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„SPOŁECZŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE ZACHODNIEJ JAKO WAŻNY
ELEMENT WYKORZYSTANIA POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH”

Celem opracowania jest wykazanie czy i jakie wspólne działania województw Polski Zachodniej
podejmowane w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego kreują wartość dodaną w relacji do
wysiłków i przedsięwzięć podejmowanych na poziomie każdego z województw oraz na szczeblu
krajowym. Ocena tych działań jest formułowana w oparciu o wytyczne Europejskiej Agendy
Cyfrowej 2020.
Przeprowadzone analizy opierają się na danych i informacjach Komisji Europejskiej, GUS oraz
dokumentach strategicznych przygotowanych dla poziomu całego kraju przez odpowiedzialne agendy
rządowe (w tym, MSWiA, MRR, MI), a dla poziomu regionalnego przez Urzędy Marszałkowskie oraz
Urzędy Wojewódzkie poszczególnych województw. Wykorzystano także dostępne opracowania
eksperckie oraz badania instytucji akademickich, a także publicznie dostępne informacje
i opracowania przygotowane przez firmy informatyczne.
Szczególną rolę, ważną w kontekście porównawczym, odgrywa analiza działań podejmowanych na
rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej. Jest to jak na razie jedyny
w Polsce (i bardzo pouczający) przykład próby systematycznej koordynacji konkretnych działań na
poziomie ponad-regionalnym, w oparciu o pełen zestaw dokumentów programowych i operacyjnych
oraz poważne alokacje budżetowe.
Wnioski i rekomendacje:
1. Przeprowadzone analizy najnowszych dostępnych polskich i europejskich danych statystycznych
oraz dokumentów strategicznych i operacyjnych pokazują, że w sferze Społeczeństwa
Informacyjnego Polska nie zmniejsza dystansu do bardziej rozwiniętych krajów UE 27. Rozwój
podstawowych wskaźników SI w Polsce jest wprawdzie pozytywny, ale odzwierciedla on prawie
dokładnie rozwój tych wskaźników dla średniej UE 27. Wynika z tego że od lat nie ma postępu,
jeżeli celem jest zmniejszenie dystansu do wysoko rozwiniętych krajów UE.
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Obserwowany pozytywny rozwój wskaźników Społeczeństwa Informacyjnego Polska zawdzięcza
inwestycjom w sektorze prywatnym, wielce niezadawalające jest natomiast to co można
zaobserwować od lat w sektorze publicznym, tak w zakresie inwestycji infrastrukturalnych jak i eusług publicznych.
2. Analiza danych pięciu województw Polski Zachodniej pokazuje ich duże zróżnicowanie
w zakresie parametrów społeczeństwa informacyjnego. Po tym kątem nie jest to spójny
makroregion, a różnice w zakresie infrastruktury, struktury gospodarczej i społecznej,
konkurencyjności i demografii powodują także różnice w wyposażeniu w infrastrukturę
informatyczną oraz poziom e-usług publicznych.
3. Różnice w sile nabywczej ludności oraz duże różnice w gęstości zaludnienia poszczególnych
województw Polski Zachodniej powodują że bardzo różny jest potencjał rynku dla usług
dostarczanych przez firmy informatyczne i telekomunikacyjne. Z tego wynikają duże różnice
w zakresie inwestycji sektora prywatnego między województwami.
4. Struktura władzy publicznej oraz organizacja administracji publicznej w dużej mierze determinuje
podejście do promocji rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Kluczowe są w tym
zakresie dwa poziomy administracyjne: Rząd oraz Gminy. Lwia część zadań rzeczywiście
realizowanych i powodujących korzystne zmiany w sferze SI dotyczy miast i gmin. Szczególnie
na tym poziomie da się zidentyfikować wiele ciekawych projektów składających się, obok
inwestycji w sektorze prywatnym, na postęp Polski w sferze SI.
Realizacja zadań z tego zakresu na poziomie wojewódzkim budzi natomiast o wiele więcej
wątpliwości, chociaż tu oczywiście występują różnice między regionami. Plany województw
w praktyce nie są realizowane lub obciążone wątpliwościami natury prawnej i/lub finansowej.
Często wątpliwości budzą proponowane i stosowane rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne,
wady prawne, problem trwałości i finansowania kosztów utrzymania inwestycji dokonanych za
środki UE. Pozytywnie oceniane projekty w tej sferze są wyjątkiem. Dobitnym przykładem
niepowodzenia są natomiast nieudane do dzisiaj w prawie wszystkich województwach próby
realizacji przez programów budowy regionalnej infrastruktury szerokopasmowego Internetu.
Ogólnopolskie wskaźniki wydatkowania środków UE zarezerwowanych na ten cel oscylują wokół
zera !
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5. Ocena dotychczasowych prób koordynacji i konkretnej współpracy ponad-wojewódzkiej w sferze
SI wyraźne pokazuje sztuczność takiego podejścia. Każde z województw posiada własną wizję,
która jest odpowiedzią na jego strukturę gospodarczo-społeczną i konkretne deficyty i potencjały
z tym związane. Zgodnie z nimi formułowane są strategie wojewódzkie oraz odpowiadające im
programy operacyjne. W dobie dużej dostępności środków UE poszczególne województwa
posiadają poważne środki na realizację swoich wizji niezależnie od siebie. Oczywiście zdarzają
się

przypadki

wymagające

wspólnych

dobrze

skoordynowanych

ponad-wojewódzkich

przedsięwzięć dotyczących sfery TIK i SI, na przykład monitoring przeciwpowodziowy. Jednak są
to wyjątki i niekoniecznie wymagają one struktur i programów międzywojewódzkich,
a rolę koordynacyjną skutecznie mogą odgrywać tutaj instytucje rządowe.
Przykład Polski Wschodniej pokazuje dobitnie jak „na siłę” stworzono wspólny program budowy
infrastruktury

szerokopasmowego

Internetu

w

pięciu

województwach,

który

w praktyce i tak składa się z pięciu oddzielnie, do poziomu każdego województwa,
zaplanowanych i realizowanych programów budowy sieci. Za „swoją” część sieci odpowiada
oddzielnie każde z województw. Dotyczy to odpowiedzialności za planowanie,

realizację

a przede wszystkim trwałość tych inwestycji. Gdyby, zamiast tworzyć specjalny regionalny
program dla wsparcia informatyzacji Polski Wschodniej z osobnym budżetem, środki na to
przeznaczone zwiększyły by po prostu budżety poszczególnych RPO w tych samych kategoriach
efektywność ich wydatkowania byłaby większa.
6. Perspektywa rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Zachodniej nie wymaga
specjalnych

strategicznych

województwami, która

działań

ponad-regionalnych

poza

koordynacją

między

już jest realizowana w ramach Konwentu Marszałków. Możliwa

i potrzebna jest natomiast realizacja wspólnych, ściśle określonych, projektów dotyczących
zwiększania kapitału ludzkiego w sferze SI oraz profesjonalizacji kadr zajmujących się tą sferą,
ochrony i propagowania dóbr kultury (np. cyfryzacja) i lepszego wykorzystania środków
zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE.
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I.

Diagnoza stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Zachodniej
z uwzględnieniem analizy problemów oraz celów Europejskiej Agendy Cyfrowej
2020 (COM(2010) 245)

Wskaźniki SI analizowane w ramach

Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz statystyki dostępne

z innych źródeł pokazują sytuację Polski na tle UE oraz województw Polski Zachodniej na tle Polski
i UE. We wszystkich województwach w Polsce można stwierdzić coroczną poprawę wskaźników SI
a

z

roku

na

rok

występują

też

zmiany

pozycji

poszczególnych

województw

w rankingach. Natomiast pozycja rankingowa Polski w stosunku do innych krajów UE jest ciągle
bardzo niska i od wielu lat prawie nie ulega zmianie.
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Stan zaawansowania budowy w Polsce infrastruktury szerokopasmowego Internetu jest od lat bardzo
niezadawalający. W roku 2010 Polska znalazła się ponownie „w ogonie” UE. Szczególnie niepokojące
jest to, że polskie firmy wykazują znaczna niższy dostęp do szerokiego pasma niż ich konkurenci w
innych krajach UE. W żadnym z województw Polski zachodniej nie zrealizowano planowanych od lat
inwestycji publicznych w rozwój sieci szerokopasmowego Internetu a w całej Polsce znana jest tylko
jedna w pełni zrealizowana inwestycja – KPSI w województwie kujawsko-pomorskim. Osiągane
dzisiaj wskaźniki statystyczne opierają się na powszechnym wprowadzeniu od roku 2007 usług DSL i
ADSL przez dominującego operatora, które jednak nie są w stanie spełnić postulatów EAC
umożliwiania dostępu na poziomie 100 Mb/s.
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Analiza „częstych użytkowników internetu” także plasuje Polskę wśród najmniej zaawansowanych
krajów UE, i niestety ta sytuacja trwa od lat bez widocznej perspektywy na zmianę. W sferze
Społeczeństwa Informacyjnego Polska nie wypracowuje przewag konkurencyjnych, tak jak na
przykład zrobiła to Estonia. Niestety, skomplikowany, zbiurokratyzowany, merytorycznie wątpliwy i
przypadkowy sposób wydatkowania środków UE na informatyzację w Polsce nie pozwolił na
wykorzystanie szansy, jaką (teoretycznie) stwarza dostęp do finansowania w ramach Funduszy
Strukturalnych.

Powszechność użytkowania Internetu w firmach dla realizacji podstawowych procesów biznesowych
(np. zakupy) pokazuje jak trwale i jak głęboko w danej gospodarce zakorzenione są elementy
technologiczne które są filarami rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
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60 podstawowych indykatorów
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w rankingu.
ŶĂůŝǌƵũČĐƌŽŬϮϬϬϵŝϮϬϭϬǁƉŽĚǌŝĂůĞŶĂǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂŵŽǏŶĂǌĂŽďƐĞƌǁŽǁĂđǌŶĂĐǌŶĞƌſǏŶŝĐĞ
Sytuacja
województw Polski Zachodniej w zakresie społeczeństwa informacyjnego jest zróżnicowana.
ǁĞǁǌƌŽƑĐŝĞŽĚƐĞƚŬĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇĐŚƐǌĞƌŽŬŽƉĂƐŵŽǁǇĚŽƐƚħƉĚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵ͘tǌƌŽƐƚ
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Analiza
wskaźników
potwierdza
tezę,
że
stan
zaawansowania
stosowania
ǁǇĐŚ͘EĂũǁǇǏƐǌǇǁǌƌŽƐƚŽĚŶŽƚŽǁĂŶŽǁǁŽũ͘ƉŽĚůĂƐŬŝŵ;ŽϭϲƉƵŶŬƚſǁƉƌŽĐĞŶƚŽǁǇĐŚͿ͕ĂŶĂũŵŶŝĞũƐǌǇ
iƉŽƐƚħƉǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽƐǌĞƌŽŬŽƉĂƐŵŽǁĞŐŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵǌĂŽďƐĞƌǁŽǁĂŶŽǁǁŽũ͘ǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝŵ
rozwoju TIK w województwach koreluje z innymi wskaźnikami ich rozwoju
społeczno
;ŽϲƉƵŶŬƚſǁƉƌŽĐĞŶƚŽǁǇĐŚͿ͘ŽƐƚħƉĚŽƐǌĞƌŽŬŽƉĂƐŵŽǁĞŐŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŵŝĂųŽǁϮϬϭϬƌ͘ŶĂũǁŝħĐĞũ͕ďŽ
gospodarczego.
Dane nie pokazują żadnej spójności problemowej, funkcjonalnej czy strukturalnej
ƚƌǌǇĐǌǁĂƌƚĞƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁǌǁŽũ͘ƉŽĚůĂƐŬŝĞŐŽŝŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͘EĂũƐųĂďŝĞũǁǇƉĂĚųǇǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
pięciu
województw Polski Zachodniej w sferze SI
ƑǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ;ϱϳйͿŝǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ;ϲϬйͿ͘
tǇŬƌĞƐϭϮ͘
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ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
WŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ
>ƵďĞůƐŬŝĞ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ
_ǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

Ϭ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ й

ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

Ϯϱ
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Wszystkie województwa w Polsce borykają się z podobnymi problemami i barierami i są na

BF^dtK/E&KZDz:EtWK>^

podobnym etapie zaawansowania rozwoju SI.

tǇŬƌĞƐϮϮ͘

WZ^/%/KZ^dt^<B:DMt/E/WZ^//<KDWhdZKttBh'
tK:tMdttϮϬϬϵZ͘
DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞ
ŽůŶŽƑůĂƐŬŝĞ
>ƵďƵƐŬŝĞ
_ůČƐŬŝĞ
>ƵďĞůƐŬŝĞ
WŽůƐŬĂ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞ
WŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ
_ǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ
WŽĚůĂƐŬŝĞ
<ƵũĂǁƐŬŽͲƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
BſĚǌŬŝĞ
WŽŵŽƌƐŬŝĞ
KƉŽůƐŬŝĞ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ й

ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

tƌŽŬƵϮϬϬϵƵĚǌŝĂųǁĂƌƚŽƑĐŝŶĞƩŽǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷƉƌǌĞǌ/ŶƚĞƌŶĞƚǁǇŶŽƐŝųŵŶŝĞũŶŝǏϭй
ǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽǌĂŬƵƉſǁŽŐſųĞŵ͕ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵϮϲйƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ͘tďůŝƐŬŽũĞĚŶĞũƚƌǌĞĐŝĞũƵĚǌŝĂų
ƚĞŶǁǇŶŝſƐųƉŽŶĂĚϮϱй͘
tǇŬƌĞƐϮϯ͘

WZ^/%/KZ^dt <hWh: WZ ^// <KDWhdZKt t ϮϬϬϵ Z͘ tBh' t/><K_/
h/Bh<hWMt/EdZEdKtz,tK'M>WZ^/%/KZ^dt^<B:z,DMt/ͳ
E/WZ^//

Ϯϲй

ϯϭй

ŵŶŝĞũŶŝǏϭй
ϭйůƵďǁŝħĐĞũ͕ĂůĞŵŶŝĞũŶŝǏϱй
ϱйůƵďǁŝħĐĞũ͕ĂůĞŵŶŝĞũŶŝǏϭϬй

Ϯϭй

ϭϮй
ϭϬй

ϭϬйůƵďǁŝħĐĞũ͕ĂůĞŵŶŝĞũŶŝǏϮϱй
ϮϱйůƵďǁŝħĐĞũ
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tz<KZz^dE//dtWZ^/%/KZ^dt,

tǇŬƌĞƐϭϴ͘

WZKtE/ztz<KZz^dh:z<KDWhdZztWZ^/%/KZ^dt,tBh'
tK:tMdt
ϮϬϬϵ
DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞ
WŽůƐŬĂ
WŽůƐŬĂ
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞ
ŽůŶŽƑůČƐŬŝĞ
WŽŵŽƌƐŬŝĞ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞ
_ůČƐŬŝĞ
_ǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ
>ƵďĞůƐŬŝĞ
BſĚǌŬŝĞ
<ƵũĂǁƐŬŽͲƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
WŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ
KƉŽůƐŬŝĞ
WŽĚůĂƐŬŝĞ
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
>ƵďƵƐŬŝĞ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ й

WƌĂĐŽǁŶŝĐǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐǇŬŽŵƉƵƚĞƌǇǌĚŽƐƚħƉĞŵĚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵ
WƌĂĐŽǁŶŝĐǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐǇŬŽŵƉƵƚĞƌǇ
ϮϬϭϬ
DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞ
WŽŵŽƌƐŬŝĞ
WŽůƐŬĂ
ŽůŶŽƑůČƐŬŝĞ
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞ
WŽĚůĂƐŬŝĞ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞ
_ůČƐŬŝĞ
WŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ
>ƵďĞůƐŬŝĞ
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
<ƵũĂǁƐŬŽͲƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
_ǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ
BſĚǌŬŝĞ
>ƵďƵƐŬŝĞ
KƉŽůƐŬŝĞ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ й

WƌĂĐŽǁŶŝĐǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐǇŬŽŵƉƵƚĞƌǇǌĚŽƐƚħƉĞŵĚŽ/ŶƚĞƌŶĞƚƵ
WƌĂĐŽǁŶŝĐǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐǇŬŽŵƉƵƚĞƌǇ
ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

Analiza makroregionalna niektórych wskaźników wykazuje wprawdzie różnice między grupami
województw, ale są one na tyle małe że z pewnością dla tematyki SI nie uzasadniają kreowania
strategii lub programów ponad-wojewódzkich

ϯϭ
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/ŶƚƌĂŶĞƚ

>E

ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

t ϮϬϬϵ ƌŽŬƵ ƑƌĞĚŶŝČ ŬƌĂũŽǁČ ĚŽƚǇĐǌČĐČ ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂ ǁ ƐŝĞđ >E ŽƌĂǌ /ŶƚƌĂŶĞƚ ƉƌǌĞǁǇǏƐǌĂųŽ
ϱǁŽũĞǁſĚǌƚǁ͘EĂũƐųĂďŝĞũƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁǁƐŝĞđ>EǁǇƉĂĚųŽǁŽũĞͲ
ǁſĚǌƚǁŽǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ;ϰϯйͿ͘EĂƚŽŵŝĂƐƚƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂĮƌŵǁ/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ŶĂũͲ
ƐųĂďŝĞũƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųŽƐŝħǁŽũĞǁſĚǌƚǁŽǌĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ;ϮϯйͿ͘
dĂďĞůĂϭϬ͘ WZ^/%/KZ^dttzWK^KEt^/>EKZ/EdZEdtBh'Z'/KEMttϮϬϭϬZ͘
ΈtйΉ
ZĞŐŝŽŶǇ

>E

/ŶƚƌĂŶĞƚ

ĞŶƚƌĂůŶǇ

ϳϱ͕ϭ

ϰϲ͕ϰ

WŽųƵĚŶŝŽǁǇ

ϳϮ͕ϵ

ϰϮ͕Ϭ

tƐĐŚŽĚŶŝ

ϲϴ͕ϵ

ϯϵ͕Ϭ

WſųŶŽĐŶŽͲǌĂĐŚŽĚŶŝ

ϲϴ͕ϭ

ϰϮ͕Ϭ

WŽųƵĚŶŝŽǁŽͲǌĂĐŚŽĚŶŝ

ϳϮ͕ϵ

ϰϮ͕ϴ

WſųŶŽĐŶǇ

ϲϵ͕Ϯ

ϰϭ͕ϵ

ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

:ĂŬ ǁƐƉŽŵŶŝĂŶŽ ǁĐǌĞƑŶŝĞũ ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĞ ǁ ƐŝĞđ >E ŽƌĂǌ /ŶƚƌĂŶĞƚ ǁǌƌŽƐųŽ ŽĚ ϮϬϬϵ ƌŽŬƵ͕ ĐŽ
ƉƌǌĞŬųĂĚĂƐŝħŶĂǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂŝƌĞŐŝŽŶǇ͘
Bardzo ciekawe są dane dotyczące zastosowania TIK dla zintegrowania procesów biznesowych

między współpracującymi przedsiębiorstwami. Tutaj widać napawającą optymizmem dużą dynamikę
w całej Polsce. Chociaż poziom w liczbach absolutnych jest nadal bardzo niski.
tz<KZz^dE//dtWZ^/%/KZ^dt,

tǇŬƌĞƐϮϳ͘

WZ^/%/KZ^dtWZKtZ'h>ZE/><dZKE/EtzD/E%/E&KZD:/
KdzZE/BFh,DK^dtK^dtD/>hK/KZD/
tBh'tK:tMdt
>ƵďƵƐŬŝĞ

DĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞ
WŽŵŽƌƐŬŝĞ
ŽůŶŽƑůĂƐŬŝĞ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞ
WŽůƐŬĂ
_ůČƐŬŝĞ
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞ

BſĚǌŬŝĞ
KƉŽůƐŬŝĞ
ĂĐŚŽĚŶŝŽƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
>ƵďĞůƐŬŝĞ
WŽĚůĂƐŬŝĞ
WŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ
<ƵũĂǁƐŬŽͲƉŽŵŽƌƐŬŝĞ
_ǁŝħƚŽŬƌǌǇƐŬŝĞ
Ϭ

ϱ
ϮϬϬϵ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ й

ϮϬϭϬ

ƌſĚųŽ͗ďĂĚĂŶŝĞtƐŬĂǍŶŝŬŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ͕'h^͘

EĂũďĂƌĚǌŝĞũǌĂĂǁĂŶƐŽǁĂŶĞǁƚĞũĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞǁϮϬϬϵƌ͘ďǇųǇĮƌŵǇǌǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ
;ϭϲйͿŝƉŽŵŽƌƐŬŝĞŐŽ;ϭϱйͿ͘tĐǌŽųſǁĐĞǁϮϬϭϬƌ͘ǌŶĂůĂǌųǇƐŝħƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂǌǁŽũ͘ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕
ŐĚǌŝĞĐŽƉŝČƚĂĮƌŵĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂƌĞŐƵůĂƌŶČĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶČǁǇŵŝĂŶħŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚŽƚǇĐǌČĐČǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂ
ųĂŷĐƵĐŚĞŵ ĚŽƐƚĂǁ ŽƌĂǌ ĮƌŵǇ ǌ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ůƵďƵƐŬŝĞŐŽ ƉƌǌĞǁǇǏƐǌĂũČĐ ƚĞ ƉŝĞƌǁƐǌĞ Ž Ϭ͕ϯ ƉƵŶŬƚĂ
ƉƌŽĐĞŶƚŽǁĞŐŽ͘
tǇŬƌĞƐϮϴ͘

WZ^/%/KZ^dtWZKtZ'h>ZE/><dZKE/EtzD/E%/E&KZD:/
KdzZE/BFh,DK^dtK^dtD/>hK/KZD/
tBh'ZK:h/B>EK_/
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II.

Analiza wpływu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na wykorzystanie
potencjału rozwojowego Polski Zachodniej pod kątem likwidacji barier
rozwojowych oraz niezbędnych inwestycji

W sferze SI najwięcej odpowiedzialności spada na Rząd (kwestie regulacyjne, interoperacyjność,
finansowanie) oraz samorządy lokalne (infrastruktura dostępu do internetu, powszechny dostęp do
informacji publicznej, usługi publiczne on-line). Zgodnie z badanymi wskaźnikami Polska Zachodnia
nie stanowi żadnego spójnego obszaru w sferze SI - ani w sferze deficytów ani w sferze potencjałów.
Polska Zachodnia nie mieści się więc w kategorii regionów podobnych do siebie w sferze
Społeczeństwa Informacyjnego. Województwa polski zachodniej różnią się od siebie znacząco w tej
kwestii i w konsekwencji zdecydowały się na różne strategie i podejście do informatyzacji.
Pomiędzy województwami w Polsce Zachodniej występują duże różnice w podejściu do
informatyzacji regionu co widać także dokumentach strategicznych i w zakresie realizacji polityki
regionalnej w tym zakresie:
Lubuskie: Dofinansowanie projektu budowy szerokopasmowej sieci wojewódzkiej w formie dotacji
dla prywatnej firmy, wsparcie rozwoju SI bezpośrednio przez UM
Wielkopolskie: Stworzenie firmy w 100 % kontrolowanej przez samorząd województwa, która jest
inwestorem i operatorem sieci wojewódzkiej a następnie jej prywatyzacja. Wsparcie rozwoju SI
bezpośrednio przez UM.
Zachodniopomorskie: rezygnacja z realizacji wojewódzkiej sieci szerokopasmowej na rzecz
mniejszych projektów gminnych i powiatowych, wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez uczestnictwo UM w inicjatywie PRO@ctis – Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Dolnośląskie: Stworzenie podmiotu w 100 % kontrolowanego przez samorząd województwa, które
jest inwestorem i operatorem sieci wojewódzkiej. Specyfiką województwa jest dobrze rozwinięta sieć
kolejowa oraz sieci dystrybucji energii elektrycznej, które na dużą skalę są przewidziane do
wykorzystania przy tworzeniu internetowej regionalnej sieci szkieletowej. Wsparcie rozwoju SI
bezpośrednio przez UM.

11

Opolskie: rezygnacja z dofinansowania wojewódzkiej sieci szerokopasmowej na rzecz mniejszych
projektów gminnych i powiatowych, współpraca z operatorami komercyjnymi oraz wsparcie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego poprzez uczestnictwo UM w inicjatywie Opolskie Parnterstwo dla
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Jednym z najważniejszych osiągnięć i efektów zastosowania na dużą skalę technologii
informatycznych i komunikacyjnych w gospodarce, administracji, edukacji i innych sferach
zainteresowania społecznego, jest uniezależnienie wszelkich usług i innych transakcji, edukacji,
informacji itp., dostarczanych za pośrednictwem Internetu od ograniczeń geograficznych.
Uprawnione jest więc pytanie o miejsce Społeczeństwa Informacyjnego w inicjatywie której celem
jest zacieśnienie współpracy między regionami biskimi sobie geograficznie.
Odniesienie

w

sferze

SI

do

wspólnej

przestrzeni

geograficznej

wprawdzie

występuje

w sposób jednoznaczny przy działaniach związanych z jej monitoringiem np. ochrona
przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie innym katastrofom naturalnym. Są to jednak zadania
leżące w zakresie odpowiedzialności Państwa i jego służb, tym bardziej że w Polsce Zachodniej
niezbędna jest koordynacja i współpraca nie tylko międzywojewódzka ale i międzynarodowa.
W Polsce Wschodniej natomiast podjęto w przestrzeni pięciu województw próbę wspólnego
planowania i realizacji ponad-wojewódzkiej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, jednak
nawet to przedsięwzięcie w praktyce jest „federacją” projektów wojewódzkich planowanych
i

realizowanych

oddzielnie.

Trudno

jest

wykazać

wartość

dodaną

wynikającą

z faktu że te inwestycje są realizowane w ramach oddzielnego programu operacyjnego dla pięciu
województw a nie w ramach poszczególnych wojewódzkich RPO.
Różnice w strukturze gospodarczej i społecznej między województwami Polski Zachodniej można by
postrzegać w kategoriach ich komplementarności oraz wynikających z tego szans rozwojowych na
przykład na rynku pracy. Wspólne działania np. w zakresie rozwoju telepracy mogą być korzystne dla
obu stron: tych województw w ramach regionu Polski Zachodniej gdzie popyt na pracę przewyższa
podaż oraz tych gdzie jest odwrotnie. Jednak TIK uniezależniają rynek pracy od geografii i bardzo
szybko się okaże że w regionach gdzie poszukuje się pracowników pojawią się ciekawe oferty np.
z Indii czy Rumunii. Z drugiej strony w regionach z przewagą podaży pracy, w powiązaniu
z efektywnymi działaniami na rzecz lepszej kwalifikacji pracowników, dobre szanse pojawią się na
świadczenie telepracy dla odbiorców w Europie Zachodniej czy USA. Bliskość czy odległość
geograficzna już nie ma znaczenia.
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Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego jest ważny dla rozwoju gospodarczego i społecznego
regionów. Umożliwia on tani i efektywny dostęp do informacji i wiedzy, do usług i do rynków.
Technologie Informacyjne i Komunikacyjne umożliwiają jednak oderwanie się od ograniczeń
przestrzeni geograficznej i wtedy współpraca między regionalna nabiera zupełnie innego znaczenia.
Na

miejscu

dotychczasowej

współpracy

terytorialnej

uzasadnionej

bliskim

położeniem

geograficznym, pojawia się współpraca sieciowa napędzana faktorami niezależnymi od
geografii i przestrzeni takimi jak innowacyjność.
Tak postrzegana perspektywa rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Zachodniej nie
wymaga specjalnych działań ponad-regionalnych poza koordynacją między województwami, która już
jest realizowana w ramach Konwentu Marszałków. Możliwa i potrzebna jest natomiast realizacja
wspólnych, ściśle określonych, projektów dotyczących zwiększania kapitału ludzkiego w sferze SI
oraz profesjonalizacji kadr zajmujących się tą sferą, ochrony i propagowania dóbr kultury (np.
cyfryzacja) i lepszego wykorzystania środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem
funduszy UE.

III.

Sformułowanie konkretnych (opatrzonych wskaźnikami) celów dla rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Zachodniej uwzględniających potrzebę
likwidacje barier w wymiarach regionalnym, krajowym i europejskim.

Zadaniem niniejszej ekspertyzy jest odniesienie się do najważniejszych elementów Europejskiej
Agendy Cyfrowej i wykazanie na ile wspólne działania województw Polski Zachodniej stanowią
wartość dodaną dla jej wdrożenia, równolegle do działań podejmowanych przez Rząd, przez
indywidualne województwa oraz przez powiaty i gminy. Analizie podlegają przy tym tylko te
elementy wspólnego działania pięciu województw, którym można przypisać cechy współpracy
systemowej i z tego wynikające wartości dodane.
Koordynacja i współpraca ad-hoc przy okazji konkretnych pojedynczych projektów i działań zawsze
otrzyma pozytywną ocenę, bo każda kooperacja jest lepsza niż jej brak. Nie jest to jednak
wystarczający powód dla tworzenia zupełnie nowych, dodatkowych ram instytucjonalnych
i organizacyjnych bardziej jeszcze komplikujących wcale nie prosty system uzgodnień, konsultacji
oraz kreowania skutecznej polityki.
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Atutem jest natomiast możliwość wspólnego kreowania niektórych projektów, których wspólne
przygotowanie i realizacja jest bardziej efektywne niż podejmowanie ich samodzielnie poprzez
poszczególne województwa. Dla rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego cztery takie projekty zostały
zidentyfikowane i zostaną zaproponowane w formie Kart Projektowych. Wszystkie dotyczą
podpunktu „Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia
społecznego” (podpunkt nt. 6 poniżej)
Następujące elementy Europejskiej Agendy Cyfrowej podlegały ocenie w ramach niniejszej
ekspertyzy w zakresie potrzeby współpracy międzywojewódzkiej w ramach Polski Zachodniej:

1.

Dynamiczny wspólny rynek cyfrowy

Jest to zadanie dla Komisji Europejskiej oraz rządów Krajów Członkowskich i dotyczy w dużej
mierze regulacji prawnych i stworzenia ram instytucjonalnych. Tutaj rola samorządów wojewódzkich
jest bardzo ograniczona, i dotyczy raczej realizacji konkretnych projektów korzystających
z liberalizacji rynku dla usług i produktów cyfrowych. Taki nowy wspólny rynek przyniesie korzyści
płynące z ery cyfrowej poprzez otwarcie dostępu do treści poprzez cyfryzację i udostępnienie
w Internecie zasobów informacyjnych aktualnie dostępnych w formie analogowej. Wielkie praktyczne
znaczenie dla przyśpieszenia powszechnego otwarcia treści w formie cyfrowej może mieć współpraca
województw Polski Zachodniej w ramach projektu tworzenia wspólnej międzyregionalnej biblioteki
cyfrowej w której znajdą się wartościowe zasoby informacyjne, dotychczas mające znaczenie tylko
lokalne lub regionalne. Przeprowadzenie takiego wspólnego projektu jest znacznie bardziej efektywne
jako wspólne działanie pięciu województw niż tworzenie pięciu odrębnych projektów wojewódzkich
ponieważ umożliwi lepsze wykorzystanie synergii działań międzyregionalnych oraz efektu skali przy
technicznej realizacji przedsięwzięcia.

Dla makroregionu Polski Zachodniej, jako obszaru przygranicznego i tranzytowego na który
oddziaływują trzy granice międzynarodowe bardzo ważny jest postulat Europejskiej Agendy Cyfrowej
dotyczący ułatwienia transakcji internetowych i trans-granicznych.

Chociaż, jak wyjaśniono

wyżej, specyfiką transakcji internetowych jest oderwanie od zależności geograficznych (można je
realizować z dowolnego miejsca i to w czasie rzeczywistym) oraz uniezależnienie od czasu (z reguły
usługi przez Internet można realizować w trybie 24/7 - czyli 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.),
to jednak już realizacja zamówień (produktów) dzieje się w sferze realnej i wymaga dobrej organizacji
oraz logistyki. Tutaj powstaje szansa wykorzystania renty położenia przygranicznego dla rozwoju
usług logistycznych i transportowych realizujących transakcje zawarte w Internecie.
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Zgodnie z Europejska Agendą Cyfrowa bardzo ważnym faktorem rozwoju wspólnego rynku
cyfrowego jest budowanie zaufania do środowiska cyfrowego wśród społeczeństw krajów
członkowskich.

Budowanie takiego zaufania jest możliwe tylko pod warunkiem, że obywatele pozyskują rzetelną
wiedzą na temat korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych. Władze samorządowe wszystkich szczebli maja do odegrania ważna rolę przy
tworzeniu szeroko zakrojonych programów i projektów informacyjnych, promocyjnych i
szkoleniowych dla społeczeństwa, w szczególności dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym. Propozycje współpracy międzywojewódzkiej w tym zakresie są opisane w załącznikach
do niniejszej ekspertyzy.

Dynamiczny wspólny europejski rynek cyfrowy wymaga, zgodnie z Europejską Agenda Cyfrową,
także wzmocnienia jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. To zadanie jest związane przede
wszystkim z suwerennymi funkcjami państwa jako regulatora i jako promotora wolnego rynku, nie ma
tutaj funkcji dla samorządów wojewódzkich i tym bardziej dla ich wspólnych inicjatyw.

2.

Interoperacyjność i normy

Jest to bardzo ważne zadanie warunkujące sukces przy tworzeniu Społeczeństwa Informacyjnego.
Zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w państwie oraz w całej Unii Europejskiej
jest podstawą rozwoju rynku dla usług i produktów cyfrowych oraz fundamentem dla rozwoju
administracji elektronicznej. To zadanie dotyczy w dużej mierze regulacji prawnych i stworzenia ram
instytucjonalnych i jest przypisane ministerstwu odpowiedzialnemu za informatyzację kraju.
Stworzenie prawdziwie cyfrowego społeczeństwa wymaga skutecznej interoperacyjności produktów i
usług informatycznych i musi uwzględnić Poprawę w ustalaniu norm w dziedzinie Technologii
Informatycznych i Komunikacyjnych (TIK), Promowanie lepszego wykorzystania norm oraz
zwiększenie

interoperacyjności

poprzez

koordynację inwestycji

w

TIK

i

działań

im

towarzyszących.

Także to zadanie jest związane przede wszystkim z suwerennymi funkcjami państwa jako regulatora
oraz jako promotora wolnego rynku i nie ma tutaj funkcji dla samorządów wojewódzkich i tym
bardziej dla ich wspólnych inicjatyw.
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3.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Wspólnym zadaniem instytucji publicznych jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa przy
korzystaniu technologii telekomunikacyjnych informacyjnych. Bezpieczne technologie są podstawą
do zbudowania zaufania społecznego niezbędnego aby były szeroko wykorzystywane. Jest to zadanie
dla Rządu, samorządów wszystkich szczebli i innych instytucji publicznych.
Po stronie Rządu dotyczy to w dużej mierze regulacji prawnych i stworzenia ram instytucjonalnych
oraz bezpiecznych rozwiązań przy dużych projektach ogólnopolskich a po stronie samorządów
inwestowania w bezpieczne technologie i podejmowanie działań promujących bezpieczne zachowania
w Internecie. Bardzo ważne jest też skuteczne zwalczanie przestępczości cyfrowej ponieważ
obywatele nie będą korzystać z technologii, którym nie ufają. Wszyscy użytkownicy muszą być
bezpieczni podczas korzystania z Internetu a prawo do prywatności i ochrony danych
osobowych musi być skutecznie egzekwowane, również w Internecie. Samorządy wojewódzkie
mają do odegrania ważną rolę w zakresie swoich funkcji statutowych. W ramach wspólnych międzywojewódzkich projektów dla Polski Zachodniej wartość dodana takiej współpracy leży w zakresie
edukacji informatycznej, informacji i promocji SI i takie projekty są proponowane w ramach niniejszej
ekspertyzy.

4.

Szybki i bardzo szybki dostęp do Internetu

Zagwarantowanie powszechnego dostępu szerokopasmowego o coraz większej szybkości jest
jednym z najważniejszych postulatów Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz postulatem formułowanym
od wielu lat przez kolejne rządy. Strategiczna waga infrastruktury Internetu szybkich prędkości została
w Polsce potwierdzona wysokimi kwotami nakładów, które Rząd przeznaczył na inwestycje w tym
zakresie w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka. Niestety, samorządy wojewódzkie w Polsce nie mogą pochwalić się zbyt wieloma
sukcesami przy budowaniu wojewódzkich szkieletowych sieci optycznych i wydatkowanie środków
RPO przeznaczonych na ten cel oscylują wokół zera. Poprawa tej sytuacji jest zadaniem dla Rządu
i dotyczy w dużej mierze regulacji prawnych i stworzenia lepszych ram instytucjonalnych ale także
skutecznego doradztwa dla lepszej realizacji inwestycji publicznych w rozwój infrastruktury
telekomunikacyjnej na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym.
Bardzo szybki Internet jest niezbędny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc
pracy i dobrobytu oraz zapewnienia obywatelom dostępu do pożądanych przez nich treści i usług.
Rząd

powinien

zrobić

jednym

z

priorytetów

swojej

polityki

informatyzacji

wsparcie

upowszechnienia sieci dostępu nowej generacji.
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Bardzo ważna jest w tej sferze współpraca z najlepszymi polskimi ośrodkami akademickimi oraz ze
społecznością na rzecz otwartego oprogramowania, a nie tylko z sektorem prywatnym z branży TIK.
Tylko w ten sposób można osiągnąć sukces przy rozwoju otwartego i neutralnego Internetu,
następnego ważnego celu Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Także tutaj Samorządy wojewódzkie mają do odegrania ważną rolę w zakresie swoich funkcji
statutowych. Jednak w ramach między-wojewódzkich projektów dla Polski Zachodniej nie ma
wartości dodanej we wspólnym budowaniu infrastruktury informatycznej. Nie udało się to także
w ramach sztandarowego rządowego programu makroregionalnego: Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, gdzie środki przeznaczone na budowę SI w praktyce i tak zostały podzielone na
komponenty wojewódzkie i są realizowane bardzo powoli i z wielkimi trudnościami. Znacznie gorzej
i wolniej niż podobne przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO w tych samych województwach.

5.

Badania i innowacje

W praktyce trudno byłoby wykazać wartość dodaną ze wspólnego między-wojewódzkiego projektu
badawczo-rozwojowego w Polsce Zachodniej w sferze TIK. Wspieranie takich badań to zadanie dla
Rządu i dotyczy w dużej mierze regulacji prawnych i stworzenia ram instytucjonalnych oraz
zapewnienia finansowania projektów badawczych na odpowiednim poziomie. Poszczególne
samorządy wojewódzkie wspierają finansowo i organizacyjnie ośrodki naukowo-badawcze na swoim
terenie, ale to wsparcie nie jest w żaden sposób porównywalne do nakładów na ten cel w innych
krajach UE. Zgodnie z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej Kraje Członkowskie UE muszą więcej
inwestować w badania i rozwój oraz sprawić, by najlepsze europejskie pomysły trafiały na rynek
i generowały strumień nowych projektów biznesowych.

W polskich realiach Zwiększenie wysiłków i efektywności musi być realizowane w ogólnopolskim
aliansie

Rządu

i

samorządów

wszystkich

szczebli,

nie

rozpraszając

energii

i środków na działania partykularne (nawet jeżeli dotyczyłyby makroregionów złożonych z kilku
województw). Stymulowanie innowacji w obszarze TIK poprzez wykorzystanie jednolitego
rynku jest wręcz zadaniem pan-europejskim, natomiast współpraca pięciu województw Polski
Zachodniej mogłaby dotyczyć działań na rzecz lepszego dostępu do środków i projektów
w przyszłości realizowanych w ramach nowej Agendy Cyfrowej 2020 tworzonego przez Komisję
Europejską w celu promowania dalszego rozwoju TIK. W niniejszej ekspertyzie pokazany jest pomysł
wspólnego przedsięwzięcia: Miedzy-wojewódzkiego Biura Przygotowania Projektów (Project
Preparation Facility) tworzonego w celu zwiększenia poziomu pozyskiwania środków UE dla Polski
Zachodniej w ramach przyszłych funduszy wspierających innowacyjność, które KE przygotowuje na
przyszły okres programowania funduszy UE.
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Jednym z ważnych elementów takiego finansowania będzie łącznie pomocy bezzwrotnej ze pomocą
zwrotną oraz promocja partnerstwa publiczno- prywatnego w ramach inicjatyw przemysłu na rzecz
otwartych innowacji.

6.

Zwiększenie

umiejętności

wykorzystywania

technologii

cyfrowych

i

włączenia

społecznego
W sferze edukacji i zwiększania kompetencji cyfrowych społeczeństwa województwa mogą odegrać
wielce pozytywną rolę, a kooperacja ponad-regionalna tworzy wartość dodaną. Posługując się
przykładem Polski Wschodniej można odnieść się do wspólnego sukcesu 4 województw które
wspólnie z MSWiA oraz jedną z organizacji pozarządowych zrealizowały z dużym sukcesem projekt
informacyjny i szkoleniowy „Nautobus – bezprzewodowy autobus internetowy”. Na przestrzeni 2 lat
działalności na obszarach peryferyjnych 4 województw przeszkolono prawie 30 tys. osób. Era cyfrowa
powinna charakteryzować się wiarą we własne siły i emancypacją; wykształcenie lub umiejętności nie
powinny być przeszkodą w dostępie do tego potencjału, a dotyczy to w szczególności umiejętności
wykorzystywania technologii cyfrowych. Do usług cyfrowych sprzyjających włączeniu
społecznemu należy bez wątpienia telepraca. Promocja zatrudnienia na odległość przy umiejętnym
wykorzystaniu technologii ICT i odpowiednim przygotowaniu ludzi do których jest skierowana, może
być jednym z najbardziej obiecujących elementów przyszłych wspólnych samorządów wojewódzkich
Polski Wschodniej.
Innym wspólnym przedsięwzięciem pięciu województw może budowanie kapitału ludzkiego
w zakresie wiedzy i umiejętności wdrażania programów i projektów z zakres u SI. Odchodząc od
dotychczasowych, niezbyt efektywnych form przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, w ramach
niniejszej ekspertyzy proponowany jest wspólny międzywojewódzki projekt „Sieci współpracy
międzyregionalnej – REGNET” dotyczący Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Zachodniej.

7.

Korzyści z TIK dla społeczeństwa UE

Inteligentne zastosowanie technologii i wykorzystanie informacji pomoże w sprostaniu wyzwaniom
stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa. TIK na
rzecz środowiska mogą znaleźć w Polsce Zachodniej zastosowanie przy wspólnym monitoringu
zagrożeń katastrofą naturalną taką jak powódź. Podobnie ważnym tematem jest stabilna opieka
zdrowotna i wsparcie dla godnego i niezależnego życia oparte dzisiaj już coraz bardziej na zupełnie
nowych możliwościach które tworzą TIK. To jest sfera zainteresowania samorządów lokalnych
szczebla

powiatowego

i

gminnego,

wpieranych

przez

Urzędy

Marszałkowskie

każdego

z województw.
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Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym (ang.

Ambient Assisted Living, AAL)

powodują, że TIK są w zasięgu wszystkich i zmniejsza się coraz bardziej grupa osób wykluczonych
cyfrowo. Obok usług w zakresie e-zdrowia czy e-edukacji przez całe życie, technologie informacyjne
i komunikacyjne pomagają w promowaniu różnorodności kulturowej i kreatywnych treści. To
powoduje, że w dobie starzejących się społeczeństw krajów członkowskich UE łatwiej promować jest
migrację i zwiększać elastyczność rynków pracy.

8.

E-administracja

Częstotliwość korzystania z Internetu zwiększy się, jeśli wzrośnie jakość, dostępność i częstotliwość
korzystania z usług publicznych oferowanych w sieci. Tutaj niezmiennie od lat najważniejszą rolę
odgrywa Rząd oraz wiele innych instytucji publicznych, np. samorządów wszystkich szczebli.
Województwa mają tu bardzo dużą rolę do odegrania aby wesprzeć rozwój usług publicznych na
wszystkich szczeblach administracji. Trudno byłoby natomiast udowodnić w tym zakresie potrzebę
instytucjonalizacji współpracy międzyregionalnej.
Dla mobilności społeczeństw europejskich fakt, że większość internetowych usług publicznych nie
działa ponad granicami, jest niekorzystny dla mobilności przedsiębiorstw i obywateli poza granice
własnego kraju, w ramach całej Unii Europejskiej. Lepszej mobilności tak rozumianej pomogą także
inteligentne systemy transportowe w służbie efektywnego transportu, które promuje Komisja
Europejska.
Wybrana literatura i referencje:
EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 31.5.2011 COMMISSION STAFF WORKING
PAPER: Digital Agenda Scoreboard
N. Kroes EUROPEAN COMMISSION, Zakopane, czerwiec 2011 Cyfryzacja dla wszystkich
europejczyków (prezentacja)
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2011, ZALECENIA RADY w sprawie krajowego
programu reform Polski z 2011 r.oraz zawierającego opinię Radyna temat zaktualizowanego
programu konwergencji na lata 2011-2014 przedstawionego przez Polske
Anna Krzyżanowska, KOMISJA EUROPEJSKA , Zakopane 15-17.6.201, Europejska Agenda
Cyfrowa w Polsce i dla Polski (prezentacja)
KOMISJA EUROPEJSKA, Bruksela, 19.5.2010, Komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, i Komitetu
Regionów: Europejska Agenda Cyfrowa
MSWIA, czerwiec 2010, Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011 –
2016.
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Załącznik 1: Kluczowe szczegółowe wskaźniki skuteczności działania dla UE

1. Cele w zakresie Internetu szerokopasmowego:
•

Podstawowy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich do 2013 r.: podstawowy
szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy: Całkowity
odsetek

dostępności

łączy

DSL

(jako

%

ogółu

populacji

UE)

w grudniu 2008 r. wynosił 93%.)
•

Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: szerokopasmowy dostęp do internetu o
przepustowości 30 Mb/s dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy:
o 23 % abonamentów na szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości przynajmniej 10
Mb/s w styczniu 2010 r.)
o Dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: 50 % europejskich
gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości
powyżej 100 Mb/s. (brak poziomu bazowego)

2. Jednolity rynek cyfrowy:
•

Promowanie handlu elektronicznego: Do 2015 r. 50 % ludności powinno dokonywać zakupów
przez Internet. (poziom bazowy: W 2009 r. 37 % osób w wieku 16-74 lat zamówiło towary lub
usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.)

•

Transgraniczne transakcje handlowe dokonywane w środowisku internetowym: Do 2015 r. 20 %
ludności powinno dokonywać transgranicznych zakupów przez Internet. (poziom bazowy:
W 2009r. 8 % osób w wieku 16-74 lat zamówiło towary lub usługi u sprzedawców w innych
państwach członkowskich UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy.)

•

Handel elektroniczny dla przedsiębiorstw: 33% małych i średnich przedsiębiorstw powinno
prowadzić kupno/sprzedaż w Internecie w 2015 r. (poziom bazowy: W 2008 r., odpowiednio 24 %
i 12 % przedsiębiorstw dokonywało kupna/sprzedaży w Internecie o wartości wynoszącej
1 % obrotu/całkowitych zakupów lub więcej.

•

Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych: różnica między cenami usług w roamingu
a taryfami krajowymi powinna być bliska zeru w 2015 r. (poziom bazowy: W 2009 r. średnia cena
w

roamingu

za

minutę

wynosiła

0,38

centów

(za

wykonanie

połączenia),

a średnia cena za minutę dla wszystkich połączeń w UE wynosiła 0,13 centów (w tym roaming).
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3. Cyfrowe włączenie społeczne
•

Zwiększenie regularnego korzystania z internetu z 60 % do 75 % do 2015 r. oraz z 41 % do 60 %
w przypadku osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych. (Dane bazowe z 2009 r.).

•

Do 2015 r. zmniejszenie o połowę liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu (do 15 %).
(poziom bazowy: W 2009 r. 30 % osób w wieku 16-74 lat nigdy nie korzystało
z internetu).

4. Służby publiczne:
•

e-administracja do 2015 r. 50 % obywateli korzystających z e-administracji, z których ponad
połowa przekazuje tą drogą wypełnione formularze. (poziom bazowy: W 2009 r. 38 % osób w
wieku 16-74 lat korzystało z usług eadministracji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z czego 47 %
korzystało z usług e-administracji do wysyłania wypełnionych formularzy.)

•

Transgraniczne usługi publiczne: Do 2015 r. dostępność w internecie wszystkich kluczowych
transgranicznych usług publicznych, zawartych w wykazie, który zostanie uzgodniony przez
państwa członkowskie do 2011 r. (brak poziomu bazowego)

5. Badania i innowacje:
•

Wzrost nakładów na badania i rozwój w dziedzinie TIK: Podwojenie inwestycji publicznych do
11 mld EUR. (poziom bazowy: Krajowe środki budżetowe lub wydatki na badania i rozwój
w dziedzinie TIK (TIK GBAORD) wynosiły nominalnie 5,7 mld EUR w 2007 r.).
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Załącznik 2.
Proponowane Międzywojewódzkie Projekty SI w Polsce Zachodniej (patrz karty
projektów)
1. Projekt: Miedzy-wojewódzka biblioteka cyfrowych zasobów lokalnych i regionalnych
w Polsce Zachodniej.
2. Projekt: Między-Regionalna Sieć Rozwoju SI – REGNET, poprzez budowanie kompetentnych
kadr regionalnych na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce Zachodniej
3. Projekt: Nautobus – powszechne szkolenia dla ludności wykluczonej cyfrowo (we wszystkich
województwach Polski Zachodniej) w zakresie korzyści i niebezpieczeństw związanych ze SI
4. Projekt: Miedzy-wojewódzkie Biuro Przygotowania Projektów (Project Preparation Facility),
skierowane na wygrywanie dla Polski Zachodniej projektów innowacyjnych w ramach
nowych programów Komisji Europejskiej w nowym okresie programowania.
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