (5-6 czynności) w 2007r. 

Poziom umiejętności informatycznych znacząco jest uzależniony od wieku użytkowników (por. Wykres 
39). Odsetek młodych osób (16-24 lat), które w 2007 roku potrafiły wykonać 5-6 czynności spośród 
8 badanych czynności był jedenastokrotnie wyższy niż odsetek wśród osób starszych (ponad 65 lat). 
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Wykres 39. Umiejętności informatyczne (5-6 czynności) Polaków według grup wiekowych (2007) 

Według wyników badań społeczeństwa informacyjnego prowadzonych przez GUS Polacy w celach 
prywatnych najczęściej używają internetu do korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania 
informacji o towarach i usługach oraz udziału w czatach i forach dyskusyjnych (Tabela 3). 
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Tabela 3. Cele korzystania z internetu w sprawach prywatnych (2005-2007) 

Działania mogące doprowadzić do wzrostu umiejętności informatycznych Polaków powinny być 
nakierowane w zrównoważony sposób na: 

► udostępnianie wartościowych treści i usług 
administracyjnych w formie elektronicznej, zgodnych 
z oczekiwaniami obywateli, przy ciągłym badaniu 
jakości świadczonych usług publicznych  
i podejmowaniu działań mających na celu ich 
ulepszanie, 

► zapewnienie dostępu do efektywnej pomocy 
technicznej w zakresie korzystania z usług 
publicznych udostępnianych w formie elektronicznej 
(np. contact center, punkty pomocy technicznej w urzędach), 

► wprowadzenie wykorzystania technik komputerowych do programów nauczania przedmiotów 
pozainformatycznych w szkołach (np. arkuszy kalkulacyjnych na przedmiotach ścisłych, edytorów 
tekstu na przedmiotach humanistycznych, programów multimedialnych) oraz organizowanie 
kursów nauki korzystania z komputera i internetu dla osób starszych (np. poprzez naukę 
wyszukiwania informacji o dostępnych usługach medycznych i sposobach leczenia, korzystania  
z poczty elektronicznej, korzystania z usług bankowych), 

► podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących  
z wykorzystania ICT poprzez akcje informacyjne. 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Korzystanie z poczty elektronicznej 24% 27% 32% 

Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach 18% 25% 27% 

Udział w czatach i forach dyskusyjnych 15% 18% 26% 

Granie w gry, pobieranie plików z grami, muzyką, 
filmami 12% 16% 17% 

Czytanie, pobieranie czasopism on-line 13% 16% 15% 

Korzystanie z usług bankowych 6% 9% 13% 

Szukanie informacji dotyczących zdrowia 7% 11% 13% 

Słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line 6% 10% 13% 

Pobieranie programów komputerowych (bez gier) 8% 12% 12% 

Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce 6% 11% 11% 

Telefonowanie przez Internet, wideokonferencje 5% 8% 10% 

Szukanie pracy, wysyłanie ofert 5% 7% 7%

Sprzedawanie towarów, np. na aukcjach 1% 5% 5%

Cel korzystania z Internetu
w % populacji w wieku 16-74 lata 

Odsetki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby 
prywatne w 2007r.   GUS  

CEL 

Podniesienie poziomu motywacji, 
świadomości, wiedzy oraz 
umiejętności w zakresie 
wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
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1.5. Jakość życia 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

Jednym z kluczowych czynników warunkujących dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego jest 
zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z ICT. Świadomość zachowania prywatności  
i poufności danych, skutecznej ochrony praw autorskich, pewność transakcji dokonywanych drogą 
elektroniczną determinuje zakres i powszechność usług świadczonych za pośrednictwem 
infrastruktury ICT.  

Aby ocenić stan aktualny poczucia bezpieczeństwa transakcji internetowych w Polsce oraz określić, 
czy jest to obszar wymagający działań naprawczych, zweryfikowane zostały następujące kwestie: 

► Czy na tle innych krajów Unii Europejskiej percepcja bezpieczeństwa realizowanych transakcji 
poprzez internet stanowi istotną barierę popytu na usługi świadczone drogą elektroniczną? 

► Czy poczucie bezpieczeństwa jest pochodną właściwie funkcjonującego systemu gwarantującego 
poufność, integralność i dostępność usług? 

► Czy świadomość użytkowników internetu w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa wymusza 
działania mające na celu podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa w Polsce na tle 
pozostałych krajów Unii Europejskiej? 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Eurostat w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
(„internet users experience and usage regarding ICT-security”) wynika, że aktualnie w Polsce 
użytkownicy internetu są przekonani do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.  
Z badania wynika, że w Polsce brak poczucia bezpieczeństwa stanowi przeszkodę w wykorzystywaniu 
internetu do transakcji handlowych jedynie dla 4% użytkowników internetu. Dla porównania  
w Hiszpanii czy Irlandii problem ten stanowi barierę dla ponad 25% internautów (por. Wykres 40). 
W tej perspektywie Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich. Z drugiej strony w krajach 
takich jak Litwa, Czechy czy Rumunia użytkownicy ICT mają jeszcze wyższe poczucie 
bezpieczeństwa niż w Polsce. 
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Wykres 40. Odsetek osób, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie dokonały zakupów przez 
internet z obawy o bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych lub numeru karty kredytowej 
(2007) 
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Do podobnych wniosków prowadzi analiza przyczyn, dla których Polacy nie dokonują transakcji 
internetowych (por. Wykres 41). Z analizy Eurostat „Postrzegane bariery w kupowaniu/zamawianiu 
przez internet” („Perceived barriers to buying/ordering over the internet”) wynika, że problem 
zachowania odpowiedniego poziomu poufności i prywatności w transakcjach internetowych stanowi 
trzecią co do istotności barierę w korzystaniu z usług elektronicznych płatności. Do istotniejszych 
barier należy ogólnie rozumiany brak potrzeb dokonywania transakcji drogą elektroniczną oraz 
przywiązanie do tradycyjnego stylu realizacji zakupów. Podobnie kształtuje się sytuacja w całej Unii 
Europejskiej, jednak zakres użytkowników, dla których obawa o bezpieczeństwo stanowi istotną 
barierę jest znacznie wyższy – (średnio w Unii Europejskiej 12%, w Polsce 4%). 
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UE-27 Polska

 
Wykres 41. Powody niekorzystania z handlu elektronicznego wśród internautów (w procentach) (2007) 

Wyższe niż w Unii Europejskiej zaufanie do transakcji internetowych może wynikać między innymi  
z niskiego współczynnika występowania poszczególnych typów nadużyć w Polsce (por. Wykres 42). 
Badania Eurostat przeprowadzono dla 3 typów problemów bezpieczeństwa: 

► oszustwo poprzez nieuprawnione użycie kart płatniczych i kredytowych, 

► nadużycie informacji osobistych przesyłanych internetem, 

► zarażenia wirusami komputerowymi prowadzącymi do utraty danych lub czasu. 

Incydenty tego typu w Polsce występują rzadziej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. 
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Wykres 42. Rodzaje nadużyć napotkanych wśród internautów w ciągu ostatnich 12 miesięcy  
(w procentach) (2007) 

W Polsce - zgodnie z badaniami Eurostat - z problemami spowodowanymi wirusami komputerowymi 
zetknęło się 12,3% Internautów, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 18,6%. 
Również w krajach o największych gospodarkach takich jak Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania 
wskaźnik incydentów związanych z wirusami komputerowymi jest wyższy niż w Polsce (odpowiednio 
wynosi dla Niemiec – 22,9%, Włoch – 14,6% i Wielkiej Brytanii – 26%). 

Naruszenia ochrony danych osobowych są w Polsce dużo rzadsze niż w innych krajach europejskich. 
Wskaźnik stosunku osób korzystających z internetu, które natknęły się na problem naruszenia 
ochrony danych osobowych w Polsce wynosi 0,8%, podczas gdy średnio w 27 krajach Unii 
Europejskiej wynosi 1,9%, a w 15 krajach Unii Europejskiej 2,4%. Warto zwrócić uwagę, że w dużych, 
rozwiniętych gospodarkach takich jak Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Luxemburg czy Hiszpania 
wskaźnik jest również znacznie wyższy niż w Polsce (kształtuje się on odpowiednio: Niemcy – 1,4%, 
Włochy – 1,4%, Wielka Brytania – 2,2%, Luxemburg – 4,4% i Hiszpania – 7,4%).  

Badania wykazały, że w Polsce z problemem nieuprawnionego wykorzystania kart płatniczych  
i kredytowych w transakcjach internetowych zetknęło się 0,4% badanych, podczas gdy średnio  
w Unii Europejskiej wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 0,7% dla wszystkich 27 krajów i 0,8% dla 
15 krajów (por. Wykres 43). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że w krajach takich jak Wielka 
Brytania czy Islandia wskaźnik ten jest ponad pięciokrotnie wyższy (odpowiednio dla Wielkiej Brytanii 
2,4% i Islandii 3,4%).  
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źródło: Eurostat 2007
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Wykres 43. Częstotliwość nadużyć napotykanych wśród internautów w ciągu ostatnich 12 miesięcy  
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (2007) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Luk
se

mbu
rg

Isl
an

dia
Dan

ia

Wiel
ka

 B
ry

ta
nia

Hola
ndia

Fin
lan

dia

Niem
cy

Hisz
pa

nia

Szw
ec

ja

Słow
en

ia

Aus
tri

a
Malt

a

Włoc
hy

Litw
a

Słow
ac

ja

Pols
ka

Węg
ry

Por
tu

gali
a

Cyp
r

Łotw
a

Irl
an

dia

Esto
nia

Cze
ch

y

Gre
cja

UE-2
7

UE-1
5

źródło: Eurostat 2007
 

Wykres 44. Częstotliwość napotykania wirusów komputerowych wśród internautów w ciągu ostatnich 
12 miesięcy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (2007) 

Powyższa analiza pozwala na wysnucie wniosku, że problem bezpieczeństwa zarówno z perspektywy 
percepcji użytkowników jak i statystyk dotyczących zauważanych przez użytkowników incydentów nie 
stanowi w Polsce istotnej bariery w upowszechnianiu i rozszerzaniu zakresu wykorzystania usług 
świadczonych drogą elektroniczną. Z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa może wynikać z braku 
świadomości zagrożeń, a brak zauważania nadużycia czy incydentu może wynikać z braku 
odpowiednich narzędzi monitorowania lub kontrolowania poszczególnych aspektów bezpieczeństwa. 
Należy mieć na uwadze, że rosnąca w Polsce popularność usług świadczonych drogą elektroniczną 
bez jednoczesnego zapewnienia ochrony danych i właściwej edukacji obywateli może wpłynąć na 
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zwiększenie częstotliwości występowania nadużyć i tym samym obniżenie zaufania obywateli do ICT. 
Należy zatem dążyć do wykształcenia odpowiedniego postrzegania kwestii bezpieczeństwa 
teleinformatycznego wśród obywateli, w szczególności świadomości zagrożeń związanych z inżynierią 
społeczną. Niezbędne jest także wprowadzenie skutecznych mechanizmów ścigania 
cyberprzestępczości, tym bardzie że przestępstwa te w ogromnej części są dokonywane spoza 
terytorium Polski. Warto w tym zakresie wspomnieć o incydencie z wiosny 2007 roku, kiedy Estonia 
padła ofiarą zmasowanego ataku hackerów z Rosji. Spowodował on częściowy paraliż instytucji 
państwowych i największych przedsiębiorstw. 

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie koordynacji pomiędzy służbami ścigającymi 
tego typu przestępstwa na arenie międzynarodowej, takimi jak EUROPOL czy powołane Centrum 
Doskonalenia Cyberobronności NATO. Przykładem wykorzystania infrastruktury ICT do koordynacji 
służb może być Centrum Zarządzania Wiedzą EUROPOL (Europol Knowledge Management Centre). 
Warto zwrócić uwagę na Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – ENISA (European 
Network and Information Security Agency), która ma za zadanie zapewnienie lepszej współpracy oraz 
wsparcie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa dla krajów Unii Europejskiej. 

W ramach krajowego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego funkcjonuje CERT (Computer 
Emergency Response Team) Polska. Jest to zespół powołany do reagowania na zdarzenia 
naruszające bezpieczeństwo w sieci internet. CERT Polska działa od 1996 roku (do końca roku 2000 
pod nazwą CERT NASK), a od roku 1997 jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and 
Security Teams). W ramach tej organizacji współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie. 
Zespół CERT Polska działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. 

Analiza podejmowanych działań prewencyjnych pokazuje, że w Polsce użycie rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne jest mniej powszechne niż w innych krajach Unii 
Europejskiej (por. Wykres 45). Dla porównania w Unii Europejskiej średnio zabezpieczenia transakcji 
internetowych (takie jak autentykacja sieciowa - on-line authentication <PIN, podpis cyfrowy>) 
wykorzystuje średnio 14% badanych, podczas gdy w Polsce o połowę mniej – 7%. W krajach 
rozwiniętych oraz tych, w których świadomość incydentów bezpieczeństwa jest wysoka, wskaźnik ten 
kształtuje się na jeszcze wyższym poziomie (Niemcy – 18%, Wielka Brytania – 20%, Islandia 53% czy 
Luksemburg – 53%). W tych krajach również bardziej popularne jest użycie i aktualizacja 
oprogramowania antywirusowego. Wskaźnik ten wynosi w Polsce 14%, a w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii – 24%, w Islandii – 41%, w Luksemburgu – 28%. Powyższa analiza pokazuje, że 
powszechność wykorzystywania rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce jest niższa niż w lepiej 
rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.  
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Wykres 45. Powszechność użycia rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa 
teleinformatycznego (2007) 
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Ze względu na wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków w odniesieniu do realizacji transakcji 
realizowanych drogą elektroniczną Polska nie musi w najbliższym okresie inwestować w budowanie 
zaufania w tym zakresie. Jednak w związku z niższym niż w krajach Unii Europejskiej 
rozpowszechnieniem wykorzystania rozwiązań zabezpieczających powinna ona skoncentrować swoje 
działania na następujących obszarach: 

► szerzenia świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną,  

► upowszechniania rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa transakcji elektronicznych 
poprzez odpowiednie regulacje, infrastrukturę i rozwiązania administracyjne, 

► podniesienie kompetencji służb ścigających cyberprzestępstwa oraz zapewnianie koordynacji ich 
działań w ramach Unii Europejskiej. 

Aktywność w powyższych obszarach jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie 
rozwijania się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki spodziewany jest w Polsce wzrost liczby 
incydentów bezpieczeństwa ze względu na zwiększenie częstotliwości wykorzystywania usług 
świadczonych drogą elektroniczną oraz ich upowszechnienie. 

Ochrona zdrowia 

System ochrony zdrowia rozumiany jest jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego 
celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych oraz rehabilitacyjnych, mających na 
celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia obywatela.  

Nadrzędnym celem budowy społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia (e-health) 
jest upowszechnienie dostępu do informacji zdrowotnej. Istotne jest zapewnienie zarówno jakości tej 
informacji, jak i dostosowanego do potrzeb czasu i miejsca jej dostarczenia. Dostępność informacji 
zdrowotnej jest kluczowa z trzech perspektyw: 

► z perspektywy pacjenta – rozumiana jako dostępność informacji o jego stanie zdrowia, jak również 
o dostępnych usługach medycznych i ubezpieczeniach zdrowotnych, na terenie kraju, jak i całej 
Unii Europejskiej, rozumiana także jako dostępność elektronicznych usług ochrony zdrowia, 

► z perspektywy osób i podmiotów świadczących usługi medyczne – rozumiana jako dostępność 
wiedzy medycznej, jak również szczegółowej informacji o stanie zdrowia pacjenta, 

► z perspektywy instytucji odpowiadających za zapewnienie ochrony zdrowia pacjentów – 
rozumiana jako dostępność informacji pozwalających na skuteczne planowanie działań 
w obszarze ochrony zdrowia, jak również monitorowanie zagrożeń. 

Unia Europejska traktuje ochronę zdrowia jako jedno z najważniejszych zadań. Konsekwencją 
przyjęcia w Strategii Lizbońskiej postulatu budowy społeczeństwa informacyjnego było ustanowienie 
Programu Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego (Decyzja 1786/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r.). Zawarto w nim cel: „gromadzenie, 
przetwarzanie i analizowanie danych na poziomie wspólnotowym do celu skutecznego monitorowania 
zdrowia publicznego na poziomie wspólnotowym, oraz w celu uzyskania obiektywnych, rzetelnych 
oraz zgodnych i porównywalnych informacji, które można wymieniać, które umożliwiłyby Komisji  
i Państwom Członkowskim poprawienie informacji przekazywanych społeczeństwu oraz formułowanie 
właściwych strategii, polityk i działań mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego” w tym: 

► umożliwienie „poprawy informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia publicznego”, 

► „poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na zagrożenia dla zdrowia”, 

► umożliwienie podjęcia skutecznych działań „promujących zdrowie oraz zapobiegających 
chorobom”. 

Dokument „eEurope 2005 Information Society for All” przyjęty w 2002 przez Komisję Europejską 
zobowiązał kraje członkowskie do rozwinięcia usług elektronicznych m.in. w obszarze e-health. 
Ponadto w Planie Działań dla Europejskiego e-Health na lata 2004–2010, o którym mowa  
w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 30.04.2004 („E-health – making healthcare better for 
European citizens: An action plan for a European e-Health Area”. Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 
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and Committee of the Regions. Brussels, 30.04.2004 COM (2004) 356 final) zobowiązano kraje 
członkowskie do podjęcia m.in. następujących działań:  

► poprawy informacji i wiedzy na temat krajowej opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych na 
terenie całej wspólnoty, 

► promocji e-Health w związku z większą mobilnością zawodową na terenie Unii Europejskiej, 

► konieczności uruchomienia elektronicznych usług medycznych takich jak telekonsultacje,  
e-recepty, e-skierowania, telemonitoring i teleopieka, 

► uruchomienia elektronicznych ubezpieczeń zdrowotnych. 

Kontynuując budowę społeczeństwa informacyjnego, w ramach inicjatywy „i2010 – Europejskie 
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” jako jeden z głównych celów do realizacji 
wskazano wykorzystanie ICT w zwiększeniu wydajności i efektywności publicznych systemów ochrony 
zdrowia i opieki społecznej.  

Mając na uwadze między innymi wsparcie realizacji działań służby zdrowia, w 2005 roku została 
przyjęta ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne określająca 
zasady i kierunki przebudowy istniejącej infrastruktury informacyjnej. Ponadto cele dotyczące 
informatyzacji służby zdrowia zostały określone w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS, w 2006 r. ponad 5 milionów mieszkańców naszego 
kraju (43% użytkowników internetu, czyli 17% wszystkich osób w wieku 16 – 74 lat) w 2006 r. wyraziło 
zainteresowanie korzystaniem z internetowych usług zdrowotnych, takich jak np. uzyskiwanie porad  
i informacji dotyczących publicznie dostępnych usług medycznych w placówkach służby zdrowia, 
rezerwacja miejsca w szpitalu w związku z planową operacją itp. 

W porównaniu z osobami w wieku 65-74 lata oraz emerytami i innymi osobami biernymi zawodowo 
zainteresowanie kwestiami ochrony zdrowia w grupie najmłodszych respondentów w wieku 16-24 lata 
oraz uczniów i studentów było stosunkowo duże – odpowiednio 15% i 17% (wobec 1% wśród osób  
w wieku 65-74 lata i 4% wśród emerytów) – wartości wskaźników wynikają z małej liczby internautów 
w pierwszych dwóch grupach. Biorąc pod uwagę tylko osoby korzystające z internetu, udział osób 
wyszukujących informacje dotyczące zdrowia był najwyższy właśnie wśród emerytów i biernych 
zawodowo (38%) oraz osób w wieku 65-74 lata (37%), podczas gdy tylko 19% najmłodszych 
internautów oraz uczniów i studentów korzystających z internetu poszukiwało tego rodzaju informacji 
(por. Tabela – tabela na podstawie danych poniżej, tylko podział ze względu na wiek i aktywność 
zawodową). 
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Tabela 4. Odsetek osób zainteresowanych korzystaniem z usług e-zdrowia w podziale na grupy 
wiekowe i według aktywności zawodowej (2006) 

W Polsce, zgodnie z diagnozą przedstawioną w dokumencie MSWiA pt. „Nowoczesna infrastruktura 
informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego. Program reformy infrastruktury 
informacyjnej państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego” (prof. J. Oleński, Warszawa 
2005), sektor ochrony zdrowia charakteryzuje: 

► niska jakość informacji zdrowotnej – redundancja, niespójne standardy gromadzenia  
i udostępniania informacji, 

► niemożność uzyskania informacji zdrowotnej w miejscu i czasie, gdzie jest potrzebna – dane 
gromadzone w rejestrach ochrony zdrowia mają ograniczony zakres, dane EHR nie są 
gromadzone, część rejestrów w ochronie zdrowia istnieje jedynie w postaci papierowej, co 
uniemożliwia szybki dostęp do zgromadzonych w nich danych, 

► nieadekwatne procedury – realizacja wdrożeń systemów informatycznych nie wiąże się ze 
stosownymi zmianami organizacyjnymi, 

► brak współpracy systemów informatycznych – istniejące rozwiązania informatyczne nie 
zapewniają interoperacyjności, brak współpracy pomiędzy systemami uniemożliwia zarządzanie 
informacją, negatywnie wpływa na aktualność, integralność, porównywalność i kompletność 
danych, 

► brak wpływu użytkowników na systemy informacyjne w ochronie zdrowia – funkcjonujące  
w ochronie zdrowia systemy informatyczne adresują potrzeby przede wszystkim jednostek 
organizacyjnych sektora publicznego, które nimi administrują. Potrzeby pacjentów, podmiotów 
świadczących usługi medyczne oraz innych użytkowników systemów najczęściej nie są 
uwzględniane. 

W całej populacji 
osób w wieku 16-74 

lata 

W % osób 
korzystających z 

internetu 

16-24 lata 28% 34% 

25-34 29% 52% 

35-44 21% 49% 

45-54 13% 46% 

55-64 7% 48% 

65-74 lata 1% 28% 

Uczniowie i studenci 30% 33% 

Pracownicy najemni 27% 50% 

Pracujący na własny rachunek 12% 51% 

Bezrobotni 11% 44% 

Emeryci i bierni zawodowo 3% 37% 

Liczby nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych 
i przez osoby prywatne w 2007r.   GUS 
 

Zainteresowani korzystaniem z usług e-zdrowia 2006 r.

Według wieku 

Według aktywności zawodowej 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 45 z 118 

Działania mające na celu upowszechnienie dostępu do informacji zdrowotnej powinny obejmować 
między innymi: 

► standaryzację, uspójnienie i zapewnienie interoperacyjności systemów funkcjonujących 
w ochronie zdrowia w ramach budowy jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, 

► uruchomienie elektronicznych usług ochrony zdrowia, 

► prowadzenie skutecznych działań promujących zdrowie oraz profilaktykę, 

► zapewnienie informacji pozwalających na szybkie i skoordynowane reagowanie na zagrożenia dla 
zdrowia (np. epidemie), 

► upowszechnienie wiedzy obywateli na temat opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych 
dostępnych w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej, 

► zapewnienie odpowiedniego wsparcia legislacyjnego dla realizacji wyżej wymienionych działań. 

Zarządzanie kryzysowe 

Istotną kwestią dla budowania społeczeństwa 
informacyjnego jest jego przygotowanie do 
funkcjonowania w ekstremalnych sytuacjach oraz 
zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury krytycznej. Od 
dłuższego czasu w ramach Unii Europejskiej 
prowadzone są prace na europejskim programem 
ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK). Ogólnym 
celem EPOIK jest poprawa ochrony infrastruktury 
krytycznej w Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki stworzeniu ram regulacyjnych 
dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej. 

W Polsce w sierpniu 2007 roku weszła w życie Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Wprowadziła ona 
system zarządzania kryzysowego RP na wypadek wystąpienia zagrożeń, które wymagają od organów 
administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP działań zapewniających obywatelom bezpieczeństwo. 
Ustawa nakazuje również stworzenie planów ochrony infrastruktury krytycznej i opracowanie wykazu 
zadań i procedur Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. W opinii ekspertów Polska ustawa 
jest rozwiązaniem wyprzedzającym prawodawstwo wspólnotowe, umożliwiając jednocześnie jej 
stosowane pod przyszłe rozwiązania paneuropejskie. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami kontynuowane powinny być prace nad wdrożeniem nowoczesnych 
systemów zarządzania kryzysowego, mając równocześnie na uwadze podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa obywateli, wykorzystujących narzędzia ICT. Konieczne jest wdrożenie systemów 
łączności oraz systemów zarządzania i kontroli (C2, ang. Command and Control). 

CEL 

Podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa w społeczeństwie 
przez wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
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1.6. Usługi publiczne 

W ramach analizy aspektów związanych z usługami publicznymi i europejską przestrzenią 
informacyjną należy rozważyć następujące kwestie: 

► zagraniczne rozwiązania społeczeństw informacyjnych w zakresie e-Administracji i jej usług dla 
obywateli, 

► trendy w typowych wzorach zagranicznych e-Administracji, 
► podejście Unii Europejskiej do e-Administracji; sytuacja Polski na tle krajów członkowskich, 
► wytyczne Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności oraz tworzenie usług o zasięgu 

paneuropejskim. 

Przegląd zagranicznych rozwiązań społeczeństw informacyjnych w zakresie  
e-Administracji 

Zgodnie z raportami oceniającymi rozwój e-Administracji (e-Government) prym pod tym względem 
wiodą takie kraje jak Kanada, Singapur i USA. Tabela 5 podaje hierarchię państw najlepiej 
rozwijających systemy e-Administracji. 

Państwo 
Wskaźnik 
zaawanso-
wania (%) 

Liderzy 
innowacji 

Wizjonerzy 
konkurenci 

Nowi 
realizatorzy 

Rozwijający 
platformy 

Kanada 60 X    
Singapur 58 X    
USA 53 X    
Australia 45  X   
Dania 45  X   
Wielka 
Brytania 

44  X   

Finlandia 44  X   
Hong Kong 43  X   
Niemcy 42  X   
Irlandia 41  X   
Holandia 40  X   
Francja 40  X   
Norwegia 40  X   
Nowa Zelandia 39   X  
Hiszpania 37   X  
Belgia 35   X  
Japonia 30   X  
Portugalia 25    X 
Brazylia 25    X 
Malezja 23    X 
Włochy 21    X 
Południowa 
Afryka 

15    X 

Meksyk 12    X 
Tabela 5. Hierarchia państw najlepiej rozwijających e-Administrację  

Źródło: Vivien Jupp. Realizing the Vision of eGovernment. Journal of Political Marketing, 2(3/4), 2003, 
str. 129-145 
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Główne wnioski z wdrożenia systemów e-Administracji na świecie: 

► wdrożenie systemów poza skokiem technologicznym pociąga za sobą zmianę sposobu i stylu 
pełnienia funkcji administracyjnych, 

► zmiany w sposobie sprawowania funkcji polegają na zmianach organizacyjnych, reorganizacji 
procesów wewnętrznych administracji publicznej oraz zmianie postrzegania obywatela jako 
„klienta”. W konsekwencji uproszczeniu ulega interakcja obywatela z urzędami, a koszty jego 
obsługi ulegają obniżeniu, 

► opisane transformacje można zrealizować w przypadku, gdy istnieje odpowiednia wola i klimat 
polityczny, 

► najlepsze wyniki we wdrożeniu systemów e-Administracji i związanej z tym transformacji osiągają 
te jednostki administracji publicznej, której stosują podejście zorientowane na obywatela – klienta, 
przez zastosowanie podejścia CRM (ang. Customer Relationship Management), 

► często stosowane portale administracji publicznej nie zawsze zapewniają integrację 
poszczególnych jednostek, ze względu na politykę samodzielności poszczególnych jednostek, 

► stosowane rozwiązania mogą być rozwijane i uaktualniane w oparciu o zdobyte doświadczenia, 

► w miarę wykorzystywania nabytych doświadczeń związanych z użytkowaniem systemów  
e-Administracji jednostki administracji publicznej, obywatele i przedsiębiorcy odnoszą coraz 
większe korzyści. 

Poniżej przedstawiono charakterystyczne cechy e-Administracji zidentyfikowane w wiodących krajach: 

► wspólny portal dla całej administracji publicznej, który przekierowuje obywatela do 
poszczególnych jednostek. Przykładowo portal e-Administracji Singapuru skupia ponad 600 usług 
podzielonych na piętnaście kategorii, częstotliwość używania przekracza 5 milionów wywołań na 
miesiąc. 

► dostarczanie obywatelowi rzeczywistych korzyści – ograniczanie kosztu i podnoszenie jakości 
obsługi, wynikających z wykorzystania e-Administracji,  

► prowadzenie działań marketingowych zachęcających obywateli do korzystania z e-Administracji, 

► osiągnięcie redukcji kosztów poprzez przebudowę struktury organizacyjnej i procesów jednostek 
administracji publicznej, 

► implementacja mechanizmów oceny funkcjonowania e-Administracji przez obywateli, 
przedsiębiorców i samych urzędników. Przykładowo w Kanadzie wprowadzono „focus group” dla 
obywateli, w Singapurze uruchomiono kanał „G2E” (Government to Employee). 

► zintegrowanie na poziomie poszczególnych jednostek administracji publicznej. Przykładowo  
w Kanadzie e-Urzędy są dostępne dla obywateli w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. 
Kolejnym przykładem wzajemnej integracji są rozwiązania zaimplementowane w USA, 
zainicjowane w 2001 roku przez The Office of Management and Budget (OMB). Składały się one  
z 23 projektów e-Administracji, obejmujących wiele jednostek administracji publicznej na różnym 
poziomie hierarchii: 
§ administracja dla obywatela (A2O), 
§ administracja dla biznesu (A2B), 
§ administracja dla administracji (A2A), 
§ wewnętrzne biuro zarządzania i budżetowania (OMB). 

► zdefiniowanie celów i mierników oraz sposobu ich wyliczania w odniesieniu do e-Administracji. 
Przykładowo australijski system e-Administracji wyposażony jest w ankietę dostępną na stronie 
internetowej, gdzie postęp w rozwijaniu konkretnych e-rozwiązań jest oceniany przez 
zainteresowane agencje według pięciu wskaźników: 
§ czas odpowiedzi,  
§ dostawa usługi on-line,  
§ e-zamówienia i płatności,  
§ standardy i przewodniki,  
§ satysfakcja użytkownika.  
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► zaangażowanie przedsiębiorców w realizację rozwiązań dla e-Administracji. 
► istnienie roli głównego informatyka w obszarze e-Administracji, który sprawuje kompleksowy 

nadzór nad dostarczanymi e-Usługami. Przykładowo: szefowie administracji publicznej w USA 
posiadają tytuł CIO (Chief Information Officer). 

Trendy w typowych wzorach zagranicznych e-Administracji 

Przegląd zagranicznych e-Administracji pozwala na wskazanie następujących trendów: 

► koordynowanie działań jednostek z różnych obszarów administracji państwowej na różnych jej 
poziomach w celu zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do zintegrowanych  
e-Usług z zapewnieniem maksymalnego poziomu dostępności. Przykładowo: Włochy 
skoncentrowały swoje działania na tworzeniu e-Usług dla obywateli na poziomie najniższej 
administracji oraz w regionach. Kanadyjska e-Administracja rozwija usługi na szczeblu prowincji, 
terytoriów i miast oraz miasteczek, zorientowane na przedsiębiorców, organizacje 
woluntarystycznych i międzynarodowych partnerów. Australia utworzyła całodobowy, czynny 
siedem dni w tygodniu Business-Entry-Point, w celu ułatwienia obsługi przedsiębiorców  
w kontaktach ze wszystkimi szczeblami administracji publicznej. Natomiast Irlandia utworzyła 
Public Service Broker, który pozwala na dostarczenie większości usług administracyjnych w tzw. 
one-stop shop.  

► powołanie pojedynczych centrów finansowania e-Administracji, które mają na celu uniknięcie 
uruchamiania projektów o analogicznym zakresie. Przykładowo w USA przyjęto rozwiązanie,  
w którym agencyjne projekty usprawniające dostęp obywateli do e-Usług są finansowane  
z pojedynczego źródła.  

► mianowanie koordynatorów e-Administracji pochodzących z przedsiębiorstw. Przykładowo: 
praktyka ta jest stosowana w USA, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. 

► zastosowanie CRM jako systemu podkreślającego sposób postrzegania obywatela jako klienta 
administracji. Rozwiązania CRM są bardzo popularne w działalności gospodarczej.  
Ich zastosowanie w administracji ma na celu zmianę stosunku urzędu ze stosunku „do obywatela” 
na stosunek „do klienta”, o którego zainteresowanie należy zabiegać.  

► wykorzystanie systemu w celu zmiany sposobu postrzegania obywatela. Przykładowo: w wyniku 
zastosowania rozwiązań CRM w kanadyjskiej administracji można przeprowadzić segmentację 
klientów według określonych wzorców zachowań umożliwiającą dostosowanie usług do grup 
celowych. W Hong-Kongu e-Usługi są dostarczane z uwzględnieniem cyklu rozwojowego 
użytkownika. 

Podejście Unii Europejskiej do e-Administracji, sytuacja Polski na tle krajów 
członkowskich 

e-Administracja oznacza tworzenie interfejsu pomiędzy obywatelem a administracją publiczną 
z wykorzystaniem ICT. Działania te powiązane są ze zmianami, wprowadzanymi do procesów 
administracyjnych w celu podnoszenie jakości świadczonych usług oraz świadomości 
społeczeństwa – zwiększenie zaangażowanie obywatela w procesy demokratyczne. (Na podstawie 
definicji ze strony internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/). e-Administracja jest również 
postrzegana jako czynnik zmieniający filozofię administracji, ukierunkowanie jej na obywatela-klienta 
(ang. customer-centric), co stanowi dodatkowy czynnik warunkujący przyspieszenie rozwoju 
społecznego i gospodarczego. W planach Unii Europejskiej e-Administracja wpisuje się w koncepcję 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, które są postulatami Strategii 
Lizbońskiej. Raport OECD „The e-Government Imperative” wymienia następujące pięć głównych 
korzyści z wprowadzenia e-Administracji: 

► zwiększenie efektywności działania administracji państwowej,  
► poprawa jakości świadczonych usług,  
► zwiększenie skuteczności polityki społecznej państwa oraz wsparcie w realizacji reform, 
► oszczędności aparatu administracyjnego, 

http://ec.europa.eu/
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► stymulacja transformacji społeczeństwa w społeczeństwo informacyjne oraz budowa zaufania 
pomiędzy administracją a obywatelem.  

Komisja Europejska przyjęła zasadę, że nie ma jednolitego rozwiązania e-Administracji dla krajów 
członkowskich. Zarekomendowała natomiast 20 najbardziej potrzebnych usług – 12 dla obywateli i 8 
dla biznesu. Na zlecenie Komisji Europejskiej firma CapGemini przeprowadziła badania dotyczące 
poziomu rozwoju poszczególnych usług w ramach pięciostopniowej skali: 
► Poziom 1 – Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny o usłudze publicznej, 
► Poziom 2 – Interakcja jednokierunkowa: możliwość pobrania formularzy i aplikacji, 
► Poziom 3 – Interakcja dwukierunkowa: przetwarzanie formularzy (pobranie oraz odesłanie), 
► Poziom 4 – Transakcja: obsługa transakcji, podejmowanie decyzji on-line, dostarczanie usług oraz 

obsługa płatności, 
► Poziom 5 – Personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb użytkowników. 

Realizacja e-Usług w Polsce przed 2004 rokiem oscylowała na poziomie 1 stopnia rozwoju. Według 
badań przeprowadzonych w 2007 roku szesnaście usług umożliwiało chociażby częściową interakcję, 
odpowiadająca poziomowi 2 w skali rozwoju. Cztery usługi osiągnęły 4 poziom rozwoju, umożliwiający 
przeprowadzenie transakcji z wykorzystaniem internetu. Dwie z nich to usługi dla obywateli:  
► podatek od osób fizycznych, 
► usługi pośrednictwa pracy z wykorzystaniem systemu e-PULS.  

Dla przedsiębiorców dostępne były dwie usługi na poziomie 4: 
► rejestracja i pobór należności celnych, dzięki Systemowi Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych 

CELINA,  
► przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych  

z wykorzystaniem programu Płatnik. 

W tabeli poniżej przedstawiono poziom rozwoju dla poszczególnych usług realizowanych przez polską 
administrację publiczną: 

Lp. Nazwa usługi 

Poziom 
zaawansowania 

w 2007 r.  
(wynik dla Polski/ 

dopuszczalna wartość 
maksymalna) 

Opis 

Usługi publiczne dla obywateli 

1 Podatek od osób fizycznych (deklaracje, 
notyfikacje) 4/5 Informacja i formularze do pobrania 

ze stron internetowych. 

2 Pośrednictwo pracy, usługi Urzędów 
Pracy 4/4 

Informacja dla osób poszukujących 
pracy. Baza danych propozycji pracy 
w kraju (system e-PULS). 

3 Świadczenia społeczne 
► Zasiłek dla bezrobotnych 
► Zasiłek rodzinny 
► Koszty opieki medycznej  
► Stypendia studenckie 

1-2/5 

► Informacja i formularze do 
pobrania. Sprawy dotyczące 
bezrobocia podzielone 
między różnymi 
ministerstwami. 

► Tylko informacja. 
Zarządzane przez lokalne 
biura. 

► Zarządzane przez NFZ. 
Darmowa opieka zdrowotna 
i zwrot części kosztów za 
leki. 

► Zarządzane przez instytucje 
edukacji wyższej. 
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Lp. Nazwa usługi 

Poziom 
zaawansowania 

w 2007 r.  
(wynik dla Polski/ 

dopuszczalna wartość 
maksymalna) 

Opis 

4 Dokumenty tożsamości (w tym 
paszporty i prawa jazdy) 1-2/4 Tylko informacja. 

5 Rejestracja pojazdów (nowych, 
używanych, importowanych) 1-2/4 Tylko informacja. 

6 Pozwolenie na budowę  1-2/4 Tylko informacja. Zarządzane przez 
władze lokalne. 

7 Policja – obsługa zgłoszeń  
(np. w sprawie kradzieży) 1/3 Tylko informacja (zakres zależny od 

samorządu)  

8 Katalog bibliotek publicznych i ich 
przeszukiwanie  

3/5 

Brak centralnego systemu. 
Elektroniczne katalogi  
i wyszukiwarki w największych 
bibliotekach. W PBI zgromadzono 
kopie największych dzieł literatury 
polskiej. 

9 Certyfikaty (akty urodzeń, zgonu lub 
zawarcia małżeństwa) 2/4 Tylko informacja (formularze  

w niektórych samorządach). 

10 Rejestracja kandydatów na wyższe 
uczelnie 2-3/4  

(4/4 na niektórych 
uniwersytetach) 

Tylko informacja, elektroniczna. 
Rejestracja dostępna na niektórych 
uniwersytetach  
Centralna baza ocen maturalnych 
na potrzeby rejestracji na 
uniwersytety rozwijana przez MEN. 

11 Ewidencja meldunkowa (zameldowanie, 
zmiana miejsca pobytu) 1-2/4 Tylko informacja. Formularze  

w niektórych samorządach. 

12 Usługi związane ze zdrowiem (np. 
rejestrowanie w szpitalu, szukanie 
dostępnego specjalisty, e-poczta 
lekarza z pacjentem) 

0-1/4 

Tylko informacja. Lista czasu 
oczekiwania. Elektroniczna 
rejestracja w wybranych 
placówkach. 

Usługi publiczne dla biznesu 

13 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
(ZUS) 4/4 System on-line do wysyłania 

miesięcznych deklaracji. 

14 Podatek od osób prawnych (deklaracje, 
notyfikacje) 2/4 Informacja i formularze do pobrania.  

15 VAT: deklaracje i notyfikacje 2/4 Informacja i formularze do pobrania 
ze strony internetowej. 

16 Rejestracja działalności gospodarczej 2/4 Tylko informacja. 

17 Wysyłanie danych statystycznych 3/5 Dostępny specjalistyczny program  
i formularze do wysyłania statystyk. 

18 Deklaracje celne 4/4 Dostępny formularz SAD, obsługa 
wspierana przez system CELINA. 

19 Zezwolenia i certyfikaty  
(np. środowiskowe) 0-1/5 Tylko informacja. 

20 Zamówienia publiczne  
(m.in. przetargi) 3/4 

Strona z wyszukiwarką przetargów. 
internetowy, system do zgłaszanie 
projektów. 

Tabela 6. Rozwój 20 podstawowych usług e-Administracji w Polsce (opracowane na podstawie 
eGovernment in Poland (factsheet) z lutego 2008) 
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W porównaniu do krajów Unii Europejskiej Polskę cechuje słaby rozwój obszaru e-Usług. Według 
raportu przygotowanego przez Eurostat Polska z poziomem dostępności 25% znajduje się na 
przedostatnim miejscu, wyprzedzając tylko Bułgarię, przy średniej unijnej wynoszącej 59%  
(por. Wykres 46). 
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Źródło: Eurostat 2007  
Wykres 46. E-Usługi: dostępność 20 podstawowych usług publicznych(2007) 

Rozwój e-Usług wymaga nie tylko działań po stronie urzędów przygotowujących usługi, ale także 
zwiększenia świadomości użytkowników o zakresie ich dostępności. Poziom korzystania z e-Usług 
przez obywateli osiągnął w Polsce 15%. Wynik ten umiejscawia Polskę na czwartym miejscu od końca 
w analizach Eurostatu (por. Wykres 47). Dania, Holandia czy Szwecja, które są liderami w zdalnej 
realizacji usług osiągając wynik powyżej 50%. 
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Źródło: Eurostat 2007  
Wykres 47. Odsetek obywateli korzystających z e-Usług (2007) 

Ze względu na dostępność usług dla przedsiębiorstw umożliwiających dwukierunkową komunikację  
z urzędami odsetek użytkowników jest znacznie wyższy i cechuje się tendencją wzrostową. Polska  
w badaniach uzyskuje poziom 64%, który jest niższy od średniej unijnej tylko o 1% (por. Wykres 48). 
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Źródło: Eurostat 2007
 

Wykres 48. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-Usług (2007) 

Działania w obszarze e-Usług powinny być przede wszystkim nakierowane na wdrożenie usług, które 
będą miały największe grono odbiorców oraz usług, dla których dystans dzielący Polskę od liderów  
w Unii Europejskiej jest największy. 

Poniżej przedstawiona została szczegółowa analiza 
rozwoju 20 usług w Polsce na tle krajów Unii 
Europejskiej. Na jej podstawie można przypisać 
priorytety do poszczególnych usług w celu określenia 
kolejności ich wdrażania. Przyjęto następującą skalę 
priorytetów: 

► Priorytet 1 (najpilniejsze): usługi dla biznesu, dla których poziom rozwoju znacznie odbiega od 
pozostałych krajów Unii Europejskiej, a których realizacja przyniesie największe korzyści dla 
ułatwienia kontaktu A2B, 

► Priorytet 2: pozostałe usługi dla biznesu oraz usługi dla obywateli rozwinięte na poziomie znacznie 
odbiegającym od średniej unijnej, 

► Priorytet 3: pozostałe usługi dla obywatela. 

 

Lp. Opis usługi Priorytet Miejsce Polski w rankingu  

Usługi publiczne dla obywateli 

1 Podatek od osób fizycznych  2 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  

CEL 

Udostępnienie szerokiego zakresu 
usług administracji publicznej 
świadczonych drogą elektroniczną 
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Lp. Opis usługi Priorytet Miejsce Polski w rankingu  

2 Pośrednictwo pracy, usługi 
Urzędów Pracy 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  
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Świadczenia społeczne 
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► Zasiłek rodzinny 
► Koszty opieki 
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► Stypendia studenckie 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  

4 Dokumenty tożsamości 3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Czech
y

Fin
landia

Słow
acja

Bu łgar
ia

Luk
sem

bur
g

Hisz
pan

ia

Szw
ecja

Holand
ia

Pols
ka

Belg
ia

Cypr
Dan

ia

Gre
cja

Węgr
y

Irl
an

dia

Łot
wa

Litw
a

Rumun
ia

Fra
ncja

Niemcy

Wiel
ka

 Bry
ta

nia
Malta

Por
tu

ga
lia

Esto
nia

Włoc
hy

Austr
ia

Słowenia

UE-2
7

UE-
15

Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  

5 Rejestracja pojazdów  2 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  
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Lp. Opis usługi Priorytet Miejsce Polski w rankingu  

6 Pozwolenie na budowę  3 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  

7 Policja – obsługa zgłoszeń  2 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  
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Katalog bibliotek 
publicznych i ich 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007  

9 
Certyfikaty (akty urodzeń, 
zgonu lub zawarcia 
małżeństwa) 
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Źródło: The User Challenge - Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 7th Measurement, September 2007
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Tabela 7. Priorytety rozwoju 20 podstawowych usług e-Administracji w Polsce 

W ramach projektu “Breaking Barriers to e-Government”, Oxford Internet Institute na zlecenie Komisji 
Europejskiej zdefiniował siedem głównych barier, które uniemożliwiają lub opóźniają wprowadzenie  
i sprawne funkcjonowanie procesów e-Administracji: 

► brak zaangażowania / błędy rządzących, 

► czynniki finansowe, 

► wykluczenie cyfrowe / brak umiejętności, 

► brak koordynacji, 

► nieefektywna organizacja, 

► brak zaufania, 

► słabe projekty techniczne. 
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W odniesieniu do przedstawionych barier zdefiniowano szereg problemów, które wpływają na 
efektywną realizację procesów wdrożenia i doskonalenia e-Administracji. Spośród nich dwa mają 
szczególne znaczenie dla rozwoju e-Administracji w Polsce:  

► brak spójności planów informatyzacji administracji publicznej, 

► nieefektywna koordynacja i przeprowadzanie procesów wdrożeniowych. 

Wymóg współpracy międzyresortowej i wymóg usprawnienia procesu obiegu informacji jest 
podnoszony przez administrację publiczną w dokumentach opisujących strategie dotyczące rozwoju  
e-Administracji w Polsce. Głównym rozwiązaniem przedstawionym w Planie Informatyzacji Państwa 
na lata 2007-2010, które ma zapewnić usprawnienie obiegu informacji oraz interoperacyjność 
rozwiązań wykorzystywanych w e-Administracji jest Platforma Usług Administracji Publicznej  
(e PUAP).  

„Głównymi celami zaprojektowania i wdrożenia 
platformy ePUAP są: 

► stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni 
zgodnego z obowiązującym prawem 
elektronicznego kanału udostępniania usług 
publicznych przez administrację publiczną dla 
obywateli, przedsiębiorców i administracji 
publicznej, 

► zasadnicze skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych oraz 
funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej do interoperacyjnego 
wykorzystania w procesach realizacji zadań publicznych. Dotyczy to przede wszystkim 
udostępniania usług i zasobów tzw. rejestrów referencyjnych mających umocowanie ustawowe.” 
(Bolesław Szafrański, Rola i miejsce ePUAP w modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa, 
opublikowane na portalu www.egov.pl) 

Do obszarów zastosowania ePUAP należą:  

► udostępnianie i integracja usług publicznych,  

► repozytorium wzorców dokumentów elektronicznych,  

► zapewnienie przepływu danych „w poprzek” jednostek administracyjnych, poprzez pełnienie 
funkcji portalu interoperacyjności. 

W celu skomunikowania wszystkich europejskich administracji, Unia Europejska rozwija sieci TESTA 
oraz s-TESTA. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie usług dla sieci administracji publicznej, celnej 
straży granicznej czy wymiaru sprawiedliwości. Sieć teleinformatyczna administracji publicznej (STAP) 
stanowi polski segment tych sieci. Budowa sieci STAP, zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa 
2007-2010, zakłada wykorzystanie w maksymalnym stopniu już istniejącej i planowanej infrastruktury 
teleinformatycznej.  

Opracowywany system pl.ID (e-Authentication) zapewni silne mechanizmy uwierzytelniania 
i zarządzania tożsamością użytkowników systemów e-Administracji. 

Stworzenie pełnego zestawu e-Usług wymaga wdrożenia wyżej wymienionych rozwiązań. Umożliwi to 
świadczenie usług na terenie Polski oraz ich integrację z usługami paneuropejskimi w obszarze  
e-Administracji na poziomie Unii Europejskiej. 

CEL 

Podniesienie efektywności administracji 
publicznej dzięki szerokiemu 
wykorzystaniu zestandaryzowanych  
i interoperacyjnych rozwiązań 
informatycznych 

http://www.egov.pl)
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Rejestry publiczne 

Rejestry publiczne stanowią podstawę infrastruktury informacyjnej państwa. Ustawa o informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 marca 2005 r. określa wymagania dotyczące 
utrzymywania rejestrów i zawartych w nich danych oraz wymagania dotyczące tworzenia specyfikacji 
interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami administracji publicznej. Filarami nowoczesnej 
infrastruktury informacyjnej państwa są trzy bazowe pierwotne rejestry referencyjne: rejestr ludności, 
rejestr jednostek organizacyjnych, rejestr terytorialny.  

Wdrożenie mechanizmów zapewniających standaryzację i interoperacyjność rejestrów publicznych 
jest warunkiem koniecznym do tworzenia efektywnych usług e-Administracji. Zasadność tej tezy 
potwierdził podczas konferencji Ewidencje i Rejestry w Administracji Publicznej. Integracja platform 
elektronicznych. prof. Józef Oleński: „Informatyzacja administracji, e-government, bez zmiany 
polskiego modelu rejestrów administracyjnych, zwłaszcza bez zmiany trybu stanowienia prawa  
w zakresie tworzenia środowiska informacyjnego dla poszczególnych regulacji prawnych, stanowi 
poważne zagrożenie dla ładu informacyjnego w państwie”. 

Na podstawie analizy sposobu organizacji rejestrów publicznych, takich jak: 

► Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL, 

► REGON, 

► Krajowy Rejestr Sądowy, 

► Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego (CRASC), 

► Ogólnopolska Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych, 

► Krajowa Ewidencja Podatników – KEP (NIP), 

można stwierdzić, że każdy z tych rejestrów traktowany jest jako autonomiczny. Nie zostały stworzone 
wspólne standardy wymiany danych oraz nie określono zależności pomiędzy rejestrami (integralności 
referencyjnej).  

Rejestry publiczne w obecnym kształcie stanowią 
jedną z barier w rozwoju e-Administracji w Polsce. 
Bieżący stan znacznie utrudnia wykorzystanie 
rejestrów do tworzenia wartości dodanej dla sektora 
przedsiębiorstw – rozbudowa istniejących lub 
tworzenie nowych usług.  

Działania w obszarze rejestrów publicznych powinny 
być nakierowane na rozbudowę i zapewnienie 
interoperacyjności rejestrów zarówno wewnątrz 
administracji państwowej, jak i w zakresie przygotowania interfejsów i zasad udostępniania danych dla 
podmiotów gospodarczych.  

Jednym z przykładów jest wykorzystanie rejestrów informacji kredytowej. Zgodnie z badaniami Global 
Credit Bureau Program: International Finance Corporation z maja 2007 dostępność informacji 
kredytowej na temat klientów spowodowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost pozytywnych decyzji 
kredytowych, ze względu na możliwość przeprowadzenia całościowej analizy i scoringu klienta. 

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE (The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) konieczna jest 
budowa sieci wzajemnie powiązanych ze sobą węzłów infrastruktury z przeznaczeniem na dane 
przestrzenne różnego typu. Utworzenie tej sieci wiąże się ze stworzeniem odpowiednich 
mechanizmów interoperacyjności systemów utrzymujących dane, a także określeniem metod ich 
udostępniania. 

W Polsce uruchomiono szereg inicjatyw związanych z rozszerzeniem zakresu i dostępności rejestrów 
publicznych, obejmujące między innymi Rejestr kredytobiorców Biura Informacji Kredytowej, Nowa 
Księga Wieczysta – elektroniczne Księgi Wieczyste, centralna baza danych o pojazdach, ich 
właścicielach i kierowcach (CEPIK) oraz budowa platformy Ministerstwa Sprawiedliwości – dostęp 
elektroniczny do wydziałów gospodarczych KRS oraz Rejestru Zastawów i Centralnych Informacji tych 
rejestrów. 

CEL 

Udostępnienie obywatelom oraz firmom 
i samorządom danych z rejestrów 
referencyjnych oraz innych informacji 
sektora publicznego w celu ich 
wykorzystania na rzecz rozbudowy 
oferty treści i usług  
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1.7. Europejska przestrzeń informacyjna 

Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności oraz tworzenie usług  
o zasięgu paneuropejskim 

W czerwcu 2002, podczas szczytu w Sewilli, szefowie rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej 
przyjęli plan działania rekomendujący koordynację inicjatyw w zakresie digitalizacji w krajach Unii 
Europejskiej – eEurope Action Plan 2005. Wezwano w nim Komisję Europejską do przygotowania 
uzgodnionych ram interoperacyjności (ang. interoperability framework) w celu dostarczania 
paneuropejskich usług administracji elektronicznej obywatelom i przedsiębiorstwom. Ramy 
interoperacyjności składają się ze standardów i rekomendacji w zakresie współdziałania systemów 
informacyjnych jednostek administracji publicznej w procesach, w których zadania publiczne 
realizowane są drogą elektroniczną.  

Pierwsza wersja Europejskich Ram Interoperacyjności (ang. European Interoperability Framework – 
EIF) dla usług administracji elektronicznej na poziomie paneuropejskim została opublikowana jako 
dokument programu IDA (ang. Interchange of Data between Administrations) w listopadzie 2004 r. EIF 
umożliwia zarządzanie usługami paneuropejskimi pomiędzy organizacjami z sektora publicznego 
(Administration to Administration). 

Główne cele dokumentu EIF: 

► wsparcie Strategii Unii Europejskiej dostarczania usług elektronicznych ułatwiających 
interoperacyjność usług i systemów na szczeblu paneuropejskim: 

§ pomiędzy administracjami publicznymi a społeczeństwem (klientami i przedsiębiorstwami), 
§ pomiędzy administracjami Krajów Członkowskich Unii Europejskiej 

► uzupełnienie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w obszarach, które nie mogą być pokryte 
za pomocą lokalnych rozwiązań (dodanie wymiaru paneuropejskiego), 

► pomoc w osiągnięciu interoperacyjności wewnątrz i pomiędzy różnymi obszarami polityki, 
szczególnie w kontekście programu IDABC (ang. Interoperable Delivery of European 
eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens – następca programu 
IDA) i pozostałymi istotnymi programami i inicjatywami Wspólnoty.  

Rekomendacje i standardy zawarte w EIF zostały oparte na następujących zasadach: 

► dostępność – zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usług administracji elektronicznej 
na równych prawach. Usługi administracji elektronicznej powinny być dostępne obywatelom  
i przedsiębiorstwom przy użyciu większej liczby kanałów (np. kioski multimedialne, komunikacja 
komórkowa, web-TV, itp.), 

► wielojęzyczność – zapewnienie możliwości zmiany języka na poziomie prezentacji (front-office 
oraz strony internetowe) oraz back-office, 

► bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa informacji administracyjnych przesyłanych drogą 
elektroniczną w aspekcie zapewnienia integralności, dostępności oraz poufności, 

► ochrona prywatności – zapewnienie zgodności z obowiązującymi europejskimi oraz krajowymi 
ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, 

► neutralność technologiczna – stosowanie otwartych standardów oraz preferowanie stosowania 
otwartego oprogramowania w tworzonych rozwiązaniach, 

► otwartość – możliwość tworzenie rozwiązań wielostronnych pochodzących z różnych źródeł, od 
różnych dostawców, 

► zasada pomocniczości – zasada uznająca, że każdy szczebel administracji publicznej powinien 
przejmować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez szczebel niższy. 

Kraje członkowskie mające wdrożone Krajowe Ramy Interoperacyjności korzystały z rekomendacji 
zawartych w EIF. Doświadczenia i praktyki nabyte podczas stosowania się do wypracowanych ram 
przyniosły rezultat w postaci postulatów zmian i usprawnień obszaru usług administracji elektronicznej 
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na poziomie paneuropejskim. Na zlecenie Komisji Europejskiej zostało przeprowadzone badanie 
mające na celu porównanie istniejącego dokumentu EIF z Krajowymi Ramami Interoperacyjności 
wypracowanymi przez poszczególne państwa członkowskie. W oparciu o wypracowane rekomendacje 
zostanie zatwierdzona nowa wersja dokumentu EIF. 

Pomimo powstania dokumentu EIF w Polsce nie wdrożono dotychczas Krajowych Ram 
Interoperacyjności. Polska posiada praktyczne doświadczenia w tworzeniu paneuropejskich usług 
administracji publicznej typu A2A (Administration to Administration), nabyte między innymi podczas 
realizacji projektów takich jak: 

► System Informacyjny Schengen – baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub 
przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź znajdujące się na jej terenie, nie są 
poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu, 

► Unia Celna – obejmuje całą wymianę towarową oraz zakaz nakładania między państwami 
członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych, jak również wszelkich opłat o skutkach 
równoważnych. Ponadto eliminuje ona inne bariery w obrotach handlowych pomiędzy członkami 
Unii. 

W ramach działań zmierzających do uregulowania obszaru interoperacyjności w Polsce opracowane 
zostały minimalne wymogi dla systemów, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej w postaci ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz 
z aktami regulacyjnymi: 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766),  

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. 2005 nr 214 poz. 
1781) 

Brak Krajowych Ram Interoperacyjności w Polsce 
może utrudnić realizację usług administracji 
elektronicznej na poziomie paneuropejskim. Brak 
implementacji standardów i rekomendacji 
interoperacyjności usług administracji publicznej 
może wydłużać okres wdrożenia nowych rozwiązań. 
Tworzenie usług paneuropejskich może skutkować 
koniecznością dostosowania obecnie 
eksploatowanych systemów do standardów wymiany danych obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Brak formalnych Krajowych Ram Interoperacyjności stawia Polskę w roli biernego odbiorcy 
wypracowywanych w Unii standardów i nie daje możliwości aktywnego postulowania zmian.  

CEL 

Wsparcie rozwoju usług o zasięgu 
paneuropejskim oraz wzajemnego 
uznawania rozwiązań i narzędzi 
teleinformatycznych 
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2. Podsumowanie wyników analizy 

Poniżej zostały zebrane wyniki analiz w postaci celów szczegółowych, które zostały zestawione  
w tabeli zgodnie z przyjętym podziałem analiz na obszary kluczowe dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Kolejność przedstawienia obszarów wynika z ostatecznego pogrupowania celów  
w kierunki strategiczne. 

Obszar analizy* Cel  Kierunek strategiczny 

Inwestycje  
w badania 

Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowo-
badawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych 
przez podmioty gospodarcze 

Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług  
w Polsce 

Innowacje Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków  
do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych 

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 

Podniesienie poziomu i dostępności edukacji  
(od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie 
zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, 
którego istotnym elementem są technologie informacyjne  
i komunikacyjne 

Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej 
Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych 

Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie 
przez wykorzystanie technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych 

Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej  
i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej  
do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego 

Integracja 
społeczna 
 
Jakość życia 

Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz 
umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

Przyspieszenie rozwoju 
kapitału intelektualnego  
i społecznego Polaków 
dzięki wykorzystaniu 
technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych 

Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki 
szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych  
i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych 

Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji 
publicznej świadczonych drogą elektroniczną 

Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz 
wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi 
teleinformatycznych 

Usługi publiczne  
i europejska 
przestrzeń 
informacyjna 

Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom 
danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji 
sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz 
rozbudowy oferty treści i usług 

Wzrost dostępności  
i efektywności usług 
administracji publicznej 
przez wykorzystanie 
technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych do 
przebudowy procesów 
wewnętrznych administracji  
i sposobu świadczenia usług 

 * - obszary wybrane na podstawie dokumentu „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
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3. Prognozy uwarunkowań rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

Model rozwoju społeczeństwa 

Rozwój jest immanentną cechą człowieka i może przebiegać na wielu płaszczyznach. Rozwój jest 
jednocześnie cechą charakteryzującą każdą organizację, którą tworzy człowiek. Dotyczy to również 
organizacji, którą jest społeczeństwo. Na poniższej ilustracji przedstawiono kolejne fazy rozwoju 
społeczeństwa. 

 

 

 
Rysunek 2. Model rozwoju społeczeństwa 

Dynamika i kierunek rozwoju społeczeństwa wynikają z określonych uwarunkowań istniejących  
w danym momencie i w danej przestrzeni geograficznej. W trakcie rozwoju społeczeństwa zmianie 
ulega system wartości, a przez to ocena istotności i wartości posiadanych w danej chwili dóbr. 

Społeczeństwo rolnicze jest pierwszą, naturalną fazą rozwoju, po której następuje społeczeństwo 
przemysłowe. Społeczeństwo informacyjne postrzegane jest jako następna faza rozwojowa po 
społeczeństwie przemysłowym. Z kolei społeczeństwo wiedzy jest następną fazą rozwojową po 
społeczeństwie informacyjnym. Kolejną fazą rozwojową są społeczeństwa globalne i społeczeństwa 
stosujące nano-techniki i bio-techniki.  

W szczególności w społeczeństwie informacyjnym - rozwijającym się dzięki efektywnemu 
zastosowaniu ITC - tworzenie, dystrybucja, upowszechnianie, wykorzystanie i manipulowanie 
informacją jest znaczącą działalnością gospodarczą, polityczną i kulturową. Nie należy jednak 
zapominać, że istnienie innych dziedzin gospodarki, (takich jak przemysł czy rolnictwo) jest niezbędne 
do zrównoważonego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. 

Osiąganie wyższych faz rozwoju społeczeństwa nie musi następować sekwencyjnie. W praktyce 
społeczeństwo informacyjne, wiedzy oraz globalne mogą się rozwijać i funkcjonować równolegle, na 
różnych etapach rozwoju. 
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W poniższej tabeli przedstawiono główne uwarunkowania w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Dodatkowo przedstawiono potencjalne zmiany uwarunkowań mogące nastąpić  
w przyszłości. 

 

Typ 
uwarunkowania Opis Prognoza 

Gospodarcze Całokształt procesów gospodarczych, 
kwestie technologiczne oraz kwestie 
dostępności zasobów, w szczególności 
surowcowych i energetycznych 

Intensywny przyrost nowych technologii 
połączony z podniesieniem średniego 
poziomu technologicznego w skali 
światowej, ograniczone zasoby w zakresie 
surowców, konieczność intensywnego 
rozwoju technologii energooszczędnych 
oraz pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych 

Intelektualne Zagadnienia rozwoju intelektualnego 
społeczeństwa, poszczególnych obywateli 
oraz wymiany intelektualnej na poziomie 
globalnym 

Podniesienie i wyrównanie poziomu 
intelektualnego społeczeństw, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu dystansu 
między elitą intelektualną  
a warstwami społecznymi o średnim 
poziomie intelektualnym 

Kulturowe Kwestie zwyczajów, obyczajów oraz 
wzorców zachowań, w szczególności 
kwestie ich zmian, upowszechniania  
i migracji pomiędzy poszczególnymi 
kręgami kulturowymi 

Postępujący proces homogenizacji 
kulturowej w skali lokalnej – pomiędzy 
poszczególnymi grupami społecznymi oraz 
w skali globalnej – pomiędzy 
społeczeństwami, z uwzględnieniem faktu, 
że zwyczaje migrują od społeczeństw 
bardziej rozwiniętych pod względem 
gospodarczym i ekonomicznym 

Polityczne Zwyczaje polityczne, relacje i związki na 
poziomie lokalnym oraz globalnym 

Zbieżne cele organizacji politycznych  
w odniesieniu do dalszego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego zarówno  
w skali lokalnej – Polska i regiony, jak  
i w skali globalnej – Unia Europejska  
i pozostałe kraje, identyfikacja dalszych 
obszarów, w ramach których może 
wystąpić synergia celów politycznych 

Społeczne Procesy społeczne, oczekiwania grup 
społecznych i narodowościowych 
funkcjonujących w ramach poszczególnych 
społeczeństw lokalnych z uwzględnieniem 
kontekstu globalnego 

Budowa ujednoliconego zbioru oczekiwań 
w poszczególnych grupach społecznych  
w kontekście profitów wynikających  
z funkcjonowania społeczeństwa 
informacyjnego  

Środowiskowe Zagadnienia związane ze środowiskiem 
naturalnym w skali lokalnej oraz globalnej 

Koncentracja na minimalizacji wpływu 
stosowanych technologii na środowisko 
naturalne, w szczególności w kontekście 
emisji ciepła oraz substancji szkodliwych 
dla środowiska, wzrost znaczenia ekologii 
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4. Analiza SWOT stanu rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy SWOT (Mocne strony, Słabe strony, Szanse  
i Zagrożenia) w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

► Duża baza B+R i potencjał intelektualny 
► Wysoki poziom kształcenia kadr ICT na 

poziomie wyższym i dostępność specjalistów 
► Międzynarodowe osiągnięcia polskich 

studentów w naukach informatycznych (liczne 
wyróżnienia, nagrody) 

► Wzrost liczby absolwentów uczelni wyższych 
► Silne środowiska programistyczne i wsparcia 

użytkowników, zarówno dla odbiorców 
korporacyjnych jak i indywidualnych 

► Utrzymująca się przewaga kosztowa  
w stosunku do wysokich kwalifikacji zasobów 
ludzkich 

► Szeroka dostępność i duże zainteresowanie 
społeczne komercyjnymi usługami 
internetowymi, bankowość elektroniczna, 
płatności bezgotówkowe, telefonia mobilna, 
portale społecznościowe 

► Ulga podatkowa z tytułu opłat za korzystanie  
z internetu 

► Właściwe przygotowanie infrastrukturalne dla 
rozwoju obrotu bezgotówkowego i e-handlu 

► Wysoka dynamika wzrostu sektora usług, 
technologii informacyjnych  
i telekomunikacyjnych 

► Opracowane Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia uwzględniające cele wspierające 
rozwój społeczeństwa informacyjnego 

► Przygotowanie regionalnych strategii innowacji  
w większości polskich regionów 

► Przygotowanie regionalnych planów rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

► Niewłaściwa struktura nakładów na badania  
i rozwój (w tym niski udział nakładów na 
badania i rozwój ze strony przedsiębiorstw) 

► Niska efektywność działalności badawczo-
rozwojowej i niski poziom wynalazczości  
(mała liczba patentów) 

► Niski poziom współpracy oraz brak relacji 
uczelni z przedsiębiorstwami w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej 

► Niski poziom wykorzystania technologii ICT  
w procesie edukacji powszechnej na poziomie 
podstawowym, średnim i na wielu uczelniach 
(e-learning, prezentacje multimedialne) 

► Niski wskaźnik kształcenia ustawicznego 
► Niski poziom umiejętności komputerowych 

wśród osób starszych (pokolenie powyżej  
60-go roku życia) 

► Niedostateczne powiązanie systemu edukacji  
z rynkami pracy 

► Brak ram finansowania rozwoju sektora ICT 
oraz zachęt dla kapitału obcego 

► Znacznie mniejsza niż przeciętnie w innych 
krajach Unii Europejskiej skala wykorzystania 
ICT w polskich przedsiębiorstwach 

► Niski poziom zatrudnienia w sektorze 
produkcyjnym średniej i wysokiej technologii 

► Niewielki udział sektora ICT w tworzeniu 
wartości dodanej sektora przedsiębiorstw 

► Bierność instytucji państwa w odniesieniu do 
inicjatyw i rekomendacji unijnych 
wspierających budowanie społeczeństwa 
informacyjnego 

► Zaniechania instytucji państwa  
w wykorzystaniu środków unijnych na 
realizację projektów informatycznych 

► Niestabilność celów dotyczących 
informatyzacji państwa 

► Bardzo niski poziom interoperacyjności 
systemów informatycznych w instytucjach 
państwowych 

► Podejście sektorowe Rządu do realizacji 
zadań 

► Brak społecznej i politycznej świadomości 
wagi budowy społeczeństwa informacyjnego 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
► Nieprzygotowanie mentalne części urzędników 

administracji publicznej oraz legislacji do 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce 

► Niska efektywność Prawa Zamówień 
Publicznych 

► Małe doświadczenie w realizacji dużych 
projektów informatycznych międzybranżowych  
i integracyjnych 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

► Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle 
pozostałych krajów Europy 

► Wzrost zainteresowania Polską jako miejscem 
do lokowania globalnych centrów usług 
teleinformatycznych 

► Zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych  
i związany z tym transfer nowoczesnych 
technologii i know-how 

► Wejście Polski do strefy euro 
► Zmiana systemu finansowania badań 

naukowych (ustawa o zasadach finansowania 
nauki) 

► Wprowadzenie mechanizmów promujących 
współpracę podmiotów gospodarczych  
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi 

► Udział w budowie Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej 

► Rozwój badań naukowych i prac rozwojowych,  
w szczególności w ramach współpracy 
międzynarodowej 

► Udział w pracach nad nowymi dyrektywami 
dotyczącymi komunikacji elektronicznej 

► Konsekwentne wykorzystywanie środków Unii 
Europejskiej 

► Rozwój potencjału edukacyjnego w sferach 
decydujących o konkurencyjności gospodarki 

► Obranie właściwej Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

► Uproszczenie prawa oraz usprawnienie 
otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców, 
weryfikacja prawa pod kątem wymagań rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej 
gospodarki 

► Zbudowanie systemu rozwiązań legislacyjnych  
i finansowych wspomagających transfer 
technologii do małych i średnich 
przedsiębiorstw 

► Promowanie projektów budowy 
interoperacyjnych systemów zarządzania 
tożsamością jako wzorcowych dla rozwoju 
paneuropejskich e-usług 

► Możliwość obniżenia kosztów budowy 
interoperacyjnych systemów informatycznych 
państwa przez odpowiednią koordynację 
przedsięwzięć 

► Konsolidacja zespołów naukowych i badawczo 
– rozwojowych wokół priorytetowych 
wieloletnich i strategicznych programów 
badawczych 

► Dynamiczny rozwój szerokopasmowego 
dostępu do internetu i usług 
teleinformatycznych 

► Ryzyko niewystarczającej absorpcji środków 
Unii Europejskiej na badania i rozwój 

► Biurokratyzacja i związane z tym hamowanie 
innowacyjności 

► Restrykcyjne prawo oraz utrudnienia 
administracyjne w rozbudowie infrastruktury 
teleinformatycznej 

► Brak regulacji prawnych w zakresie własności 
intelektualnej i praw autorskich adekwatnych do 
współczesnych technologii informacyjnych 

► Częste zmiany polityczne i związana z tym 
niestabilność strategicznych kierunków działań  

► Odpływ za granicę najlepiej wykształconej  
i doświadczonej kadry, jak również najbardziej 
aktywnej siły roboczej 

► Odpływ najlepszych przedstawicieli kadry 
informatycznej z administracji do biznesu 

► Spadające zainteresowanie naukami ścisłymi 
na polskich uczelniach 

► Starzejące się społeczeństwo 
► Niechęć i obawa osób starszych (pokolenie 

powyżej 60-go roku życia) przed korzystaniem  
z ICT 

► Wzrost poziomu obaw społecznych przed utratą 
prywatności i brakiem dostatecznej ochrony 
prawnej tych danych osobowych w sieci 

► Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym  
w odniesieniu do wybranych obszarów 
geograficznych i grup społecznych 

► Zmniejszająca się konkurencyjność kosztowa 
polskiej gospodarki (wzrastająca atrakcyjność 
inwestycyjna innych regionów) 

► Wzrost kosztów zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji i ciągłości działania e-usług ze 
względu na coraz bardziej powszechne 
przestępstwa elektroniczne 

► Oczekiwana niska podaż oraz wzrost kosztów 
energii elektrycznej w najbliższych latach 

► Niski poziom międzypokoleniowej wymiany 
kadry  
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SZANSE ZAGROŻENIA 
► Malejące koszty dostępu do usług 

telekomunikacyjnych i internetu (szczególnie 
szerokopasmowego) 

► Postępująca konwergencja usług 
telekomunikacyjnych i związane z tym 
upowszechnienie e-usług, w szczególności 
upowszechnienie telewizji cyfrowej 

► Zainteresowanie przedsiębiorców i obywateli  
e-usługami 

► Organizacja Mistrzostw Euro 2012 (dalsze 
upowszechnienie niskokwotowych płatności 
elektronicznych, elektroniczna rezerwacja 
biletów, miejsc noclegowych, opłat za transport, 
itp.)  

► Przeznaczenie znaczących środków 
publicznych na rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej 
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5. Plan działań w celu realizacji Strategii 

Ramowy plan działań w realizacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 
2013 obejmuje: 

1. Stworzenie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad realizacją celów określonych  
w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA będzie ściśle współpracował z Komitetem Rady 
Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności oraz jego grupami roboczymi w przypisanym obszarze 
tematycznym oraz stanowił zaplecze organizacyjne i merytoryczne. 

Kluczowymi zadaniami Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA w zakresie wdrożenia 
Strategii są: 
► Koordynacja działań i nadzór nad wdrażaniem Strategii przez jednostki odpowiedzialne za wdrożenie 

elementów Strategii, 
► Prowadzenie rejestru wszystkich programów i projektów realizowanych w ramach Strategii, 
► Gromadzenie i analiza informacji dotyczących realizacji Strategii, w tym statusu realizacji 

poszczególnych programów i projektów przez jednostki zobowiązane, 
► Prowadzenie ciągłej lub okresowej oceny działań kluczowych dla Strategii oraz proponowanie 

modyfikacji mających na celu pełniejsze lub bardziej efektywne ich wypełnianie, 
► Monitorowanie realizacji Strategii z punktu widzenia sposobu wykorzystywania finansowania, 
► Opiniowanie programów oraz projektów przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne  

za wdrażanie Strategii, 
► Przeprowadzanie niezbędnych analiz legislacyjnych w zakresie możliwości realizacji i finansowania 

Strategii oraz przekazywanie odpowiednim organom proponowanych i koniecznych zmian  
w obowiązujących aktach prawnych, 

► Prowadzenie niezbędnych uzgodnień międzyresortowych oraz pozostałych konsultacji we wszystkich 
kwestiach mogących mieć wpływ na realizację i wdrożenie Strategii, 

► Wskazywanie Strategii jako obowiązującego dokumentu we wszystkich nowopowstających 
strategicznych dokumentach organów administracji, wraz z podejmowaniem działań zmierzających  
do uwzględnienia w tych dokumentach niezbędnych zapisów wynikających ze Strategii, 

► Zbieranie i analizowanie informacji o problemach we wdrożeniu Strategii (formalnych, prawnych, 
strukturalnych, finansowych i innych) oraz propozycjach ich rozwiązania przygotowanych przez jednostki 
odpowiedzialne za wdrożenie elementów Strategii, 

► Kierunkowe wskazywanie źródeł finansowania realizacji Strategii i poszczególnych programów oraz 
projektów, 

► Współpraca merytoryczna z powołaną w ramach Komitetu Rady Ministrów grupą roboczą  
ds. implementacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

► Przygotowanie dla Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności raportów okresowych  
z realizacji Strategii oraz sposobu wykorzystywania finansowania, zawierających rekomendacje  
i propozycje zmian, 

► Promowanie dobrych praktyk i rozwiązań poprzez inicjowanie i obejmowanie patronatu nad 
konferencjami, publikacjami, stronami internetowymi poświęconym rozwojowi społeczeństwa 
informacyjnego, 

► Identyfikowanie obszarów, w których niezbędne jest wsparcie ze strony niezależnych ekspertów  
i podjęcie kroków wymaganych dla zapewnienia takiego wsparcia. 

2. Powołanie w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności Grupy roboczej  
ds. implementacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Członkami Grupy 
roboczej będą dyrektorzy departamentów lub ich zastępcy merytorycznie odpowiedzialni za 
zagadnienia związane z realizacją Strategii w kluczowych ministerstwach, urzędach centralnych, 
samorządach, urzędach wojewódzkich i innych jednostkach publicznych. Grupa robocza będzie 
mogła współpracować z ośrodkami eksperckimi i opiniotwórczymi. 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 70 z 118 

3. Zwiększenie aktywności oraz poszerzenie zakresu zadań Rady Informatyzacji o problemy  
z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rada Informatyzacji będzie pełnić rolę 
doradczą oraz opiniodawczą dla projektów przygotowywanych przez Rząd, Parlament, 
Departament oraz Komitet. 

4. Zidentyfikowanie jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie elementów Strategii oraz 
przypisanie im zadań (do poziomu departamentów poszczególnych ministerstw i innych jednostek 
publicznych). 

Do głównych zadań jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie elementów Strategii należy: 

► Tworzenie we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA własnych 
planów realizacji projektów oraz zadań wynikających ze Strategii, 

► Przygotowanie i składanie wniosków o finansowanie, 

► Zawieranie umów dotyczących dofinansowania w ramach poszczególnych programów i projektów, 

► Zawieranie umów z wykonawcami w ramach poszczególnych programów i projektów, 

► Nadzór operacyjny nad działaniami wykonawców programów i projektów, 

► Zapewnienie okresowych niezależnych przeglądów oraz audytów prac realizowanych przez 
wykonawców programów oraz projektów, 

► Kontrola nad sposobem wydatkowania środków pozyskanych dla realizacji własnych projektów  
i zadań, 

► Okresowe raportowanie statusu prac oraz zidentyfikowanych problemów wraz z propozycjami ich 
rozwiązania do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA i/lub Grupy Roboczej ds. 
implementacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego przy Komitecie Rady Ministrów do 
spraw Informatyzacji oraz Łączności, 

► Okresowe raportowanie sposobu wykorzystywania finansowania do Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego w MSWiA i/lub Grupy Roboczej ds. implementacji Strategii rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Informatyzacji oraz Łączności. 

 

5. Wprowadzenie do statutów ministerstw i regulaminów poszczególnych departamentów zmian 
wynikających z przydzielonych odpowiedzialności w zakresie realizacji Strategii. 

6. Opracowanie systemów motywacyjnych dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację elementów 
Strategii. 

7. Opracowanie mechanizmów oraz stworzenie platformy komunikacji pomiędzy jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację elementów Strategii. 

8. Zapewnienie jednolitego i sprawnego systemu raportowania postępów realizacji Strategii. 

9. Realizacja programów i projektów zgodnie z wypracowanym harmonogramem. 

10. Kontrola nad przebiegiem oraz wynikami realizacji poszczególnych elementów Strategii, zgodnie 
z przyjętym systemem monitorowania postępów. 

 

Docelowo (do roku 2013) ze względu na możliwość powstania istotnych synergii należy rozważyć 
połączenie w jednym, odpowiednio umocowanym politycznie ministerstwie, kompetencji w zakresie: 

► Społeczeństwa informacyjnego, 

► Informatyzacji sektora publicznego, 

► Infrastruktury informatycznej, 

► Łączności, 

► Mediów. 
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Poniżej przedstawiono zestawy wybranych wskaźników stanu realizacji zadań zmierzających do 
realizacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w podziale na 3 główne obszary: 
Człowiek, Gospodarka oraz Państwo. 

 

Wskaźniki realizacji kierunku strategicznego w obszarze CZŁOWIEK 

Wskaźnik 
Wartość 
w 2007 Źródło 

Dostępność komputera osobistego  
w gospodarstwach domowych  

45% 
(2006r.) 

Eurostat  

Odsetek osób regularnie (przynajmniej raz  
w tygodniu) korzystających z komputera 
osobistego 

46% Eurostat  

Umiejętności informatyczne (5-6 czynności) 
Polaków według grup wiekowych 
i) 16 – 24 lata 
ii) 25 – 34 lata 
iii) 35 – 44 lat 
iv) 45 – 54 lata 
v) 55 – 64 lata 
vi) więcej niż 64 lata 

 
 
i) 33% 
ii) 21% 
iii) 11% 
iv) 8% 
v) 5% 
vi) 3% 

Eurostat  

Wskaźnik zatrudnienia w grupach wiekowych: 
i) 50-54 lata 
ii) 55-59 lat 
iii) 60-64 lata  

 
i) 63% 
ii) 37% 
iii) 18% 

Eurostat 

Odsetek osób nieaktywnych w wieku powyżej 50 
lat (sport, kultura, działalność na rzecz 
społeczności lokalnej)  

70% Eurostat  

Liczba łączy szerokopasmowych na 100 
mieszkańców 

8% Eurostat 

Odsetek gospodarstw domowych z łączem 
szerokopasmowym jako procent gospodarstw 
domowych posiadających dostęp do internetu 

72% Eurostat 

Pokrycie DSL (jako odsetek wszystkich obywateli) 67% 
(2006r.) 

Komisja Europejska 

Pokrycie DSL na obszarach wiejskich (jako 
odsetek wszystkich obywateli) 

55% 
(2006r.) 

Komisja Europejska 

Udział połączeń DSL wśród obywateli 8,4% Komisja Europejska 

Przeważająca prędkość pobierania danych przez 
internet 

do 512 
Kbps 

Komisja Europejska 

Odsetek lekarzy POZ posiadających dostęp do 
szerokopasmowego internetu 

32% Komisja Europejska 

Odsetek lekarzy POZ udzielających telekonsultacji 
specjalistycznych 

10% Komisja Europejska 

Odsetek lekarzy POZ przesyłający elektronicznie 
dane pacjentów 

29% Komisja Europejska 

 

Wskaźniki monitorujące 

Wskaźnik Źródło 

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do 
internetu w podziale na typ gospodarstwa, miejsce 
zamieszkania, dochód 

GUS 

Powszechność użycia rozwiązań podnoszących poziom 
bezpieczeństwa teleinformatycznego 

Eurostat 

Powody braku dostępu do internetu w domu GUS 
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Przyczyny nieposiadania szerokopasmowego dostępu do 
internetu w domu  

GUS 

Częstotliwość nadużyć napotykanych wśród internautów  Eurostat 

Rodzaje nadużyć napotykanych wśród internautów  Eurostat  

Odsetek respondentów, którzy są usatysfakcjonowani  
z równowagi między czasem poświęcanym na pracę-dom 

Raport o Kapitale 
Intelektualnym Polski 

Cele korzystania z internetu w sprawach prywatnych GUS 

Powody niekorzystania z handlu elektronicznego wśród 
internautów 

Eurostat  

Kierunki obierane przez studentów w edukacji wyższej  Eurostat 

Zainteresowanie korzystaniem z usług e-zdrowia GUS 

 

Wskaźniki realizacji kierunku strategicznego w obszarze GOSPODARKA 

Wskaźnik 
Wartość 
w 2007 Źródło 

Wydatki na B+R jako procent PKB  0.56% Eurostat 

Liczba patentów przypadająca na 1000 osób 
zatrudnionych w B+R 

8.54 Eurostat 

Wydatki na B+R według źródeł finansowania 
i) publiczne 
ii) prywatne 

 
i) 0.4% 
ii) 0.2% 

Eurostat 

Udział sektora ICT w wartości dodanej sektora 
przedsiębiorstw 

3% 
(2004r.) 

UNCTAD / UNIDO / OECD 

Odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do 
internetu  

92% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw posiadających 
szerokopasmowy dostęp do internetu  

53% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw, które dokonały 
zamówień przez internet  

22% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw, które otrzymały 
zamówienia przez internet  

9% Eurostat 

Handel elektroniczny jako odsetek ogólnego obrotu 
przedsiębiorstw 

6% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw posiadających stronę 
internetową 

53% Eurostat  

Odsetek zatrudnionych z podstawowymi 
umiejętnościami ICT 

14,9% Eurostat 

Odsetek zatrudnionych ze specjalistycznymi 
umiejętnościami ICT 

2,9% Eurostat 

Odsetek pracujących wykorzystujących w swojej 
pracy (przynajmniej raz w tygodniu) komputery  
z dostępem do internetu 

26% Eurostat  

Odsetek przedsiębiorstw używających systemów 
klasy ERP 

13% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw używających systemów 
analitycznych klasy CRM 

12% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z faktur 
elektronicznych 

8% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw używających podpisu 
cyfrowego 

17% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw ze zintegrowanymi 
wewnętrznymi procesami biznesowymi 

27% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw ze zintegrowanymi 
zewnętrznymi procesami biznesowymi 

6% Eurostat 
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Odsetek przedsiębiorstw używających 
bezpiecznych protokołów do zamówień 
internetowych 

2% Eurostat 

Udział sektora ICT w tworzeniu PKB 4,8% 
(2004 r.) 

Estymacja Komisji 
Europejskiej na podstawie 
danych EU KLEMS  

Udział sektora ICT w zatrudnieniu 2,2% 
(2004 r.) 

Estymacja Komisji 
Europejskiej na podstawie 
danych EU KLEMS 

Udział sektora ICT w eksporcie 5,1% 
(2006 r.) 

Eurostat 

Wydatki na B+R na ICT w podziale na sektory 
biznesowe, jako odsetek PKB lub jako odsetek 
całkowitych wydatków na B+R 

0,02% 
lub 
11,6% 
(2004 r.) 

Komisja Europejska 

 

Wskaźniki monitorujące 

Wskaźnik Źródło 

Ocena współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami World Economic Forum 

Struktura sektora ICT według klas wielkości przedsiębiorstw  GUS 

Powody niedokonywania zakupów przez internet Eurostat 

Utrudnienia dla rozwoju e-commerce  Internet Standard 

Wzrost wartości dodanej przez sektor ICT w ujęciu realnym 
(przy stałych cenach) 

Komisja Europejska na 
podstawie danych EU 
KLEMS 

Odsetek przedsiębiorstw używające open-source'owych 
systemów operacyjnych 

Eurostat 

Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych UNCTAD 

 

 

Dodatkowe wskaźniki realizacji kierunku strategicznego w obszarze PAŃSTWO 

Wskaźnik 
Wartość 
w 2007 Źródło 

Poziom dostępności on-line poszczególnych 20 
podstawowych usług administracji publicznej 

Wartości w 
Załączniku 1 

Eurostat 

Odsetek obywateli i przedsiębiorców 
korzystających z e-usług 
i) obywatele 
ii) przedsiębiorstwa 

 
 
i) 15% 
ii) 64% 

Eurostat  

Odsetek obywateli korzystających z usług  
e-administracji (w ostatnich 3 miesiącach) 

15% Eurostat 

Odsetek obywateli używającej usługi  
e-administracji do wysyłania wypełnionych 
formularzy (w ostatnich 3 miesiącach) 

4% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług  
e-administracji (w ostatnim roku) 

64% Eurostat 

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług  
e-administracji do wysyłania wypełnionych 
formularzy (w ostatnim roku) 

56% Eurostat 
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6. Zagrożenia dla realizacji Strategii 

Zagrożenia mogące negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów i zadań wskazanych  
w ramach Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 zostały 
pogrupowane na następujące kategorie: 

► Ekonomiczne, finansowe i rynkowe, 

► Prawne i wynikające z regulacji prawnych, 

► Organizacyjne, zarządcze, związane z czynnikiem ludzkim, 

► Techniczne, eksploatacyjne, infrastrukturalne, 

► Polityczne, 

► Środowiskowe, 

► Handlowe. 

Ekonomiczne, finansowe i rynkowe 

Najważniejszym zagrożeniem w tej grupie jest niewystarczająca dostępność środków finansowych na 
realizację przyjętych celów. Konieczne jest zatem odpowiednie zaplanowanie wydatków  
z uwzględnieniem dostępności środków na ich realizację, w szczególności zaplanowanie  
z odpowiednim wyprzedzeniem środków w budżecie państwa oraz odpowiednie przygotowanie 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Ponadto zagrożenie mogą stanowić niekorzystne zmiany ogólnych warunków ekonomicznych takich 
jak zmiany stóp procentowych (zwłaszcza z punktu widzenia inwestycji finansowanych z kredytów), 
wzrost cen towarów i usług, w tym usług ekspertów. 

Dodatkowo należy uwzględnić ryzyko kursowe, które może wpłynąć niekorzystnie na wielkość 
pozyskiwanych funduszy unijnych wyrażonych w złotówkach, 

Prawne i wynikające z regulacji prawnych  

Przy opracowywaniu planu działań realizacji Strategii należy uwzględnić wszelkie regulacje 
wynikające z obecnych przepisów prawnych, zarówno na poziomie Polski, jak i Unii Europejskiej. 

Wiele aktów prawnych, mających znaczenie dla realizacji założeń Strategii, jest obecnie tworzonych, 
modyfikowanych lub też dopiero planowanych do opracowania. Ich ostateczny kształt może wpłynąć 
na określenie przyszłych działań i możliwość ich realizacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia aktów prawnych mających wpływ na 
realizację założeń Strategii bez wcześniejszego przeprowadzenia konsultacji z podmiotami 
odpowiedzialnymi za jej wdrożenie. 

Organizacyjne, zarządcze, związane z czynnikiem ludzkim  

Zmiany, jakie będą skutkiem realizacji Strategii, mogą mieć duży wpływ na dotychczasowy sposób 
funkcjonowania społeczeństwa. Pociąga to za sobą ryzyko odrzucenia zaproponowanych rozwiązań  
w związku z przyzwyczajeniami, trudnościami w adaptowaniu się do zmian lub ich niezrozumieniem. 
Konieczne jest zatem zaplanowanie i przeprowadzenie komunikacji dla społeczeństwa, wyjaśniającej 
istotę wprowadzanych zmian oraz płynące z nich korzyści dla obywateli. 

Złożoność działań do podjęcia, ich skala oraz wpływ otoczenia zewnętrznego na ich powodzenie 
powodują, że niezmiernie istotne znaczenie będzie mieć właściwe podejście do ich realizacji oraz 
odpowiednie zarządzanie i koordynacja zadań. Koordynacja zadań będzie miała szczególne 
znaczenie przy działaniach, gdzie zaangażowanych będzie kilka resortów, czy innych podmiotów 
administracji publicznej. 
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Bardzo ważny jest odpowiedni dobór kadry do realizacji poszczególnych zadań, specjalistów 
posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, jak również zewnętrznych dostawców. 

Zagrożenie dla powodzenia realizacji Strategii stanowią także częste zmiany kadrowe na kluczowych 
stanowiskach odpowiedzialnych za realizację Strategii, a także opóźnienia w podejmowaniu 
kluczowych decyzji.  

W ramach tej kategorii należy również wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z faktu 
współzależności pomiędzy elementami Strategii a innymi przedsięwzięciami realizowanymi w Polsce 
lub podejmowanymi na poziomie Unii Europejskiej. Brak współpracy pomiędzy jednostkami  
i podmiotami realizującymi poszczególne przedsięwzięcia, w szczególności brak zapewnienia 
odpowiednich konsultacji i uzgodnień może spowodować, że działania nie będą podejmowane  
w sposób efektywny. 

Techniczne, eksploatacyjne, infrastrukturalne  

W ramach aspektów technicznych i eksploatacyjnych istnieją zagrożenia związane z awariami 
urządzeń, sprzętu komputerowego oraz błędami ludzkimi w zakresie wdrożenia i eksploatacji. 
Niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich planów odtworzenia działania kluczowych systemów 
informatycznych, infrastruktury i danych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej (rozległa awaria, 
katastrofy takie jak pożar). 

Ograniczenia techniczne, eksploatacyjne i infrastrukturalne będą specyficzne dla poszczególnych 
rozwiązań teleinformatycznych, w związku z tym należy zwrócić na nie szczególną uwagę. 

Ponadto należy mieć na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
przechowywanych danych, w tym danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązań 
przed nadużyciami i atakami ze strony hackerów. 

Polityczne  

Głównym zagrożeniem politycznym dla realizacji Strategii jest zmiana priorytetów rządu i związane  
z tym trudności w pozyskaniu potrzebnych środków finansowych, uzyskaniu niezbędnej akceptacji 
podejmowanych działań, czy wręcz możliwość zawieszenia lub anulowanie realizacji Strategii. 

Opóźnienia w podejmowaniu kluczowych decyzji mogą być również powodowane zmianami 
kadrowymi w rządzie i instytucjach państwowych. 

Realizując postulaty Strategii, należy mieć na uwadze także zmiany w polityce Unii Europejskiej, które 
mogą mieć wpływ na obrane kierunki strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

Środowiskowe 

W ramach zagrożeń środowiskowych należy wymienić konieczność pozyskania poparcia opinii 
publicznej i mediów dla prowadzonych działań oraz pozyskania odpowiedniego poparcia ze strony 
uznanych ekspertów w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ICT. 

Handlowe 

Realizacja celów Strategii wymaga zaangażowania podmiotów zewnętrznych, których zadaniem 
będzie realizacja poszczególnych elementów Strategii, jak również dostarczenie niezbędnych 
zasobów.  
W tym świetle zagrożeniem jest nieodpowiedni dobór dostawców usług oraz rozwiązań. Skutkować 
może to opóźnieniami w realizacji prac, bądź niewywiązaniem się dostawcy ze zobowiązań lub wręcz 
zerwaniem kontraktu. Zważywszy na skalę działań, zagrożeniem jest także ograniczona liczba 
dostawców posiadających odpowiednie doświadczenie niezbędne do realizacji tak dużych 
przedsięwzięć.  

Ponadto należy mieć na uwadze obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych, które może wpływać na 
przedłużający się proces rozstrzygania przetargów.  



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 76 z 118 

7. Zasady aktualizacji i rozwoju Strategii  

Ze względu na istotne znaczenie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Polski powinny 
istnieć odpowiednie mechanizmy zapewniające, że wypracowana Strategia będzie odpowiadać 
aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Zadania związane z aktualizacją Strategii powinny 
być odpowiednio zdefiniowane, a ich realizacja powinna być nadzorowana. 

Strategia powinna podlegać aktualizacji i rozwojowi po wystąpieniu dowolnej z przyczyn: 

► Zmiana w polityce rządu w odniesieniu do zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa, 

► Zmiana w dokumentach powiązanych, źródłowych względem Strategii, w szczególności 
wytycznych Unii Europejskiej odnośnie budowy społeczeństwa informacyjnego, 

► Zdarzenia społeczno-polityczne, gospodarcze oraz technologiczne o znaczeniu lub skali 
powodującej konieczność aktualizacji Strategii, 

► Wdrożenie Strategii w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie działań związanych z jej dalszym 
rozwojem. 

W ramach aktualizacji i rozwoju Strategii powinny być 
podejmowane następujące działania:  

► Monitorowanie – śledzenie dostępnych źródeł 
informacji w sposób umożliwiający identyfikację 
przyczyn mogących inicjować aktualizację lub 
rozwój Strategii, 

► Ocena – prowadzenie działań oceniających  
w odniesieniu do zidentyfikowanych przyczyn  
w celu określenia konieczności oraz zakresu 
wymaganej aktualizacji i rozwoju Strategii oraz 
sposobu jej realizacji, 

► Aktualizacja i rozwój – ustalenie i wprowadzenie 
zmian do Strategii zgodnie z przyjętymi zasadami, 

► Raportowanie – sporządzanie stosownych raportów umożliwiających sprawowanie należytej 
kontroli oraz nadzoru nad realizacją zdefiniowanych powyżej działań. 
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Monitorowanie 

Monitorowanie mające na celu identyfikację przyczyn mogących powodować konieczność aktualizacji 
i rozwoju Strategii jest realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w poniższej tabeli. 

Podmiot monitorujący Częstotliwość Źródła informacji 

Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego w MSWiA 

Zgodnie z planem monitorowania 

 

Wydawnictwa legislacyjne Unii 
Europejskiej 

Wydawnictwa legislacyjne 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Gazety i periodyki o zasięgu 
ogólnokrajowym 

Informacje ogólnie dostępne  
w radiu, telewizji oraz mediach 
elektronicznych 

Raporty z zakresu wdrażania 
Strategii i/lub strategii powiązanych 
w Polsce i innych krajach 

Wyniki badań nad rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego  
w Polsce i zagranicą 

 

W szczególności monitorowanie jest zorientowane na identyfikację wydarzeń krajowych  
i zagranicznych z następujących obszarów życia społecznego, politycznego i gospodarczego: 

► warunki funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, z uwzględnieniem zagadnień legislacyjnych, 
administracyjnych i organizacyjnych oraz działania administracji publicznej mające wpływ na 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

► podaż i popyt na usługi świadczone w formie cyfrowej, zakres i możliwości zastosowania 
technologii informacyjnych w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności kwestie 
dostępności tych usług, korzyści osiąganych w życiu społecznym i gospodarczym dzięki ich 
zastosowaniu, a także zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania stosowanych technologii. 

Podmiot monitorujący jest zobowiązany do zapewnienia narzędzi i środków do monitorowania źródeł 
informacji w sposób umożliwiający identyfikację przyczyn powodujących konieczność aktualizacji 
i rozwoju Strategii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania tworzony jest plan 
monitorowania.  

W szczególności monitorowanie jest realizowane poprzez: 

► analizę sprawozdań z realizacji Strategii pod kątem osiągania zdefiniowanych w niej celów 
szczegółowych – analiza określonych w Strategii wskaźników jakościowych oraz ilościowych, 

► badanie rezultatów społeczno-politycznych oraz gospodarczych wdrażania Strategii. 

Działania podejmowane w ramach monitorowania i ich wyniki są rejestrowane w sposób umożliwiający 
przeprowadzenie późniejszych działań kontrolnych. Wyniki działań monitorujących są przekazywane 
w formie raportów do podmiotów zaangażowanych w działania związane z opracowaniem  
i wdrożeniem Strategii. Wszelka dokumentacja związana z monitorowaniem oraz jego wynikami 
podlega archiwizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego 
wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Ocena 

Działania oceniające w odniesieniu do zidentyfikowanych przyczyn mogących powodować 
konieczność aktualizacji i rozwoju Strategii są realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi  
w poniższej tabeli. 

Podmiot oceniający Częstotliwość Źródła informacji 

Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego w MSWiA 

Każdorazowo po otrzymaniu 
informacji o zaistnieniu przyczyn 
mogących powodować konieczność 
aktualizacji lub rozwoju Strategii, 
nie później niż miesiąc od 
otrzymania informacji 

Raport z identyfikacji przyczyn 
mogących powodować konieczność 
aktualizacji i rozwoju Strategii 

 

Podmiot oceniający jest zobowiązany do zapewnienia narzędzi, środków oraz metod umożliwiających 
dokonywanie obiektywnej oceny zidentyfikowanych przyczyn mogących skutkować koniecznością 
aktualizacji i rozwoju Strategii.  

W ramach działań oceniających prowadzone są następujące kroki: 

► potwierdzenie, że zidentyfikowana przyczyna faktycznie powoduje konieczność aktualizacji 
i rozwoju Strategii, 

► określenie zakresu aktualizacji i rozwoju Strategii, 

► określenie zakresu aktualizacji dokumentów powiązanych ze Strategią, 

► identyfikacja podmiotów zaangażowanych w aktualizację i rozwój Strategii, 

► identyfikacja sposobu wprowadzenia zmian legislacyjnych lub zatwierdzenia zmian w odniesieniu 
do dokumentów podlegających modyfikacji, 

► opracowanie ogólnego planu aktualizacji i rozwoju Strategii, 

► przygotowanie uzasadnienia do aktualizacji i rozwoju Strategii. 

Wyniki działań oceniających są dokumentowane i przekazywane w formie raportów do podmiotów 
zaangażowanych w działania związane z opracowaniem i wdrożeniem Strategii. Wszelka 
dokumentacja związana z prowadzonymi działaniami oceniającymi oraz ich wyniki podlegają 
archiwizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego 
wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Aktualizacja i rozwój 

Działania związane z aktualizacją i rozwojem w odniesieniu do uzasadnionych przyczyn 
powodujących konieczność aktualizacji i rozwoju Strategii są realizowane zgodnie z wytycznymi 
przedstawionymi w poniższej tabeli. 

Podmiot odpowiedzialny za 
aktualizację i rozwój Częstotliwość Źródła informacji 

Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego w MSWiA 

W momencie, gdy na etapie oceny 
zidentyfikowano konieczność 
dokonania aktualizacji lub rozwoju 
Strategii, nie później niż 6 miesięcy 
od daty raportu z oceny przyczyn 
powodujących konieczność 
aktualizacji i rozwoju Strategii 

Raport z oceny przyczyn 
powodujących konieczność 
aktualizacji i rozwoju Strategii 
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Podmiot odpowiadający za aktualizację i rozwój Strategii jest zobowiązany do zapewnienia narzędzi, 
środków oraz koordynacji działań mających na celu opracowanie oraz wprowadzenie zmian do 
Strategii. W szczególności do działań znajdujących się w zakresie odpowiedzialności podmiotu 
odpowiedzialnego za aktualizację i rozwój Strategii należą: 

► uszczegółowienie zakresu aktualizacji i rozwoju Strategii, 

► opracowanie wytycznych do aktualizacji dokumentów powiązanych ze Strategią, 

► przydzielenie zadań związanych z opracowaniem konkretnych rozwiązań odpowiadających 
planowanym zmianom poszczególnym podmiotom zaangażowanym w aktualizację i rozwój 
Strategii oraz koordynacja i nadzór nad realizacją przydzielonych zadań, 

► opracowanie planu wprowadzenia zmian legislacyjnych lub zatwierdzenia zmian w odniesieniu do 
dokumentów podlegających modyfikacji, 

► opracowanie stosowanej dokumentacji odpowiadającej zakresowi aktualizacji i rozwoju Strategii 
oraz dokumentów powiązanych. 

Wyniki działań w obszarze aktualizacji i rozwoju Strategii oraz dokumentów powiązanych są 
dokumentowane i podlegają archiwizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 4 Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz 
jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Raportowanie 

Raportowanie mające na celu dokumentację i dystrybucję informacji o dokonanych aktualizacjach 
i rozwoju Strategii jest realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w poniższej tabeli. 

 

Podmiot raportujący Częstotliwość Źródła informacji 

Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego w MSWiA 

Zgodnie z planem raportowania 

W momencie zakończenia działań 
oceniających 

W momencie zakończenia 
aktualizacji i rozwoju Strategii 

Raport z oceny przyczyn 
powodujących konieczność 
aktualizacji lub rozwoju Strategii  

Raport z przeprowadzonej 
aktualizacji i rozwoju Strategii  

 

Podmiot raportujący jest zobowiązany do zapewnienia narzędzi i środków umożliwiających 
raportowanie w odniesieniu do: 

► identyfikacji i oceny przyczyn mogących powodować konieczność aktualizacji i rozwoju Strategii, 

► realizacji planów aktualizacji i rozwoju Strategii, 

► zmian wprowadzonych do Strategii oraz do dokumentów powiązanych. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu raportowania, zgodnego z zapotrzebowaniem 
informacyjnym, tworzony jest plan raportowania uwzględniający plan monitorowania. Działania 
związane z raportowaniem są rejestrowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie późniejszych 
działań kontrolnych. Sporządzone raporty są rejestrowane i przekazywane do podmiotów 
zaangażowanych w działania związane z opracowaniem i wdrożeniem Strategii. Opracowane raporty 
podlegają zatwierdzeniu i archiwizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz 
jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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8. Źródła finansowania realizacji Strategii  

Ogromne znaczenie dla dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu 
gospodarczego całej Unii Europejskiej zostało odzwierciedlone w założeniach „Strategii Lizbońskiej” 
oraz „Strategicznych Wytycznych Wspólnoty”, czyli głównych dokumentach definiujących politykę Unii 
Europejskiej w zakresie jej rozwoju, a także finansowania określonych działań. Technologie 
informacyjne i komunikacyjne poprzez ich wpływ na obywateli Unii Europejskiej są czynnikiem silnie 
stymulującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie, co sprawia, że usługi, umiejętności i zaplecze 
infrastrukturalne związane z rozwojem tych technologii stanowią bardzo ważny element współczesnej 
gospodarki i społeczeństwa. Zgodnie z powyższym rozwój społeczeństwa informacyjnego, jako jedna 
z głównych koncepcji wspieranych przez Unię Europejską, może być finansowana między innymi  
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dostępnych w Polsce w ramach 
Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Zarówno ramy czasowe wdrażania Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, jak i zakres przewidzianych w niniejszym 
dokumencie działań wpisują się w główne założenia tychże programów, a tym samym mogą podlegać 
dofinansowaniu. 

Koncepcja wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego była brana pod uwagę przez władze 
polskie podczas przygotowywania głównych założeń dostępnych obecnie Programów Operacyjnych. 
Środki zarezerwowane w Programach Operacyjnych na cele związane z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego przeznaczone są między innymi na rozwój sieci zapewniających szerokopasmowy 
dostęp do internetu, budowę elektronicznych platform usług publicznych czy wspieranie rozwoju  
e-Usług. Projekty związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego, kwalifikujące się do 
dofinansowania, wspomagać będą zarówno działania administracji rządowej i samorządowej, jak 
również samych beneficjentów końcowych, czyli firm i obywateli. Wspierane w ramach 
poszczególnych Programów Operacyjnych działania, będące odwzorowaniem głównych założeń 
Strategii, zmierzać będą do wypełnienia luki rozwojowej w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Ich efektem ma być wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i znaczące 
ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi integralny element wspierania rozwoju całego 
społeczeństwa, a obecne uwarunkowania rozwoju społeczno–gospodarczego oraz rozwoju nauki  
i techniki wymagają ciągłej wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz sprawniejszych i szybszych 
systemów łączności. W tym celu niezbędna jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 
zwłaszcza stworzenie infrastruktury internetu szerokopasmowego. Bezpośrednie finansowanie 
projektów zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu Polski poprzez budowę  
i rozbudowę sieci szerokopasmowych (zarówno na poziomie centralnym, regionalnym, jak również 
lokalnym), rozwój nowoczesnej infrastruktury informatycznej dla nauki i edukacji, tworzenie 
zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego, a także budowę  
i rozbudowę bezpiecznych systemów transmisji danych zapewniać będzie Priorytet 2 – 
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej (ponad 0,3 mld EURO), Priorytet 8 – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 1,4 mld 
EURO), Działanie 2.2 - „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 
naukowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 0,3 mld EURO) oraz 16 
Regionalnych Programów Operacyjnych, w których w odpowiednich priorytetach zagwarantowano 
środki na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (ponad 1,6 mld EURO). 

W przypadku realizacji projektów w zakresie budowy e-Administracji opartej na współpracujących 
elektronicznych platformach usług publicznych, w ramach których dla obywateli i przedsiębiorstw 
dostępne będą e-Usługi w zakresie zabezpieczeń społecznych, podatków, zamówień publicznych, 
rejestracji działalności gospodarczej, rejestrów sądowych, ochrony zdrowia czy ochrona środowiska 
wsparcie będzie możliwe w ramach Priorytetu 7 – „Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 0,7 mld 
EURO). 

Oprócz wskazanych powyżej źródeł wsparcia projekty w zakresie IT mogą zostać pośrednio 
dofinansowane w ramach Priorytetu 4 – „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym firmy z sektora IT będą mogły pozyskać wsparcie 
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na projekty dotyczące wdrażania wyników prac B+R oraz nabywania i wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych. Budżet przewidziany w ramach tego priorytetu wynosi ponad 3,4 mld 
EURO. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego może być również wspierany pośrednio poprzez szkolenia 
związane z podnoszeniem kompetencji obywateli, w tym pracowników związanych z branżą IT, którzy 
mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Priorytetów: II, V, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Suma budżetów tych priorytetów przekracza kwotę 4,6 mld EURO.  

W sumie na projekty związane bezpośrednio z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
zagwarantowano w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kwotę w wysokości ponad  
4,3 mld EURO. Dodatkowo wsparcie mogą uzyskać także projekty pośrednio związane z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego w postaci szkoleń i wdrażania innowacji w sektorze przedsiębiorstw na 
realizację których zarezerwowano kwotę ponad 8 mld EURO. 

Tak duże wsparcie może w dużym stopniu przyczynić się do osiągnięcia głównych celów Strategii 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pewne jest bowiem, że bez tych środków osiągnięcie 
zakładanych wskaźników i standardów byłoby niemożliwe. 

Badania naukowe na poziomie europejskim mogą zostać sfinansowane w ramach 7. Programu 
Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Jest to program siedmioletni  
(2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 mld EURO, w tym ponad 9 mld EURO na wspieranie 
działań badawczo-szkoleniowych z zakresu technologii informacyjnych. 

Projekty pozostające w bezpośrednim związku z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego,  
a związane z dostosowaniem Polski do wymogów Schengen, poprzez tworzenie infrastruktury 
teleinformatycznej zapewniającej bezpieczny dostęp do systemów informacyjnych Schengen, jak 
również infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek wymiaru sprawiedliwości i administracji celnej 
mogą zostać sfinansować także w ramach Priorytet 7 – „Wdrażanie przepisów z Schengen, 
wspieranie narodowych planów działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa” 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, w ramach którego przewidziano środki w kwocie przekraczającej 130 mln EURO. 
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9. Analiza SWOT stanu informatyzacji Polski 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wysoki poziom kształcenia kadr ICT na poziomie 
wyższym i dostępność specjalistów 
Osiągnięcia polskich studentów w naukach 
informatycznych 
Szeroka dostępność i duże zainteresowanie społeczne 
komercyjnymi usługami internetowymi 
Silne środowiska programistyczne i wsparcia 
użytkowników 
Wysoka dynamika wzrostu sektora usług, technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych 
 

Brak ram finansowania rozwoju sektora ICT oraz 
zachęt dla kapitału obcego  
Niewielki udział sektora ICT w tworzeniu wartości 
dodanej sektora przedsiębiorstw 
Niski wskaźnik kształcenia ustawicznego wśród 
dorosłych 
Wysokie koszty dostępu do usług telekomunikacyjnych 
i internetu (szczególnie szerokopasmowego) 
Niski poziom rozwoju e-Usług 
Bardzo niski poziom interoperacyjności systemów 
informatycznych instytucji państwa 
Niski poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym 
średniej i wysokiej technologii 
Niski poziom umiejętności komputerowych wśród 
dorosłych mieszkańców Polski 
Przepływ najlepszych przedstawicieli kadry 
informatycznej z administracji do biznesu 
Niestabilność celów dotyczących informatyzacji  
w obszarze administracji 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Dynamiczny rozwój szerokopasmowego dostępu  
do internetu 
Możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej 
Zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych  
i zawiązany z tym transfer nowoczesnych technologii  
i know-how 
Postępująca konwergencja usług telekomunikacyjnych 
i związane z tym upowszechnienie taniego dostępu do 
internetu bez nakładów budżetowych, w tym 
upowszechnienie telewizji cyfrowej 
Możliwość obniżenia kosztów budowy 
interoperacyjnych systemów informatycznych państwa 
przez odpowiednią koordynację przedsięwzięć 
Zainteresowanie przedsiębiorców i obywateli  
e-Usługami 
Rosnące zainteresowanie świadczeniem pracy przez 
internet – zwiększenie szans osób niepełnosprawnych, 
matek wychowujących dzieci, itd. 
 

Podejście sektorowe Rządu do realizacji zadań 
Częste zmiany polityczne i związana z tym 
niestabilność kierunków działań  
Nadmierna dominacja wiodących firm na polskim rynku 
ICT i wynikająca stąd możliwość jego monopolizacji 
Wzrost kosztów zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji 
Wzrost poziomu obaw społecznych przed utratą 
prywatności 
Wzrost kosztów dostępu do informacji cyfrowej ze 
względu na ochronę praw autorskich 
Próby monopolizacji rynku oprogramowania 
Restrykcyjne prawo oraz utrudnienia administracyjne  
w rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej 

 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 83 z 118 

10. Definicje pojęć 

► Analiza SWOT (ang. SWOT analysis) – metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości 
regionu/podmiotu gospodarczego/sektora gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez 
otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), 
weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia) 

► Audyt – ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, 
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności przeprowadzanych w niej działań; audyt jest 
zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi 
instytucji lub przez firmę zewnętrzną 

► B+R – Badania i Rozwój (działalność badawczo-rozwojowa); (ang. R&D – Research and 
Development) – systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu 
wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie ukierunkowane na ich praktyczne wykorzystanie. 

► Dobro publiczne – dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej 
jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania 

► Dostęp szerokopasmowy (ang. broadband) – określenie dostępu do sieci informatycznych 
(głównie internetu) realizowanego przy pomocy łączy teleinformatycznych o przepustowości 512 
kbps lub wyższej, niezależnie od zastosowanej technologii przekazu. Niektóre źródła podają 
przepustowość minimalną łączy szerokopasmowych na poziomie 2 Mbps. 

► eAdministracja (Elektroniczna Administracja) (ang. eGovernment) – model działania jednostek 
administracji oparty na bezpośrednim wykorzystaniu w ich działalności technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (w szczególności internetu i systemów o architekturze internetowej). Model ten 
realizuje się zarówno w układzie relacji zewnętrznych (urząd-obywatel, urząd-firma, urząd-
dostawca) jak i wewnętrznych (urząd-urząd, urząd-pracownicy) 

► eBiznes (ang. eBussiness) – model prowadzenia działalności gospodarczej oparty na systemach 
informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa, wykorzystujący internet jako 
medium do prowadzenia działalności i realizacji transakcji biznesowych 

► eNauczanie (ang. eLearning) – koncepcja edukacji oparta na informatycznych systemach 
wspomagający zarządzanie nauczaniem, wykorzystująca techniki szkolenia przez internet, 
oferująca materiały dydaktyczne w postaci cyfrowej, które mogą być dostępne dla każdego 
użytkownika, o każdej porze i w każdym miejscu 

► Europejska przestrzeń informacyjna – koncepcja realizowana w ramach strategicznej inicjatywy 
Unii Europejskiej „i2010”, której celem jest zapewnienie bezpiecznej łączność szerokopasmowej 
po przystępnych cenach, bogatej i ze zróżnicowaną zawartością oraz usług cyfrowych (za 
„Europe`s Information Society”) 

► EUROSTAT – Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej (usytuowany w Luksemburgu), 
zapewnia kompleksową obsługę instytucji unijnych i obywateli Unii Europejskiej w zakresie 
informacji statystycznej. Gromadzi dane z krajów członkowskich i kandydujących, opracowuje  
i udostępnia oficjalne statystyki, spełniające standardy jakości, obiektywności, niezależności 
naukowej i tajemnicy statystycznej. Współpracuje z krajowymi urzędami statystycznymi w zakresie 
rozwoju statystyki 

► eZdrowie (Telemedycyna) (ang. eHealth) – koncepcja świadczenia usług medycznych 
z wykorzystaniem serwisów medycznych zbudowanych z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych  

► Gospodarka oparta na wiedzy – gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem 
produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, ziemią, surowcami i energią); 
zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja oraz technologie 
informacyjne i komunikacyjne 
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► i2010: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne w roku 2010 – inicjatywa Komisji Europejskiej 
przyjęta 1.06.2005, która stawia sobie za cel rozwój gospodarczy i zwiększanie liczby miejsc 
pracy w sektorze związanym ze społeczeństwem informacyjnym i mediami. Wpisuje się przez to 
w ogólną strategię rozwoju Europy zatytułowaną Rozwój Gospodarczy i Praca. i2010 jest 
całościową strategią na rzecz modernizacji i organizacji instrumentów, którymi dysponuje Komisja 
Europejska, a które służyć mają rozwojowi gospodarki cyfrowej. W szczególności Komisja 
Europejska będzie wspierać rozwój szybkich i bezpiecznych łączy szerokopasmowych, dzięki 
którym Europejczycy będą mieli dostęp do bogatej i zróżnicowanej zawartości internetowych, 
wzbogacanych również dzięki realizacji i2010 

► ICT (ang. Information and Communication Technologies) – technologie informacyjne  
i komunikacyjne 

► Informacja – treść komunikatu, stwierdzenie, ustalenie stanu rzeczy pozwalające na 
wnioskowanie i przewidywanie 

► Informatyzacja – możliwie pełne wykorzystanie systemów informatycznych do sterowania 
procesami gospodarczymi i wspomagania zarządzania urzędem/przedsiębiorstwem 

► Infrastruktura ICT – infrastruktura teleinformatyczna, wykorzystywana na potrzeby technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

► Innowacyjność – zdolność i motywacja przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania  
i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, 
pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza także doskonalenie i rozwój istniejących 
technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych 
rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

► Integracja społeczna – proces włączania (np. poprzez działania aktywizujące) do podstawowej 
części społeczeństwa różnorodnych, zazwyczaj mniejszościowych grup społecznych, 
znajdujących się w stanie wykluczenia spowodowanego różnymi czynnikami 

► Internet, Sieć – globalna rozległa sieć informacyjna oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP 
[Transfer Control Protocol/Internet Protocol] – największa sieć komputerowa na świecie, złożona  
z tysięcy mniejszych sieci, łączy ośrodki akademickie, instytucje edukacyjne i rządowe, laboratoria 
badawcze, organizacje, itp. 

► Interoperacyjność – zdolność systemów informatycznych do efektywnej współpracy 
ukierunkowanej na zapewnienie dostępu do usług oferowanych z wykorzystaniem tych systemów 

► Kapitał intelektualny – ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, 
regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obecnego i przyszłego 
dobrostanu kraju 

► Kapitał ludzki – wiedza oraz umiejętności posiadane przez jednostki (obywateli dążących do 
samorealizacji poprzez własny rozwój), mające wartość ekonomiczną dla kraju 

► Know-how – zwrot pochodzący z języka angielskiego, określający konkretną wiedzę z danej 
dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś lub kompetencje w jakimś 
obszarze 

► Konkurencyjność – zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji, a w szerszym 
ujęciu, to zdolność do ekspansji lokowania na rynkach międzynarodowych dóbr i usług przy 
jednoczesnym zapewnieniu realnego wzrostu dochodów ludności w długim okresie. 
Konkurencyjność to także zdolność kraju do tworzenia i utrzymywania otoczenia, które sprzyja 
tworzeniu większej wartości dodanej przez przedsiębiorstwa i osiąganiu większego dobrobytu 
przez ludność 

► Misja – zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danego podmiotu na rzecz otoczenia, 
jednocześnie uzasadniający istnienie danego podmiotu; misja przekłada się na zadania, które 
musi zrealizować dany podmiot, aby osiągnąć założony cel 

► Plan działań – konkretyzacja wyznaczonych celów i kierunków rozwoju w określonym obszarze 
tematycznym. Przedstawia konkretne działania i zadania, które powinny zostać podjęte lub 
wypełnione, aby osiągnąć wyznaczony cel; wskazuje dostępne instrumenty realizacji zadań 
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► Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których 
zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej 
podpis elektroniczny (za Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) 

► Polityka społeczeństwa informacyjnego – polityka Wspólnoty Europejskiej, która kładzie nacisk 
na technologie informacyjne i komunikacyjne w promowaniu konkurencji przedsiębiorstw, 
sprawności usług, zatrudnieniu oraz spójności gospodarczej i społecznej. Jej celem jest 
umożliwienie wszystkim państwom członkowskim i ich regionom efektywnego korzystania z szans, 
jakie dają możliwości informacyjne 

► Rejestry publiczne – podstawa infrastruktury informacyjnej państwa. Rejestr, ewidencja, wykaz, 
lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez 
podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (za Ustawą o informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 marca 2005 r.) 

► Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym informacja stanowi znaczącą wartość 
ekonomiczną, społeczną i kulturową 

► Strategia - strategia wyraża cele długoterminowe (przedsiębiorstwa), odpowiadające generalnym 
kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji 
przyjętych celów (za Alfred DuPont Chandler) 

► Strategia Lizbońska – program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który ma na celu 
stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki 
na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę 
lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. Uchwalona 
została w 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie 

► Wskaźnik – miara celu, jaki ma zostać osiągnięty, zaangażowanych zasobów, uzyskanych 
produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, środowiskowych) 

► Wykluczenie cyfrowe – zjawisko podziału społeczeństwa na grupy mające dostęp do internetu 
i korzystające z nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz te pozbawione takiej 
możliwości. Wśród głównych aspektów zjawiska wymienia się: 

§ Brak umiejętności posługiwania się internetem, 
§ Problem kompetencji kulturowych (zwłaszcza aspekt językowy – zdecydowana większość 

treści cyfrowych jest dostępna wyłącznie w języku angielskim) 
§ Dostępność infrastruktury fizycznej umożliwiającej dostęp do Sieci, 
§ Aspekt globalny – fakt, że zasięg zjawiska pokrywa się generalnie z globalnym podziałem 

ekonomicznym i kulturowym na „bogatą Północ i biedne Południe” 
► Zrównoważony rozwój – tłumaczony także jako trwały, taki rozwój społeczno – gospodarczy,  

w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,  
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń 

► Usługi paneuropejskie – usługi obejmujące swym zakresem wszystkie kraje członkowskie Unii 
Europejskiej  

► Usługi publiczne – powszechnie dostępne usługi świadczone przez organy administracji 
publicznej dla ogółu obywateli oraz przedsiębiorstw  

► Wiedza – posiadane informacje, nabyte w drodze nauki lub doświadczenia oraz umiejętność ich 
zastosowania w odpowiednim kontekście 

► Wizja – koncepcja, opis stanu kraju w przyszłości, który zostanie osiągnięty przy założeniu 
wystąpienia sprzyjających warunków 

► Zasada neutralności technologicznej – zasada funkcjonowania państwa nakazującą jego 
organom stosowanie otwartych standardów technologicznych wszędzie tam, gdzie są one 
dostępne, w rezultacie gwarantującą każdemu dostawcy technologii możliwość stworzenia 
własnych rozwiązań technologicznych realizujących potrzeby państwa, a każdemu obywatelowi  
w relacji z państwem wolny wybór najodpowiedniejszego narzędzia spośród dostępnych w obrocie 
rozwiązań technologicznych. Wynikiem stosowania zasady neutralności technologicznej 
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(rezultatem, a nie przesłanką) jest brak preferencji i brak dyskryminacji jakiejkolwiek technologii  
z jakiejkolwiek przyczyny, który powinien być zapewniony w przypadku braku otwartego standardu 
w danej kategorii technologii (za http://www.standardy.org/) 

http://www.standardy.org/)
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Dodatek 1. Przegląd źródeł finansowania 
z uwzględnieniem przykładowych typów projektów 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

Budżet: 788 235 294 euro 

Cele: Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie 
dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych  
w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. 
Wsparcie w ramach priorytetu polega na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej 
infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy 
poszczególnymi platformami usług elektronicznych, portalami dziedzinowymi, 
rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne zaplecze dla 
elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców (back-
office). Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, 
jak i samorządowej.  
Zbudowana dzięki wsparciu infrastruktura zapewni podstawę do utworzenia 
centralnego archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów dla całej 
administracji publicznej w Polsce. Będzie to istotnym elementem poprawy  
i efektywności pracy administracji publicznej przy zwiększeniu przejrzystości jej 
działania.  
W ramach priorytetu przewiduje się uruchomienie następujących usług 
wspomagających świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli  
i przedsiębiorców: 
► Elektroniczny obieg spraw i dokumentów 
► Dostęp do rejestrów państwowych 
► Podpis elektroniczny i system elektronicznych tożsamości (eID) 
Wprowadzone rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. 
poprzez likwidację barier na styku biznes – administracja, a także przez zwiększenie 
możliwości wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. 
Przyczynią się także do ułatwienia kontaktu obywateli z administracją publiczną  
i załatwiania spraw.  
W ramach priorytetu tworzone będą dziedzinowe platformy e-usług na potrzeby obsługi 
przedsiębiorców. Zostaną one zintegrowane na centralnej platformie, umożliwiającej 
świadczenie e-usług w obszarach kluczowych dla działalności gospodarczej, takich jak 
np. rozliczenia podatkowe, cła, opłaty administracyjne, obrót towarowy i jego 
rozliczanie, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa zamówień publicznych, 
dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów) 
Rozwijane będą Polskie zasoby cyfrowe w Internecie, w szczególności te o istotnym 
znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, rozwoju 
przedsiębiorczości praz zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej. Przewidywane 
są przede wszystkim projekty dotyczące informacji publicznej (w tym informacji 
prawnej) oraz informacji wielojęzycznej w polskich serwisach internetowych. 
Dzięki wielokanałowemu charakterowi platform będą świadczone usługi przez internet, 
w oparciu o technologie mobilne (GSM/UMTS) oraz alternatywne kanały dostępu do 
internetu, jak np. telewizja cyfrowa. Elementem systemu będą również wielokanałowe 
platformy transakcyjne umożliwiające wnoszenie opłat administracyjnych, a także 
świadczenie usług pomocniczych wspierających wymianę towarów i usług (m.in. 
serwisy dotyczące finansów, kursów walut, notowań giełdowych). 
W ramach działania przewidziane jest również udostępnianie oraz upowszechnianie 
standardów elektronicznego komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także 
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

w obszarze administracja – przedsiębiorstwo (projekty szkoleniowe). 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

Typ 1: 
► Przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej wymianę danych 

pomiędzy dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi  
i urzędami. Infrastruktura obejmuje administrację wszystkich szczebli, 

► Budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej 
wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym, 

► Wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, 
► Informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do 

elektronicznych rejestrów, 
► Wdrażanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych tożsamości (eID), 
► Rozbudowa centralnej platformy usług elektronicznych 
Typ 2: 
► Budowa dziedzinowych platform e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców oraz 

obywateli w obszarach kluczowych dla działalności gospodarczej, jak  
np. rozliczenia podatkowe, cła opłaty administracyjne, obrót towarowy i jego 
rozliczanie, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa zamówień publicznych, 
dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów) oraz usług 
administracji dla obywateli, 

► Integracja platform dziedzinowych na centralnej platformie umożliwiającej 
świadczenie e-usług, 

► Budowa wielokanałowych platform transakcyjnych umożliwiających wnoszenie 
opłat administracyjnych, a także świadczenie usług pomocniczych wspierających 
wymianę towarów i usług (m.in. serwisy dotyczące finansów, kursów walut, 
notowań giełdowych), 

► Udostępnianie oraz upowszechnianie standardów elektronicznego komunikowania 
się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także w obszarze administracji – 
przedsiębiorstwo oraz administracja – obywatel (projekty szkoleniowe) 

Typ 3: 
Projekt systemowy polegający na realizacji działań związanych z koordynacją prac 
prowadzonych w ramach poszczególnych projektów typy 1 i 2. Będzie on polegać na 
zapewnieniu, tam gdzie jest to niezbędne, jednorodności tworzonych systemów oraz 
ich kompatybilności z innymi programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie 
regionalnym oraz programem operacyjnym obejmującym województwa polski 
wschodniej. Zapewni dostęp do pełnego zbioru danych o realizacji całego działania.  
W ramach projektu będą prowadzone również akcje promocyjne i informacyjne.  

Beneficjenci: ► Jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,  
► Instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, 
► Konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami 

pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – 
rozwojowymi 

► Władza Wdrażająca Programy Europejskie – wyłącznie dla projektu typu 3  
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Budżet: 1 415 864 941 euro 

Cele: Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia 
nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu 
oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier 
wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. 
Wsparcie działań w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej 
komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu.  
Wsparcie tworzenia i świadczenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie 
polegać na udzieleniu mikro i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą nie dłużej niż 1 rok dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia 
produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących różnych 
dziedzin. Priorytet przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm 
doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku usług elektronicznym 
będą mogli rozpocząć przedsiębiorcy o różnych specjalnościach.  
Wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między 
przedsiębiorstwami, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii  
w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane przedsięwzięciom typu B2B  
o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, 
prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. 
Niezbędnym uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom 
dostępu do internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie polegać na 
częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do internetu szerokopasmowego 
dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw 
domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności 
technologicznej. Dodatkowo będzie istniała możliwość zapewnienia niezbędnego 
sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków 
jego użytkowania – jak również uzyskanie pomocy technicznej przy instalowaniu 
sprzętu w domu. Istnieje również możliwość serwisowania ww. sprzętu oraz 
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wspierana 
będzie również działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na 
zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do internetu na odcinku tzw. „ostatniej mili” 
na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro i małych 
przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od 
dnia rejestracji, mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną  
i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia 
usług, 

► Projekt systemowy – wsparcie w formie dotacji dla Instytucji Wdrażającej na 
utworzenie i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego na potrzeby 
działań 8.1 i 8.2 oraz promowanie działania i informowanie potencjalnych 
beneficjantów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie kampanii 
informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie 
seminariów i konferencji 

► Przedsięwzięcia o charakterze technicznym (informatycznym), jak  
i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie 
elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. 
Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów 
informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji 
wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących 
przedsiębiorców, 

► Dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do internetu  
w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 93 z 118 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

► Pokrycie kosztów dostarczania, instalacji oraz serwisowania sprzętu 
komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych 
wskazanych przez projektodawcę 

► Zakup usługi dotyczącej przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera 
oraz korzystania z internetu dla użytkowników końcowych projektu 

► Dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia 
pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum  
z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania, 

► Dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem 
► Dofinansowanie budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej 

pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji internetu  
a grupą/grupami docelowymi. 

Beneficjenci: ► Mikro, mali i średni przedsiębiorcy,  
► Jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu 

terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi – na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie 
dostępu do internetu szerokopasmowego obywatelom, szczególnie 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, 
§ Instytucja Wdrażająca, 
§ Organizacje pozarządowe non-profit. 
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Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 300 140 776 euro 

Cele: Celem działania „Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej” jest: zwiększenie dostępu 
do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów 
peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. 
Integralnym elementem wspierania rozwoju regionalnego jest budowa społeczeństwa 
informacyjnego. Obecne uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego, rozwój 
nauki i techniki wymagają ciągłej wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz 
sprawniejszych i szybszych systemów łączności. W tym celu niezbędna jest 
rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, zwłaszcza stworzenie 
infrastruktury internetu szerokopasmowego, szczególnie na obszarach małych miast  
i wsi z terenu Polski Wschodniej. Z uwagi na fakt, iż problemem budowy 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie jest wyłącznie technologia, ale i brak 
umiejętności skutecznego posługiwania się internetem, a wśród przedsiębiorców 
wciąż słabe jest przekonanie, co do potrzeby i zasadności umieszczania informacji  
o działalności firm w Internecie, koniecznym staje się, aby budowie infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyły również 
działania edukacyjno – informacyjne. 
W ramach działania planowane jest przygotowanie, a następnie wdrożenie 
kompleksowego projektu w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który swoim 
zasięgiem obejmował będzie regiony Polski Wschodniej (w skład tzw. Polski 
Wschodniej wchodzą następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie). Projekt składać się będzie z dwóch 
komponentów dotyczących: 
► Budowy ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się z 5 

regionalnych sieci szkieletowych województw Polski Wschodniej 
► Szkolenia osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” – jako uzupełnienie 

działania. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa bądź rozbudowa ponadregionalnej sieci szkieletowej dla korzystania  
z internetu szerokopasmowego z punktami dostępowymi w każdej gminie 

► Opracowanie i organizacja szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym w Polsce Wschodniej, które będą korzystać z infrastruktury tworzonej  
w ramach Działania. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego 
► Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
► Przedsiębiorcy 
► Organizacje pozarządowe 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1 

 

Strona 95 z 118 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 

Budżet: 120 044 225 euro 

Cele: ► Poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu na terenie 
Województwa Dolnośląskiego. 

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

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa/rozbudowa regionalnych sieci szkieletowych  
► Budowa/rozbudowa sieci dostępowych do sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci 

szerokopasmowych, w tym wyposażenia regionalnych/lokalnych centrów 
zarządzania sieciami 

► Wdrażanie bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu 
► Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 

(m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz 
doświadczeń 

► Przedsięwzięcia na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym związane  
z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych zwiększających 
dostępność i stopień zaawansowania usług świadczonych drogą elektroniczną, 
zwłaszcza projekty dotyczące: interoperacyjnych e-usług opartych na ICT, 
systemów informacyjnych w tym platform e-usług i portali dedykowanych, 
tworzenia nowych i udoskonalania istniejących cyfrowych baz danych oraz 
systemów elektronicznej archiwizacji, zakupu wyposażenia niezbędnego  
do wdrożenia i administrowania elektronicznymi usługami, przedsięwzięć  
z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, 
konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń 

► Ponadto jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej będą mogły 
realizować projekty, których celem będzie wprowadzenie elektronicznych usług 
publicznych dotyczące: budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury 
teleinformatycznej, budowy zintegrowanych systemów informatycznych 
administracji publicznej wspomagających zarządzanie (back-office), wdrażania 
elektronicznego podpisu/obiegu spraw i dokumentów. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
► Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 
► Administracja rządowa 
► Organizacje pozarządowe 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 
► Związki i porozumienia instytucji kultury 
► Szkoły wyższe 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 
► Przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Priorytet 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 73 842 649 euro 
Cele: ► Stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych. 
► Stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych. 
► Zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

w gospodarce. 
Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych 
sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. 

► Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla 
tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych 
/informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. 

► Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania 
sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. 

► Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia 
regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. 

► Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ICT. 
► Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne 

urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu  
z projektami budowlanymi. 

► Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych 
punktów dostępu do internetu (PIAP-ów). 

► Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów 
informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu 
narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz 
platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa 
obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki oraz unifikacji 
systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów. 

► Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług  
z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania, 
dedykowanych infomatów). 

► Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających 
interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel-uczeń-rodzice 

► Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią 
element realizacji projektów wymienionych powyżej. 

► Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności 
gospodarczej za pomocą sieci. 

► Reorganizacja przedsiębiorstw tak, by realizacja zadań pracowników 
wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania 
pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy 
wykorzystaniu mediów elektronicznych – internetu. 

► Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój 
gospodarczy firm z sektora MŚP. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia. 
► Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawna 
► Administracja rządowa. 
► Szkoły wyższe. 
► Jednostki naukowe. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Priorytet 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
► Instytucje kultury. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

(niewymienione wyżej). 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Lokalni przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący budowę lub rozbudowę 

regionalnych/lokalnych sieci szerokopasmowych na obszarach poza 
zainteresowaniem innych operatorów (obszary wykluczenia cyfrowego). 

► Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne,  
w których większość udziałów lub akcji posiada województwo kujawsko-
pomorskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny, Skarb Państwa  
lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
realizujące zadania na podstawie odrębnej umowy, zawartej z jednostką 
samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-
prywatnego). 

► Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet: 69 430 000 euro 

Cele: Celem działania jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz 
wykorzystania technik informacyjnych. Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej 
na wiedzy wymaga rozbudowy sieci informatycznych, a także zwiększenia dostępu  
i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

Kategoria I. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie 
regionalnym 
► Budowa lub rozbudowa regionalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających 

ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi. 
► Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania 

sieciami regionalnymi. 
► Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacją 

zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki 
na poziomie regionalnym. 

► Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego 
obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów 
baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego. 

► Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu jako element szerszego 
projektu, tj.: aktywne – Telecentra, pasywne - do których zaliczamy Infomaty, 
model pośredni - różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do internetu dla 
poprawy efektywności celów statutowych instytucji i organizacji pożytku 
publicznego, hotspoty. 

► Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej  
i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji 
kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów). 

► Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji 
zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 
zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów). 

► Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP). 
► „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny”. 
Kategoria II. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie 
lokalnym 
► Budowa lub rozbudowa lokalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających  

ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi. 
► Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania 

sieciami lokalnymi. 
► Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacją 

zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki 
na poziomie lokalnym. 

► Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego 
obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju 
elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. 

► Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu jako elementu szerszego 
projektu, tj.: aktywne – Telecentra, pasywne - do których zaliczamy Infomaty, 
model pośredni - różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do internetu dla 
poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji 
pożytku publicznego, hotspoty. 

► Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej  
i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji 
kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów). 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne 
► Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji 

zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 
zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów). 

► Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP). 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego. 
► Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
► Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną. 
► Szkoły wyższe. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych. 
► Jednostki naukowe, które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod 

warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich 
podmiotów. 

► Straż Pożarna, Policja. 
► Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie 

publiczno – prywatnym. 
► Regionalne i lokalne organizacje turystyczne działające nie w celu osiągnięcia 

zysku. 
► Administracja rządowa – w zakresie realizacji projektu kluczowego w ramach 

Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 
2007 - 2013: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny”. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 

Priorytet 1, 
Działanie 1.3 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 34 597 116,45 euro 

Cele: Budowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa regionalnych sieci szkieletowych. 
► Budowa sieci dostępowych do sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci 

szerokopasmowych. 
► Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych 

centrów zarządzania sieciami. 
► Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
► Tworzenie systemów informacji przestrzennej. 
► Przygotowanie instytucji publicznych, w szczególności lokalnej i regionalnej 

administracji samorządowej ochrony zdrowia oraz edukacji do elektronicznego 
obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju 
elektronicznych usług dla ludności. 

► Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu. 
► Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w szkołach 

wyższych (e-edukacja). 
► Tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu 

transportu miejskiego, turystyki, kultury, środowiska przyrodniczego. 
► Digitalizacja dóbr kultury i udostępnianie ich w Internecie. 
► Realizacja kompleksowych projektów, obejmujących dwa lub więcej  

z wymienionych powyżej projektów. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego. 
► związki, stowarzyszenia i porozumienia (JST). 
► Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną. 
► Publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
► Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej niespełniające kryteriów MŚP. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły. 
► Placówki oświatowe. 
► Jednostki naukowe. 
► Instytucje kultury. 
► Jednostki Lasów Państwowych. 
► Jednostki sektora finansów publicznych (inne niż JST) posiadające osobowość 

prawną. 
► Partnerstwa Publiczno-Prywatne. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet:  82 878 428 euro 

Cele: Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania 
zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów 

► Budowa lub rozbudowa lokalnych/regionalnych bezpiecznych sieci 
szerokopasmowych współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi  
/ krajowymi. 

► Budową, przebudową lub wyposażeniem inwestycyjnym (w tym oprogramowaniem) 
centrów zarządzania i przetwarzania danych elektronicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem hurtowni danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. 

► Budowa i rozbudowa lokalnych, szerokopasmowych sieci dostępowych poza 
obszarami miejskimi. 

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu (aktywne, pasywne i modele 
pośrednie). 

► Budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb 
elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow) oraz 
modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej. 

► Budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających 
dostęp przez internet do usług publicznych. 

► Budowa systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny, elektroniczna 
pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych). 

► Tworzenie oraz rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych (w tym 
geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS). 

► Inwestycje w usługi lub aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja,  
e-kształcenie, w tym usprawnienie informatyczne działalności służb publicznych  
w zakresie użyteczności publicznej. 

► Rozwój telefonii internetowej do zastosowania w instytucjach administracji 
publicznej. 

► Zakupy inwestycyjne oraz ich wdrożenie umożliwiające świadczenie usług on-line 
przez MŚP przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (np. e-handel, edukacja 
i szkolenia, tworzenie sieci). 

► projekty w zakresie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, których efektem 
jest realizacja procesów biznesowych (typu B2B) w formie elektronicznej 
obejmujących maksymalnie dwa MŚP. 

Beneficjenci ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną. 
► Szkoły wyższe. 
► Przedsiębiorcy. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
► Administracja rządowa. 
► Przedsiębiorcy. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

Priorytet 1, 
Działanie 1.2 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 85 444 228 euro 

Cele: Wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej  
i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie 
wykorzystania internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) do świadczenia usług publicznych. 
Zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu poprzez 
rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia 
obywateli. 
Wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa lub rozbudowa i modernizacja lokalnych lub regionalnych sieci 
szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub 
krajowymi, także w oparciu o technologię bezprzewodową. 

► Budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu do internetu (aktywnych – 
w formie telecentrów, pośrednich - PIAP-ów umieszczonych w miejscach takich jak 
np. biblioteki publiczne, urzędy gminne czy ośrodki kultury). 

► Budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i identyfikacji użytkowników, 
klientów usług publicznych, w tym rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego. 

► Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie 
administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki 
komunalnej. 

► Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z wykorzystaniem 
technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych 
systemów obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, 
systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów 
transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, geograficzne 
systemy informacji przestrzennej. 

► Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych 
(również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz 
danych zasobów cyfrowych). Elementem projektu może być budowa, zakup lub 
rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści 
cyfrowych. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
► Parki narodowe i krajobrazowe. 
► PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Jednostki naukowe. 
► Instytucje kultury. 
► Szkoły wyższe. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Instytucje otoczenia biznesu. 
► Partnerstwa Publiczno-Prywatne. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Priorytet 2 Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 

Budżet: 281 650 138 euro 

Cele: ► Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez: wzmocnienie tworzenia 
społeczeństwa informacyjnego, rozwój infrastruktury łączności elektronicznej  
i technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

► Rozwój e-usług dla obywateli. Region cechuje słaby rozwój e-usług na wszystkich 
stopniach zaawansowania. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie 
mieszkańcom województwa mazowieckiego powszechnego dostępu do usług 
online na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza świadczonych przez 
administrację lokalną i regionalną.  

► Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w MSP. Rozwój gospodarczy regionu związany jest silnie  
z poziomem innowacyjności firm sektora ICT oraz zdolnością firm z branż 
użytkujących ICT do wykorzystania tych technologii w produkcji oraz usługach. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią 
szerokopasmową na poziomie centralnym. 

► Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu 
wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. 

► Rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych. 
► Publiczne Punkty Dostępu do internetu (PIAP). 
► Budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 

regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną. 
► Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym. 
► Budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów 

transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
(transmisja satelitarna, droga radiowa). 

► Informatyzacja instytucji publicznych. 
► Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, 

ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-government oraz zwiększających 
dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office). 

► Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji 
publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). 

► Elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, 
rozwój zasobów cyfrowych realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz podległe im jednostki organizacyjne. 

► E-usługi w administracji publicznej. 
► Elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID). 
► E-usługi świadczone przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz 

mieszkańców regionu. 
► Tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką,  

e-konsultacjami, w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia 
bezpieczną wymianę danych o pacjentach. 

► Zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,  
w tym: zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP 
(Enterprise Resource Planning) oraz systemów wspomagających zarządzanie 
relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management). 

► Usługi doradcze dotyczące zastosowania i wykorzystania technologii 
informatycznych w przedsiębiorstwie. 

► Budowa lub przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Priorytet 2 Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną. 
► Jednostki naukowe. 
► Szkoły wyższe. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia -

zakontraktowane z NFZ. 
► Instytucje Otoczenia Biznesu. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
► Spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. 
► Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet: 50 275237,39 euro 

Cele: Stworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT  
w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców 
regionu oraz promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów 
informacyjnych usług e-goverment na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa, rozbudowa regionalnych i lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych 
sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi. 

► Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla 
tworzenia i unowocześniania sieci oraz systemów telekomunikacyjnych  
i informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. 

► Budowa i rozbudowa oraz wyposażenie centrów zarządzania sieciami 
regionalnymi i lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. 

► Budowa i rozbudowa oraz wyposażenie obiektów na rzecz tworzenia 
regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego 
(np. inkubatorów ICT). 

► Zakupy wyposażenia oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych 
punktów dostępu do internetu (PIAP-ów). 

► Budowa i unowocześnianie zintegrowanych lub tematycznych systemów 
informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu 
narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz 
platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa 
obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki. 

► Zakupy wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem 
narzędzi ICT (w tym np. zakup sprzętu i oprogramowania, dedykowanych 
infomatów). 

► Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią 
element realizacji innych projektów. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
► Szkoły wyższe. 
► Administracja rządowa. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonujące usługi publiczne,  

w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, 
gmina, miasto, związek międzygminny, Skarb Państwa lub podmioty wybrane  
w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, realizujące zadania na 
podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu 
terytorialnego. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

Priorytet 3 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet: 95 024 745 euro 

Cele: Zmniejszanie zapóźnień technologicznych i informatycznych w zakresie rozwoju 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Rozwój infrastruktury, który przyczyni 
się do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienie dostępu do edukacji, 
przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”, m.in. na obszarach 
wiejskich i małych miast oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► E-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie,  
e-edukacja). 

► E-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, 
podpis elektroniczny. 

► Budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub 
lokalnym. 

► Tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu 
regionalnego i lokalnego. 

► Budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych 
współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub 
krajowym. 

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu. 
► Budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, 
radiowa. 

► Budowa, rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi  
i regionalnymi. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
► Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
► Szkoły wyższe. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
► Partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: 
► Organizacje pozarządowe. 
► Jednostki naukowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Przedsiębiorcy. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet: 59 878 389 euro 

Cele: Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie 
dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury 
teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą 
warunków dostępu do internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług):  
e-business, e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach 
wiejskich i w małych miastach. Realizacja Osi odbywać się będzie poprzez budowę 
regionalnych i lokalnych sieci teleinformatycznych, tworzenie Publicznych Punktów 
Dostępu do internetu, zakup i wdrożenie platform elektronicznych świadczących  
e-usługi na poziomie regionalnym i lokalnym, zakup i wdrożenie systemów back-
office, systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz stosowania 
podpisu elektronicznego, a także tworzenie Geograficznych Systemów Informacji 
Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego. Celem szczegółowym jest zatem 
wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców 
województwa oraz wyrównywanie dysproporcji w dostępie do internetu oraz innych 
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Działania te przyczynią się do 
pełniejszej informatyzacji regionu. Upowszechnią dostęp do infrastruktury komunikacji 
i usług elektronicznych. Tym samym stworzone zostaną warunki umożliwiające 
współczesną komunikację. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa infrastruktury dostępu obywateli do szerokopasmowego internetu tzw. 
„ostatnia mila”. 

► Budowa regionalnych i lokalnych sieci teleinformatycznych. 
► Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu. 
► Tworzenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu 

regionalnego i lokalnego. 
► Zakup i wdrożenie systemów back-office-owych umożliwiających sprawny  

i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej. 
► Zakup i wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług 
administracji elektronicznej (e-administracja) na poziomie wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym zwiększających zakres oraz dostępność usług 
świadczonych drogą elektroniczną (frontoffice). 

► Zakup i wdrożenie systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych 
oraz wdrożenie podpisu elektronicznego. 

► Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia 
poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (e-zdrowie), w tym m.in. 
sprawozdawczość medyczna, sprawozdawczość w zakresie rozliczeń 
finansowych, elektroniczna karta zdrowia, e-recepty, a także usług 
informacyjnych, np.: telekonsultacje, rejestracja przez internet itp. 

► Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji 
wspierających wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego 
(e-nauka) takie jak, np.: specjalistyczne systemy dla niepełnosprawnych, 
doskonalenie zawodowe dorosłych, systemy wspierające edukację trzeciego 
wieku oraz wspieranie edukacji szkolnej i studiów wyższych. 

► Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia  
i edukacji w celach sprawnego zarządzania. 

► Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w e-bezpieczeństwie 
poprzez zastosowanie aplikacji do przesyłu informacji o zagrożeniach, np.: 
monitoring wizyjny, struktury antykryzysowe, powiadamianie służb. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne 
► Elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – elektroniczne platformy 

usług, rozwój zasobów cyfrowych, w tym: budowa, wdrożenie i rozwój platformy 
systemu e-learning’owego, rozwój regionalnych zasobów cyfrowych promujących 
zdrowie (w tym m.in. sieć szpitali, uzdrowisk, świadczonych usług), rozwój 
zasobów cyfrowych m.in. promujących turystykę, kulturę regionu, tj. cyfrowe 
zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy informacji 
turystycznej i kulturalnej oraz usług elektronicznych w zakresie kultury i turystyki 
(e-kultura, e-turystyka), a także cyfrowa mapa hydrograficzna, transportowa, 
zarządzania kryzysowego, obszarów inwestycyjnych, stworzenie podstaw 
systemowych, organizacyjnych i instytucjonalnych do wspierania rozwoju rynków 
elektronicznych (platforma e-biznes), tworzenie wirtualnego inkubatora 
przedsiębiorczości, którego celem będzie obsługa i wsparcie nowo powstających 
wirtualnych przedsiębiorstw. 

► Tworzenie aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na odległość 
(telepraca) oraz e-biznes. 

► Budowa sieci jako niezbędny element wyżej wymienionych typów projektów. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST. 
► Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
► Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego działające nie w celu 

osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, 
związki, porozumienia i stowarzyszenia JST. 

► Podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy 
zawartej z JST. 

► Podlaski Urząd Wojewódzki. 
► Terenowe jednostki administracji rządowej i jednostki podległe. 
► Jednostki sektora finansów publicznych, w tym policja i straż pożarna. 
► Organizacje pozarządowe działające nie w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia, fundacje, kościoły. 
► Jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe. 
► Szkoły wyższe, podmioty prowadzące działalność w zakresie oświaty i edukacji. 
► Placówki medyczne działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Instytucje kultury. 
► Porozumienia, stowarzyszenia i związki podmiotów wymienionych powyżej, 

reprezentowane przez lidera. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

Priorytet 2 Społeczeństwo wiedzy 

Budżet: 82 606 137 euro 

Cele: Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy. Zapewnienie 
powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych 
oraz informacji oferowanych poprzez internet dla mieszkańców, przedsiębiorców, 
inwestorów, turystów, a także instytucji życia publicznego – po jak najniższych 
kosztach.  
Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej 
szkół wyższych. Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów służących 
prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym 
laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni 
komputerowych, bibliotek, wraz z wyposażeniem tych obiektów oraz niezbędnym 
zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów; W ramach projektów możliwa 
będzie budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej szkół wyższych (np. campusów, 
akademików, stołówek) wraz z wyposażeniem tych obiektów. 

► Wyposażenie obiektów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w tym zakup 
oprogramowania i sprzętu komputerowego.  

► Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących regionalnych oraz 
miejskich informatycznych sieci szkieletowych, w szczególności w oparciu  
o technologię światłowodową. 

► Budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących lokalnych, 
szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi,  
w szczególności w oparciu o technologię bezprzewodową. 

► Budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących miejskich, 
szerokopasmowych sieci dostępowych (METRO Ethernet) umożliwiających 
transmisję danych multimedialnych. 

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz internetu 
(PIAP-y, Hot-Spoty). 

► Rozwój telefonii internetowej (VoIP) do zastosowania w instytucjach publicznych. 
► Wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji 
elektronicznej (e-Administracja) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także wsparcie przebudowy zaplecza 
administracji (back-office) umożliwiające sprawny i bezpieczny dostęp do 
zasobów danych i informacji publicznej (tj. systemy elektronicznego obiegu 
dokumentów). 

► Podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz 
wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej. 

► Zastosowanie w edukacji nowoczesnych technologii informacyjnych, 
wspierających wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego 
(e-Edukacja) takie jak: specjalizowane systemy dla niepełnosprawnych, 
doskonalenie zawodowe dorosłych, systemy wspierające edukację trzeciego 
wieku oraz wspieranie edukacji szkolnej i studiów wyższych. 

► Rozwój regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu, 
tj. cyfrowe zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy 
informacji turystycznej i kulturalnej, oraz usług elektronicznych w zakresie kultury  
i turystyki (e-Kultura, e-Turystyka). 

► Zastosowanie w ochronie zdrowia technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (e-Zdrowie), w tym m.in. 
sprawozdawczości medycznej, sprawozdawczości w zakresie rozliczeń 
finansowych, elektronicznych kart zdrowia, e-Recept, a także usług 
informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez internet itp. 
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Priorytet 2 Społeczeństwo wiedzy 

Beneficjenci: ► JST, ich związki i stowarzyszenia. 
► Szkoły wyższe. 
► Jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk. 
► Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione powyżej, 

prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (w tym 

m.in. straż pożarna, policja). 
► Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
► Administracja rządowa. 
► Partnerzy społeczni i gospodarczy. 
► Instytucje kultury. 
► Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie ubezpieczeń 

zdrowotnych. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 

Budżet: 191 735 294 euro 

Cele: Zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do 
internetu. 
Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci szkieletowych.  

► Budowa i przebudowa sieci dostępowych.  

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP).  

► Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi 
w infrastrukturę teleinformatyczną.  

► Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, 
ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government, zwiększających zakres oraz 
dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).  

► Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji 
publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

► Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane 
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.  

► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.  

► Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

► Szkoły wyższe publiczne. 

► Organy administracji rządowej. 

► Policja, Straż Pożarna. 

► Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-7 reprezentowane przez lidera.  

► Podmioty działające na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

Priorytet 2, 
Działanie 2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 34 155 636 euro 
Cele: Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie 
dostępu do internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych  
i Komunikacyjnych (ICT). Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w regionie, 
mająca na celu upowszechnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego 
internetu, oraz umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informatycznych (w tym: VOIP, wideokonferencje, usługi typu Triple Play itp.). 
Wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających 
bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom (w tym: monitoring, sterowanie 
sygnalizacją itp.). Rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych (wspomagania 
zarządzania, promocji, telemedycyna, baz danych, portali internetowych, systemów 
elektronicznego obiegu dokumentów) na wszystkich szczeblach jednostek samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej oraz jednostek im podległych, e-administracji  
e-learning, e-zdrowie, telemedycyna. Budowanie systemów informacji geograficznej 
(GIS). Podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci. Wdrażanie technik 
informacyjnych wspierających innowacyjność i rozwój badań.  

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom (np. 
monitoring, sterowanie sygnalizacją, telemedycyna). 

► Budowa i rozbudowa regionalnych i lokalnych bezpiecznych sieci 
szerokopasmowych. 

► Budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 
lokalnymi i regionalnymi (np. szerokopasmowy internet, VOIP, wideokonferencje 
itp.). 

► Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych i jednostek im 
podległych do wykorzystania technik informatycznych (w tym: systemy 
elektronicznego obiegu dokumentów, GIS, portali internetowych itp.), archiwizacji 
dokumentów, oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego. 

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu oraz innej infrastruktury 
upowszechniającej dostęp do e-usług (np. hotspoty).  

► Systemy monitorowania, sterowania i sygnalizacji.  
► W ramach działania realizowany będzie projekt: „Kontynuacja e-świętokrzyskie” – 

rozbudowa infrastruktury informatycznej. 
Beneficjenci: ► Samorząd województwa, samorządy lokalne - powiatowe i gminne lub jednostki 

organizacyjne działające w ich imieniu. 
► związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
► szkoły wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze. 
► publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest 

samorząd terytorialny (województwo, powiat, gmina), działające w publicznym 
systemie ochrony zdrowia. 

► jednostki sektora finansów publicznych. 
► instytucje użyteczności publicznej. 
► organizacje pozarządowe działające nie dla osiągnięcia zysku. 
► stowarzyszenia, fundacje. 
► jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usługi użyteczności 

publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego. 
► Policja, Straż Pożarna. 
► Lasy Państwowe. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury 

Priorytet 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 108 410 103 euro 

Cele: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu zainteresowanym 
gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, jednostkom administracji, instytucjom 
edukacyjnym na obszarze całego województwa, szczególnie tam gdzie nie są 
opłacalne inwestycje prywatnych inwestorów. 
Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz szybkie powiększenie 
wartościowych i potrzebnych treści w Internecie, którymi będą zainteresowani 
mieszkańcy oraz przedsiębiorcy Warmii i Mazur. 
Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla małych średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.  
Poprawa dostępu MŚP do Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych oraz ich 
wydajne użytkowanie. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci szerokopasmowego dostępu do 
internetu na poziomie osiedla, kampusu uniwersyteckiego lub szkolnego, 
sołectwa, miasta/wsi, gminy, powiatu, a także grup gmin i/lub powiatów 
tworzących wspólne projekty. 

► Rozbudowa sieci światłowodowej na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu 
synergii z prowadzonymi publicznymi inwestycjami w zakresie budowy, 
rozbudowy i remontów dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, itp. 

► Budowa bezprzewodowych sieci szerokopasmowego dostępu do internetu przy 
wykorzystaniu częstotliwości przyznawanych w drodze konkursu przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej (UKE), lub poprzez nabycie takich praw do 
potrzebnych częstotliwości w inny sposób. 

► Tworzenie nowych i dalszy rozwój istniejących sieci publicznych punktów 
zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu. 

► Tworzenie i rozbudowa platform zarządzania siecią informatyczną oraz 
elektronicznych systemów obsługi użytkowników sieci w zakresie zarządzania 
dostępem, bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezproblemowej wymiany danych  
i interoperacyjności systemów informatycznych.  

► Tworzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających obiektywne testowanie 
jakości, bezpieczeństwa i interoperacyjności platform i systemów 
informatycznych. 

► Projekty indywidualne, tj.: „Rozbudowa szerokopasmowego dostępu do internetu 
 i sieci PIAP – ów w woj. warmińsko – mazurskim” oraz „Budowa 
szerokopasmowej sieci światłowodowej w Elblągu”. 

► Rozwój i promocja e-usług publicznych bazujących na nowoczesnej i sprawnej  
e-administracji, budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi 
publiczne w zakresie administracji publicznej, turystyki, gospodarki komunalnej  
w tym portali oraz tematycznych modułów i serwisów informacyjnych, sprawnej 
organizacji. wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi obywateli (front-office) 
oraz zapewnienia interoperacyjności systemów, projekty wymiany informacji oraz 
e-obiegu dokumentów w zakresie administracji systemów elektronicznej 
archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, 
budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami 
administracji publicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej. Projekty 
powinny uwzględniać w swoim harmonogramie i budżecie zadania w zakresie 
pozyskania i przełożenia treści, zasobów informacyjnych oraz danych: 
tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie 
analogowej na formę cyfrową. 

► Rozwój i promocja serwisów w zakresie e-zdrowia umożliwiających powszechny  
i tani dostęp do informacji i serwisów dotyczących zdrowia. Projekty powinny 
uwzględniać możliwości wykorzystania infrastruktury informatycznej do 
monitoringu stanu zdrowia obywateli, powiadamiania o zagrożeniach dla życia  
i zdrowia oraz rozwoju konsultacji on-line. 
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Priorytet 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
► Budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i identyfikacji użytkowników, 

klientów usług publicznych, w tym rozbudowa Infrastruktury Klucza 
Publicznego(PKI (ang. Public Key Infrastructure) – Infrastruktura Klucza 
Publicznego. Jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą 
urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów 
(użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt). 

► Rozwój i promocja serwisów w zakresie e-edukacji i e-oświaty umożliwiających 
powszechny i tani dostęp mieszkańców do informacji i serwisów dotyczących 
edukacji szkolnej i akademickiej, a także edukacji pozaszkolnej  
i pozaakademickiej (long-life-learning). 

► Projekty pozyskania lub/i przełożenia treści zasobów informacyjnych oraz danych: 
tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych  
w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów 
bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych). 
Elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa systemów 
digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych. 

► Tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

► Rozwój i promocja e-usług umożliwiających na Warmii i Mazurach budowanie  
i rozwój regionalnej i lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, w tym budowa lub 
rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w zakresie e-handlu, turystyki, 
tworzenia sieci kooperacji między przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu 
narzędzi i platform elektronicznych. Tworzenie lub uczestnictwo w Wirtualnych 
Organizacjach Sieciowych (Network-Virtual-Organisation NVO).  

► Tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP 
prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office), 
sprawnej obsługi klientów (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności 
systemów. Projekty w zakresie integracji działań biznesowych między 
kooperującymi firmami, wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, 
systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, 
integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy 
MŚP i ich kontrahentami.  

► Tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych oraz usług on-line dla 
firm. 

► Budowa bazy dydaktyczno – laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, 
centrach i instytucjach szkoleniowych oraz uczelniach wyższych. 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
► PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
► Szkoły wyższe. 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Administracja rządowa. 
► Mali i średni przedsiębiorcy. 
► Instytucje otoczenia biznesu. 
► Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 

Priorytet 2, 
działanie 2.7 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

Budżet: 194 050 000 euro 

Cele: Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby 
wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych  
i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury 
teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz 
lokalnymi systemami informatycznymi. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych  
i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi 
lub krajowymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia 
sieciowe, np. teletransmisja, routery, firewalle, przełączniki, itp.; kanalizacja 
teletechniczna, maszty, budynki, pomieszczenia, światłowody). 

► Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu 
wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym 
(oprogramowanie platformy elektronicznej, komputery i urządzenia sieciowe, 
urządzenia do podpisu elektronicznego). 

► Projekty infrastrukturalne związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. 
lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, 
oświaty, rynku pracy, gospodarki komunalnej), do elektronicznego obiegu 
dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów (digitalizacja nie stanowi 
kosztu kwalifikowanego) oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności, w tym  
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego; (oprogramowanie obiegu 
dokumentów i archiwizacji, komputery i urządzenia sieciowe, serwery, urządzenia 
peryferyjne, budynek/lokal – dostosowanie pomieszczeń dla realizacji projektu).  

► Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu (także hot-spotów) oraz 
infokiosków np. w obiektach publicznie dostępnych (na przykład: bibliotekach 
publicznych, domach kultury, szkołach, szkołach wyższych, świetlicach 
gminnych), z połączeniem szerokopasmowym; (oprogramowanie użytkowe, 
komputery i urządzenia sieciowe oraz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu, 
budynek/lokal wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu).  

► Budowa Systemów Informacji Przestrzennej dla gromadzenia, integracji  
i udostępniania poprzez internet aktualnych danych przestrzennych wraz  
z usługami wspomagającymi zarządzanie na szczeblu jednostek samorządowych 
(integracja i wspólna prezentacja warstw informacyjnych, ortofotomapy, cyfrowych 
map różnej skali, planów miast). 

► Projekty z zakresu telemedycyny: dostarczenie szpitalom i innym placówkom 
medycznym połączeń szerokopasmowych dla realizacji usług telemedycznych  
w Wielkopolsce, wyposażenie placówek medycznych w niezbędną aparaturę  
i oprogramowanie umożliwiające realizację zdalnych konsultacji telemedycznych. 

► Projekty infrastrukturalne z zakresu e-edukacji, tj: stworzenie i udostępnianie 
łączy do kształcenia na odległość i doskonalenia zawodowego, dotyczące 
rozszerzenia dostępu studentom do nowoczesnych narzędzi i technik 
informacyjnych, w tym zwłaszcza internetu szerokopasmowego, z wyłączeniem 
projektów kwalifikujących się do PO IiŚ, dostarczenie szkołom i innym placówkom 
edukacyjnym połączeń szerokopasmowych dla realizacji usług edukacyjnych  
w Wielkopolsce, tworzenie pracowni komputerowych, (sieciowanie, 
oprogramowanie, zakup komputerów). 

► Projekty dotyczące regionalnych i lokalnych zasobów cyfrowych promujących 
kulturę i turystykę regionu: stworzenie, udostępnienie systemu, wdrożenie 
systemu, zakup oprogramowania dotyczącego digitalizacji zasobów 
bibliotecznych, archiwalnych, filmowych i muzealnych (koszty digitalizacji nie 
stanowią kosztu kwalifikowanego), tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, 
fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych). 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 

Priorytet 2, 
działanie 2.7 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego. 
► Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
► Szkoły wyższe. 
► Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki 

oświatowe. 
► Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach 

pozaszkolnych. 
► Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 
► Organizacje pozarządowe. 
► Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
► Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
► Instytucje kultury. 
► Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym 

systemie ochrony zdrowia. 
► Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne  

w publicznym systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę stacjonarną (szpitale). 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

Priorytet 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Budżet: 56 000 000 euro 

Cele: Rozwój oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego 
dostępu do internetu. Wsparcie inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy  
i przebudowy szkieletowych i dostępowych regionalnych sieci szerokopasmowych  
w oparciu o technologię światłowodową i technologię bezprzewodową oraz tworzenie 
Publicznych Punktów Dostępu do internetu. 
Rozwój systemów informatycznych i e-usług, rozwój aplikacji i systemów 
informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych 
drogą elektroniczną. Realizacja przedsięwzięć zakładających tworzenie bezpiecznych 
sieci i systemów informatycznych, rozwój systemów informacji przestrzennej, 
tworzenie oraz wdrożenie usług publicznych dla ludności świadczonych on-line, 
służącej poprawie dostępu do informacji publicznej. Rozwój aplikacji i systemów 
informatycznych oraz usług publicznych on-line dla obywateli. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Budowa, rozbudowa lokalnych lub regionalnych szkieletowych i dostępowych 
bezpiecznych sieci szerokopasmowych współdziałających ze szkieletowymi 
sieciami regionalnymi lub krajowymi. 

► Tworzenie otwartych publicznie punktów umożliwiających dostęp do internetu za 
pomocą sieci bezprzewodowej – tzw. Hotspot-ów. 

► Wyposażenie centrów zarządzania sieciami szerokopasmowymi w niezbędną 
infrastrukturę informatyczną. 

► Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu (PIAP-ów). 
► Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów informatycznych wspomagających 

zarządzanie w administracji publicznej. 
► (np. elektroniczny obieg spraw i dokumentów). 
► Tworzenie aplikacji i systemów informatycznych w instytucjach ochrony zdrowia  

i edukacji wspomagających zarządzanie. 
► Tworzenie interoperacyjnych 28 systemów informatycznych służących do 

wymiany danych między instytucjami sektora publicznego. 
► Podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz 

wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej. 
► Wsparcie rozwoju i stosowania telefonii internetowej w administracji publicznej. 
► Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów udostępniających rejestry publiczne, 

treści cyfrowe on-line przez instytucje sektora publicznego. 
► Tworzenie i rozwój Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej na 

poziomie regionalnym i lokalnym. 
► Budowa oraz wdrożenie systemów informatycznych na poziomie regionalnym  

i lokalnym, zwiększających zakres dostępności usług publicznych dla obywateli 
świadczonych drogą elektroniczną. 

► Usługi i aplikacje dla obywateli (np. e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja,  
e-integracja). 

Beneficjenci: ► Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
► Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną. 
► Szkoły wyższe. 
► Jednostki naukowe. 
► Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe). 
► Partnerstwa ww. podmiotów reprezentowane przez lidera. 
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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  
Norweski Mechanizm Finansowy  

Priorytet  Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania 
z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa 

Budżet: 133 480 000 euro 

Cele: Celem priorytetu jest zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy 
lądowej, morskiej i powietrznej, zapewnienie wdrożenia przepisów z Schengen, 
wzrost bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa w obrębie Obszaru 
Schengen, jak również zapewnienie systemów obsługi mieszanego ruchu 
migracyjnego na obszar Schengen. 

Przykładowe 
rodzaje 
projektów: 

► Infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca bezpieczny dostęp do systemów 
informacyjnych Schengen, a także VIS i VISION, jak również infrastruktura 
teleinformatyczna dla jednostek wymiaru sprawiedliwości i administracji celnej. 

► Infrastruktura na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i sprzęt służący do 
zwalczania przestępczości transgranicznej, przestępczości zorganizowanej oraz 
nielegalnej imigracji. 

► Systemy informatyczne służące poprawie pracy jednostek wymiaru 
sprawiedliwości, a także szkolenia w zakresie tych systemów. 

► Umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej, z uwzględnieniem rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej. 

Beneficjenci: ► Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe. 
► Ministerstwo Transportu oraz jednostki podległe. 
► Ministerstwo Sprawiedliwości oraz jednostki podległe. 
► Służba Celna (Ministerstwo Finansów). 
► Wojewodowie. 
► Instytucje użyteczności publicznej. 
► Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podległe im placówki 

publiczne. 
 


