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1. Wprowadzenie 

W dokumencie pt. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 

do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych”, w części dotyczącej obszaru E-

commerce zaproponowano zakres i metodykę pozyskania danych dotyczących stanu 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

Dolnego Śląska.  

Jako główną metodę badań wskazano badania ankietowe. Ponieważ badania 

dotyczące wykorzystania technologii informacyjno – telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach prowadzone są w urzędach statystycznych krajów członkowskich UE od 

2002 r. jako podstawowe źródło prezentowanych tutaj informacji przyjęto wyniki tego typu 

badań prezentowanych w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego [GUS_SI_2010], 

dotyczących społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

Badania te są prowadzone według modelowych kwestionariuszy opracowanych przez 

służby statystyczne państw członkowskich oraz Urząd Statystyczny UE – Eurostat i przy 

wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. W Polsce takie badania prowadzi się od roku 

2004 i od tego czasu zostały wprowadzone na stałe do Programu badań statystycznych 

statystyki publicznej (PBSSP). 

Na uwagę zasługuje fakt, iż metodyka tychże badań oparta jest na modelu 

wypracowanym przez Eurostat na podstawie konsultacji i uzgodnień z ekspertami z urzędów 

statystycznych wszystkich krajów członkowskich, przedstawicielami Komisji Europejskiej 

oraz OECD. Pozwala to na ujednolicenie tychże badań w całej Unii Europejskiej i daje 

możliwość porównywania wskaźników dla poszczególnych krajów czy regionów. 

Jednocześnie przy opracowywaniu ankiety do badania brane są pod uwagę potrzeby 

krajowe zgłaszane podczas konsultacji przy opracowywaniu PBSSP. 

2. Definicje 

W badanych przedsiębiorstwach wprowadzono kategoryzację na małe, średnie i duże. 

Przyjęto, iż Przedsiębiorstwa MAŁE to firmy, w których liczba pracujących wynosi 10—49 

osób, przedsiębiorstwa ŚREDNIE — 50—249 osób, przedsiębiorstwa DUŻE — 250 i więcej 

osób. Struktura badanych przedsiębiorstw została pokazana na rys. 1. 

 



 
Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw wg wielkości. 

 

3. Analiza danych statystycznych oraz ankietowych 

Poniżej przedstawiono najważniejsze dane dotyczące omawianego obszaru oraz, w 

dalszej części, stosowną analizę SWOT. 

3.1. Komputery dostępność i wykorzystanie 

Ogółem, w Polsce, odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery wynosił 95% 

w 2007 r., a w ciągu trzech kolejnych lat wskaźnik ten wzrósł do poziomu 97%. Badania GUS 

wykazały, iż najczęściej z komputerów korzystają przedsiębiorstwa duże i średnie, gdyż te 

już w roku 2007 prawie w 100% używały komputerów, natomiast w małych 

przedsiębiorstwach zanotowano wzrost wykorzystania komputerów z 94% w roku 2007 do 

97% w roku 2010 (rys. 2). 

 

Rys. 2. Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach w latach 2007-2010. 
 



Najwyższy odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery w 2009 r. przypadał 

na województwo pomorskie (96%) zaś w 2010 r. na województwo opolskie (99%). W 

województwie Dolnośląskim również w ostatnim roku odnotowano istotny przyrost odsetka 

przedsiębiorstw wykorzystujących komputery, chociaż plasuje się on poniżej średniej 

krajowej (rys. 3). 

 

Rys. 3. Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach w latach 2009 i 2010 wg 
województw. 

 

Stosunkowo niska pozycja województwa dolnośląskiego, na tle całego kraju, w 

zakresie stopnia wykorzystania komputerów w działalności przedsiębiorstw pokazuje, że jest 

jeszcze wiele do zrobienia, tym bardziej, że Polska nie należy do liderów w tym obszarze w 

Europie – wręcz przeciwnie nasz wynik jest znacząco poniżej średniej europejskiej (rys. 4). 



 

Rys. 4. Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach w 2009 r. w wybranych krajach 
europejskich. 

3.2. Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach 

Porównania międzynarodowe w zakresie dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach 

pokazują, że w 2009 r. Polska osiągnęła poziom 90%, co daje średnią pozycję w układzie 

państw europejskich (Rys. 5). Niewielki dystans dzielący Polskę od średniej europejskiej 

pozwala przypuszczać, iż przedsiębiorstwa efektywnie włączają technologie internetowe do 

swej strategii biznesowej doceniając ich skuteczność. 

 



 

Rys. 5. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu w krajach europejskich w latach 
2008 i 2009. 

 

Z badań prowadzonych w latach 2007-2010 wynika, iż liczba przedsiębiorstw ogółem 

korzystających z dostępu do Internetu wzrosła, osiągając w roku 2010 poziom 96% (rys. 6). 

Należy jednak zauważyc, iż tendencja ta nie jest ta zmienia się z roku na rok, a w roku 2009 

odnotowano nawet spadek w stosunku do lat ubiegłych. Można również zauważyć, że 

stosunkowo duże zmiany obserwuje się w grupie przedsiębiorstw małych i średnich. 

Przedsiębiorstwa duże w największym stopni korzystają w tym zakresie z nowych 

technologii, a zmiany w tym sektorze są niewielkie. 

 



 

Rys. 6. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu w Polsce w latach 2007-2010 wg 
ich wielkości. 

 

W Polsce w latach 2009 i 2010 można było zauważyć spore zróżnicowanie w zakresie 

dostępu do Internetu wśród przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Największy 

odsetek firm z dostępem do sieci w 2009 r. odnotowano w województwie pomorskim (93%), 

natomiast najmniejszy — w świętokrzyskim (85%). W 2010 r. na pierwszą pozycję pod 

względem odsetka firm z dostępem do Internetu wysunęło się województwo opolskie 

(98,5%), natomiast na ostatnie miejsce spadło województwo lubelskie (91,6%). 

 

Rys. 7. Dolnośląskie przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu na tle innych województw. 



 

Wyniki badań Głównego urzędu Statystycznego wskazują, iż W 2007 roku wśród 

przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu dominowały podmioty należące do sektora 

energetycznego (energia elektryczna, gaz, ciepło (100%) oraz prowadzące działalność 

finansową i ubezpieczeniową (99,6%) (Rys. 8.). Podmioty z obu branż osiągnęły ten sam 

poziom również w ostatnim badanym roku. 

W 2010 r. blisko 100% dostęp do Internetu posiadały również przedsiębiorstwa z 

branży obsługi rynku nieruchomości. W 2007 r. w dostępie do Internetu najsłabiej 

prezentowały się przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, 

które z kolei w 2010 r. uplasowały się w czołówce. Najsłabiej w 2010 r. wypadły firmy 

zajmujące się zakwaterowaniem i wyżywieniem (91%), administrowaniem i działalnością 

wspierającą oraz naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu komunikacyjnego (po 93%). 

 

Rys. 8. Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach wg rodzaju ich działalności. 
 

3.3. Dostęp do szerokopasmowego Internetu 

Dzisiaj samo posiadanie dostępu do Internetu już nie wystarcza do skutecznego 

prowadzenia działalności gospodarczej na konkurencyjnym rynku. Wiele firm świadczy usługi 

on-line, a wszystkie potrzebują szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji. Aby 

zapewnić efektywną komunikację i wymianę coraz większych wolumenów danych potrzebne 

jest odpowiednie łącze dostępowe, najlepiej szerokopasmowe. W ciągu ostatnich 4 lat 

struktura rodzaju dostępu do Internetu zmieniła się zasadniczo. 

W dobie szybkiego wzrostu możliwości technicznych urządzeń, z Internetem możemy 

łączyć się zarówno za pomocą tradycyjnego komputera PC jak i za pomocą telefonu 



komórkowego. Mobilny dostęp do Internetu stwarza nowe możliwości korzystania z jego 

zasobów. 

Zgodnie z definicją publikowaną w dokumentach GUS, dostęp szerokopasmowy 

cechuje się dużą szybkością przepływu informacji mierzoną w setkach kb/s (kilobitów na 

sekundę) lub w Mb/s (megabitach na sekundę). Jego realizacja możliwa jest dzięki 

wykorzystaniu takich technologii jak xDSL, sieci telewizji kablowej, łączy satelitarnych czy 

połączeń bezprzewodowych przez modem 3G lub 3G handset w technologii UMTS, 

CDMA2000-1xEVDO, HSDPA. Na rys. 9 zaprezentowano wybrane rodzaje dostępu do 

Internetu, wykorzystywane w przedsiębiorstwach w Polsce. 

 

 

Rys. 9. Wybrane rodzaje dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach. 
 

Jak wynika z rys. 9, w latach 2007-2010 odnotowano wzrost wykorzystania każdego z 

badanych rodzajów dostępu do Internetu, zarówno na łączach stałych, jak i rozwiązań 

bezprzewodowych. Największy udział w rynku zdobyły jednak rozwiązania 

szerokopasmowego dostępu do Internetu na łączach stałych, a największy przyrost tego 

typu rozwiązań odnotowano wśród przedsiębiorstw małych (o 18 punktów procentowych) 

(rys. 10). Wynika to z konieczności dostosowania się do potrzeb rynku. W grupie średnich 

przedsiębiorstw wzrostu był mniejszy — (o 9 punktów procentowych), natomiast w 

przypadku dużych przedsiębiorstw przyrost wyniósł najmniej (4 punkty procentowe). 

Mniejszy przyrost odsetka stałych łączy szerokopasmowych wśród dużych podmiotów 

wynika ze znacznego ich nasycenia tą technologią. 

Badania GUSu wykazały, iż w 2010 r. prawie 70 % przedsiębiorstw, w których 

pracowało co najmniej 10 osób, posiadało szerokopasmowy dostęp do Internetu. 



 

 

Rys. 10. Wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych w dostępie do Internetu w 
przedsiębiorstwach różnej wielkości. 

 

Analiza wyników badań z 2010 roku wykazała, iż najwyższy odsetek upowszechnienia 
szerokopasmowego dostępu do Internetu występuje w grupie przedsiębiorstw zajmujących 
się działalnością finansową i ubezpieczeniową (95%) oraz działających w branży 
informacyjnej i komunikacyjnej (93%) (rys. 11). 

 

 

Rys. 11. Wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych w dostępie do Internetu w 
przedsiębiorstwach różnej wielkości. 

Analizując dane dotyczące szerokopasmowego dostępu do Internetu w rozbiciu na 

województwa można zaobserwować znaczne różnice we wzroście odsetka przedsiębiorstw 

posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu pomiędzy rokiem 2009 i 2010. 

Najwyższy wzrost odnotowano w woj. podlaskim (o 16 punktów procentowych), a 

najmniejszy postęp w dostępie do szerokopasmowego Internetu zaobserwowano w woj. 



Zachodniopomorskim (o 6 punktów procentowych). Dostęp do szerokopasmowego Internetu 

miało w 2010 r. najwięcej, bo trzy czwarte przedsiębiorstw z woj. podlaskiego i 

mazowieckiego. Najsłabiej wypadły województwa świętokrzyskie (57%) i warmińsko-

mazurskie (60%). Stosunkowo dobrze w tej statystyce wypada województwo dolnośląskie, 

które uplasował się na trzeciej pozycji w kraju (rys. 12). Te dane w zestawieniu z danymi 

pokazującymi odsetek przedsiębiorstw korzystających z jakichkolwiek form dostępu do 

Internetu pokazują, że w województwie dolnośląskim stosunkowo duży udział w puli różnych 

rozwiązań dostępu do Internetu mają techniki szerokopasmowe. Oznacza to, że jeśli firmy 

mają potrzebę korzystania z Internetu, to kupują rozwiązania, które dają im większe 

możliwości i rokują większe nadzieje na przyszłość. Tendencja ta może wynikać z obecności 

odpowiedniej infrastruktury i stosunkowo lepszej dostępności rozwiązań szerokopasmowych 

na Dolnym Śląsku niż w wielu innych obszarach kraju. 

 

Rys. 12. Wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w poszczególnych 
województwach. 

Chociaż odsetek dolnośląskich przedsiębiorstw korzystających z szerokopasmowego 

dostępu do Internetu w skali kraju jest dobry, to należy sobie jednak zdać sprawę, iż daleko 

odbiega on od średniej w Unii Europejskiej, gdzie Polska plasuje się prawie na końcu listy, 

tuz przed Litwą i Rumunią (rys. 13). 

 



 

Rys. 13. Wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej w roku 2009. 

 

3.4. Bezprzewodowy dostęp do Internetu 

Dalsze analizy pokazują sukcesywny wzrost bezprzewodowych rozwiązań dostępu do 

Internetu, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach w Polsce (rys. 14). Ponadto wyraźnie 

widać, iż rozwiązania bezprzewodowe są znacznie (w roku 2010, prawie dwukrotnie) 

popularniejsze w dużych przedsiębiorstwach niż w średnich. Odsetek bezprzewodowych 

rozwiązań w małych firmach w 2010 roku był niemal trzykrotnie niższy niż w dużych 

przedsiębiorstwach. 

 



 

Rys. 14. Wykorzystanie bezprzewodowego dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach 
różnej wielkości w latach 2007-2010. 

 

W 2009 roku bezprzewodowy dostęp do Internetu posiadało 66% przedsiębiorstw 

dużych i 40% średnich. Najrzadziej w łącza bezprzewodowe inwestują małe 

przedsiębiorstwa, z których w 2009 roku tylko 21% posiadało taki rodzaj połączenia. W 2010 

r. już 3/4 firm dużych posiadało dostęp do łącza bezprzewodowego. Mniejszy przyrost 

nastąpił w przedsiębiorstwach średnich i małych (odpowiednio 3 i 4 punkty procentowe). 

Wzrost wykorzystania tego rodzaju łącza w ciągu ostatnich lat spowodowany jest większą 

łatwością dostępu oraz mniejszymi kosztami inwestycyjnymi gdyż technologia ta nie wymaga 

dużych nakładów na okablowanie ani drogą infrastrukturę. Dlatego też tym bardziej 

zaskakujący jest wynik pokazujący małe zainteresowanie rozwiązaniami bezprzewodowymi 

wśród małych firm, bo to szczególnie im powinno zależeć na szukaniu tańszych rozwiązań. 

Wytłumaczeniem tej sytuacji może być fakt, iż w przypadku małych firm nie ma potrzeby 

budowania rozległej infrastruktury, stąd koszty (często już istniejącego) okablowania nie są 

duże i takie podmioty nie mają motywacji do instalowania nowych rozwiązań 

bezprzewodowych. Duże zaś przedsiębiorstwa, działające często na znacznie większych 

obszarach, chcąc uniknąć kosztownych inwestycji związanych z budową infrastruktury 

kablowej, wybierają bardziej opłacalne rozwiązania bezprzewodowe. 

Z kolejnej obserwacji wynika, iż z bezprzewodowego dostępu do Internetu w roku 2010 

najczęściej korzystały firmy związane z informacja i komunikacją (61%), a najrzadziej 

przedsiębiorstwa sektora nieruchomości oraz z branży zakwaterowanie i wyżywienie (21%) 

(rys. 15). 

 



 

Rys. 15. Wykorzystanie bezprzewodowego dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach 

różnych branż w latach 2007-2010. 

 

3.5. Wykorzystanie komputerów przez pracowników przedsiębiorstw 

W ostatnich latach, ze względu na zmianę charakteru pracy, dla wielu osób 

pracujących w różnego rodzaju firmach komputer stanowi podstawowe narzedzi pracy.  

Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z definicją przyjętą przez Główny Urząd 

statystyczny: do pracujących zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

(umowa o pracę, o pracę nakładczą, powołanie, mianowanie lub wybór), właścicieli i 

współwłaścicieli, agentów (z wyłączeniem prowadzących własną działalność gospodarczą) 

oraz pracujących poza granicami kraju. Nie zalicza się natomiast osób zatrudnionych na 

podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło, a także uczniów zatrudnionych w celu 

przygotowania zawodowego. 

Analizy GUS pokazują, że wśród przedsiębiorstw dużych w 2010 roku oceniany 

wskaźnik wyniósł 46%, tym samym wzrósł o 10 punktów procentowych w stosunku do roku 

2007. Różnice tego wskaźnika w przedsiębiorstwach dużych i średnich i małych są 

stosunkowo niewielkie, co pozwala stwierdzić, że stopień upowszechnienia komputerów we 

wszystkich sektorach jest porównywalny, co więcej: te relację nieco się zmieniaja z roku na 

rok. Można wręcz powiedzieć, iż zaskakująco dobrze w tej klasyfikacji wypadaja małe firmy, 

gdzie stopień upowszechnienia komputerów w niektórych latach przekraczał nieznacznie 

analogiczny wskaźnik dla przedsiębiorstw średnich czy nawet dużych. 

 

Tabela 1. Odsetek pracowników wykorzystujących komputery w przedsiębiorstwach (w %) 



 
 

Analizując stopień komputeryzacji pracowników poszczególnych branż można 

zauważyć, że w 2009 r. najlepiej skomputeryzowani pracownicy skupieni byli w sekcji 

finansowo i ubezpieczeniowej (91%) oraz w sekcji informacyjno-komunikacyjnej (89%). Na 

dobrym poziomie uplasowali się również pracownicy z branży nauka i technika (80%), a 

najsłabiej wypadły sekcje: budownictwo (24%), administrowanie i działalność wspierająca 

(26%) oraz przetwórstwo przemysłowe (27%). Analizując wskaźniki dotyczące pracowników 

wykorzystujących komputery z dostępem do Internetu, można zauważyć podobną tendencję 

odnosząc się zarówno do podziału na klasy wielkości jak i branże (rys. 16,17). 

 

 

Rys. 16. Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach wg rodzajów 
działalności w roku 2009. 

 

 



 

Rys. 17. Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach wg rodzajów 
działalności w roku 2010. 

 

W przypadku sektora finansowego mamy do czynienia z największą rozbieżnością 

między odsetkiem pracujących tam osób, które korzystały z komputerów w pracy, a 

odsetkiem pracowników wykorzystujących komputery z dostępem do Internetu (20%). 

Należy jednak domniemywać, iż nie jest to efekt niskiego stopnia rozwoju tego sektora lecz 

może wynikać ze względów wdrożonych procedur bezpieczeństwa, które nakazują 

ograniczenie do maksimum styku lokalnych sieci komputerowych z siecią Internet w celu 

ochrony danych przetwarzanych w tychże firmach. 

W krajach europejskich średnio co drugi pracownik w 2009 roku korzystał z komputera 

w pracy. Czołówkę państw, w których odsetek zatrudnionych używających komputer jest 

najwyższa stanowią: Finlandia (70%) i Szwecja (68%). Polska zajmuje dość odległe miejsce, 

gdzie z komputera w pracy korzystało poniżej 40% pracowników, a Internet wykorzystywał 

mniej niż 30% (rys. 18). 

 



 

Rys. 18. Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach krajów europejskich w 
2009 roku. 

 

W Polsce wsród pracowników wykorzystujących w pracy komputer w 2009 r., w 

zależności od regionu, zaobserwowano dość duże zróżnicowanie (rys. 19). Tłumaczy to 

różny stopień rozwoju regionalnego. Na czele rankingu występuje województwo 

mazowieckie gdzie ponad połowa pracujących wykorzystywała komputery, a 47% – 

komputery z dostępem do Internetu. Stanowi to ogromny kontrast w stosunku do 

województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wymienione wskaźniki są najniższe i wynoszą 

odpowiednio 25% i 20%. W roku 2010 nastąpił niewielki wzrost omawianych wskaźników 

(rys. 20). Wynosił on od 3 – 5 punktów procentowych. Wyjątkiem są, w przypadku 

pracowników korzystających z komputera, województwa mazowieckie, opolskie i 

małopolskie, a w przypadku korzystania z komputera z dostępem do Internetu: mazowieckie, 

opolskie, lubelskie, w których odnotowano spadek. W przypadku województwa 

mazowieckiego, odsetek osób korzystających z komputera zmniejszył się nieznacznie i 



wyniósł 51%. Mimo tego, w 2010 roku nadal liderem jest woj. mazowieckie a na ostatniej 

pozycji plasuje się woj. warmińsko-mazurskie. 

 

 

Rys. 19. Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach w Polsce wg 
województw w 2009 roku. 

 

 



 

Rys. 20. Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach w Polsce wg 
województw w 2010 roku. 

 

3.6. Cele korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach 

 

Analiza wybranych danych (Tabela2) wskazuje na największe zainteresowanie 

korzystaniem z usług on-line w kontaktach z administracją publiczną. Tego rodzaju 

działalnośc obserwuje się w dużych  przedsiębiorstwach (99% w 2009 roku), a rzadziej w 

małych (87%). Z niewiele mniejszym zainteresowaniem korzystano z internetowych usług 

bankowych i finansowych. Od 2006 roku do 2010 odsetek przedsiębiorstw korzystających z 

tego rodzaju usług wzrósł o 18 punktów procentowych. 

Dynamika była odwrotnie proporcjonalna do wielkości przedsiębiorstw. Najmniejsze 

zainteresowanie można zauważyć w szkoleniach i edukacji przez Internet. 

 

Tabela 2. Cele korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach różnej wielkości (w %) 



 
 

W 2009 r. kraje europejskie (Tabela 3), jako główny cel używania Internetu wymieniały 

korzystanie z usług bankowych i finansowych (79%), na dużą skalę rozpowszechniony w 

Estonii (93%), Litwie (93%) i Słowenii (91%). Widoczne są istotne różnice wśród państw 

europejskich w zakresie szkoleń i edukacji on-line. Wśród prezentowanych 24 państw 

europejskich, ten rodzaj kształcenia cieszy się największym zainteresowaniem na Litwie 

(55%), w Grecji (46%), w Rumunii (46%) i w Słowacji (46%). 



 

Tabela 3. Cele korzystania z Internetu w wybranych przedsiębiorstwach krajów europejskich 

w 2009 roku (w %) 

 
 

3.7. Posiadanie własnej strony www 

W dzisiejszych czasach dla firm, które chcą sprostać wyzwaniom konkurencji i dbają o 

swój wizerunek standardem jest posiadanie własnej strony internetowej. Tym samym firmy 

mają okazję być bliżej klienta. Atrakcyjność szaty graficznej i rzetelna informacja na stronach 

internetowych podmiotów gospodarczych zwiększa szanse marketingowe. Ten rodzaj 

prezentacji towarów i usług jest konkurencyjny w stosunku do tradycyjnego (banery 

reklamowe, ulotki itp.). 

Największą liczbę podmiotów posiadających własną stronę internetową stanowią firmy 

duże (Tabela 4). W 2010 r. ich liczba stanowiła 91% ogółu przedsiębiorstw zatrudniających 

250 i więcej osób. W podziale na branże w 2010 r. najwyższą wartością tego wskaźnika 

mogły pochwalić się przedsiębiorstwa zajmujące się informacją i komunikacją (91%), 



naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu komputerowego (82%), nauką i techniką 

(81%), finansami i ubezpieczeniami (80%). 

 

Tabela 4. Firmy posiadające własną stronę internetową (w %) 

 
 

W podziale na województwa w 2009 r. najwięcej firm posiadających własną stronę 

internetową skupionych było w województwie mazowieckim (66%), małopolskim (60%) i 

śląskim (60%) natomiast najmniej ze wskaźnikiem na tym samym poziomie (45%) w 

warmińsko-mazurskim i lubuskim. W skali całego kraju wskaźnik ten wzrasta. W 2010 r. w 

stosunku do roku poprzedniego uległ podwyższeniu o 8 punktów procentowych. 

Województwo dolnośląskie również nie najgorzej się prezentuje, lokując się powyżej średniej 

krajowej (rys. 21 i 22). 

 



 

Rys. 21. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową wg województw w 2009 
roku. 

 

 

Rys. 22. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową wg województw w 2010 
roku. 

 

Podobnie jak w przypadku innych statystyk, o ile na tle kraju województwo dolnośląskie 

nie wypada najgorzej, o tyle Polska na tle krajów europejskich – w tym wypadku w 

rankingach pokazujących przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową – nie 

należy do czołówki (rys. 23). 

 



 

Rys. 23. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową w krajach europejskich. 
 

Najczęściej strona internetowa wykorzystywana była przez przedsiębiorstwa do 

promocji własnych towarów i usług. W polsce w ten sposób w 2009 r. reklamowało się w 

sieci 42% firm (Tabela 5 i 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Przeznaczenie stron internetowych przedsiębiorstw w roku 2009 (w %) 



 
 

Tabela 6. Przeznaczenie stron internetowych przedsiębiorstw w roku 2010 (w %) 

 
 

Jak pokazują tabele 5 i 6, poza promocją towarów i usług, przedsiębiorstwa 

wykorzystują strony internetowe również do kontaktów z własnymi (często stałymi) klientami 

lub prezentują informacje biżące, związane np. z możliwością zatrudnienia nowych 

pracowników. Oferty pracy publikowały na swych stronach najczęściej duże firmy, a wśród 

te, które działały w branży informacyjnej i komunikacyjnej. 



3.8. Handel elektroniczny 

W 2009 roku blisko 17 tys. firm w Polsce składało zamówienia przez sieci 

komputerowe. Były to głównie podmioty duże (40%). Najczęściej z tej formy zakupów 

korzystały firmy (rys. 24) z branży naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu 

komunikacyjnego (59%) oraz informacja i komunikacja (44%). 

 

 

Rys. 24. Przedsiębiorstwa składające zamówienia przez sieć wg ich wielkości i rodzaju 

działalności w 2009 roku. 

 

Analizując poszczególne województwa możemy zauważyć, że najczęściej zakupów 

przez sieć dokonywały przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego – 22% oraz 

dolnośląskiego – 21%, a najrzadziej tę formę zakupów wybierały firmy z województwa 

pomorskiego – 13% i opolskiego – 12% (rys. 25). 

 



Rys. 25. Przedsiębiorstwa robiące zakupy przez sieć w 2009 roku wg poszczególnych 
województw. 

 

Zaprezentowane tu wyniki pokazują, iż zakupy – czy też handel elektroniczny w ogóle 

– jest jedną z form działalności wykorzystujących nowe technologie (Internet), w których 

województwo dolnośląskie jest jednym z liderów w kraju. 

Należy tutaj zauważyć, iż pojęcie sprzedaży elektronicznej jest zagadnieniem bardzo 

złożonym, co nie zawsze pokazują ststystyki, takie jak na rys. 26. W najbardziej 

podstawowej formie sprzedaż elektroniczna może mieć postać prostego, serwisu 

internetowego, w którym prezentowane są i dostępna jest opcja składania zamówień. 

Rozbudowując ten system przedsiębiorstwo może umożliwić klientom wybór towarów i 

dokonywanie płatności w trybie on-line, bez konieczności obsługi ze strony personelu. 

Kolejnym krokiem może być udostępnienie klientom bezpośredniej pomocy przy składaniu 

zamówień przez Internet, udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Na 

jeszcze wyższym poziomie sprzedaży elektronicznej strona WWW umożliwia budowanie 

indywidualnych więzi z klientem, np. poprzez oferowanie specjalnych upustów zależnie od 

wielkości zakupów. 

Ciekawa jest statystyka przedstawiona na rys. 26, która pokazuje jaki udział handel 

elektroniczny w Internecie ma w całkowitych obrotach związanych z handlem prowadzonym 

przez przedsiębiorstwa w Polsce w 2009 roku. 

Otóż udział wartości netto zrealizowanych zamówień przez Internet wynosił mniej niż 

1% w stosunku do zakupów ogółem, w przypadku 26% przedsiębiorstw, a w blisko jednej 

trzeciej udział ten wyniósł ponad 25%. Daje się również zauważyć wartości pośrednie, lecz 

generalnie można powiedzieć, że znaczna część przedsiębiorstw praktycznie nie korzysta z 

handlu internetowego, zaś ponad 30% przedsiębiorstw traktuje tę formę bardzo poważnie. 

 

 

Rys. 26. Przedsiębiorstwa kupujące prze sieć w 2009 roku wg wielkości udziału zakupów 

internetowych w ogóle przedsiębiorstw składających zamówienia przez sieci. 



3.9. Sieci komputerowe 

Korzystanie z technologii IT w nowoczesnym przedsiębiorstwie wymaga nie tylko 

komputerów, pracowników, którzy umieją się nimi posługiwać, dostępu do globalnej sieci, ale 

często wymaga również zbudowania i utrzymywania wewnętrznej infrastruktury sieciowej, 

która pozwala danej firmie funkcjonować jako jeden sprawny organizm. Dlatego też jednym z 

ważnych wskaźników charakteryzujących stan technologicznego zaawansowania 

przedsiębiorstw jest upowszechnienie w nich takich rozwiązań IT jak LAN, Intranet czy 

Ekstranet. 

Zgodnie z definicjami, którymi posługuje się Główny Urząd Statystyczny, pod 

powyższymi pojęciami rozumie się następujące rozwiązania: 

1. LAN [ang. Local Area Network] — lokalna sieć komputerowa— rodzaj sieci 

zlokalizowanej na stosunkowo niedużym obszarze, obejmującej co najmniej dwa 

komputery; najczęściej największe odległości między komputerami w sieci nie 

przekraczają kilkuset metrów, a sieć poprowadzona jest w obrębie jednego budynku 

lub grupy zabudowań. LAN może liczyć od dwóch do kilkuset komputerów. Każdy 

komputer musi być wyposażony w kartę sieciową, aby można go przyłączyć do sieci. 

Sieć może być przewodowa lub bezprzewodowa. 

2. INTRANET — wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa oparta na 

rozwiązaniach stosowanych w Internecie, tj. tych samych standardach, protokołach i 

programach, obejmująca swym zasięgiem wszystkie jednostki przedsiębiorstwa 

(biuro, zakłady, filie). W skład Intranetu wchodzą wszystkie sieci LAN danego 

przedsiębiorstwa. Dostęp do Intranetu mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy. 

3. EXTRANET — rozszerzenie wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa (Intranetu), którego 

celem jest udostępnienie własnych zasobów innym organizacjom 

(przedsiębiorstwom) lub klientom przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci 

Internet. Takie rozwiązanie pozwala lepiej i szybciej zapoznać się z konkretną ofertą 

danej firmy. 

W 2009 r. (Tabela 7) 56% wszystkich przedsiębiorstw posiadało taką wewnętrzną 

infrastrukturę sieciową – kablową lub bezprzewodową. Co czwarte przedsiębiorstwo 

wykorzystywało LAN bezprzewodowy. Rok 2010 (Tabela 8) charakteryzował się znacznym 

wzrostem – 72% przedsiębiorstw posiadało sieć LAN, w tym 36% bezprzewodową. 

 

Tabela 7. Wyposażenie przedsiębiorstw w LAN w 2009 r (w %). 



 
 

Tabela 8. Wyposażenie przedsiębiorstw w LAN w 2010 r (w %). 



 
 

Analizując dane z lat 2009 i 2010 można zauważyć, że przedsiębiorstwa skupione w 

sekcjach informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa najczęściej 

w swojej działalności wykorzystywały sieć lokalną LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Wyposażenie przedsiębiorstw w Intranet i Ekstranet w latach 2007-2010 (w %). 



 
 

Jeśli chodzi o ocenę wskaźnika dostępu do Intranetu wśród przedsiębiorstw w Polsce 

w porównaniu do średniej europejskiej, to w 2009 roku był on niższy jedynie o 2 punkty 

procentowe. Większą różnicę daje się zauważyć w przypadku wykorzystania Extranetu, i 

wynosi 8 punktów procentowych (rys. 27). 



 

Rys. 27. Wykorzystanie Intra- i Ekstranetu w przedsiębiorstwach wybranych krajów 
europejskich w 2009 r. 

 

Analizując upowszechnienie sieci LAN oraz Intranetu w przedsiębiorstwach w Polsce, 

można zauważyć, że o ile w odniesieniu do regionów kraju, obejmujących kilka województw 

każdy, nasycenie tymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach jest porównywalne (Tabela 10), 

o tyle wskaźnik ten waha się dość znacznie (rys. 28), jeśli chodzi o poszczególne 

województwa (szczególnie w odniesieniu do sieci LAN). 

 

Tabela 10. Wykorzystanie sieci LAN oraz Intranetu w przedsiębiorstwach różnych regionów 

Polski w 2010 roku (w %). 

 
 



 

Rys. 28. Wykorzystanie sieci LAN i Intranetu w przedsiębiorstwach wg województw w 2009 r. 
 

Województwo dolnośląskie w zakresie stopnia wykorzystania sieci LAN oraz Intranetu 

w przedsiebiorstwach wypada zupełnie dobrze i plasuje się na trzeciej pozycji (za woj. 

mazowieckim i śląskim), tendencja ta została również utrzymana w roku 2010 (rys. 29). 

 

 

Rys. 29. Wykorzystanie sieci LAN i Intranetu w przedsiębiorstwach wg województw w 2010 r. 

 

3.10. Elektroniczne zarządzania łańcuchem dostaw 

Przez elektroniczne zarządzanie łańcuchem dostaw, a dokładniej: przez elektroniczną 

wymianę informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw rozumie się wymianę 

wszystkich typów informacji z dostawcami lub odbiorcami w celu koordynacji dostaw 

towarów lub usług dla odbiorców końcowych. Dotyczą one popytu, posiadanych zapasów, 

procesu produkcji oraz dystrybucji. 



Za elektroniczną wymianę informacji uważa się przekaz przez strony internetowe lub 

automatyczną wymianę danych, z wyjątkiem ręcznie wprowadzanych wiadomości 

przesyłanych pocztą elektroniczną. Wykres dotyczący udziału poszczególnych grup 

przedsiębiorstw (wg ich wielkości) w elektronicznej wymianie informacji związanej z 

zarządzaniem łańcuchem dostaw został przedstawiony na rys. 30. 

 

Rys. 30. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dotyczącą 

zarządzania łańcuchem dostaw wg wielkości przedsiębiorstw. 

 

W rozbiciu na poszczególne województwa sytuacja dotycząca elektronicznej wymiany 

danych w przedsiębiorstwach wyglądała w latach 2009 i 2010 jak na rys. x1531. Jak widać, 

województwo dolnośląskie plasuje się powyżej średniej krajowej w tym zakresie, zajmując 

czwartą pozycję w kraju. 

 



 

Rys. 31. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dotyczącą 
zarządzania łańcuchem dostaw wg województw. 

 

3.11. Automatyczna wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi 

Przez automatyczną wymianę danych między przedsiębiorstwami i innymi, 

zewnętrznymi systemami ICT rozumie się wymianę informacji, takich jak: zamówienia, 

faktury, opisy produktów i transakcje płatnicze. Wymiana ta następuje przez Internet lub inne 

sieci komputerowe, bez ręcznego wprowadzania wiadomości. Odbywa się ona w 

uzgodnionym lub standardowym formacie, pozwalającym na automatyczne przetwarzanie 

danych np. EDI, EDIFACT, ODETTE, TRADACOMS, XML, Xcbl. 

Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwach wg ich wielkości 

pokazano na rys. 32. 

 

 

Rys. 32. Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych wg wielkości tych 

przedsiębiorstw w latach 2009 i 2010. 

 



Na rys. 33 pokazano w jakich celach przedsiębiorstwa wykorzystują automatyczną 

wymianę danych. 

 

 

Rys. 33. Cele korzystania z automatycznej wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi w 

przedsiębiorstwach w latach 2009 i 2010. 

 

Statystyki przedstawione na rys. 32 i 33 pokazują, że najlicznieszą grupę, korzystającą 

z automatycznej wymiany danych, stanowią duże przedsiębiorstwa, a najczęstszym cele 

korzystania z tej funkcjonalności jest wymiana danych z organami administracji publicznej 

oraz wysyłanie dyspozycji płatniczych do instytucji finansowych. Przedsiębiorstwa 

województwa dolnośląskiego wykazują w tym zakresie duży stopień zaawansowania, gdyż 

plasują się na drugim miejscu w Polsce (rys. 34), zaraz po województwie kujawsko-

pomorskim. Zaskakująco niską notę w tej sferze działalności uzyskało w latach 2009-2010 

województwo mazowieckie, które w większości dotychczas prezentowanych rankingów było 

liderem. 



 

Rys. 34. Wykorzystanie automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach wg 

województw w latach 2009 i 2010. 

 

Mimo, iż wysoka pozycja województwa dolnośląskiego w skali kracju, w sferze 

automatycznej wymiany danych, może napawać optymizmem, to należy sobie zdać sprawę, 

iż Polska niestety nie należy do czołówki europejskiej w tym zakresie (rys. 35). 



 

Rys. 35. Wykorzystanie automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach w Europie 

2009 roku. 

3.12. Automatyczna wymiana informacji wewnątrz przedsiębiorstwa 

Przez elektroniczną i automatyczną wymianę informacji wewnątrz 

przedsiębiorstwa, rozumie się takie, jak: 

 korzystanie z jednego systemu informatycznego, 

 korzystanie ze wspólnej bazy lub hurtowni danych, 

 elektroniczna wymiana informacji, które mogą być automatycznie przetwarzane 

wewnątrz przedsiębiorstwa. 

 łączenie danych między systemami informatycznymi. 

 

W obszarze automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa zawiera się 

również korzystanie z systemów CRM (ang. Customer Relationship Management) i ERP 

(ang. Enterprise Resource Planning). CRM stawia klienta w centrum działalności biznesowej 

i bazuje na intensywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych do zbierania, łączenia, 

przetwarzania i analizowania informacji o klientach. Wyróżnia się CRM operacyjny i 

analityczny. Pierwszy z wymienionych integruje procesy biznesowe na styku z klientem, a 



drugi obejmuje analizę dostępnych w przedsiębiorstwach danych o klientach w celu zdobycia 

wiedzy o nich i sposobach zaspokojenia ich potrzeb. 

ERP jest to system informatyczny składający się z aplikacji (modułów) integrujących 

informacje i działania danego przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i w większości 

obszarów zarządzania i łaczy zwykle ze sobą planowanie, zaopatrzenie, sprzedaż, 

marketing, relacje z klientami, finanse oraz zarządzanie personelem i umożliwiaja optymalne 

wykorzystanie zasobów i uporządkowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. 

W 2009 i 2010 r. badano problematykę wykorzystania systemów informatycznych ERP 

i CRM i jak podaja opracowania GUS, w 2009 r. zaledwie co 10 przedsiębiorstwo w Polsce 

stosowało system ERP, podobny poziom utrzymywał się w roku 2010. Dane pokazujące 

stopień wykorzystywania systemów informatycznych CRM i ERP w Polsce w latach 2009 i 

2010 podano w tabelach 11 i 12. 

 

Tabela 11. Wykorzystanie systemów CRM i ERP w 2009 r. (w %). 

 

Tabela 12. Wykorzystanie systemów CRM i ERP w 2010 r. (w %). 



 

 

Wykorzystanie automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach poszczególnych 

województw pokazano na rys. 36. 

 



 Rys. 36. Wykorzystanie automatycznej wymiany danych w przedsiębiorstwach wg 
województw w 2010 roku. 

 

4. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Obecność wyższych uczelni 

technicznych i ekonomicznych z 

wysoko specjalizowaną kadrą 

 Obecność ośrodków B+R 

 Liczne kontakty i współpraca uczelni 

wyższych z innymi ośrodkami w kraju i 

za granicą 

 Duża koncentracja firm sektora IT oraz 

użytkowników rozwiązań 

teleinformatycznych 

 Istotny wzrost liczby wykorzystywanych 

komputerów w przedsiębiorstwach 

Dolnego Śląska wlatach 2009-2010 

(obecnie na poziomie ok. 97%). 

 Ponad 96% dolnośląskich 

przedsiębiorstw korzystających z 

dostępu do Internetu, co plasuje 

 Poziom komputeryzacji dolnośląskich 

przedsiębiorstw poniżej średniej 

krajowej, a ta poniżej średniej 

europejskiej 

 Niskie nakłady w sektorze B+R 

 Brak spójnego mechanizmu wymiany 

informacji współpracy pomiędzy 

gospodarką a jednostkami naukowymi 

 Ciągle niska kultura w sferze 

utrzymania systemów ICT, niski poziom 

wiedzy w zakresie bezpieczeństwa 

systemów i  zagrożeń na jakie sa 

narażone, wyszkolenia personelu 

 Często niska świadomość i wiedza 

przedsiębiorców, która pozwalałaby 

rozróżnic pojęcia komuteryzacji i 

informatyzacji firmy 
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województwo dolnośląskie nieco 

powyżej średniej krajowej. 

 Wysoka – trzecia – pozycja 

dolnośląskich przedsiębiorstw 

korzystających z szerokopasmowego 

Internetu, co wskazuje na 

wykorzystywanie najnowszych 

technologii w tym zakresie. 

 Około 37% pracowników firm 

województwa dolnośląskiego 

wykorzystuje w pracy komputer i 

niewiele niej korzysta z dostępu do 

Internetu, co pokazuje m.in. potencjał 

kadry potrafiącej posługiwać się 

nowymi technologiami – obecnie daje 

to 3. pozycję w kraju. 

 Dolnośląskie przedsiębiorstwa chętnie 

ogłaszają się w Internecie poprzez 

własne strony internetowe (4. pozycja w 

kraju), co sprzyja ich promocji i 

konkurencyjności. 

 Przedsiębiorstwa Dolnego Śląska 

chętnie inwestują w rozwój lokalnych 

sieci komputerowych oraz intranetów 

(3. pozycja w kraju), co stwarza dobrą 

infrastrukturę teleinformatyczną i daje 

podstawy do wprowadzania wielu usług 

wspierających sprawne funkcjonowanie 

firm. 

 Dolnośląskie firmy znajdują się w 

czołówce krajowych przedsiębiorstw (4. 

pozycja), które zaprzęgły technologie IT 

do elektronicznego zarządzania 

łańcuchem dostaw towarów, czyli do 

wymiany informacji z dostawcami i 

odbiorcami, w celu koordynacji dostaw 

towarów lub usług dla odbiorcó 

końcowych. 

 Wysoką, bo 2., pozycję w kraju zajmują 

dolnośląskie firmy w dziedzinie 

automatycznej wymiany danych, którą 

najczęściej wykorzystują do 

komunikacji z organami administracji 

publicznej, wysyłania dyspozycji 

płatniczych do instytucji finansowych 

czy wysyłania i otrzymywania informacji 

o produktach. 

 Brak uwzględniania w strategii firmy 

realnych kosztów, niezbędnych dla 

wprowadzania nowych technologii i 

usług, takich jak np. handel 

elektroniczny, które wbrew pozorom 

wymagają znacznych nakładów 

inwestycyjnych 

 Wysokie koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej 



 Firmy dolnośląskie plasują się powyżej 

średniej krajowej (4. pozycja) w 

zakresie wykorzystywania systemów 

informatycznych wspierających 

zarządzanie danymi o klientach (CRM) 

oraz procesami związanymi z 

funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 

(ERP). 

 W opinii ekspertów Dolny Śląsk 

posiada markę województwa 

sprzyjającego rozwojowi technologii 

informacyjnych 

 Zdaniem specjalistów, na Dolnym 

Śląsku  zauważalny jest trend wzrostu 

sektora usług charakterystyczny dla 

gospodarek rozwiniętych - proces ten 

napędza wzrastająca stopa życia 

ludności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 
 Duży stopień upowszechnienia techologii 

szerokopasmowych w dostępie do 
Internetu stważa duże możliwości rozwoju 
i sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstw. 

 Duży potencjał edukacyjny (uczelnie 
techniczne i ekonomiczne) 

 Dobre usytuowanie geograficzne Dolnego 
Śląska oraz coraz lepsza infrestruktura 
komunikacyjna pozwala na szybszy rozwój 
firm oraz ich współpracę z innymi 
podmiotami w kraju i w Europie 
Zachodniej. 

 Duży potencjał ludzki w postaci 
wykształconych kadr, które mogą wdrażać 
i rozwijać nowe rozwiązania w 
przedsiębiorstwach Dolnego Śląska, 
wzmacniając tym samym ich 
konkurencyjność. 

 Stosunkowo duże nasycenie województwa 
dolnośląskiego (szczególnie dużych miast i 
ich okolic) firmami z branży IT, które mogą 
przyciągać pracowników z innych 
regionów kraju. 

 Duża dynamika scholaryzacji 

 Silna konkurencja ze strony 
przedsiębiorstw województwa śląskiego, 
które wielu statystych, dotyczących stopnia 
upowszechnienia i technologii IT plasują 
się wyżej niż firmy Dolnego Śląska. 

 Niekorzystane warunki płacowe w 
stosunku do przedsiębiorstw regionu 
centralnego (szczególnie Warszawy), 
mogą wpływać na wybory dotyczące 
miejsca pracy i migrację nowo 
wykształconej kadry. 

 Konsekwencją wysokich kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
może być cięcie kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstw, a w 
efekcie spadek liczby ofert pracy 

 Hamowanie postępu poprzez 
skomplikowane i czasochłonne procedury 
biurokratyczne 

 Brak spójnej strategii społeczeństwa 
informacyjnego w skali kraju 

 „Drenaż mózgów” 

 Problemy z kompatybilnością, szczególnie 
rozwiązań programowych produktów IT 

 (Zbyt) Szybkie zmiany w zakresie 



społeczeństwa 

 Możliwość odliczania od podatku 
dochodowego wydatków poniesionych na 
zakup nowych technologii (funkcjonuje od 
kilku lat) 

 Ułatwienia Ministerstwa Gospodarki (rok 
2011) w zakresie pomocy dla 
przedsiębiorców chcących kupować i 
wdrażać nowoczesne technologii na mocy 
znowelizowanej ustawy o niektórych 
formach wspierania działalności 
innowacyjnej (możliwość skorzystania z 
tzw. kredytu technologicznego) 

 Planowane przez Ministerstwo Gospodarki 
wdrożenie Strategii innowacyjności i 
efektywności gospodarki, która stanowić  
będzie jedną z dziewięciu docelowych 
strategii rozwoju, realizowanych w latach 
2011-2020 

 Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej 
(i nie tylko) Dolnego Śląska, w 
szczególności w perspektywie EURO2012 

 Eksperci uważają, iż w dalszej 
perspektywie motorem rozwoju 
województwa dolnośląskiego mogą stać 
się tzw. branże niszowe, takie jak 

energetyka odnawialna oraz centra 
badawczo-rozwojowe, na podstawie 
których tworzona jest gospodarka 
oparta na wiedzy 

 Istnienie stref ekonomicznych 

technologii informatycznych, stosunkowo 
krótki czas życia poszczególnych 
produktów 

 Wprowadzanie na rynek rozwiązań  - 
programów informatycznych - 
niesprawdzonych, których weryfikatorem 
często staje się klient 

 Nienadążanie zmian w zakresie prawa za 
zmianami technologicznymi 

 Nierównomierny rozwój regionu i 
ukształtowanie się silnego centrum i 
słabych peryferii. Istnieje 
uzasadniona obawa dalszego 
rozwarstwiania gospodarczego 
Dolnego Śląska. 
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I. Diagnoza sytuacji – analiza SWOT – Zdzisław 

Szalbierz, Michał Woźniak 

 

Zgodnie z przyjętą metodyka w poniższym rozdziale przedstawiona zostanie 

syntetyczna, jak i funkcjonalna  analiza SWOT. 

 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Wrocław jest silnym ośrodkiem akademickim. 
 Dobre jakościowo usługi medyczne za niską 

(na tle UE) cenę. 

 Realizacja dużych projektów krajowych 
związanych z SI (głównie z zakresu e-
zdrowia i e-administracji). 

 Wysoki stopień komputeryzacji szkół oraz 
zapewnienie im dostępu do sieci Internet 
głównie za sprawą programów krajowych 
(m.in. Interkl@sa, Internet dla Szkół). 

 Umieszczenie w programach nauczania 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
treści związanych z technologiami 
informacyjnymi i informatycznymi. 

 Wysoki stopień wykorzystania technologii 
informatycznych w bibliotekach. 

 Duża aktywność zawodowa mieszkańców – 
niskie bezrobocie w sektorze IT. 

 Wzrost zatrudnienia w sferze B+R. 

 Duża koncentracja firm IT na Dolnym Śląsku. 

 Wysoki stopień wykorzystania technologii 
informacyjnych oraz usług sieci Internet w 
działalności biznesowej. 

 Szybkie wzrost wykorzystania technologii 
informacyjnych oraz usług sieci Internet w 
JST. 

 Powszechność wykorzystywania portali 
WWW w działalności JST oraz ich dobra 
ocena przez użytkowników. 

 Wysoka świadomość potrzeb związanych z 
IT w JST oraz pozytywne nastawienie 
pracowników JST do nowych technologii. 

 Spadek cen sprzętu komputerowego oraz 
usług dostępu do Internetu. 

 Upowszechnienie się nowych technologii 
dostępu do Internetu. 

 Brak dobrych praktyk w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technik w 
kształceniu i budowaniu popytu na kulturę. 

 Duża różnorodność systemów IT w służbie 
zdrowia oraz brak wykorzystania istniejących 
standardów interoperacyjności (brak 
standardów wypracowanych przez UE). 

 Niski poziom wiedzy z zakresu technik IT 
oraz możliwości ich wykorzystania wśród 
personelu medycznego. 

 Niska jakość informacji zdrowotnej. 

 Problemy demograficzne związane ze 
starzeniem się społeczeństwa. 

 Brak mody wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na kierunki techniczne. 

 Brak rzeczywistej współpracy pomiędzy 
uczeniami, a przemysłem. 

 Wysoki koszt prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 Relatywnie niskie nakłady na sprzęt i 
szkolenia komputerowe w JST. 

 Niskie wykorzystanie standardów sieci 
bezprzewodowych w JST. 

 Mała liczba JST, w których został wdrożony 
elektroniczny obieg dokumentów oraz usług 
związanych z zamówieniami publicznymi. 

 Dość duży stopień niekompletności i braku 
aktualnych informacji na stronach WWW 
JST. 

 Słaba infrastruktura IT bibliotek. 

 Niski poziom dostępności tzw. 20 usług 
podstawowych. 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Powszechność i dostępność usług Internetu 
szerokopasmowego. 

 Lokalne działania związane z EURO 2012. 

 Wrocław Europejską Stolicą Kultury w 2016. 

 Duży potencjał stref ekonomicznych. 

 Firmy deklarują chęć pełniejszego 
wykorzystania technologii IT do kontaktów z 

 Brak akceptacji technik elektronicznych jako 
alternatywy dla papieru. 

 Brak szerokiej dostępności rozwiązań 
umożliwiających realizację procesów 
biznesowych bez wykorzystania papieru przy 
zachowaniu wymogów prawa. 

 Preferowanie kontaktu osobistego obywateli 



administracją państwową. 

 Duża akceptacja poziomu usług 
elektronicznych w zakresie bezpieczeństwa i 
poufności. 

 Wzrost wydatków obywateli na kulturę i 
rozrywkę. 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Nowe prawodawstwo wspomagające pełne 
wykorzystanie narzędzi informatycznych w 
działalności biznesowej, ochronie zdrowia 
oraz przeciwdziałające wykluczeniu 
cyfrowemu. 

 Czynniki demograficzne (starzejące się 
społeczeństw), podniesienie się poziomu 
opieki zdrowotnej, zmiana stylu życia oraz 
wzrost świadomości zdrowotnej wpływają na 
wzrost popytu na usługi medyczne. 

 Wzrost niepublicznego sektora usług 
medycznych. 

 Szybki rozwój technologii IT w zakresie 
dostępności i miniaturyzacji urządzeń oraz 
nowych technik komunikacyjnych, głównie 
bezprzewodowych. 

 Redukcja obszarów technologicznego 
wykluczenia cyfrowego oraz zmniejszająca 
się liczba osób wykluczonych socjologicznie. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 
nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

 Inwestycja zagraniczne w regionie. 

 Duży, silny ośrodek naukowy zapewniający 
kadrę z niemal każdego kierunku. 

 Korzystne położenie geograficzne 
województwa i dość dobra komunikacja z 
krajami sąsiednimi. 

 Wzrost nakładów na B+R. 

z urzędami oraz przedsiębiorstwami. 

 Słaby nacisk na profilaktykę i wczesną 
diagnostykę medyczną. 

 Zagrożenia związane z interpretacją prawną 
zapisów dotyczących np. sposobu 
przesyłania finansowych dokumentów 
elektronicznych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Wysoki stopień socjologicznego wykluczenia 
cyfrowego oraz brak działań drastycznie go 
zmniejszających. 

 Dominacja Wrocławia na Dolnym Śląsku. 

 Dysproporcja w nakładach na B+R pomiędzy 
Polską a UE. 

 Duża konkurencja w zakresie firm IT ze 
strony województwa śląskiego. 

 Odpływ dobrze wykształconych kadr głownie 
do Warszawy oraz na Śląsk. 

 Brak spójnej strategii społeczeństwa 
informacyjnego. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Nisko opłacana kadra w JST, co powoduje 
dużą jej rotację. 

 Brak zaufania obywateli do urzędów. 

 Stosunkowo wysokie zarobki i presja na 
wzrost wynagrodzeń, które limitują rozwój 
branży IT na Dolnym Śląsku. 

 Stopień bezrobocia wyższy od średniej 
krajowej. 

 Duże dysproporcje pomiędzy zarobkami 
kobiet i mężczyzn. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 
realizacji kluczowych projektów związanych z 
infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 



Jak wspomniano Europejska Agenda Cyfrowa wskazuje konkretne zadania dla państw 

członkowskich, w tym formułuje 7 obszarów strategicznych (jednolity rynek cyfrowy, 

interoperacyjność, zaufanie i bezpieczeństwo, szybki dostęp do Internetu, badania i 

innowacje, umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych i włączenie społeczne oraz 

korzyści z technologii informacyjnych dla obywateli UE. Dlatego też postanowiono dokonać 

analizy SWOT wg ramach powyższych funkcjonalności. 

 

Jednolity rynek cyfrowy 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Wysoki stopień wykorzystania technologii 
informatycznych w bibliotekach. 

 Wzrost świadomości korzyści płynących z 
usług cyfrowych. 

 Duża liczba firm z sektora IT na Dolnym 
Śląsku. 

 Dolny Śląsk jest postrzegany jako 
województwo sprzyjające branży IT. 

 Programy unijne wspomagające rynek IT. 

  

 

 Brak dobrych praktyk w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technik w 
kształceniu i budowaniu popytu na kulturę. 

 Mała liczba JST, w których został wdrożony 
elektroniczny obieg dokumentów oraz usług 
związanych z zamówieniami publicznymi. 

 Dość duży stopień niekompletności i braku 
aktualnych informacji na stronach WWW 
JST. 

 Niski poziom dostępności tzw. 20 usług 
podstawowych. 

 Brak europejskich norm dotyczących 
wymiany informacji biznesowych. 

 
SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Wzrost wydatków obywateli na kulturę i 
rozrywkę. 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Czynniki demograficzne (starzejące się 
społeczeństw), podniesienie się poziomu 
opieki zdrowotnej, zmiana stylu życia oraz 
wzrost świadomości zdrowotnej wpływają na 
wzrost popytu na usługi medyczne. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 
nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

 Działania Komisji Europejskiej w zakresie 
tzw. 12 działań w roku 2012 ułatwiających 
przepływ usług i pracowników przy 
jednoczesnej ochronie ich praw. 

 Istnienie Europejskich Ram 
Interoperacyjności. 

 Brak akceptacji technik elektronicznych jako 
alternatywy dla papieru. 

 Preferowanie kontaktu osobistego obywateli 
z urzędami oraz przedsiębiorstwami. 

 Zagrożenia związane z interpretacją. 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Brak spójnej strategii społeczeństwa 
informacyjnego. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 
realizacji kluczowych projektów związanych z 
infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Niskie nakłady w poszczególnych obszarach, 
gdzie świadczone są usługi cyfrowe m.in. na 
biblioteki. 

 

Interoperacyjność 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Istnienie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

które jednoznacznie definiują np. neutralność 

technologiczną. 

 System ePUAP, w ramach którego istnieją 

 Duża różnorodność systemów IT w służbie 

zdrowia oraz brak wykorzystania istniejących 

standardów interoperacyjności (brak 

standardów wypracowanych przez UE). 



m.in. wzory dokumentów. 

 Istnienie wytycznych unijnych (deklaracje z 

Malmo i Granady) i krajowych. 

 Istnienie ogólnoświatowych standardów dla 

poszczególnych obszarów, m.in. Z39.50 dla 

informatycznych systemów bibliotecznych, 

czy HL7 dla systemów wymiany danych 

pomiędzy systemami informatycznymi dla 

służby zdrowia. 

 Projekt Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 Wytyczne MSWiA dla JST w zakresie 

standardów informatycznych stosowanych w 

systemach informatycznych dla administracji. 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 

dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 

dla woj. dolnośląskiego. 

 Istnienie Europejskich Ram 

Interoperacyjności. 

 

 Brak szerokiej dostępności rozwiązań 

umożliwiających realizację procesów 

biznesowych bez wykorzystania papieru przy 

zachowaniu wymogów prawa. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 

realizacji kluczowych projektów związanych z 

infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 

Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Europejskie Ramy Interoperacyjności mają 

charakter jedynie tzw. miękkiej rekomendacji. 

 

Zaufanie i bezpieczeństwo 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Szybkie wzrost wykorzystania technologii 
informacyjnych oraz usług sieci Internet w 
JST. 

 Istnienie norm krajowych w obszarze 
zarządzania i administracji systemów 
informatycznych. 

 Działania UE mające na celu ujednolicenie i 
uproszczenie prawa autorskiego. 

 Powszechność usług i portali typu Web 2.0, 
które mają potencjał do wykorzystania 
wiedzy wzrostu zaangażowania obywateli. 

 Przyjęte prawodawstwo w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Niska świadomość zagrożeń związanych 
zagrożeniami. 

 Postrzeganie przez obywateli Internetu, jako 
niekontrolowanego środowiska wymiany 
informacji sprzyjającego powstawaniu 
patologii. 

 Brak doniesień o dotkliwych karach w 
zakresie naruszania bezpieczeństwa IT, w 
wielu wypadkach takie naruszenia nie są 
zgłaszane przez instytucje (głownie 
finansowe) w obawie przed pogorszeniem 
postrzegania danej instytucji jako 
niewiarygodnej. 

 Słaba wiedza kadry JST w zakresie IT oraz 
bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

 Stosowanie, w niektórych krajach UE, 



filtrowania treści, zamiast bardziej 
wyrafinowanych narzędzi zwiększających 
bezpieczeństwo. 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Duża akceptacja poziomu usług 
elektronicznych w zakresie bezpieczeństwa i 
poufności. 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Nowe prawodawstwo wspomagające pełne 
wykorzystanie narzędzi informatycznych w 
działalności biznesowej, ochronie zdrowia 
oraz przeciwdziałające wykluczeniu 
cyfrowemu. 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

 

 Brak akceptacji technik elektronicznych jako 
alternatywy dla papieru. 

 Brak szerokiej dostępności rozwiązań 
umożliwiających realizację procesów 
biznesowych bez wykorzystania papieru przy 
zachowaniu wymogów prawa. 

 Preferowanie kontaktu osobistego obywateli 
z urzędami oraz przedsiębiorstwami. 

 Zagrożenia związane z interpretacją prawną 
zapisów dotyczących np. sposobu 
przesyłania finansowych dokumentów 
elektronicznych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Brak zaufania obywateli do urzędów. 

 Postęp technologiczny. 

 Wzrost zainteresowania 
cyberprzestępczością przez grupy 
przestępcze. 

 Niejednoznaczność interpretacyjna 
przepisów prawa. 

 

 

Szybki dostęp do Internetu 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Gęste sieci kolejowe, drogowe oraz 
energetyczne na Dolnym Śląsku 
umożliwiające wykorzystania obecnie 
istniejącej strukturę teleinformatyczną takich 
firm TK jak np. Telekom, czy Energia Pro. 

 Dysponowanie przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego 
częstotliwościami związanymi z WiMAX do 
2022r. 

 Uruchomienie projektu „Likwidacja obszarów 
wykluczenia informacyjnego i budowa 
dolnośląskiej sieci szkieletowej” (DSS) 

 Przedłużające się postępowania w ramach 
projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia 
informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci 
szkieletowej” (DSS). 

 Dysproporcje w dostępie do infrastruktury 
teleinformatycznej na terenie województwa. 

 Wg gazety „Polska The Times” z dnia 
27.06.2011 na terenie Dolnego Śląska 16 
miejscowości nadal jest pozbawionych 
dostępu do usług telefonii komórkowej. 

 Wg UKE jedynie 12% mieszkańców 
województwa ma dostęp do sieci 
szerokopasmowej. 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 
nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. Dolnośląskiego, m.in. PO IG 8.3 i 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 
 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 

realizacji kluczowych projektów związanych z 
infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Brak ustawy o wspieraniu usług i sieci 
szerokopasmowych w telekomunikacji, dzięki 
której samorząd może realizować inwestycje 
w porozumieniu z operatorami 
telekomunikacyjnymi. 



8.4. 

 Dynamiczny rozwój technologii 
bezprzewodowych. 

 Transfer wiedzy w ramach projektu 
B3Region (Program INTERLEG IV). 

 Wysoki zakres pokrycie siecią telefonii 
komórkowej. 

 Nowe technologie np. LTE. 
 

Badania i innowacje 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Realizacja dużych projektów krajowych 
związanych z SI (głównie z zakresu e-
zdrowia i e-administracji).  

 Duża aktywność zawodowa mieszkańców – 
niskie bezrobocie w sektorze IT. 

 Wzrost zatrudnienia w sferze B+R. 

 Duża koncentracja firm IT na Dolnym Śląsku. 

 Istnienie Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT). 

 Mocny ośrodek akademicki, w tym 
Politechniki Wrocławskiej jako ośrodka o 
największej liczbie zgłoszeń patentowych w 
2010r. 

 Realizacja dużych projektów badawczych. 

 Istnienie międzyuczelnianego ośrodka 
badawczego EIT+. 

 Duża świadomość przedsiębiorstw z Dolnego 
Śląska w zakresie innowacji. 

 Postrzeganie Dolnego Śląska jako 
województwa przyjaznego branży IT. 

 Brak mody wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na kierunki techniczne. 

 Brak rzeczywistej współpracy pomiędzy 
uczeniami, a przemysłem. 

 Koncentracja badań i inwestycji głownie we 
Wrocławiu. 

 Brak zapotrzebowania na badania naukowe 
ze strony przemysłu. 

 Niskie nakłady na sektor B+R. 

 Mała ilość kadry wg HRST (Human 
Resources in Science and Technology). 

 Mała liczba patentów w porównaniu do 
średniej UE. 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 
nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

 Inwestycja zagraniczne w regionie. 

 Duży, silny ośrodek naukowy zapewniający 
kadrę z niemal każdego kierunku. 

 Korzystne położenie geograficzne 
województwa i dość dobra komunikacja z 
krajami sąsiednimi. 

 Wzrost nakładów na B+R. 

 Duże projekty infrastrukturalne. 

 Polska wg najbliższego budżetu UE będzie 
nadal beneficjantem środków, głownie w 
zakresie Europejskiego Programu Spójności. 

 Prezydencja Polski w UE w drugim półroczu 
2011. 

 Wrocław został wybrany na Europejską 

 Dysproporcja w nakładach na B+R pomiędzy 
Polską a UE. 

 Duża konkurencja w zakresie firm IT ze 
strony województwa śląskiego. 

 Odpływ dobrze wykształconych kadr głownie 
do Warszawy oraz na Śląsk. 

 Stosunkowo wysokie zarobki i presja na 
wzrost wynagrodzeń, które limitują rozwój 
branży IT na Dolnym Śląsku. 

 Stopień bezrobocia wyższy od średniej 
krajowej. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 
realizacji kluczowych projektów związanych z 
infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Brak modelu współpracy pomiędzy nauką i 
przemysłem. 

 Brak popularności i uregulowań związanych 
z działalnością tzw. spin-off. 

 



Stolicę Kultury w 2016r. 

 Duże inwestycje związane z organizacją 
mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 
2012. 

 Istnienie prężnie działających specjalnych 
stref ekonomicznych. 

 

 

 

Umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenie społeczne 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Wysoki stopień komputeryzacji szkół oraz 
zapewnienie im dostępu do sieci Internet 
głównie za sprawą programów krajowych 
(m.in. Interkl@sa, Internet dla Szkół). 

 Wysoki stopień wykorzystania technologii 
informatycznych w bibliotekach. 

 Duża aktywność zawodowa mieszkańców – 
niskie bezrobocie w sektorze IT. 

 Prawodawstwo nakazujące likwidację barier 
głównie w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych. 

 Duża dostępność sprzętu komputerowego. 

 Działalność proedukacyjna stowarzyszeń na 
rzecz likwidacji barier w dostępie do nowych 
technologii oraz istnienie certyfikacji typu 
ECDL. 

 Działalność prężnych oddziałów 
stowarzyszeń branży IT, np. PTI. 

 Silny wzrost sektora usług, co dostrzegli 
potentaci branży IT tworząc na Dolnym 
Śląsku soje centra kompetencyjne (np. IBM, 
HP, NSN). 

 Dobry poziom edukacji w zakresie IT na 
poziomie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 Problemy demograficzne związane ze 
starzeniem się społeczeństwa. 

 Zagrożenia związane z interpretacją prawną 
zapisów dotyczących np. sposobu 
przesyłania finansowych dokumentów 
elektronicznych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Słabe pokrycie Dolnego Śląska dostępem do 
usług sieci Internet. 

 Postępujące wykluczenie ludzi starszych 
oraz niekorzystne czynniki demograficzne – 
starzenie się społeczeństwa. 

 Mała ilość kadry wg HRST (Human 
Resources in Science and Technology). 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Firmy deklarują chęć pełniejszego 
wykorzystania technologii IT do kontaktów z 
administracją państwową. 

 Wzrost wydatków obywateli na kulturę i 
rozrywkę. 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Nowe prawodawstwo wspomagające pełne 
wykorzystanie narzędzi informatycznych w 
działalności biznesowej, ochronie zdrowia 
oraz przeciwdziałające wykluczeniu 
cyfrowemu. 

 Czynniki demograficzne (starzejące się 
społeczeństw), podniesienie się poziomu 
opieki zdrowotnej, zmiana stylu życia oraz 
wzrost świadomości zdrowotnej wpływają na 
wzrost popytu na usługi medyczne. 

 Szybki rozwój technologii IT w zakresie 
dostępności i miniaturyzacji urządzeń oraz 

 Brak akceptacji technik elektronicznych jako 
alternatywy dla papieru. 

 Preferowanie kontaktu osobistego obywateli 
z urzędami oraz przedsiębiorstwami. 

 Wysoki stopień socjologicznego wykluczenia 
cyfrowego oraz brak działań drastycznie go 
zmniejszających. 

 Dominacja Wrocławia na Dolnym Śląsku. 

 Brak spójnej strategii społeczeństwa 
informacyjnego. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 
realizacji kluczowych projektów związanych z 
infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Brak świadomości problemu cyfrowego  
wykluczenia nieinfrastrukturalnego. 

 



nowych technik komunikacyjnych, głównie 
bezprzewodowych. 

 Redukcja obszarów technologicznego 
wykluczenia cyfrowego oraz zmniejszająca 
się liczba osób wykluczonych socjologicznie. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 
nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

  

 
 

Korzyści z technik informacyjnych dla obywateli UE i Dolnego Śląska 

MOCNE STRONY(STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

 Wysoki stopień wykorzystania technologii 
informatycznych w bibliotekach. 

 Szybkie wzrost wykorzystania technologii 
informacyjnych oraz usług sieci Internet w 
JST. 

 Powszechność wykorzystywania portali 
WWW w działalności JST oraz ich dobra 
ocena przez użytkowników. 

 Wysoka świadomość potrzeb związanych z 
IT w JST oraz pozytywne nastawienie 
pracowników JST do nowych technologii. 

 Spadek cen sprzętu komputerowego oraz 
usług dostępu do Internetu. 

 Inwestycje kapitałowe i promocja regionu. 

 Promocja elektronicznych usług bankowych. 

 Brak dobrych praktyk w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technik w 
kształceniu i budowaniu popytu na kulturę. 

 Słaba infrastruktura IT bibliotek. 

 Niski poziom dostępności tzw. 20 usług 
podstawowych. 

 Brak świadomości z korzyści świadczenia 
usług elektronicznych wśród mieszkańców 
Dolnego Śląska. 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS) 

 Wzrost wydatków obywateli na kulturę i 
rozrywkę. 

 Realizacja dużych projektów związanych z SI 
dotowanych z UE, m.in. DSS i eDS. 

 Czynniki demograficzne (starzejące się 
społeczeństw), podniesienie się poziomu 
opieki zdrowotnej, zmiana stylu życia oraz 
wzrost świadomości zdrowotnej wpływają na 
wzrost popytu na usługi medyczne. 

 Szybki rozwój technologii IT w zakresie 
dostępności i miniaturyzacji urządzeń oraz 
nowych technik komunikacyjnych, głównie 
bezprzewodowych. 

 Redukcja obszarów technologicznego 
wykluczenia cyfrowego oraz zmniejszająca 
się liczba osób wykluczonych socjologicznie. 

 Działalność państwa w zakresie promocji 

 Brak akceptacji technik elektronicznych jako 
alternatywy dla papieru. 

 Preferowanie kontaktu osobistego obywateli 
z urzędami oraz przedsiębiorstwami. 

 Zagrożenia związane z interpretacją prawną 
zapisów dotyczących np. sposobu 
przesyłania finansowych dokumentów 
elektronicznych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 Brak spójnej strategii społeczeństwa 
informacyjnego. 

 Szybko zmieniająca się technologia IT. 

 Brak zaufania obywateli do urzędów. 

 Brak rozstrzygnięć oraz opóźnienia w 
realizacji kluczowych projektów związanych z 



nowych technologii oraz rozwoju SI, poprzez 
wprowadzenie tzw. ulg podatkowych 
związanych z dostępem do sieci Internet 
(podatnicy indywidualni) oraz zakup nowych 
technologii (przedsiębiorcy). 

 Programy operacyjne PO IG, PO KL i RPO 
dla woj. dolnośląskiego. 

 System ePUAP przygotowany do 
świadczenia usług cyfrowych przez JST. 

 Duże projekty infrastrukturalne. 

 Polska wg najbliższego budżetu UE będzie 
nadal beneficjantem środków, głownie w 
zakresie Europejskiego Programu Spójności. 

 Prezydencja Polski w UE w drugim półroczu 
2011. 

 Wrocław został wybrany na Europejską 
Stolicę Kultury w 2016r. 

 Duże inwestycje związane z organizacją 
mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 
2012. 

infrastrukturą wspomagającą rozwój SI na 
Dolnym Śląsku (m.in. projektu DSS i eDS). 

 Niskie zapotrzebowanie na tego typu usługi 
wśród mieszkańców. 

 

 

 



II. Ekspertyzy 

A. Analiza otoczenia prawnego - Ernst&Young 

1. Wprowadzenie 

Społeczeństwo informacyjne określane jest jako społeczeństwo, w którym 

przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową1. 

Pojęcie społeczeństwo informacyjne dotyczy obecnie większości aspektów życia, w 

ramach których olbrzymie zasoby informacji są przetwarzane przy użyciu technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest zatem 

naturalną reakcją na potrzebę przystosowania się do nowej rzeczywistości, w której 

najcenniejszym dobrem staje się informacja, a sprawność jej przetwarzania determinuje o 

prawidłowym rozwoju społecznym i gospodarczym. 

Wpływ na kształt opracowywanej obecnie Strategii rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego na Dolnym Śląsku oraz inicjatyw planowanych do zrealizowania w 

poszczególnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, mają liczne czynniki 

takie jak zmieniające się potrzeby i oczekiwania obywateli i przedsiębiorców, ewolucja 

otoczenia prawnego i ekonomicznego czy rozwój technologii informacyjnych i 

telekomunikacyjnych i pojawiające się w związku z tym nowe możliwości ich wykorzystania. 

Jednym z elementów mających wpływ na realizację różnego rodzaju inicjatyw w 

ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest otoczenie prawne. Z regulacji Unijnych, 

krajowych i lokalnych bezpośrednio wynikają ramy w jakich realizowane mogą być inicjatywy 

związane z rozwojem SI. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce realizowany jest 

w oparciu o krajową Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 

oraz analogiczne strategie regionalne. Strategie te uwzględniać muszą zarówno możliwości 

jakie daje otoczenie prawne (np. w zakresie dofinansowań) jak i wynikające z niego 

ograniczenia. Jednym z zadań Strategii jest identyfikacja obszarów, tym w zakresie 

obowiązującego prawa, blokujących bądź spowalniających w sposób nieuzasadniony rozwój 

społeczeństwa informacyjnego oraz wyznaczanie kierunków zmian i wprowadzania 

usprawnień w tych obszarach. 

Niniejszy dokument stanowi ekspertyzę w zakresie otoczenia prawnego mającego 

wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. Stanowi on wkład do 

tworzonej właśnie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do 

roku 2020. 

Celem niniejszej ekspertyzy jest identyfikacja możliwości rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego na Dolnym Śląsku oraz ewentualnych ograniczeń jakie wynikają z otoczenia 

prawnego.  

2. Uwarunkowania prawne rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

na Dolnym Śląsku 

Skoordynowane inicjatywy skierowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego na 

Dolnym Śląsku realizowane są już od kilku lat. Sam projekt opracowania Strategii rozwoju 
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społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 realizowany jest przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w partnerstwie z Politechniką 

Wrocławską. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. (Poddziałanie 8.2.2.). 

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku poprzez opracowanie „Strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” - dokumentu, który wyznaczy kierunki i 

zadania oraz przyczyni się do podniesienia skuteczności działań w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego2. 

Inicjatywy podejmowane przez UMWD w ramach rozwoju SI stanowią 

uszczegółowienie i rozwinięcie na szczeblu regionalnym Strategii rozwoju SI przyjętej w 

2008 roku na szczeblu krajowym. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku uwarunkowany jest zarówno 

wpływem inicjatyw regionalnych jak i tych realizowanych na szczeblu krajowym czy unijnym. 

Te same obszary wpływów (UE, szczebel krajowy, szczebel regionalny) odnoszą się do 

otoczenia prawnego jakie wpływa na SI Dolnego Śląska. 

W ramach niniejszej ekspertyzy przeanalizowane zostały następujące obszary 

otoczenia prawnego mającego związek z rozwojem SI na Dolnym Śląsku: 

► Obszar GOSPODARKA (e-Gospodarka) 

► Obszar EDUKACJA (e-Edukacja) 

► Obszar ADMINISTRACJA (e-Administracja) 

► Obszar OPIEKA ZDROWOTNA (e-Zdrowie) 

► Obszar TECHNOLOGIA I SYSTEMY IT  

Obszary w ramach których opracowana została ekspertyza nie były traktowane 

zupełnie rozłącznie ze względu na ich wzajemne powiązania oraz współzależności. W 

szczególności jest to widoczne w odniesieniu do obszaru technologii i systemów IT. 

Technologia i systemy IT potraktowane zostały jako obszar obejmujący w pewnym zakresie 

wszystkie pozostałe z wyżej wymienionych, jako że rozwój tychże, w kontekście 

społeczeństwa informacyjnego, ma związek właśnie z technologią i systemami IT. W 

związku z tym, wyniki analizy w obszarze TECHNOLOGIA I SYSTEMY IT zostały wplecione 

w wyniki analizy dla poszczególnych obszarów. 

Dodatkowo kwestią w istotny sposób wpływającą na rozwój społeczeństwa 

informacyjnego i implementację technologii teleinformatycznych w analizowanych obszarach 

jest obszar bezpieczeństwa informacji. Kwestia ta ma w ostatnich czasach kluczowe 

znaczenie w związku z tym, że kolejne zbiory informacji podlegającej ochronie (np. 

informacje niejawne czy informacje osobowe) przetwarzane są formie elektronicznej, w 

związku z czym inicjatywy w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego muszą być 

realizowane przy pełnej świadomości znaczenia kwestii bezpieczeństwa. 

Poniższy schemat obrazuje podział ekspertyzy na poszczególne obszary: 

 

                                                
2
 Witryna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 



Technologia

Gospodarka Edukacja

Administracja
Opieka 

zdrowotna

Systemy IT
 

Rysunek 1 - Obszary ekspertyzy w zakresie otoczenia prawnego 

 

Obszary niniejszej analizy mapują się na strategiczne kierunki działań w ramach 

rozwoju SI wyznaczone przez Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 

roku 2013, tj. 

► Państwo 

Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych3. 

► Gospodarka 

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 komunikacyjnych4. 

► Człowiek 

Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów 

wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług5. 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku niniejszej ekspertyzy, podział kierunków 

strategicznych w ramach krajowej Strategii traktowany jest jako umowny i zakłada wysoki 

stopień współzależności poszczególnych obszarów. 

Krajowa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznacza zarówno misję 

rozwoju SI w ramach poszczególnych obszarów jak również definiuje cele, których 

osiągnięcie stanowi o poziomie postępu w rozwoju SI w Polsce. Ostatnia aktualizacja 

mierników osiągnięcia wyznaczonych w Strategii w roku 2008 celów, miała miejsce 

w listopadzie 2010 roku. 

Niniejsza ekspertyza w zakresie otoczenia prawnego zrealizowana została w 

odniesieniu do regulacji prawnych wpływających na osiągnięcie tychże celów na szczeblu 

regionalnym, konkretnie na Dolnym Śląsku.  

Szczegółowa analiza prowadzona byłą osobno dla każdego z pierwszych czterech 

obszarów, tj. GOSPODARKA, EDUKACJA, ADMINISTRACJA, OPIEKA ZDROWOTNA. 

                                                
3
 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, s. 11 

4
 tamże 

5
 tamże 



Kwestie związane z obszarem technologii i systemów IT, jak również kwestie związane 

z bezpieczeństwem informacji, jako występujące w powiązaniu z pozostałymi obszarami 

uwzględniane były w ramach analiz poszczególnych głównych obszarów. 

2.1 Obszar GOSPODARKA 

Analizowane pod kątem związku z rozwojem SI otoczenie prawne w obszarze 

GOSPODARKA dotyczy relatywnie wielu aspektów. Na rozwój społeczeństwa 

informacyjnego w obszarze GOSPODARKA bezpośrednio przekłada się sprawność 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, na wzrost konkurencyjności 

gospodarki. Podmioty funkcjonujące w gospodarce można podzielić na dwie główne grupy - 

podmioty sektora publicznego i sektora prywatnego. Otoczenie prawne podmiotów sektora 

publicznego w obszarze GOSPODARKA rozumiane jest jako zespół regulacji odnoszących 

się aspektów związanych z funkcjonowaniem tychże instytucji i wykorzystaniem przez nie 

technologii informacyjnych do realizacji procesów biznesowych. Obszar świadczenia przez 

instytucje publiczne usług formie elektronicznej stanowi treść ekspertyzy w ramach 

odrębnego obszaru ADMIINISTRACJA.  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze GOSPODARKA jest możliwy dzięki 

czynnikom, które zebrać można w następujące główne grupy: 

► realizację dotychczasowych procesów biznesowych w usprawniony dzięki wykorzystaniu 
technologii IT sposób, 

► reingeeneering procesów biznesowych poprzez wdrożenie technologii pozwalających na 
osiąganie tych samych bądź lepszych rezultatów przy bardziej efektywnym wykorzystaniu 
zasobów, 

► pojawienie się nowych możliwości, niedostępnych przed pojawieniem się określonych 
technologii i rozwiązań IT. 

Ekspertyza dotycząca otoczenia prawnego przeprowadzona została pod kątem 

następujących najważniejszych czynników rozwoju SI w obszarze GOSPODARKA, 

składających się na wyżej wymienione grupy, które w znaczący sposób zależne są od 

wpływu otoczenia prawnego: 

G1. Wykorzystanie przez podmioty gospodarcze technologii informacyjnych do wsparcia 
realizacji procesów biznesowych. 

G2. Możliwości w zakresie uzyskiwania wsparcia przy realizacji inwestycji w rozwiązania 
informatyczne wspierające biznes. 

G3. Możliwości podmiotów gospodarczych w zakresie eliminacji papieru z realizacji 
procesów biznesowych. 

G4. Swoboda świadczenia i odbioru usług w formie elektronicznej. 

W ramach obszaru GOSPODARKA przeanalizowane zostały akty prawne unijne oraz 

krajowe związane bezpośrednio z szeroko rozumianym społeczeństwem informacyjnym. 

Przeanalizowane zostały również ewentualne rozporządzenia lokalne obowiązujące na 

Dolnym Śląsku, wpisujące się w ideę społeczeństwa informacyjnego lub nakazujące 

stosowanie wybranych rozwiązań związanych z systemami IT. 

Zidentyfikowane powiązane akty prawne mające związek z wymienionymi kwestiami 

rozwoju SI w obszarze GOSPODARKA są następujące: 

► Dyrektywa 2000/31/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w 
sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 



szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o 
handlu elektronicznym). 

► Decyzja Komisji Europejskiej nr K(2007) 4547 przyjmująca do realizacji w Polsce Program 
Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS 

► Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w 
sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. 

► Dyrektywa 1999/93/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w 
sprawie Wspólnotowej struktury dla elektronicznych podpisów. 

► Strategia Lizbońska, Lizbona 2000 

► eEurope – społeczeństwo informacyjne dla wszystkich, 1999 

► i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
{SEC(2005) 717}, Bruksela 2005 

► Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 
1450 z późn. zm). 

► Ustawa z dnia 29 stycznia 2004, prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, 
poz. 560). 

► Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 
poz. 95). 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 
883). 

► Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158) 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z póź. zmianami).  

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 
nr 140 poz. 939).  

► Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami) . 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 
144 poz. 1204) 

► Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Innowacyjna Gospodarka 

► Dyrektywa rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących 
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. (Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23) 

► Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661). 

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 
badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) 



► 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) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i 
trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z dnia 19 
października 2005 r.). 

► Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków 
organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 
publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 14 marca 2006 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na 
informatyzację (Dz. U. z dnia 31 marca 2006 r.). 

► Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.). 

► Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 października 2006 
r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 
17 listopada 2006 r.) 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w 
sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 
których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 
z dnia 17 listopada 2006 r.). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 
2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi 
(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.). 

► Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa, listopad 2006 r. 

► Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, maj 2007 r. 

► Strategiczny Plan Rządzenia, Warszawa, marzec 2008 

► Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Rekomendacja D, 2002 . 

► Komisja Nadzoru Bankowego, Rekomendacja M, 2004. 

Poniższe tabele zawierają podsumowanie wyników ekspertyzy w obszarze 

GOSPODARKA. W celu zwiększenia czytelności wyników, przedstawiono je w formie 

tabelarycznej, gdzie dla każdej z wyżej zidentyfikowanych kwestii (G1 do G4) opracowano 

ogólny jej opis oraz wskazano możliwości i ograniczenia z nią związane, wynikające 

z otoczenia prawnego, jak również wskazano powiązane akty prawne. 

  



 

G1 

Wykorzystanie przez podmioty gospodarcze 

technologii informacyjnych do wsparcia realizacji procesów 

biznesowych 

Opis: 
► Kwestia wpływu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 

w gospodarce na rozwój SI w tym obszarze polega na 
wzroście wydajności funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych (w sektorze zarówno prywatnym jak i 
publicznym) wynikającym z wykorzystania technologii ICT. 

► Innowacyjność rozwiązań może być w tym przypadku 
„lokalna”, odnosząca się do danej organizacji czy resortu i 
wynikać z wykorzystania nowego (innowacyjnego) sposobu 
realizacji określonej części działalności lub rozpoczęcie 
nowej. 

► Jak wcześniej wspomniano, podmioty gospodarcze 
podzielone zostały na podmioty sektora publicznego i 
prywatnego, z czego wynikają największe różnice odnośnie 
możliwości i ograniczeń dla rozwoju SI w każdym z tych 
sektorów. 

► Z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd 
Statystyczny wynika, że w Województwie Dolnośląskim ok. 
59% przedsiębiorstw wykorzystuje sieć LAN, a 31% posiada 
Intranet.  

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Podmioty gospodarcze sektora prywatnego, o ile finansują 
przedsięwzięcia z własnych środków mają praktycznie 
nieograniczone możliwości wspierania swojej działalności 
poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych.  

► Głównym przeznaczeniem rozwiązań teleinformatycznych 
wdrażanych w sektorze prywatnym (przekładających się na 
rozwój SI) jest: 

► porządkowanie i automatyzacja realizacji procesów 
biznesowych (np. poprzez wdrożenie rozwiązań typu 
Workflow), 

► wsparcie procesów obsługi klienta poprzez wdrożenie 
rozwiązań typu HelpDesk i Contact Center - 
minimalizujących potrzebę bezpośredniego kontaktu z 
klientem, 

► przetwarzanie danych, w tym cyfryzacja dokumentacji 
papierowej w celu przechowywania jej w formie 
ułatwiającej dostęp do danych oraz redundancji, 

► rozwiązania redukujące koszty komunikacji biznesowej 
i usprawniające jej funkcjonowanie, m.in. 
szerokopasmowe sieci korporacyjne czy rozwiązania 
telefonii IP. 

► Podmioty gospodarcze sektora publicznego funkcjonują w 
oparciu o inne reguły odnośnie możliwości wdrażania 
rozwiązań teleinformatycznych, co związane jest ze źródłem 
finansowania, które pochodzi ze środków publicznych. 



G1 

Wykorzystanie przez podmioty gospodarcze 

technologii informacyjnych do wsparcia realizacji procesów 

biznesowych 

► Z punktu widzenia przeznaczenia wdrażanych w sektorze 
publicznym rozwiązań informatycznych, instytucje publiczne 
mają takie same możliwości prawne w zakresie ich 
wykorzystania, co podmioty sektora prywatnego. 

► Tendencją natomiast w sektorze publicznym jest wdrażanie 
rozwiązań nakierowanych na świadczenie usług na zewnątrz 
(na rzecz obywateli, przedsiębiorców, innych jednostek 
sektora publicznego (co zostało przedstawione w ramach 
ekspertyzy dla obszaru ADMINISTRACJA). Rozwiązania 
wdrażane wyłącznie w celu usprawnienia realizacji 
wewnętrznych procesów organizacji znajdują się na drugim 
planie. 

► Na uwagę zasługuje wynikająca z prawa zamówień 
publicznych możliwości udzielania przez podmioty publiczne 
zamówień w trybie negocjacji elektronicznej. Licytacja 
elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za 
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają 
kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające 
automatycznej klasyfikacji. 

► Do dyspozycji jest również możliwość skorzystania z aukcji 
elektronicznej. Aukcja ma charakter dogrywki pomiędzy 
wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W toku 
aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego 
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze 
postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► W zasadzie jedynym ograniczeniem (przy czym określenie 
takie jest w tym przypadku w pewnym stopniu mylące) 
nałożonym zarówno na podmioty sektora publicznego jak i 
prywatnego jest ograniczenie wynikające z konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

► Ustawa o ochronie danych osobowych odnosi się m.in. do 
konieczności zapewnienia ochrony danym osobowym 
przetwarzanym w systemach informatycznych poprzez 
wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich 
nieuprawnionym przetwarzaniem. Ponadto, ta sama Ustawa 
nakazuje w określonych przypadkach rejestrację takich 
systemów jako przetwarzających zbiory danych osobowych. 
Najnowsza wersja ustawy dostosowana jest do dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.  
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► Odnośnie stosowania odpowiednich zabezpieczeń w 
odniesieniu do przetwarzanych elektronicznie danych 
osobowych, ważną kwestią są koszty konieczne do 
poniesienia na odpowiednie zabezpieczenia. Kwestia ta w 
pewnych przypadkach może ograniczać możliwość 
przetwarzania danych osobowych w systemach 
informatycznych ze względu na zbyt wysokie koszty 
zabezpieczeń jakie należałoby zastosować w celu 
zapewnienia im bezpieczeństwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z 
4.3.2002 r - żadne względy natury organizacyjno-finansowej 
nie powinny być traktowane jako podstawy do sprzecznego z 
prawem przetwarzania danych osobowych6. 

► Podobnie sprawa wygląda w przypadku informacji niejawnych 
przetwarzanych w systemach informatycznych. Ustawa o 
ochronie informacji niejawnych mówi, ze informacje niejawne 
muszą być w systemach informatycznych przetwarzane w 
warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, 
zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące 
kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych, obiegu materiałów i środków 
bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do nadanej 
klauzuli tajności. 

► Ponadto, zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych, 
systemy teleinformatyczne, w których mają być przetwarzane 
informacje niejawne, podlegają akredytacji bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. 

► Szczególnym rodzajem podmiotów, które podlegają 
specyficznym dla siebie regulacjom prawnym obejmującym 
stosowane przez nie systemy teleinformatyczne są banki. 
Aspekty związane z bezpieczeństwem są w ich przypadku 
dodatkowo uregulowane, poza ustawami wspomnianymi 
powyżej, wydaną przez Komisję Nadzoru Bankowego 
Rekomendacją M, dotycząca zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w bankach oraz Rekomendacją D, wydaną 
przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, dotyczącą 
zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom 
informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez 
banki. 

► Jako ograniczenie postrzegać można częste literalne zamiast 
celowościowej stosowanie wykładni przepisów prawa 
zamówień publicznych. Objawia się to poprzez bardzo częste 
stosowanie przy zamówieniach wyłącznie kryterium 
cenowego, co wymaga bardzo dokładnego opisania 
przedmiotu zamówienia w celu uniknięcia późniejszych 
konfliktów z dostawcami usług i towarów, wynikających np. z 
niższego niż oczekiwany poziomu jakości. Osobną kwestią 
jest są zbyt restrykcyjne wymagania w zakresie poprawności 

                                                
6
 Wyrok NSA z 4.3.2002 r. - II SA 3144/01 
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formalnej składanych przez dostawców rozwiązań ofert. 
Znane są przypadki odrzucania najlepszych i/albo 
najtańszych ofert z powodów omyłek formalnych nie 
wpływających w sposób znaczący na treść oferty. 
Wprowadzenie zasady wyjaśniania przez zamawiającego 
niezgodności w ofertach, które nie dotyczą aspektów 
związanych z kryterium wyboru ofert (np. pomyłki w kwotach) 
w znaczny sposób ułatwiłoby współpracę pomiędzy 
zamawiającymi systemy podmiotami a ich potencjalnymi 
dostawcami.  

► W odniesieniu do Prawa zamówień publicznych, określoną 
większą swobodę posiadają podmioty mające możliwość 
składania zamówień sektorowych, przy czym te również 
ograniczone są kwotowo, jednak kwoty te są relatywnie 
wysokie i pozwalają na realizację dużych zamówień z 
pominięciem skomplikowanych procedur przetargowych. 

► Wykorzystanie rozwiązań informatycznych przez podmioty 
sektora publicznego podlega Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, ustanawiające Plan Informatyzacji Państwa. 
Ustawa określa ramy funkcjonowania systemów 
informatycznych, tworzenia rejestrów publicznych oraz 
informatyzacji procesów realizacji zadań publicznych. Do 
najważniejszych zasad ustalonych w Ustawie dla istniejących 
i nowych rozwiązań należą: 

► minimalne, gwarantujące otwartość standardy 
informatyczne dla systemów i standardy wymiany 
informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami 
publicznymi, 

► zasady kontroli projektów, systemów, rejestrów i procesów 
wymiany informacji 

► zasady wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy 
dwom a podmiotami publicznymi oraz pomiędzy 
podmiotem publicznym i prywatnym. 

► zasady tworzenia i publikacji specyfikacji rozwiązań 
stosowanych w oprogramowaniu służącym do wymiany 
informacji, w tym przesłania dokumentów elektronicznych, 
pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów 
publicznych a systemami podmiotów niebędącymi 
podmiotami publicznymi. 

► Reguły w zakresie cech informacyjnych takich jak: PESEL, 
nazwisko, imię, składowe adresu, NIP, REGON, działki 
ewidencyjne, zdefiniowane są w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w formie elektronicznej. W celu zapewnienia 
interoperacyjności rozwiązań, w przypadku przetwarzania 
przez podmioty publiczne zbiorów danych zawierających 
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takie informacje, muszą być one przetwarzane zgodnie z tym 
rozporządzeniem. 

► Samo wdrożenie zakupionych przez podmioty sektora 
publicznego rozwiązań informatycznych objęte jest w 
pewnych obszarach regulacjami prawnymi. Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania 
oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania. 
Ustawa określa m.in. warunki i tryb realizacji testów 
akceptacyjnych, rodzaje oprogramowania interfejsowego 
podlegającego obowiązkowi testowania, zakres informacji 
dotyczących oprogramowania interfejsowego i zasad ich 
wymiany, sposób przeprowadzania badania poprawności 
wdrożenia struktur dokumentów elektronicznych, formatów 
danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 
r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych definiuje dla systemów informatycznych 
podmiotów publicznych właściwości oraz cechy w zakresie 
funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, 
przenoszalności i pielęgnowalności, odnosząc się do norm 
ISO.  

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. 
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 
zgromadzonych w rejestrze publicznym określa ogólny 
sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych 
w rejestrze publicznym, podmiotowi publicznemu albo 
podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, 
realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych 
przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez 
podmiot publiczny ich realizacji. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 29 stycznia 2004, prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 
1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 
82, poz. 560). 

► Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95). 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939).  

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 
poz. 565 z póź. zmianami).  

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz 
badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 
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badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 
r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) 

► 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) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. 
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 
zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z dnia 19 
października 2005 r.).  

► Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Rekomendacja 
D, 2002  

► Komisja Nadzoru Bankowego, Rekomendacja M, 2004. 
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Opis: 
► Wsparcie przy realizacji inwestycji w rozwiązania 

informatyczne wspierające biznes podzielić można na 
wsparcie finansowe i merytoryczne. 

► Wsparcie finansowe w kontekście niniejszej ekspertyzy 
rozumiane jest jako wsparcie ze środków Wspólnotowych lub 
krajowych środków publicznych. 

► Wsparcie merytoryczne w kontekście niniejszej ekspertyzy 
rozumiane jest jako wsparcie w pozyskaniu wiedzy w 
obszarach związanych z rozwojem społeczeństwa SI, w tym 
wsparcie w zakresie uzyskania różnego rodzaju 
dofinansowań ze środków wspólnotowych. 

► W odniesieniu do podmiotów publicznych, kryteria i tryb 
przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych 
przeznaczonych na dofinansowanie przygotowania lub 
realizacji projektów informatycznych, oprogramowania 
interfejsowego, a także kodów źródłowych tego 
oprogramowania lub innych przedsięwzięć wspierających 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, reguluje 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania 
środków finansowych na informatyzację. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Wynikające z otoczenia prawnego możliwości podmiotów 
gospodarczych w zakresie pozyskiwania wsparcia 
merytorycznego wynikają: 

► z powołania instytucji publicznych których rolą jest m.in. 
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świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń i 
udzielania informacji związanych z pozyskiwaniem dotacji 
na realizację inicjatyw objętych danym programami 
dofinansowań. 

► z możliwości ubiegania się określonych podmiotów 
o dofinansowanie na realizację inicjatyw związanych 
z rozwojem SI. Inicjatywy takie mogą polegać zarówno na 
wdrożeniu rozwiązań na rzecz samej organizacji 
wnioskującej o dofinansowanie jak również na 
przedsięwzięcia takie jak prowadzenie szkoleń 
tematycznych (np. dla przedsiębiorców) których 
uczestnicy zobowiązani są dzięki uzyskaniu przez firmę 
szkoleniową dofinansowania, ponieść jedynie ułamek 
faktycznego kosztu szkolenia,  

► Jednym z głównych celów obecnego wsparcia unijnego 
(aktów prawnych je regulujących) jest pobudzenie przepływu 
nowoczesnych technologii do gospodarki. Wyodrębnione 
zostały specjalne programy wspierające tworzenie 
innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT. 
Programy w ramach których podmioty mogą ubiegać się o 
środki na realizację inicjatyw podlegających pod pojęcie 
rozwoju SI to: 

► Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany 
z EFRR7 

► Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS8 

► Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Dolnośląskiego9 

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości 

skorzystania ze środków wymienionych programów oraz 

procedurach ubiegania się o nie znaleźć można na witrynach 

internetowych poszczególnych Programów. 

► Odnośnie pomocy merytorycznej, podmioty gospodarcze na 
określonych warunkach mogą korzystać z usług 
następujących instytucji: 

► Regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich 

► Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

► Instytucja Koordynująca NSRO 

Rolą powyższych jednostek jest świadczenie pomocy 

                                                
7
 http://www.poig.gov.pl/ 

8
 http://www.efs.gov.pl/ 

9
 http://www.rpo.dolnyslask.pl/ 
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podmiotom gospodarczym w zakresie udzielania informacji o 

możliwościach ubiegania się o dofinansowania z funduszy 

strukturalnych. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Jako swego rodzaju ograniczenia dla uzyskiwania wsparcia 
przy realizacji inwestycji w rozwiązania informatyczne 
wspierające biznes uznać można zasady przyznawania 
dotacji oraz zasady kwalifikacji podmiotów do ubiegania się o 
pomoc merytoryczną. Zasady te są szczegółowo opisane w 
regulaminach poszczególnych programów. Zaznaczyć jednak 
należy, że w odniesieniu do przedsięwzięć powiązanych z 
rozwojem SI ograniczenia w zakresie rodzaju podmiotów i 
samych inicjatyw są relatywnie niewielkie.  

► Ograniczeniem nie wpływającym bezpośrednio na możliwość 
uzyskiwania przez podmioty sektora publicznego wsparcia 
finansowego na realizację za to wpływającym w dużym 
stopniu na ich późniejsze powodzenie jest kwestia związana 
ze Studiami Wykonalności tworzonymi dla projektów, które to 
studia stanowią załącznik do wniosków o dofinansowanie. 
Praktyka pokazuje, że Studia Wykonalności tworzone są jako 
wypełnienie kryterium formalnego do ubiegania się o 
dofinansowanie, przy czym w przypadku jego przyznania i 
rozpoczęcia realizacji projektu, dokument Studium i założenia 
w nim przyjęte nie stanowią w gruncie rzeczy ram dla 
Projektu których przekroczenie (w zakresie chociażby 
kosztów czy terminów realizacji) wiąże się z faktycznymi 
konsekwencjami jeżeli w trakcie realizacji prac okaże się, że 
przyjęte na etapie Studium wykonalności założenia okazały 
się nierealistyczne.  

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w 
sprawie przyjęcia Programu Innowacyjna Gospodarka 

► Decyzja Komisji Europejskiej nr K(2007) 4547 przyjmująca do 
realizacji w Polsce Program Kapitał Ludzki współfinansowany 
z EFS. 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na 
informatyzację (Dz. U. z dnia 31 marca 2006 r.). 
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Opis: 
► Papier w procesach biznesowych wykorzystywany jest do 

realizacji dwóch podstawowych procesów: 

► przetwarzania informacji 

► zawierania, zmiany i rozwiązywania zobowiązań (np. 
umów) 
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► W kontekście rozwoju SI eliminacja (w rozumieniu 
maksymalnej efektywnej minimalizacji wykorzystania) papieru 
i zastąpienie go formami elektronicznymi ma na celu 
przyspieszenie wyżej wymienionych procesów, zwiększenie 
ich efektywności, bezpieczeństwa i rozliczalności i eliminację 
wpływu lokalizacji geograficznej uczestników procesów.  

► Obecnie zdecydowana większość informacji przetwarzana 
jest już w formie elektronicznej, nawet jeżeli przetwarzane 
informacje są jedynie kopiowane do formy elektronicznej 
(przy zachowaniu oryginalnej formy zawartej na papierze w 
celu sprawniejszego przetwarzania). Odwrotnie rzecz się ma 
natomiast jeżeli chodzi o zawieranie, zmiany i rozwiązywanie 
zobowiązań - ten proces w zdecydowanej większości 
przypadków odbywa się wciąż z wykorzystaniem papieru 
opatrzonego doręcznym podpisem. 

► Pomijając nieistniejącą już obecnie w zasadzie przyczynę 
wykorzystywania papieru jako medium w wymienionych wyżej 
procesach, jaką jest brak alternatywnych rozwiązań, jedyną 
przyczyną ciągłego korzystania z papieru jest brak szerokiej 
dostępności rozwiązań umożliwiających realizację procesów 
biznesowych bez wykorzystania papieru przy zachowaniu 
wymogów prawa. 

► Eliminacja papieru realizowane może być zarówno poprzez 
cyfryzację czynności przy których był on wykorzystywany 
bądź całkowitą eliminację tych czynności z procesu, przy 
czym drugi przypadek z racji marginalności w stosunku do 
pierwszego, nie był analizowany. 

► W 2010 roku, województwo Lubuskie zanotowało najlepszy 
w Polsce wynik jeżeli chodzi o odsetek przedsiębiorstw 
prowadzących regularnie elektroniczną wymianę informacji 
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub 
odbiorcami (ok. 21%). 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Z punktu widzenie otoczenia prawnego, możliwości w 
zakresie eliminacji papieru wiążą się, tak jak w wielu 
pozostałych kwestiach, z podziałem na sektor publiczny i 
prywatny. Powiązanie możliwości eliminacji papieru z tym 
podziałem wynika z praw i obowiązków podmiotów 
funkcjonującym w każdym z tych sektorów. 

► W odniesieniu do procesów zawierania, zmiany i 
rozwiązywania zobowiązań (np. umów), podział ten w 
zasadzie nie występuje i zarówno podmioty sektora 
publicznego jak i prywatnego mają pełną możliwość 
zastąpienia papieru dokumentami elektronicznymi. 
Zobowiązania podzielić można na takie które pod rygorem 
nieważności wymagają zastosowania podpisu i takie które są 
ważne bez niego (dzięki wykorzystaniu innych form 
identyfikacji stron oraz opisu i potwierdzania ich woli). 
W przypadku zobowiązań drugiego rodzaju, strony mają 
możliwość umówienia się na korzystanie np. z loginu i hasła 
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i zawieranie umów (np. sprzedaży) za pośrednictwem 
służącego do tego celu rozwiązania informatycznego, 
najczęściej umożliwiającego stronom dostęp za 
pośrednictwem Internetu. Drugą grupę stanowią 
zobowiązania, których ważność wymaga opatrzenia ich przez 
wszystkie strony podpisem. W takim przypadku, aby możliwe 
było wyeliminowanie papieru, konieczne jest zastosowanie 
podpisu elektronicznego, którym podpisywany jest dokument 
w formie elektronicznej. Obszar prawny związany 
z wykorzystaniem podpisów elektronicznych uregulowany jest 
ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 
Podpis elektroniczny może być równoważny pod względem 
skutków prawnych (o czym mówi Kodeks Cywilny) z 
podpisem odręcznym o ile jest podpisem bezpiecznym, tj. 
spełnia następujące warunki: 

► jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej 
ten podpis, 

► jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej 
kontroli osoby składającej podpis elektroniczny 
bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu 
elektronicznego i danych służących do składania podpisu 
elektronicznego, 

► jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w 
taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych 
danych jest rozpoznawalna. 

► Podpis elektroniczny kwalifikowany jest w prawie polski 
równoważny z podpisem odręcznym i charakteryzuje się 
udziałem strony trzeciej, wydającej certyfikat dla danego 
podpisu. Pozostałe rodzaje podpisów nabierają takiej samej 
mocy prawnej jak podpis odręczny na podstawie odrębnych 
umów pomiędzy stosującymi je kontrahentami. 

► W prawie Europejskim, Dyrektywa 1999/93/EC definiuje trzy 
rodzaje podpisów elektronicznych: 

► podpis elektroniczny - dane w formie elektronicznej 
dołączone lub w logiczny sposób powiązane z innymi 
danymi elektronicznymi, służące jako metoda 
uwierzytelniania. 

► zaawansowany podpis elektroniczny - podpis unikalnie 
powiązany z podpisującym, umożliwiające jego 
identyfikację, znajdujący się w pod wyłączną kontrolą 
posiadacza, jest powiązany z danymi nim podpisanymi w 
taki sposób, że każda ich późniejsza zmiana jest możliwa 
do wykrycia.  

► kwalifikowany certyfikat - zawierający oznaczenie jako 
kwalifikowany certyfikat, dane identyfikujące podmiot 
wydający certyfikat, imię i nazwisko podpisującego, opis 
specyficznych atrybutów podpisu o ile takie występują w 
zależności od przeznaczenia certyfikatu, dane 
weryfikacyjne podpisu wskazujące na czas jego złożenia 
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przez podpisującego, wskazanie rozpoczęcia i 
zakończenia terminu ważności certyfikatu, kod 
identyfikacyjny certyfikatu oraz zaawansowany podpis 
elektroniczny instytucji wydającej certyfikat. 

► Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 
publicznym reguluje aspekt udostępniania przez podmioty 
publiczne elektronicznej skrzynki podawczej. ESP jest 
komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego. 
Posiadanie ESP jest obowiązkiem podmiotów publicznych i 
ma na celu umożliwienie interesantom przekazywania 
informacji w formie elektronicznej i otrzymywania formalnego 
potwierdzenie doręczenia. Funkcjonalność ESP może być 
przez dany podmiot zbudowana we własnym zakresie 
bądźudostępniona interesantom za pośrednictwem platformy 
ePUAP10. Szczegółowe informacje o platformie ePUAP 
znajduje się w części poświęconej obszarowi 
ADMINISTRACJA. 

► Jednymi z najważniejszych z punktu widzenia podmiotów 
biznesowych możliwości w zakresie eliminacji papieru są 
możliwość wymiany faktur w formie elektronicznej oraz 
możliwość przekazywania potwierdzeń przelewów w formie 
elektronicznej. Płatności realizowane droga elektroniczną są 
od wielu lat standardem jednak kwestie formalne w zakresie 
wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak faktury oraz 
samych potwierdzeń płatności odbywało się w formie 
papierowej, wymagającej podpisu i stempla. Równoważność 
(przy zachowaniu należytego utworzenia, utrwalenia, 
przekazania, przechowywania i zabezpieczenia) 
potwierdzenia przelewu wygenerowanego automatycznie z 
podpisanym i podstemplowanym potwierdzeniem urzędowym 
reguluje Ustawy Prawo Bankowe. Zgodnie z jej 
postanowieniami dokumenty związane z czynnościami 
bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych 
nośnikach danych. Dotyczy to również przypadków kiedy dla 
dokumentu wymagana jest forma pisemna pod rygorem 
nieważności. Kwestia przetwarzania faktur w formie 
elektronicznej uregulowana została Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Na jej mocy 
faktury mogą być przekazywane i przechowywane (w tym 
poza terenem kraju) przez podmioty gospodarcze w formie 
elektronicznej o ile jest im zapewniona autentyczność 
pochodzenia, integralność treści i czytelność oraz o ile obie 
strony stosunku biznesowego akceptują taką formę faktury. 
Ponadto, w przypadku przechowywania faktur w formie 
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elektronicznej, organom podatkowym musi być zapewniony 
dostęp do nich na żądanie. Przy spełnieniu powyższych 
kryteriów faktury papierowe mogą być wyeliminowane z 
procesów biznesowych. 

► Podmioty mają również możliwość wykorzystywania do 
przekazywania faktur jednego z istniejących standardów EDI 
(Electronic Data Interchange), np. X12, EDIFACT, 
RosettaNet, bądź Open Application Group. Wymiana faktur z 
wykorzystaniem standardów EDI jest, zgodnie z licznymi 
interpretacjami prawnymi, zgodna z wymogami ustawowymi 
w tym zakresie. 

► Kolejną kwestią jest obowiązek przechowywania określonych 
archiwów przez podmioty publiczne. Dzięki najnowszemu 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, podmioty 
publiczne mają możliwość (przy spełnieniu pewnych 
warunków) archiwizowania danych w formie elektronicznej. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Nowe przepisy odnośnie przekazywania faktur 
elektronicznych nie precyzują, jakie formy elektronicznego 
przesyłania faktur są dopuszczalne – wskazują jedynie 
wymogi takiego przesyłu. Wysyłanie pocztą e-mail plików w 
formacie PDF w ich klasycznej, szeroko dostępnej formie (tj. 
bez dodatkowych zabezpieczeń), nie gwarantuje spełnienia 
warunków wymienionych w Rozporządzeniu, co wiąże się z 
ryzykiem ich kwestionowania przez organy podatkowe. 

► Obecnie jako ograniczenie w eliminacji papieru postrzegana 
może być trudna dostępność elektronicznych podpisów 
kwalifikowanych, wynikająca z ich wysokiej ceny. Adresacją 
tego problemu jest planowane przez MSWiA wdrożenie 
elektronicznych dowodów osobistych. Dokument taki zawierał 
będzie układ scalony, na którym będą zapisane podstawowe 
dane jego posiadacza – m.in. numer PESEL, jak również 
podpis elektroniczny.  

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Dyrektywa 2000/31/WE parlamentu europejskiego i rady z 
dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). 

► Dyrektywa 1999/93/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie Wspólnotowej struktury dla 
elektronicznych podpisów 

► Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm). 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) 
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► Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 
1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) . 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). 

► Rozporządzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 nr 
249 poz. 1661) 

► Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 
publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) 

► Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 
stycznia 2011 r.). 

► Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych 
elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 
dnia 17 listopada 2006 r.) 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych 
formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 
których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do 
archiwów państwowych (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. 
U. z dnia 17 listopada 2006 r.). 
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Opis: 
► Elektroniczna gospodarka opiera się z realizacji procesów 

gospodarczych w oparciu o elektroniczne środki wymiany 
danych. 

► Rozwój rynku usług świadczonych w formie elektronicznej 
jest jednym z głównych aspektów funkcjonowania i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną definiuje taką usługę jako świadczoną bez 
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez 
przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do 
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją 
cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości 
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nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 
r. – Prawo telekomunikacyjne. 

► Specyficznym rodzajem usług elektronicznych są tzw. Usługi 
Społeczeństwa Informacyjnego. Dyrektywa 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o 
handlu elektronicznym) określa zasady świadczenia takich 
usług i wyznacza prawa i obowiązki podmiotów je 
świadczących. Za Usługę Społeczeństwa Informacyjnego 
uznaje się usługę która: 

► jest normalnie świadczona za wynagrodzeniem, tj. ma 
charakter ekonomiczny (np. pośrednio dostarczać 
usługodawcy możliwość osiągnięcia przychodów np. 
z reklamy), przy czym usługobiorca nie koniecznie musi 
uiszczać opłatę usługodawcy za skorzystanie z usługi, 

► jest świadczona na odległość, tj. bez równoczesnej 
obecności stron, 

► świadczona drogą elektroniczną, tj. przesyłana i 
otrzymywana przy pomocy sprzętu elektronicznego i za 
pośrednictwem medium łączącego np. kabla czy sygnału 
radiowego. 

► świadczona na indywidualne żądanie zamawiającego. 

► W połączeniu z możliwością zawierania umów w formie 
elektronicznej oraz dokonywania w tej formie płatności, usługi 
elektroniczne stanowią przykład faktycznego przeniesienie 
wielu rodzajów tradycyjnie dotychczas realizowanych 
procesów biznesowych do formy elektronicznej oraz 
pojawienie się nowych usług. 

► Niestety, wyniki badań przeprowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny pokazują, że zaledwie 18% 
przedsiębiorstw składała zamówienia przez sieci 
komputerowe w 2009 r. Odsetek ten jest ponad dwa razy 
większy wśród tylko dużych przedsiębiorstw (40%), przy 
czym nie wydaje się aby powodem tego mogły być aspekty 
kosztowe11. Województwo Dolnośląskie plasuje się pod tym 
względem na drugim miejscu w Polsce (po województwie 
Mazowieckim) z odsetkiem wynoszącym 21%. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Otoczenie prawne w odniesieniu do usług świadczonych w 
formie elektronicznej funkcjonuje w oparciu o podobne 
założenia jak w przypadku usług tradycyjnych, regulując ten 
rynek w sposób nakierowany na maksymalizację 
bezpieczeństwa zarówno usługodawców jak i usługobiorców 
przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej kontroli przez 
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 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wynika badań statystycznych z lat 2006 - 2010. 
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organy państwowe, np. podatkowe. 

► Konsumenci, który zawarli umowę poza lokalem 
usługodawcy, mają na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy (np. zwrotu 
zakupionego przez Internet towaru o ile nie był on przez nich 
używany) od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając 
stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni 
od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia do przed jego upływem. 

► W szczególny sposób uregulowanym rodzajem usług 
świadczonych drogą elektroniczną są zdefiniowane przez 
Dyrektywę 2000/31/WE Usługi Społeczeństwa 
Informacyjnego. Dokument ten mówi, że Państwa 
Członkowskie zapewniają, żeby podjęcie i prowadzenie 
działalności przez usługodawcę świadczącego usługi 
społeczeństwa informacyjnego nie wymagały zezwolenia ani 
żadnego innego wymogu mającego równoważny skutek. 

► Szczególnie ważnym aspektem świadczenia usług w formie 
elektronicznej jest praktycznie zniesienie ograniczeń 
geograficznych, dzięki czemu usługa może być wykonywana 
przez Polskiego przedsiębiorcę, przebywającego jednak za 
granicą, na rzecz Polskiego konsumenta jednak przy 
wykorzystaniu np. infrastruktury teleinformatycznej 
zlokalizowanej poza granicami kraju. 

► Kwestia świadczenia usług w formie elektronicznej przez 
podmioty świadczące usługi publiczne, została opisana w 
ramach części dotyczącej obszaru ADMINISTRACJA. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Otoczenie prawne w zakresie możliwości rozwoju e-
Gospodarki w zasadzie nie wprowadza spowalniających ten 
rozwój ograniczeń, Regulujące ten obszar przepisy prawa 
działają w sposób zapewniający chętnym do prowadzenia 
działalności w formie elektronicznej pełny zakres możliwości, 
wynikających zarówno z naturalnych zalet działalności 
„wirtualnej” takich jak niższe koszy i łatwiejszy dostęp do 
usług dla większej liczby potencjalnych klientów. W 
przypadku wspomnianych wcześniej Usług Społeczeństwa 
Informacyjnego, istnieją nawet ułatwienia w porównaniu do 
działalności tradycyjnej. 

► Za świadczenie Usług Społeczeństwa Informacyjnego nie jest 
uważane prowadzenie działalności w rozpowszechnianiu 
telewizyjnym, a także rozpowszechnianie radiowe, ponieważ 
usługi takie nie są dostarczane na indywidualne zamówienie, 
tj. nie spełniają jednego z warunków zakwalifikowania usługi 
do USI. 

► Nie do wszystkich usług spełniających kryteria USI 
zastosowanie ma wspomniana dyrektywa. Wyłączeniu 
podlegają działalność notariuszy i osób wykonujących zawód 
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równorzędny w zakresie w jakim wiąże się on z 
bezpośrednim i szczególnym udziałem w sprawowaniu 
władzy publicznej, reprezentowanie klienta i oraz obronę jego 
interesów przed sądami, gry hazardowe jeśli ustalane są 
stawki mające wartość pieniężną w grach losowych, włącznie 
z loteriami i zakładami wzajemnymi. 

► Przykładem usługi z pozoru podlegającej pod definicję USI 
jest ciesząca się coraz większym zainteresowaniem usługa 
filmu na żądanie” (Video on Demand). W sprawie Mediakabel 
BV przeciwko Commissariaat voor de Media (Holandia) 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał, że 
usługa Filmtime świadczona przez usługodawcę, 
w rzeczywistości nie spełnia ostatniego kryterium USI, a 
przez to nie jest wyłączona z obowiązku posiadania 
zezwolenia na jej świadczenie i podlegania kontroli 
regulującego ją odpowiedniego urzędu. W uzasadnieniu 
Trybunał oświadczył, że w związku z faktem że lista 
oferowanych przez dostawcę tytułów jest ograniczona i taka 
sama dla wszystkich abonentów oraz tym, że możliwość 
faktycznego obejrzenie danej pozycji polega na 
udostępnieniu zamawiającemu hasła rozkodowującego 
nadawany do wszystkich abonentów zakodowany sygnał z 
daną pozycją, usługa ta w rzeczywistości nie jest świadczona 
na indywidualne życzenie odbiorcy. 

► Kolejnym elementem jaki musiał być w odniesieniu do usług 
świadczonych droga elektroniczną uregulowany, było 
określenie miejsca świadczenia takiej usługi. Ma to związek z 
koniecznością pobierania od takich usług odpowiedniej stawki 
podatku VAT co w związku z możliwością fizycznego 
zlokalizowania np. systemów informatycznych faktycznie 
realizujących usługę w dowolnym miejscu na świecie 
doprowadzić mogłoby do nieuczciwej konkurencji. Aby tego 
uniknąć, za miejsce świadczenia usługi uznaje się miejsce 
stałego pobytu bądź zameldowania usługobiorcy. Dzięki temu 
stawka podatku od towarów i usług jest zawsze odpowiednia 
do faktycznego miejsca sprzedaży usługi i nie daje 
możliwości świadczenia na terenie Wspólnoty usług tańszych 
ze względu na obłożenie ich niższym podatkiem, 
obowiązującym np. w kraju z którego usługa jest świadczona. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

► Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). 

  



2.2 Obszar EDUKACJA 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego to zarówno implementacja nowych rozwiązań pozwalających 
na sprawniejsze funkcjonowanie państwa jak również edukacja społeczeństwa skierowana na to, aby 
ich umiejętności odpowiadały w odpowiednim czasie potrzebom rynku oraz pozwalały na optymalne 
wykorzystanie możliwości gospodarki opartej na wiedzy. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze EDUKACJA realizowany jest poprzez:  

► Dostosowanie poziomu kształcenia do ewolucji potrzeb rynku; 

► Personalizacja programu kształcenia polegająca na dostosowaniu formy i metody do 
indywidualnych potrzeb; 

► Dostosowanie kadry nauczycielskiej do ewolucji potrzeb w zakresie edukacji 
społeczeństwa; 

► Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierających instytucje edukacyjne w realizacji 
ich celów. 

W ramach opracowywania ekspertyzy dla obszaru EDUKACJA pod uwagę wzięte 

zostały następujące najważniejsze działania związane z realizacją priorytetów w tym 

obszarze: 

E1. Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz dostępu do 
bazy wiedzy; 

E2. Tworzenie programów rozwoju szkół i placówek w oparciu o technologię informacyjno-
komunikacyjną; 

E3. Kształcenie przez całe życie (ang. Life long learning). 

Zidentyfikowane i przeanalizowane akty prawne mające bezpośredni związek z 

wymienionymi kwestiami rozwoju SI w obszarze EDUKACJA są następujące 

► Zalecenie Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE.). 

► Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno - Społecznego oraz Komitetu Regionow „i2010 – Europejskie 
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” Bruksela 2005;  

► Zalecenie Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE.). 

► A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the European Communities, 
Brussels, SEC(2000) 1832; 

► Ustawa o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 

► Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej z 19 lutego 2007r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 
463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. z nowelizacją Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273).   

► Ustawa o Systemie Oświaty (Dz U z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm). 

► Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej z 19 lutego 2007r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 
463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. z nowelizacją Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273). 

► Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, 
poz. 1365, ze zm.);  

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) 
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► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 25 lutego 2002 r.(z 
dalszymi zmianami) 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)Strategia 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Warszawa, grudzień 2008, 

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w 
sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 
2007 r., Nr 188, poz. 1347, ze zm.);  

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 października 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia 
dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (Dz. U. 2007 r., Nr 208, poz. 1506)  

► Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. 

► Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013; 

► Europejska Agenda Cyfrowa – program rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Unii 
Europejskiej w latach 2010-2015; Warszawa, 2010 

► Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w 
społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Warszawa, październik 2010;  

Poniższe tabele zawierają podsumowanie wyników ekspertyzy w obszarze 

EDUKACJA. W celu zwiększenia czytelności wyników, przedstawiono je w formie 

tabelarycznej, gdzie dla każdej z wyżej zidentyfikowanych kwestii (E1 do E3) opracowano 

ogólny jej opis oraz wskazano możliwości i ograniczenia z nią związane, wynikające 

z otoczenia prawnego, jak również wskazano powiązane akty prawne. 

E1 
Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy 

instytucjami edukacyjnymi oraz dostępu do bazy wiedzy 

Opis: 
► Sprawna wymiana informacji pomiędzy instytucjami 

edukacyjnymi jest elementem niezbędnym do sprawnego 
kształtowania ogólnokrajowej oferty edukacyjnej w taki 
sposób aby odpowiadała ona potrzebom społeczeństwa 
informacyjnego. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami 
edukacyjnymi ma zostać zrealizowane poprzez stworzenie 
Powszechnej Sieci Edukacyjnej (PSE) wraz z zasobami 
stanowiącymi wsparcie w procesie edukacji. Powszechną 
Sieć Edukacyjną tworzyć mają w założeniu dostawcy krajowi 
i regionalni by oferować szkołom usługi edukacyjne 
dopasowane pod potrzeby nauczycieli. Zaplanowane jest 
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E1 
Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy 

instytucjami edukacyjnymi oraz dostępu do bazy wiedzy 

również prowadzenie wsparcia technicznego dla szkół w celu 
pomocy w uzyskaniu dostępu do Powszechnej Sieci 
Edukacyjnej. 

► Planowane jest powstanie regionalnej i krajowej infrastruktury 
dla usług edukacyjnych, opartej na szerokopasmowym 
dostępie do Internetu stanowiącej podstawę do wymiany 
informacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. Dostęp do 
zasobów w postaci elektronicznej ma zapewnić wsparcie 
procesu kształcenia ukierunkowanego na różne grupy 
wiekowe jak i edukacyjne. System zagwarantuje też wsparcie 
metodyczne dla nauczycieli w postaci zasobów 
edukacyjnych, licznych forów czy list dyskusyjnych. 

► Również planowane jest utworzenie Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych (OZE) czyli zbioru elektronicznych treści 
edukacyjnych dostępnych na portalach umożliwiające 
gromadzenie, ewaluację i nabywanie oprogramowania 
edukacyjnego dostępnego dla szkół. OZE będą dostępne dla 
każdego twórcy i użytkownika, a zaimplementowane 
mechanizmy mają gwarantować wysoką jakoś zasobów i ich 
bezpieczeństwo. Treści tych zasobów będą podlegały 
weryfikacji według poniższego schematu:  

► Akceptacja pod względem formalnym; 

► Weryfikacja poprzez grono ekspertów i nauczycieli; 

► Uzyskanie pozytywnej opinii; 

► Sklasyfikowanie i umieszczenie w OZE; 

Klasyfikacja zasobów w OZE ma umożliwić 

porządkowanie i wyszukiwanie materiałów według wielu 

parametrów, by umożliwić łatwy, szybki dostęp do 

pożądanych treści. Jednym z założeń jest również ciągły 

proces aktualizacji umieszczonych zasobów zarówno przez 

autorów jak i na podstawie opinii użytkowników którzy mogą 

wnioskować o zmianę treści lub tez wręcz o wycofanie 

materiału w przypadku stwierdzenia niezgodności lub braków 

merytorycznych. Dopuszczone będzie również umieszczanie 

materiałów komercyjnych, do których dostęp będzie możliwy 

dla szkół i jednostek prywatnych po zasileniu funduszami 

„wirtualnych kont”. Kluczem do perspektywy dynamicznego 

rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych jest 

upowszechnienie nowej wizji użytkowania licencji, związanej 

z prawami autorskimi do udostępnianych zasobów wiedzy, 

traktowanych jako produkt związany z własnością 

intelektualną autora. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Obecne regulacje prawne stawiają ośrodki naukowe i 
akademickie w roli konkurujących środowisk, hamując rozwój 
inicjatyw dzielenia się wiedzą. 

► Sugerowana jest przeniesienie ciężaru i podejścia z praw 



E1 
Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy 

instytucjami edukacyjnymi oraz dostępu do bazy wiedzy 

autorskich i licencji producentów na oprogramowanie w 
stronę licencji wspólnotowej (Creative Commons). Celem tych 
licencji jest poszanowanie praw twórców do ich dzieł, przy 
jednoczesnym tworzeniu warunków prawnych, w których 
pewne elementy dzieła mogą być publicznie dzielone i 
współtworzone na zasadzie „pewne prawa zastrzeżone”. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83) 

 

E2 
Tworzenie programów rozwoju szkół i placówek w 

oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną 

Opis: 
► Jakość systemu edukacji może być mierzona dostosowaniem 

programu nauczania do potrzeb rynku.  

► Sprawny rozwój społeczeństwa informacyjnego zależny jest 
od poziomu kształcenia w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komuniakacyjnych w biznesie. 

► Tworzenie przez szkoły własnych planów rozwoju 
uwzględniających plany i projekty lokalne, regionalne i 
centralne, dąży do wpisania się w ideę e-Szkoły. Plany takie 
powinny oprócz centralnej i regionalnej strategii, uwzględniać 
także warunki lokalne szkoły i jej najbliższego otoczenia 
środowiskowego. Tworzone programy powinny zostać 
opracowane przez szkolne zespoły wdrożeniowe 
współpracujące z całą rada pedagogiczną, szkolną 
administracją oraz radą rodzicielską, uwzględniając kierunek 
jaki wynika z planów regionalnych i lokalnych. Plany 
programów powinny uwzględniać ogólne założenia i plany 
rozbudowy infrastruktury technicznej w szkole i jej otoczeniu, 
przygotowanie kadry nauczycielskiej i uczniów oraz 
konieczne zmiany w dydaktyce i metodyce nauczania by 
osiągnąć założone cele edukacyjne. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Istnieje możliwość kształtowania programów nauczania w 
oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w 
szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730). Zakłada ono 
dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego i 
programów nauczania do użytku w danej szkole przez 
dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
Formalne wymogi dopuszczające taki program do użytku 
w danych jednostkach są następujące:  

► w przypadku przedszkoli wymagane jest: 

► opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań 
ustalonych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
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E2 
Tworzenie programów rozwoju szkół i placówek w 

oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną 

sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 
poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w 
ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół,  

► opisanie szczegółowych celów kształcenia i 
wychowania,  

► aby treści były zgodne z treściami nauczania zawartymi 
w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego, 

► opis sposobów osiągania celów kształcenia i 
wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i 
możliwości dzieci,  

► opis metody przeprowadzania analizy gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna);  

► aby program był poprawny pod względem 
merytorycznym i dydaktycznym. 

► W przypadku szkół, program nauczania ogólnego musi 
spełniać następujące wymogi: 

► zawierać opis sposobu realizacji celów kształcenia 
i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, określonej w 
rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, albo 
w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia 
ogólnego;  

► zawierać szczegółowe cele kształcenia i wychowania,  

► zawierać treści zgodne z treściami nauczania 
zawartymi w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego  

► zawierać sposoby osiągania celów kształcenia 
i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i 
możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program 
będzie realizowany,  

► zawierać opis założonych osiągnięć ucznia, a w 
przypadku programu nauczania ogólnego 
uwzględniającego dotychczasową podstawę 
programową kształcenia ogólnego - opis założonych 
osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów 
wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach 
w sprawie standardów wymagań będących podstawą 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,  



E2 
Tworzenie programów rozwoju szkół i placówek w 

oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną 

► zawierać propozycje kryteriów oceny i metod 
sprawdzania osiągnięć ucznia;  

► musi być poprawny pod względem merytorycznym 
i dydaktycznym.  

Program nauczania do dla zawodu oraz program 

nauczania do profilu może być dopuszczony do użytku w 

danej szkole jeżeli: 

► stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów 
umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie albo w podstawie 
programowej kształcenia w profilu kształcenia 
ogólnozawodowego, określonych odpowiednio w 
przepisach w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach oraz w przepisach w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w profilach 
kształcenia ogólnozawodowego, wraz ze wskazówkami 
dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania 
osiągnięć edukacyjnych ucznia;  

► zawiera programy nauczania poszczególnych 
przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, 
modułów lub innych układów treści, obejmujące:  

► szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności, które powinny być 
opanowane przez ucznia,  

► treści kształcenia w formie haseł programowych, 
powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia,  

► wskazówki metodyczne dotyczące realizacji 
programu,  

► propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia,  

► propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu 
albo profilu kształcenia ogólnozawodowego 
opracowane na podstawie ramowych planów 
nauczania, określonych w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych;  

► jest poprawny pod względem merytorycznym 
i dydaktycznym.  

► Program nauczania dla zawodu może uwzględniać 
umiejętności i treści specjalizacji w zawodzie, jeżeli 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie 
przewiduje możliwość wprowadzenia specjalizacji. 

Przed dopuszczeniem programu nauczania 

ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może 

zasięgnąć opinii:  
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► nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje 
wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla 
których program jest przeznaczony, lub  

► konsultanta lub doradcy metodycznego, lub  

► zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub 
innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których 
mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  

Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę 

zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą 

programową kształcenia ogólnego i dostosowania 

programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których 

jest przeznaczony. 

► Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu 
albo programu nauczania dla profilu do użytku w danej 
szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:  

► zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych 
właściwych dla danego zawodu lub profilu kształcenia 
ogólnozawodowego, lub  

► konsultanta lub doradcy metodycznego, lub  

► specjalistów z zakresu danego zawodu lub profilu 
kształcenia ogólnozawodowego, w szczególności 
pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń 
zawodowych i pracowników naukowych.  

Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę 

zgodności programu nauczania dla zawodu albo programu 

nauczania dla profilu z podstawą programową kształcenia 

w zawodzie albo podstawą programową kształcenia w 

profilu kształcenia ogólno zawodowego. 

► Z uwagi na okres przejściowy zakłada się sukcesywne 
wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, wykazy programów nauczania dopuszczonych na 
poszczególnych etapach kształcenia do użytku szkolnego 
przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie 
dotychczasowych przepisów będą zamieszczone na stronie 
internetowej MEN do czasu pełnego wdrożenia nowej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele 
klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa 
programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy 
z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych 
wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej 
szkole przez dyrektora szkoły. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 
► Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w 

zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym 
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wynikające z otoczenia 

prawnego: 

zestawie programów nauczania całości podstawy 
programowej odpowiednio do wychowania przedszkolnego i 
podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 
danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach 
kształcenia ogólnozawodowego – także całości podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy 
programowej kształcenia w profilu kształcenia 
ogólnozawodowego. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 
czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
12 lutego 2002 r.w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 25 lutego 2002 r.(z 
dalszymi zmianami) 

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 
r. Nr 4, poz. 17) 
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Opis: 
► Według memorandum Uni Europejskiej kształcenie przez całe 

życie jest definiowane jako wszelkie formy aktywności 
związane z kształceniem się podejmowane w ciągu całego 
życia, mające na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji z perspektywy życia osobistego, obywatelskiego, 
społecznego i zawodowego. Ideą kształcenia przez całe życie 
jest rozwój kompetencji kluczowych by łatwiej przystosować 
się do szybko zmieniającego się świata w którym zachodzą 
liczne wzajemne powiązania. 

► Wyodrębnia się następujące kompetencje kluczowe 

► porozumiewanie się w języku ojczystym; 

http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2031&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2032&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2032&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2032&Itemid=106
http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2032&Itemid=106
http://195.136.199.90/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://195.136.199.90/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://195.136.199.90/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://195.136.199.90/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
http://195.136.199.90/images/stories/pdf/rozp_dopuszczanie_podrecznik.pdf
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► porozumiewanie się w językach obcych; 

► kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne; 

► kompetencje informatyczne; 

► umiejętność uczenia się; 

► kompetencje społeczne i obywatelskie; 

► inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 

► świadomość i ekspresja kulturalna.  

► Zapewnienie poprzez edukację obywateli nabycia tychże 
kompetencji kluczowych ma na celu umożliwienie 
elastycznego dostosowania się do zmian w szybko 
zmieniających się warunkach otoczenia. 

► Do podstawowych założeń europejskiego obszaru Uczenia 
się przez całe życie i europejskich ram kwalifikacji należy: 

► szerokie podejście do uczenia się, tj. docenianie 
i wykorzystywanie potencjału wszystkich form uczenia się 
– formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, z 
jednoczesnym uznaniem, że najszerszy obszar uczenia 
się zorganizowanego to obszar uczenia się 
pozaformalnego (uczenie takie zachodzi najczęściej w 
środowisku pracy – w firmach, urzędach i organizacjach 
społecznych), 

► otwarcie uczenia się na wszystkich, tj. nie ograniczanie go 
do uczniów, studentów i słuchaczy kursów kształcenia 
ustawicznego, czyli do osób uczących się w systemie 
oświaty, szkolnictwa wyższego i kształcenia 
ustawicznego, 

► otwarcie systemów kwalifikacji na wszystkich, tj. 
modyfikacja systemów kwalifikacji tak, by dostrzeganie 
(identyfikacji), ocena i uznawanie efektów uczenia się 
osób było niezależnie od miejsca, sposobu i czasu 
uczenia się (jest to główna zasada europejskich ram 
kwalifikacji opartych na opisie kwalifikacji jako efektów 
uczenia się, tj. niezależnie od kontekstu ich powstawania 
– krajowego, regionalnego, sektorowego, czy 
branżowego), 

► spersonalizowanie kształcenia i szkolenia przez 
postawienie w centrum zainteresowania osób uczących 
się, tj. dostosowanie kształcenia i szkolenia do 
indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczących się 
oraz modyfikacja wskaźników efektywności kształcenia i 
szkolenia z zastosowaniem wskaźników odnoszących się 
do osób, a nie tylko instytucji, 

► efektywne inwestowanie w uczenie się oparte na zasadzie 
respektowania popytu osób na uczenie się, a nie na 
podstawie podaży instytucji edukacyjnych,  

► przygotowanie osób do uczenia się trwającego całe życie, 
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w tym do aktualizowania i zdobywania nowych kwalifikacji 
na różnych etapach życia, także w drugiej części kariery 
zawodowej. 

► Szczególnie ważnym aspektem edukacji jest uczenie 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi w biznesie, a nie tylko 
ich obsługi. Program nauczania w tym zakresie powinien 
obejmować nie tylko nauczanie informatyki, ale również 
zastosowanie technik komputerowych i multimedialnych w 
nauczaniu innych przedmiotów. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Utworzony został Międzyresortowego Zespół do spraw 
uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram 
Kwalifikacji (Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 17 lutego 2010 r.)  

► Powszechne przygotowanie do korzystania z komputerów w 
szkole podstawowej oraz kształcenie informatyczne w 
szkołach średnich jest istotnym warunkiem efektywnego 
wykorzystania informatyzacji w przyszłości. Prognozy 
nauczania powinny być dopasowane do stale zmieniających 
się zasad funkcjonowania społeczeństwa wieku informacji 

► Równoczesne wykorzystanie informatyki do celów 
edukacyjnych w szkole i w domu może znacząco uzupełnia 
szkolne programy nauczania. 

► W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jednym 
z priorytetów jest rozszerzenie oferty edukacyjnej ponad 
standardowy program nauczania o zagadnienia odnoszące 
się do kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia, wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjnej oraz potrzeb rynku pracy, w tym 
przede wszystkim nauczanie języków obcych i kompetencje 
w zakresie ICT. Cel ten może być zrealizowany poprzez:  

► modernizację procesu kształcenia, m.in. poprzez 
doskonalenie podstaw programowych i stworzenie 
warunków do realizacji kształcenia na odległość 

► rozwój systemu i modelu kształcenia przez całe życie 

► wzmocnienie w procesie nauczania znaczenia 
kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki 
edukacyjnej i rynku pracy (w szczególności: nauki 
przyrodniczo – matematyczne i techniczne, umiejętności 
lingwistyczne, ICT, przedsiębiorczość). 

► W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe 
jest wspieranie inicjatyw w poniższych obszarach: 

► Podniesienie jakości edukacji 

► Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

► Promocja integracji społecznej 

► Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. 

► Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
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o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych. 

► Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

► Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 

► Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Ogólnie poziom edukacji informatycznej społeczeństwa 
polskiego jest bardzo niski i nie gwarantuje nabycia 
powszechnej umiejętności korzystania z systemów 
informacyjnych i informatycznych szczególnie przez grupy 
czynne zawodowo. 

► Najpoważniejszym zagrożeniem edukacji informatycznej jest 
jednak zmniejszenie się możliwości prowadzenia zajęć 
dydaktycznych na uczelniach państwowych, a to z powodu 
ubywania kadry i obniżenia się efektywności rozwoju. 
Wyposażenie uczelni w sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie również jest nie wystarczające. 

► Konieczne jest wykonanie rzetelnego przeglądu stanu 
informatyki w szkolnictwie średnim i wyższym pod kątem 
nowoczesności programów nauczania, liczebności i 
przygotowania kadry, jakości sprzętu oraz stanu finansów. 

► Konieczne jest przeprowadzenie reformy administracyjnej 
przez państwo szkolnictwa wyższego, poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków finansowych dla kadry dydaktycznej, 
dla uczelni oraz studentów. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the 
European Communities, Brussels, SEC(2000) 1832; 

► Zalecenie Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 
grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE.). 

► Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej z 19 lutego 2007r. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. 
z nowelizacją Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273). 

► Ustawa o Systemie Oświaty (Dz U z 2004r. nr 256 poz. 2572 
z późn. zm). 

► Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.);  

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą 
być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły 
być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (Dz. U. 2007 r., Nr 188, poz. 1347, 
ze zm.);  

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 
października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia 

http://e-prawnik.pl/akty/0/6/f918c6594e3938d2e53179c0a237fbd7.pdf
http://e-prawnik.pl/akty/e/5/e576c237b9ab3721f5ec39d0babd5da9.pdf
http://e-prawnik.pl/akty/e/5/e576c237b9ab3721f5ec39d0babd5da9.pdf
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dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. 
U. 2007 r., Nr 208, poz. 1506)  

► Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 
2010 r. 

 

2.3 Obszar ADMINISTRACJA 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze ADMINISTRACJA (e-Government) 

rozumiany jest jako świadczenie usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców 

drogą elektroniczną. Poziom zaawansowania e-administracji mierzony jest: 

► odsetkiem usług publicznych których realizacja możliwa jest w formie elektronicznej (bez 
wychodzenia z domu),  

► liczbą (im mniej tym lepiej) „okienek”, w tym elektronicznych jakie muszą zostać 
odwiedzone w celu załatwienia określonej sprawy (np. rejestracji działalności 
gospodarczej lub uzyskania pozwolenia na budowę), 

► łatwością uzyskania dostępu do usługi, w tym jej wyszukania i uzyskania informacji o 
sposobie realizacji.  

Czynnikiem dodatkowym jest również czas realizacji usługi, przy czym z punktu 

widzenia usługobiorcy ma on relatywnie mniejsze (choć wciąż duże) znaczenie niż łatwość 

skorzystania z usługi. Na czas realizacji usługi składają się dwa aspekty - możliwość 

wykonania wszystkich wymaganych od usługobiorcy czynności bez wychodzenia z domu, 

minimalizując liczbę wymaganych czynności, oraz to, jak szybko świadczące faktycznie daną 

usługę podmioty publiczne są w stanie zrealizować usługę i dostarczyć jej rezultaty do 

obywatela czy przedsiębiorcy. Drugi aspekt ma bezpośredni związek z informatyzacją 

podmiotów publicznych realizowaną w celu wsparcia realizowanych przez nie procesów 

biznesowych. Wiąże się to z faktem, że usługa zaczyna być realizowana jest na rzecz 

zainteresowanych po uzyskaniu od nich wszystkich niezbędnych danych (co może być 

realizowane tradycyjnie bądź elektronicznie). Szybkość odpowiedzi zależy zatem od 

sprawności przetworzenia odebranych danych. Szybkość ta zależy m.in. od stopnia 

zinformatyzowania procesu po stronie podmiotu realizującego usługę. Kwestia prawna 

rozwoju SI w administracji publicznej z punktu widzenia informatyzacji procesów 

biznesowych nie związanych z bezpośrednim kontaktem z usługobiorcami została 

przedstawiona w ramach obszaru GOSPODARKA.  

W Polsce, w 2010 roku dostępnych elektronicznie było niecałe 79% z 20 

podstawowych usług publicznych12. W roku 2009 61% polskich przedsiębiorców 

wykorzystało Internet do interakcji z administracją publiczną13. W przypadku osób fizycznych 

odsetek ten wynosił już tylko 21%14.  

W ramach obszaru ADMINISTRACJA rozpatrywane są procesu bezpośredniej obsługi 

interesantów, tj. pobierania od nich informacji i przekazywania rezultatów wykonanej usługi.  
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 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir120&plugin=1 
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 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir140&plugin=1 

14
 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir130&plugin=1 

http://e-prawnik.pl/akty/5/d/5d9a754d9c046d2650327dcc3b8d2d6e.pdf
http://e-prawnik.pl/akty/5/d/5d9a754d9c046d2650327dcc3b8d2d6e.pdf


W oparciu o powyższe czynniki zidentyfikowano następujące najważniejsze kwestie 

rozwoju SI w obszarze ADMINISTRACJA, zależne w dużym stopniu od otoczenia prawnego: 

A1. Przekazywanie do podmiotów publicznych dokumentów w formie elektronicznej. 

A2. Tworzenia pojedynczych okienek dostępu do usług publicznych świadczonych w formie 
elektronicznej. 

A3. Świadczenie usług publicznych przez Internet. 

A4. Koordynacja na szczeblu centralnym implementacji rozwiązań teleinformatycznych w 
sektorze publicznym. 

W ramach analizy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, w 

obszarze ADMINISTRACJA, zidentyfikowano następujące akty prawne regulujące wyżej 

wymienione kwestie: 

► Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/387/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla 
administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) /Dziennik Urzędowy UE  

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z 
późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 
r., Nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U. 2010 nr 17 poz. 95 z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 
230). 

► Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 
poz. 1198).  

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 12, poz.65, Nr73, 
poz.501) 

► Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. z dnia 5 maja 2009 r.) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r., 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. z 
2005 r., Nr 214, poz. 1781). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. 
w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 227, poz. 1664). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty 
normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz 
środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 75, poz. 451). 



Poniższe tabele zawierają podsumowanie wyników ekspertyzy w obszarze 

ADMINISTRACJA. W celu zwiększenia czytelności wyników, przedstawiono je w formie 

tabelarycznej, gdzie dla każdej z wyżej zidentyfikowanych kwestii (A1 do A4) opracowano 

ogólny jej opis oraz wskazano możliwości i ograniczenia z nią związane, wynikające z 

otoczenia prawnego, jak również wskazano powiązane akty prawne. 

A1 
Przekazywania do podmiotów publicznych 

dokumentów w formie elektronicznej 

Opis: 
► Interakcja obywateli i przedsiębiorców z administracją 

publiczną odbywa się w oparciu o wymianę informacji. 
Wymiana ta jest przez prawo albo wymuszona (np. składanie 
deklaracji podatkowych, obowiązek posiadania dokumentu 
tożsamości) lub inicjowana przez obywatela bądź 
przedsiębiorcę w jakimś celu (np. uzyskanie pozwolenia na 
budowę, rejestracja działalności gospodarczej). 

► Realizacja spraw urzędowych opiera się praktycznie 
całkowicie na przekazywaniu przez obywateli czy 
przedsiębiorców danych do podmiotów publicznych, 
umieszczonych w odpowiednich formularzach. Interesariusz 
przekazując w ramach danego procederu informacje do 
podmiotu publicznego poświadcza ich prawidłowość i źródło 
pochodzenia podczas gdy podmiot publiczny poświadcza 
formalnie odbiór formularza, potwierdzając datę wpłynięcia.  

► Tradycyjnie, interesariuszy mają możliwość przekazania 
formularzy osobiście w jednostce danego podmiotu 
publicznego bądź przesłania ich pocztą. 

► Przekazywanie do podmiotów publicznych dokumentów w 
formie elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu 
i wykorzystywania papieru (nawet do wydruku elektronicznie 
przygotowanego dokumentu) jest z punktu widzenia obywateli 
i przedsiębiorców jednym z podstawowych ułatwień w 
pobieraniu usług publicznych. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku regularnych interakcji z organami administracji 
państwowej. 

► Praktyka pokazuje, w przypadku wszelkiego rodzaju 
instytucji, czy to publicznych czy prywatnych, możliwość 
realizacji określonych procesów w dany sposób nie 
koniecznie przekłada się na wykorzystanie tejże możliwości 
jeżeli nie jest ona wymuszona przepisami a wiąże się z 
pewnymi (choćby tylko początkowymi) trudnościami czy 
kosztami.  

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Aktami prawnym regulującym obszar przekazywania 
podmiotom publicznym dokumentów w formie elektronicznej 
są Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 
publicznym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w 
sprawie sporządzania i doręczania pism w formie 



A1 
Przekazywania do podmiotów publicznych 

dokumentów w formie elektronicznej 

dokumentów elektronicznych. Powyższe akty prawne 
nakładają na podmioty publiczne obowiązek posiadania od 1 
maja 2008 r. środka komunikacji elektronicznej, który służy 
przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu 
publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci 
teleinformatycznej. Implementacją tego wymogu jest 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP). Zadaniem EPS jest 
umożliwienie odbioru i przekazywania potwierdzenia odbioru 
informacji w postaci elektronicznej. Funkcjonalność ESP 
może być przez dany podmiot zbudowana we własnym 
zakresie bądź udostępniona interesantom za pośrednictwem 
platformy ePUAP15. ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej) udostępnia podmiotom publicznym 
bezpłatnie funkcjonalność ESP. Funkcjonujące w ramach 
platformy ePUAP ESP umożliwia: 

► generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru 
(zgodnego z przepisami prawa), 

► archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, 

► udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument 
w skrzynce) wglądu przez Internet, 

► przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez 
instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, 
wzorem dokumentu,  

► formularz do wypełnienia standardowego wzoru 
dokumentu, 

► skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, 
dedykowanego formularza do wypełniania własnego 
dokumentu, 

► przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML, 

► obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej 
przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie 
dokumentów), 

► automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do 
systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web 
Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od 
instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności 
własnych systemów), 

► bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS)16. 

► Aby możliwe było faktyczne funkcjonowanie przekazywania 
podmiotom publicznym dokumentów w formie elektronicznej, 
obywatelom muszą być udostępniane odpowiednie 
formularze elektroniczne. Formularze elektroniczne mogą być 
bezpośrednimi odpowiednikami formularzy tradycyjnych, 
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A1 
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umożliwiając ich wypełnienie przy wykorzystaniu 
odpowiedniej aplikacji bądź mogą być skonstruowane w inny 
sposób o ile zakres danych jakie są wymagane do ich 
wypełnienia jest zbieżny z wymaganiami dla danej sprawy. 

► Organy administracji przekazują do centralnego repozytorium 
wzory pism, które zamierzają udostępniać w formie 
dokumentów elektronicznych. Niezależnie od tego obowiązku 
organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub 
wspólnie z innymi organami administracji publicznej 
repozytoria wzorów pism w formie dokumentów 
elektronicznych. Umieszczenie wzoru dokumentu 
elektronicznego, którego wzór podania określają odrębne 
przepisy, w centralnym repozytorium jest równoznaczne 
z określeniem wzoru wnoszenia podań. Publikacja wzoru 
elektronicznego następuje z chwilą nadania - przez ministra 
właściwego ds. informatyzacji - jednolitego identyfikatora, 
stanowiącego element wyróżnika. Centralne repozytorium 
formularzy jest dostępne na platformie ePUAP. 

► Osoby fizyczne i firmy mają obecnie możliwość składania w 
formie elektronicznej zeznań podatkowych oraz korekt 
zeznań za poprzednie lata. Dzięki systemowi e-Deklaracje17 
możliwe jest złożenie wszystkich rodzajów deklaracji 
podatkowych. Najpopularniejsze rodzaje deklaracji możliwe 
są do złożenia bez konieczności posiadania elektronicznego 
podpisu kwalifikowanego. Bez tegoż podpisu możliwe jest 
złożenie następujących deklaracji: 

► PIT-28,  

► PIT-36,  

► PIT-36L,  

► PIT-37,  

► PIT-38,  

► PIT-39,  

► PIT-16A,  

► PIT-19A za 2010 r.  

► PIT-16 w 2011 r. 

Możliwe też jest złożenie przez Internet zeznania 

rozliczonego wspólnie z małżonkiem bez wymogu złożenia 

przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa. 

W przypadku formularzy PIT przekazywanych bez 

podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

uwierzytelnianie składającego wniosek odbywa się w oparciu 

o jego znajomość swojego dochodu za rok poprzedni oraz 

kilku innych, podstawowych danych. 
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Przekazywania do podmiotów publicznych 
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► Potwierdzenie dostarczenie dokumentu w formie 
elektronicznej jest osobie go składającej przesyłane również 
w formie elektronicznej, automatycznie, natychmiast po 
odebraniu przez docelowy system informatyczny danego 
dokumentu. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Obecnie z prawnego punktu widzenia istnieją jedynie 
nieliczne ograniczenia uniemożliwiające realizację niektórych 
spraw w oparciu o elektroniczne dokumenty i konieczność 
realizacji ich w sposób tradycyjny. Posiadacze 
kwalifikowanych podpisów elektronicznych mogą w sposób 
pełnoprawny przekazywać podmiotom publicznym wszelkiego 
rodzaju dokumenty tak samo jak mogą tego dokonywać 
wykorzystując tradycyjne formy papierowe. Za ograniczenie 
może być postrzegana niska dostępność kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych wynikająca z wysokiego kosztu. 

► Funkcjonowanie przekazywania dokumentów w formie 
elektronicznej musi się odbywać w sposób bezpieczny. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dysponent 
ePUAP a zarazem administrator danych, dba o 
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 
użytkowników ePUAP. Dane te są szczególnie chronione i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) każda osoba ma 
zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych 
osobowych przetwarzanych w zbiorach danych (art. 32 tej 
ustawy). Informacje dotyczące Użytkowników mogą być 
przekazywane uprawnionym organom publicznym. 
Dysponent ePUAP zapewnia użytkownikom realizację 
uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych 
danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w 
przepisach tej ustawy18.  

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 12, poz.65, 
Nr73, poz.501) 

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr. 98, poz. 1071, z późn. 
zm.), 

► Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
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normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 
2010 nr 17 poz. 95 z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 
40, poz. 230). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. z dnia 5 maja 
2009 r.) 

► Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 
r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r., 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. z 2005 r., 
Nr 214, poz. 1781). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i 
doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. 
U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1664). 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych 
dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne 
i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników 
urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i 
informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2008 r., Nr 75, 
poz. 451). 

 

A2 
Tworzenia pojedynczych okienek dostępu do usług 

publicznych świadczonych w formie elektronicznej 

Opis: 
► Idea pojedynczego okienka dostępu do usług publicznych 

świadczonych w formie elektronicznej polega na łączeniu 
procesów realizacji kilku usług publicznych (w tym 
realizowanych przez kilka różnych podmiotów publicznych w 
jedną „sprawę”).. Sprawa w kontekście tym oznacza sprawę 
jaką interesant (np. przedsiębiorca bądź obywatel) chce 
załatwić. Zrealizowanie jednej sprawy może wiązać się z 
koniecznością nawiązania przez interesanta interakcji z 
kilkoma podmiotami publicznymi (np. w celu uzyskania kilku 
różnych pozwoleń od różnych instytucji czy też rejestracji 
różnych danych w różnych rejestrach), prowadzonych przez 
kilka podmiotów publicznych. 

► Obecnie, nawet w przypadku dostępności w formie 
elektronicznej wszystkich usług składających się na sprawę, 
konieczne jest ubieganie się o każdą z usług osobno, co 
wiąże się często z powtarzaniem tych samych czynności (np. 
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wypełnianie kilku formularzy tymi samymi danymi). Ponadto 
wymagana jest znajomość wymagań koniecznych do 
spełnienia w celu realizacji sprawy. 

► Idea pojedynczego okienka ma na celu ograniczenie do 
minimum wymagań jakie interesant musi spełnić w celu 
załatwienia sprawy. W praktyce oznacza to że interesant w 
jednym miejscu (np. w jednym zbiorczym formularzu) 
podawałby wszelkie potrzebne informacje, podając każdą z 
nich tylko raz. Następnie, wszystkie podane dane byłyby 
rozdystrybuowane pomiędzy wszystkie podmioty, których 
usługa publiczna jest wymagana w celu załatwienia sprawy 
interesanta. Sam interesant nie miałby potrzeby wiedzieć 
jakie instytucje i w jakim zakresie są angażowane w jego 
przypadku, co z jego perspektywy jest znacznym 
ułatwieniem. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Obecnie, z punktu widzenia prawa instytucje publiczne mają 
możliwość wspólnego tworzenia i udostępniania 
skonsolidowanych usług zgodnie z ideą pojedynczego 
okienka. 

► Wdrożeniem w życie idei pojedynczego okienka jest 
funkcjonalność platformy ePUAP nazwana Koordynator. 
Funkcjonalności koordynacyjne pozwalają instytucjom 
publicznym na dostarczanie usług kompleksowych 
powstających poprzez integrację w jeden proces obsługi 
wielu innych usług prostszych, zwykle świadczonych przez 
różne instytucje. Głównym założeniem funkcji 
koordynacyjnych jest to, że jedna instytucja odpowiedzialna 
jest za całość procesu. Istnieją dwa scenariusze dotyczące 
funkcjonalności koordynacyjnych: 

► scenariusz jednego okienka - wiele różnych zasobów 
(usług) komponowanych jest w określony sposób, w 
wyniku czego powstaje zupełnie nowy zasób (usługa 
złożona). 

► scenariusz doradcy - platforma ePUAP kierując się 
definicją dostarczoną przez określoną instytucję publiczną, 
„prowadzi” przedsiębiorcę/obywatela przez złożoną 
procedurę, w ramach której przygotowywane i wysyłane 
są dokumenty do wielu podmiotów związane z wieloma 
prostszymi usługami19. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Rozwiązania pojedynczych okienek dostępu do usług 
publicznych świadczonych w formie elektronicznej są obecnie 
implementowane jedynie w ramach inicjatyw dobrowolnych. 
Obszar ten nie jest obecnie uregulowany prawnie i nie ma 
w związku obowiązku łączenia usług publicznych 
świadczonych przez różne instytucje w usługi 
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publicznych świadczonych w formie elektronicznej 

skonsolidowane. 

► Implementację na szeroką skalę idei pojedynczych okienek 
poprzedzić należy zakończeniem inicjatyw dążących do 
utworzenia referencyjnych rejestrów danych. Minimalizacja 
redundancji tych samych danych w rejestrach 
przetwarzanych przez różne podmioty stanowi fundament 
rozwoju usług skonsolidowanych i minimalizacji redundancji 
czynności po stronie obywateli i przedsiębiorców 
wchodzących w interakcję z organami administracji 
państwowej. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Brak powiązanych aktów prawnych. 

 

A3 Świadczenie usług publicznych przez Internet 

Opis: 
► Łatwość realizacji spraw urzędowych objawia się w 

minimalizacji czynności jakie trzeba w tym celu wykonać oraz 
dostępności informacji odnośnie sposobu realizacji danej 
sprawy.  

► Świadczenie usług publicznych przez Internet przekłada się 
na wymianę informacji i dokumentów elektronicznych 
pomiędzy podmiotem świadczącym usługę a usługobiorcą. 

► Elementem wpływającym na postrzeganie jakości 
świadczenia przez Internet usług publicznych jest dostęp do 
informacji w zakresie procedur korzystania z nich. 

► Obywatele i przedsiębiorcy mają obowiązek uczestniczyć 
w procesach interakcji z organami administracji publicznej 
w oparciu o regulujące ten aspekt przepisy. Nie mają jednak 
obowiązku znać na pamięć procedur realizacji każdej ze 
spraw, w związku z czym szybki dostęp do informacji, 
zredagowanej w przystępny sposób przekłada się na wygodę 
usługobiorcy, a co za tym idzie na lepsze funkcjonowanie i 
szybszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze 
ADMINISTRACJA. 

► Jednym ze sposobów na ułatwienie uzyskiwania informacji 
o sposobie załatwiania spraw urzędowych jest opisane w 
ramach kwestii A2 tworzenie pojedynczych okienek dostępu, 
który praktycznie eliminują konieczność posiadania przez 
interesanta wiedzy odnośnie wszystkich podprocesów 
realizowanych przez różne instytucje, składających się na 
realizację jego usługi. 

► Drugim sposobem jest udostępnianie informacji 
w ogólnodostępnej formie elektronicznej, dostępnej dla 
każdego interesanta za pośrednictwem Internetu.  

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Informacja m.in. o sposobach przyjmowania i załatwiania 
spraw oraz stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich 
załatwiania lub rozstrzygania jest na mocy Ustawa z dnia 6 
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września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
2001 nr 112 poz. 1198) dostępna dla wszystkich interesantów 
i obowiązkiem każdego podmiotu publicznego jest takie 
informację udostępniać. 

► Obywatele i przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania 
informacji o sposobie uzyskania dostępu do usługi publicznej 
(w tym do wzorów formularzy) za pośrednictwem Internetu na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Ustawa o 
dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek 
tworzenia się urzędowego publikator teleinformatycznego 
(BIP) w celu powszechnego udostępniania informacji 
publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci 
teleinformatycznej. Informacje publiczne są udostępniane 
w BIP przez organy władzy publicznej oraz organy 
samorządów gospodarczych i zawodowych. Podmioty te 
obowiązane są do udostępniania w BIP informacji 
publicznych, w tym o sposobach przyjmowania i załatwiania 
spraw oraz stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich 
załatwiania lub rozstrzygania. Podmioty, o których mowa, 
mogą udostępniać w BIP również inne informacje publiczne. 
Ponadto, podmioty, o których mowa, są obowiązane do 
udostępniania w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu 
do informacji publicznych będących w ich posiadaniu 
i nieudostępnionych w BIP. Wymogi techniczne wobec stron 
Biuletynu informacji Publicznej reguluje Rozporządzenie rady 
ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Podstawowym aktem 
wykonawczym regulującym funkcjonowanie BIP jest 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji 
Publicznej. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy 
stronę główną BIP zawierającą wykaz podmiotów, o których 
mowa wcześniej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi 
połączenie z ich stronami. Podmioty tworzą własne strony 
BIP, na których udostępniają informacje podlegające 
udostępnieniu w tej drodze i są obowiązane przekazać 
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje 
niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP.  

► Wygodniejszym z punktu wodzenia interesanta podejściem 
do prezentacji usług publicznych jest ich prezentacja z 
poziomu centralnego miejsca skupiającego wszystkie usługi 
świadczone przez wszystkie podmioty publiczne i 
umożliwiające ich wyszukiwanie w oparciu o zadane kryteria. 
Pozwala to minimalizować potrzebę posiadania przez 
interesanta wiedzy na temat tego, który konkretny podmiot i 
która jego jednostka ma w swoim zakresie obowiązków 
realizację danej usługi dla danego interesanta. Implementacją 
takiego podejścia jest utworzony w ramach platformy ePUAP 
Katalog Usług Publicznych. Katalog usług publicznych 
ePUAP jest unikalnym, w skali systemów informatycznych 
administracji publicznej, wyznacznikiem sposobu 
prezentowania i opisywania usług w administracji. Katalog 
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usług ma na celu utrzymywanie spójnej listy usług 
publicznych świadczonych drogą elektroniczną (nie tylko tych 
realizowanych przez ePUAP) oraz ich efektywne 
wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie oraz filtrowanie20. 
Ideą katalogu jest zatem: 

► Zebranie usług publicznych różnych podmiotów w jednym, 
ogólnodostępnym miejscu. 

► Ustandaryzowana i ustrukturyzowana prezentacja 
wszystkich usług. 

► Możliwość wyszukiwania usług w oparciu o zadane 
kryteria. 

Usługi dostępne za pośrednictwem katalogu 

funkcjonującego w ramach platformy ePUAP, w zależności od 

rodzaju usługi i sposobu wykorzystania katalogu przez 

podmiot publiczny, mogą być realizowane bezpośrednio 

przez ePUAP bądź też mogą być realizowane przez systemy 

informatyczne danego podmiotu. W takim przypadku w 

ramach stron ePUAP opis usługi zawiera odnośniki do stron 

danego podmiotu. Przykładem możliwości wykorzystania 

katalogu na różne sposoby są usługi w ramach których 

interesant wykorzystuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do 

przekazania do podmiotu publicznego określonych 

dokumentów. Podmiot publiczny realizujący taką usługę 

może dokumenty pobrać wykorzystując do tego celu ESP 

zaimplementowaną w ePUAP lub też w ramach opisu usługi 

odesłać interesanta do skrzynki podawczej 

zaimplementowanej we własnym zakresie. 

► Ważną usługą świadczoną przez Internet jest usługa Nowej 
Księgi Wieczystej (NKW). NKW jest projektem 
informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości 
umożliwiającym: 

► zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie 
informatycznym, 

► przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych 
w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego, 

► wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie 
wydruków, 

► bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych, 

► wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg 
wieczystych. 

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa 

obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności 

rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie 
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wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie 

postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki 

prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od 

ręcznych metod na rzecz zastosowania technik 

informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, 

jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy 

zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub 

nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności 

umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych. 

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW 

gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg 

Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku 

Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości21. 

► Kolejnym przykładem implementacji idei świadczenia usług 
publicznych drogą elektroniczną są e-Sądy, a konkretnie 
Elektroniczne Postępowania Upominawcze. Elektroniczne 
Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń 
pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; 
działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu 
postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie 
upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne 
postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w 
sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i 
nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego22. 

► Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego 
nowe cywilne postępowanie odrębne – elektroniczne 
postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 
stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w 
kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym 
Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i 
nast.). Na podstawie zawartych w przepisach delegacji 
ustawowych zostały wydane rozporządzenia wykonawcze 
dotyczące m. in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą 
elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu 
uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności 
tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach 
elektronicznego postępowania upominawczego a także 
prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu 
wykonawczego. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Wprowadzenie obowiązków prowadzenia Biuletynów 
Informacji Publicznej oraz obowiązku udostępniania wzorów 
formularzy przez podmioty publiczne w znacznym stopniu 
ułatwiło dostęp interesantów do niezbędnych informacji. 

► Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia dostępności 
informacji i efektywności korzystania z nich przez 
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interesantów jest rozwój Katalogu Usług Publicznych, bądź 
analogicznego narzędzia przy czym w związku z już 
istniejącym katalogiem w ramach platformy ePUAP nie jest 
zasadne tworzenie rozwiązania konkurencyjnego. 

► Jako ograniczenie w rozwoju świadczenia dostępu do 
informacji i usług za pośrednictwem Katalogu Usług 
Publicznych funkcjonującego w ramach ePUAP jest brak 
obowiązku korzystania z niego przez podmioty publiczne. 
Nawet mimo faktu możliwości korzystania z katalogu 
bezpłatnie, podmioty publiczne muszą przeznaczyć określoną 
ilość czasu, a więc i pieniędzy, na opracowanie opisu usługi 
w katalogu, co często jest zdublowaniem czynności 
wykonywanej w ramach prowadzonego przez siebie BIP. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). 

► Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 
r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). 

► Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 
1964 r. z późń. zm.) 
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rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym 

Opis: 
► Koordynacja na szczeblu centralnym implementacji 

rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym ma na 
celu zapewnienie możliwości funkcjonowania wszystkich 
podmiotów administracji publicznej jako jednego organizmu 
państwowego w którym przetwarzanie informacji w 
systemach i sieciach teleinformatycznych odbywa się w 
sposób optymalny. 

► W praktyce oznacza to: 

► konieczność zapewnienia interoperacyjności rozwiązań 
informatycznych stosowanych przez instytucje publiczne - 
zarówno tych już istniejących jak i tych znajdujących się 
obecnie w budowie i planowanych do realizacji. 

► konieczność minimalizacji niepotrzebnych redundancji 
w zakresie funkcjonalności rozwiązań i danych 
przetwarzanych w różnych istniejących i tworzonych 
rejestrach. 

► W zakresie rejestrów publicznych, ustawa z dnia 17 lutego 
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, 
poz.565, z 2006 r. Nr 12, poz.65, Nr73, poz.501) definiuje 
rejestr publiczny następująco: rejestr, ewidencja, wykaz, lista, 
spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań 
publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na 
podstawie odrębnych przepisów ustawowych. 
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► Pojęcie rejestru referencyjnego (nazwa umowna) oznacza 
rejestr przechowujący dane referencyjne, których wartości 
stanowią odniesienie dla innych rejestrów przechowujących 
tą samą daną i są na bieżąco aktualizowane przez 
odpowiedzialną za to instytucję, w celu zapewnienia ich 
prawidłowości. 

► Idea tworzenia rejestrów danych referencyjnych ma na celu: 

► Minimalizację redundancji wykonywaniu czynności 
związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności 
wprowadzania i aktualizacji. 

► Zapewnienie posiadania pewnego źródła odniesienia 
w przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi rejestrami 
przechowującymi tą samą daną. 

► Obecnie w Polsce funkcjonują setki rejestrów, prowadzone 
przez różne instytucje publiczne, które są do ich prowadzenia 
zobowiązane ustawowo. Za rejestry referencyjne uznaje się 
w Polsce obecnie rejestry PESEL, REGON i TERYT. Rejestry 
te przechowują dane o trzech podstawowych rodzajach 
bytów, tj. obywatelach, podmiotach gospodarki i jednostkach 
terytorialnych. 

► Przez minimalizację nadmiarowości w kontekście rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w obszarze ADMINISTRACJA 
rozumie się minimalizację mającą na celu eliminację 
redundancji czynności po stronie obywateli i przedsiębiorców. 
Minimalizacja czynności (np. redundancji podawania tych 
samych danych w różnych formularzach, podawanie kilku 
danych z których każda wystarcza do identyfikacji - PESEL i 
NIP, podawanie powtarzających się informacji - PESEL, data 
urodzenia) nie musi oznaczać natychmiastowej likwidacji np. 
rejestrów zawierających dane zduplikowane w stosunku do 
innych rejestrów. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Ramy dla działań w zakresie koordynacji na szczeblu 
centralnym implementacji rozwiązań teleinformatycznych w 
sektorze publicznym, ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Instrumentem 
planowania i koordynowania informatyzacji działalności 
podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te 
podmioty zadań publicznych jest Plan Informatyzacji 
Państwa. Do celów Planu związanych z omawianą kwestią 
należą: 

► koordynowanie realizowanych przez więcej niż jeden 
podmiot publiczny projektów informatycznych o 
publicznym zastosowaniu, 

► modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych 
używanych do realizacji zadań publicznych 

► tworzenie warunków do rozwoju współpracy 
międzynarodowej w zakresie informatyzacji i 
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rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym 

społeczeństwa informacyjnego. 

Plan Informatyzacji Państwa ustanawia, na wniosek 

ministra właściwego ds. informatyzacji, Rada Ministrów. 

Organem odpowiedzialnym za realizację powyższych 

celów w ramach realizacji w Polsce strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego jest Minister właściwy do 

spraw informatyzacji. 

► Jedną z podstawowych redundancji występujących obecnie 
w ramach funkcjonowania administracji państwowej jest 
redundancja w zakresie unikalnych identyfikatorów. 
Przykładowo większość obywateli posiada identyfikujące ich 
numery PESEL, NIP, numer dowodu osobistego czy 
paszportu. O ile dwa ostatnie stanowią de fakto numer 
przypisany do dokumentu, a nie obywatela, w związku z czym 
zmieniają się przy wymianie tegoż dokumentu, o tyle numery 
PESEL i NIP przypisane są do osoby jednorazowo i nie 
zmieniają się, wobec czego uzasadnione jest 
wykorzystywanie jednego z nich. Od 1 stycznia 2012 r. 
osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są 
podatnikami podatku VAT, nie będą musiały posiadać 
Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), wystarczy im tylko 
PESEL. Od 1 lipca 2011 r. firmom, które nadal będą musiały 
posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze 
decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika urzędu 
skarbowego. Skróci to i uprości całą procedurę, która obecnie 
prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej. Od 1 
lipca 2011 r. ruszy też Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej 
Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci 
obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy 
obsługę podatników23. 

► 1 lipca 2011 r. zostanie również uruchomiona Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
– system umożliwiający ewidencjonowanie działalności 
gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje 
o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG będzie pozostawać 
w gestii Ministerstwa Gospodarki. Zasady funkcjonowania 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (wchodzą w życie z dn. 1 lipca 2011)24. 

► Od 1 stycznia 2012 r. przewidziano ponadto zniesienie 
obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego (chodzi 
o aktualizowanie danych) do urzędu skarbowego przez osoby 
fizyczne objęte rejestrem PESEL (nie prowadzące 
działalności gospodarczej, nie płacące VAT). Osoby takie nie 
będą musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym kolejnych 
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zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. 
Naczelnik urzędu skarbowego „z urzędu” zaktualizuje te dane 
automatycznie, po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Oznacza 
to odciążenie obywateli od samodzielnego zgłaszania takich 
zmian skarbówce25. 

► W przypadku realizacji projektów w ramach rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, dofinansowanych ze środków 
Europejskich, jednym z wymaganych elementów Studium 
wykonalności projektu (które załączane jest do wniosku 
o dofinansowanie), jest opis komplementarności tworzonego 
rozwiązania z innymi działaniami/programami, gdzie 
beneficjent ma obowiązek podać, czy potencjalny projekt 
zgłaszany do realizacji stanowi element szerszego 
przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami 
realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy 
innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są 
komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na jego realizację.   

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Tworzenie rejestrów referencyjnych nie powinno mieć na celu 
doprowadzenia to całkowitej eliminacji redundancji danych 
pomiędzy rejestrami i utworzenia kilku rejestrów 
przechowujących wszystkie dane, których odpowiednie grupy 
mogłyby być udostępniane w zależności od potrzeb różnym 
podmiotom. Takie podejście wiązałoby się ze zbyt dużym 
wzrostem ryzyka związanego z poufnością, integralnością i 
dostępnością danych. Posiadanie zdefiniowanego źródła 
danej referencyjnej dla wszystkich rodzajów danych jest 
wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania procesów 
administracyjnych bowiem umożliwiłoby pobieranie 
potrzebnych danych nie za każdym razem bezpośrednio od 
interesanta, a właśnie z rejestru zdefiniowanego jako 
przechowujący dana informację jako referencyjną. 

► Ograniczeniem w minimalizacji nadmiarowości jest brak 
jasnych regulacji w zakresie możliwości i zasad 
współdzielenia przez podmioty publiczne wszelkiego rodzaju 
rozwiązań informatycznych. W ramach realizacji różnego typu 
inicjatyw związanych z wdrażaniem rozwiązań 
informatycznych w różnych podmiotach publicznych 
budowane różnego rodzaju silosowe rozwiązania, 
wykorzystywane na potrzeby jedynie danej instytucji. 
Przykładami mogą być implementacji Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej przez niektóre urzędy, przed udostępnieniem 
przez MSWiA ESP w ramach ePUAP. W trakcie konsultacji 
na szczeblu krajowym i regionalnym pojawiały się głosy 
sprzeciwu wobec udostępniania wdrożonych przez jedne 
urzędy rozwiązań innym urzędom bez rekompensaty, przy 
czym obliczenie tejże stanowi bardzo duży problem. W 
związku z tym, w administracji publicznej, pomiędzy 
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systemami teleinformatycznymi dublowane są zarówno dane 
jak i funkcjonalności. Obecnie prowadzone są prace nad 
zapewnieniem odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy 
funkcjonującymi w administracji publicznej rozwiązaniami, 
przede wszystkich w zakresie wymiany danych. Jednym z 
ostatnich wyników prac w tym zakresie jest opracowania na 
zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie „Mapa 
kompatybilności i interoperacyjności systemów 
teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do 
wytworzenia przez beneficjentów 7. osi POIG”26. Opracowana 
mapa przedstawia stan obecny oraz plany w zakresie usług 
świadczonych sobie wzajemnie przez rozwiązania 
informatyczne już działające i rozwijane bądź planowane do 
realizacji. Przykładowe systemy których interoperacyjność 
jest jednym z podstawowych warunków realizacji idei 
minimalizacji nadmiarowości to np.: ePUAP, pl.ID, System 
Informacyjny Statystyki Publicznej, Geoportal 2, OST112, e-
Deklaracje 2, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych, czy Państwowy rejestr granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju TERYT2. Inicjatywa 
ta jest jedną tych, które docelowo doprowadzić mają do 
zapewnienia interoperacyjności już istniejących silosowo 
zbudowanych rozwiązań oraz budowy nowych w oparciu o 
zidentyfikowane docelowe powiązania z innymi systemami w 
kraju, jak również poza jego granicami co ma miejsce w 
przypadku np. systemów które współpracują z rozwiązaniami 
funkcjonującymi w innych krajach, np. w zakresie ceł, wiz, 
działalności policji. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 12, poz.65, 
Nr73, poz.501). 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565 z późn. zm.) 

 

2.4 Obszar OPIEKA ZDROWOTNA 

Obszar opieki zdrowotnej jest jednym z najważniejszych dla obywateli. Implementacja 

nowoczesnych technologii w obszarze ochrony zdrowia odbywa się niejako na dwóch 

płaszczyznach. Pierwszą z nich jest sam sprzęt medyczny drugą zaś jest obszar procesów 

biznesowych realizowanych przez podmioty świadczące w tym obszarze usługi. Procesy 

biznesowe z kolei dzielą się na te związane z obsługą pacjenta (rozumianego w kontekście 
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biznesowym jako klient) oraz procesy pozostałe, tj. związane z funkcjonowaniem samej 

placówki.  

Termin „e-Zdrowie” określa wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych 

(połączenie elementów telekomunikacji, informatyki i medycyny) w zapobieganiu różnym 

chorobom, w ich diagnostyce oraz leczeniu, a także w monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta 

oraz w szeroko pojętej prewencji zdrowotnej. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze OPIEKI ZDROWOTNEJ 

realizowany jest w oparciu o Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ), 

koordynowany poprzez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w 

ramach realizacji strategii 

e-Zdrowie Polska. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze OPIEKA 

ZDROWOTNA realizowany jest poprzez:  

► Łatwiejszy dostęp obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia. 

► Wykorzystanie nowoczesnych technologii to zarządzania funkcjonowaniem jednostek 
opieki zdrowotnej. 

Zidentyfikowane i przeanalizowane zostały następujące akty prawne mające 

bezpośredni związek z wymienionymi kwestiami rozwoju SI w obszarze OPIEKA 

ZDROWOTNA: 

Z1. Wsparcie funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej oraz ich wzajemnej współpracy 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Z2. Elektroniczny dostęp do danych medycznych. 

Z3. Wdrożenie rozwiązań IT wspierających włączenie Polski w obszar interoperacyjnego 
Elektronicznego Zapisu Medycznego. 

Zidentyfikowane i przeanalizowane zostały następujące akty prawne mające 

bezpośredni związek z wymienionymi kwestiami rozwoju SI w obszarze OPIEKA 

ZDROWOTNA: 

► Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych, (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, 
str. 31) 

► Dyrektywa 97/66/WE w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich 
niezbędnych do zapewnienia równego poziomu ochrony podstawowych praw i swobód, a 
zwłaszcza prawa do prywatności, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych 
w sektorze telekomunikacji oraz swobodny przepływ tych danych i urządzeń oraz usług 
telekomunikacyjnych we Wspólnocie (Dz.U. L 108 , 24/04/2002) 

► Dyrektywa 2000/31/WE sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie 
informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku z dnia 
8 czerwca 2000 r.  

► Dyrektywa 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony 
prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej z dnia 12 lipca 2002 r. 

► „Europa 2020” Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Bruksela 2010 r. 

► Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w 
zakresie podpisów elektronicznych, z 13 grudnia 1999 r. 

► Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przekazywaniem 
danych osobowych (ETS nr 108) oraz postanowienia dodatkowego protokołu do 



Konwencji ETS nr 108 dotyczącym organów nadzoru i transgranicznego przepływu 
danych (ETS nr 181), 

► Zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych medycznych z 13 lutego 
1997 r., 

► Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie 
regulacji mających zastosowanie do zautomatyzowanych banków danych medycznych, 

► Zalecenia zawarte w treści „ Dokumentu roboczego w sprawie dostępności elektronicznej 
dokumentacji zdrowotnej w sieci” przyjętego przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Danych w Telekomunikacji (Waszyngton 6-7 kwietnia 2006 r.). 

► Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 193 
r. Nr 61, poz. 284), 

► Karta Praw Podstawowych UE (2007/C 303/01), 

► Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 18 maja 2011r.  

► Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 
191, poz. 1410), 

► Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 
271, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. 
zm.)) 

► Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), 

► Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z 
późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. 
zm.), 

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 
r., Nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

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



► Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013, czerwiec 2005 r. 

► Strategia e-zdrowie Polska na lata 2009 – 2015, Warszawa, marzec 2009 r. 

► Kierunki informatyzacja „e-zdrowie Polska” na lata 2010 – 2015, Warszawa 2009 r. 

► Krajowy program Reform na lata 2008-2011 na rzecz Strategii Lizbońskiej, Listopad 2008 
r.  

► Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku Wrocław, Listopad 2005 r.. 

Poniższe tabele zawierają podsumowanie wyników ekspertyzy w obszarze OCHRONA 

ZDROWIA. W celu zwiększenia czytelności wyników, przedstawiono je w formie 

tabelarycznej, gdzie dla każdej z wyżej zidentyfikowanych kwestii (Z1 do Z3) opracowano 

ogólny jej opis oraz wskazano możliwości i ograniczenia z nią związane, wynikające 

z otoczenia prawnego, jak również wskazano powiązane akty prawne. 

Z1 

Wsparcie funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej 

oraz ich wzajemnej współpracy poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii 

Opis: 
► Dostosowanie funkcjonowania opieki zdrowotnej do potrzeb 

społeczeństwa informacyjnego wymaga transformacji 
zarówno realizacji wewnętrznych procesów biznesowych 
jednostek opieki zdrowotnej jak i procesów współpracy 
pomiędzy różnymi jednostkami przy jednoczesnej współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia. 

► Transformacja poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
systemów informatycznych skierowana powinna być na 
poprawę efektywności interakcji z pacjentem oraz wymianę 
danych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej, w związku 
z koniecznością zapewnienia obywatelom pełnego zakresu 
usług medycznych na terenie całego kraju i poza jego 
granicami co wymaga możliwości dostępu do danych 
medycznych pacjenta z różnych miejsc w bardzo krótkim 
czasie. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Zapewnienie wymiany danych pomiędzy rejestrami zostało 
zrealizowane poprzez utworzenie platformy on-line wraz 
z współpracującym z nią systemem ewidencji rejestrów 
w Ochronie Zdrowia będący systemem teleinformatycznym 
zapewniającym wymianę danych pomiędzy rejestrami. 
Zadaniem Platformy on-line jest otwarcie systemów 
obsługujących system informacji na systemy informacyjne 
poza resortem ochrony zdrowia (np. platformę ePUAP) oraz 
umożliwienie wymiany danych pomiędzy systemami 
teleinformatycznymi obsługującymi system ochrony zdrowia. 
Poprzez Platformę on-line możliwe jest komunikowanie się 
systemu informacji medycznej (SIM) z rejestrami medycznymi 
w celu dwukierunkowego pozyskiwania danych zawartych w 
obu systemach. Uprawnione podmioty mają możliwość 
dokonywania aktualizacji danych w rejestrach medycznych. 
W ramach Platformy możliwe jest również udostępnianie 
usługodawcom danych z rejestrów medycznych. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 
► W odniesieniu do rejestrów danych medycznych odniesienie 

ma Ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym 



Z1 

Wsparcie funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej 

oraz ich wzajemnej współpracy poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

wszelkie dane tego typu przenoszone do i przetwarzane 
w systemach i sieciach teleinformatycznych muszą być 
chronione zgodnie z wymaganiami tejże ustawy. 

► Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji 
określa zasady przechowywania określonych danych w 
formie elektronicznej. Na mocy rozporządzania zbiory 
informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w 
postaci elektronicznej, pod warunkiem: 

► zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji, 

► zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób 
nieuprawnionych, 

► zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą, 

► rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

System informatyczny służący do prowadzenia 

dokumentacji w postaci elektronicznej powinien umożliwić 

wygenerowanie dokumentów, o których mowa w postaci 

pisemnej.  

► Dokumentację prowadzoną w postaci pisemnej lub 
elektronicznej uważa się za zabezpieczoną przed 
uszkodzeniem, jeżeli są spełnione łącznie następujące 
warunki:  

► zapewniona jest jej dostępność wyłącznie dla osób 
uprawnionych; 

► jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym 
zniszczeniem; 

► są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, 
których skuteczność w czasie ich zastosowania jest 
powszechnie uznawana. 

► Zabezpieczenie przed uszkodzeniem dokumentacji 
prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w 
szczególności:  

► systematycznego dokonywania analizy zagrożeń; 

► opracowania i stosowania procedur zabezpieczenia 
dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym 
procedur dostępu oraz przechowywania; 

► stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do 
zagrożeń; 

► bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich 
organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów 
zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny 



Z1 

Wsparcie funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej 

oraz ich wzajemnej współpracy poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii 

skuteczności tych sposobów. 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji 
medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych mówi, że 
dokumentacja może być prowadzona w postaci 
elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie 
teleinformatycznym zapewniającym: 

► zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub 
utratą; 

► zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji; 

► stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz 
zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; 

► identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych 
i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla 
odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie 
cech informacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d; 

► udostępnienie, w tym przez eksport w postaci 
elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji 
będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, 
w formacie XML i PDF; 

► eksport całości danych w formacie XML, w sposób 
zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji 
w innym systemie teleinformatycznym; 

► wydrukowanie dokumentacji w formach określonych 
w rozporządzeniu; 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

► Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji 
(Dz.U. 2010 nr 100 poz. 645) 

► Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w 
zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 125 poz. 
712) 

► Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 
2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla 
osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U. 2011 nr 39 poz. 203) 
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Opis: 
► Dostęp do danych medycznych jest niezbędny zarówno 

samym pacjentom jak i lekarzom. Udostępnienie tych danych 
w formie elektronicznej, z dowolnego miejsca jest niezbędne 
w celu zapewnienie szybkiej obsługi pacjentów przez 
dowolną jednostkę ochrony zdrowia. 

► Dostęp elektroniczny do danych medycznych rozumiany jest 
jako dostęp poprzez Internet, umożliwiony upoważnionym do 
tego podmiotom. 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► W zakresie możliwości elektronicznego dostępu do danych 
medycznych wiele inicjatyw których jest to celem znajduje się 
właśnie w fazie realizacji. 

► W budowie jest właśnie Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych która ma na celu budowę 
elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie 
ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym 
administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom 
(m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i 
obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów 
cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Wdrażane 
rozwiązania umożliwią tworzenie, gromadzenie i 
udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej 
pacjentów. Dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla 
pacjenta i upoważnionego personelu medycznego w miejscu i 
czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić mu możliwie 
najwyższy poziom opieki zdrowotnej. Wdrażane rozwiązania 
pozwolą również na elektroniczną obsługę recept, skierowań 
oraz rezerwacji na porady lekarskie. Pozwoli to usprawnienie 
istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych 
związanych z ochroną zdrowia. Rozwiązania udostępnią 
podmiotom nadzorującym i kontrolującym służbę zdrowia w 
Polsce wiarygodne i aktualne informacje pozwalające 
monitorować i planować działania w obszarze ochrony 
zdrowia. Platforma pozwoli na zintegrowanie dziedzinowych 
systemów teleinformatycznych takich jak:  

► System Rejestru Usług Medycznych Narodowego 
Funduszu Zdrowia; 

► System statystyki w ochronie zdrowia; 

► System ewidencji zasobów ochrony zdrowia; 

► System wspomagania ratownictwa medycznego; 

► System monitorowania zagrożeń; 

► System monitorowania dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej; 

► System monitorowania kosztów leczenia i sytuacji 
ekonomiczno – finansowej zakładów opieki zdrowotnej; 

► Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami 
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Leczniczymi; 

Rolą Platformy będzie gromadzenie informacji w formie 

elektronicznych rejestrów, ewidencji, spisów, list i wykazów, 

umożliwiając nieodpłatny dostęp do tych danych dla innych 

podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie 

niezbędnym do realizacji tych zdań. Do pozostałych funkcji 

jakie pełniła będzie Platforma należeć będą: 

► Wymiana pomiędzy usługodawcami danych zawartych 
w elektronicznej dokumentacji medycznej, o ile jest to 
niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia; 

► Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

► Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
statystycznych przy jednoczesnej możliwości 
dokonywania analiz; 

► Gromadzenie i przetwarzaniem danych dotyczące 
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę nad ich 
działalnością we wszystkich aspektach prowadzonej 
działalności; 

► Gromadzenie, udostępnianie oraz bieżąca aktualizacja w 
trybie on-line informacji o możliwościach organizacyjnych 
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego, do przyjęcia osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego; 

► Poprawa efektywności działań w zakresie zapobiegania 
skutkom niepożądanych zdarzeń medycznych mających 
wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz umożliwienie 
usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do 
składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach w formie 
dokumentu elektronicznego. 

Ważną cechą tworzonej Platformy jest uzyskana dzięki 

niej możliwość zintegrowania systemów teleinformacyjnych 

funkcjonujących na podstawie różnych aktów prawnych w 

jeden system. 

► Budowany obecnie Systemie Informacji Medycznych (SIM) 
będzie miał na celu m.in uniknięcie wielokrotnego zbierania 
tych samych danych przez różne podmioty. Rolą SIM będzie: 

► Określenie faktycznego czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków 
publicznych oraz monitorowanie prawidłowości dystrybucji 
środków na te świadczenia; 

► Gromadzenie i przetwarzanie danych o kosztach leczenia 

► Gromadzenie i przetwarzanie danych o sytuacji 
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ekonomiczno finansowej publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; 

► Gromadzenie danych zbieranych przez wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych i Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego na podstawie przepisów ustawy Prawo 
farmaceutyczne oraz danych zgromadzonych w SIM 
dotyczących obrotu produktami leczniczymi; 

► Gromadzenie informacji pozwalających na określenie 
zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych 
dziedzinach medycyny; 

► Monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników 
medycznych; monitorowanie przebiegu kształcenia 
specjalizacyjnego pracowników medycznych oraz 
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia 
pracowników medycznych; 

► Wymiana danych i informacji drogą elektroniczną 
pomiędzy usługodawcami oraz dostęp do dokumentów 
medycznych, stanu zdrowia usługobiorcy lub stosowanych 
poprzednio metodach leczenia; 

► Wymiana informacji pomiędzy usługobiorcami 
a usługodawcami w tym wizyt on-line, monitorowanie 
statusu na liście osób oczekujących oraz elektroniczne 
przypomnienie o terminie wizyty; 

► Wymiana informacji pomiędzy usługobiorcami a SIM 
poprzez udostępnienie usługobiorcy dostępu do 
elektronicznego modułu danych medycznych, 
zawierającego informacje o planowanych i udzielonych 
świadczeniach opieki zdrowotnej; 

► Wymiana informacji pomiędzy usługodawcą a SIM 
poprzez umożliwienie wygenerowania z systemu raportów 
statystycznych i rozliczeń; 

► Wymiana informacji pomiędzy usługodawcami a 
płatnikiem poprzez generowanie raportów niezbędnych do 
rozliczenia oraz faktur elektronicznych przy użyciu 
Systemu Rejestru Usług Medycznych narodowego 
Funduszu Zdrowia; 

► Wymiana informacji pomiędzy SIM a rejestrami 
medycznymi w zakresie udostępniania danych 
statystycznych, danych o zachorowaniach, planowanych i 
udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej i usługach 
medycznych i innych danych niezbędnych do określenia 
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lub usługi 
medyczne oraz zarządzania zasobami i finansami 
systemu ochrony zdrowia; 

► Wymiana informacji pomiędzy SIM a organami 
administracji publicznej i jednostkami samorządu 
terytorialnego poprzez dostęp do danych służących 
optymalizacji celów i metod zarządzania ochroną zdrowia. 
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► Planowane jest stworzenie rejestrów medycznych w celu 
monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki 
zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia populacji, oraz 
profilaktyki zdrowotnej i realizacji programów zdrowotnych. 
W skład rejestrów medycznych wchodzą min. następujące 
bazy: 

► Centralny Rejestr Lekarzy Rzeczpospolitej Polskiej, 

► Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich,  

► Rejestr grupowych praktyk lekarskich, 

► Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 

► Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

► Rejestr Jednostek Ratownictwa Medycznego, 

► Rejestr Aptek Ogólnodostępnych Aptek Szpitalnych i 
Punktów Aptecznych, 

► Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 
na terenie Rzeczypospolitej, 

► Polskiej, 

► Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych, 

► Centralny Rejestr Sprzeciwów na pobranie komórek 
tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, 

► Centralny Rejestr Świadczeniodawców, 

► Centralna Baza Umów, 

► Centralny Rejestr Płatników, 

► Rejestr Farmaceutów, 

► Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych i Zezwoleń na 
prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznych, 

► Rejestr Wytwórni Farmaceutycznych, 

► Rejestr Udzielonych Zgód na prowadzenie Aptek 
Szpitalnych i Zakładowych, 

► Rejestr Incydentów Medycznych, 

► Rejestr lekarzy prowadzących badania profilaktyczne, 

► Rejestr upoważnionych lekarzy do przeprowadzenia 
badań lekarskich dla kierowców, 

► Rejestry Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Zakładach 
Opieki Zdrowotnej, 

► Rejestr Dawców Komórek i Tkanek, 

► Krajowy Rejestr Przeszczepień, 

► Rejestr Żywych Dawców Narządów, 

► Rejestr Dawców Krwi, 
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► Ewidencja Importerów Leków, 

► Ewidencja Umów na wystawianie Recept/Ewidencja 
Wydanych Druków Recept, 

► Kolejki Oczekujących, 

► Rejestr Ukaranych Lekarzy, 

► Rejestr ukaranych farmaceutów, 

► Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych. 

Włączenie wszystkich rejestrów medycznych do 

systemu informacji w ochronie zdrowia pozwoli na integrację 

wszystkich zbiorów danych w ochronie zdrowia i 

interoperacyjność systemów, a także na zapobieżenie 

redundancji danych. Dzięki przyjętej konstrukcji prawnej w 

sprawie rejestrów medycznych, minister właściwy do spraw 

zdrowia będzie mógł określić zasady i podstawy prawne 

funkcjonowania rejestrów medycznych takich jak Rejestr 

Onkologiczny, Wad Genetycznych i innych, które z uwagi na 

charakter danych w nich gromadzonych nie mogą 

pozostawać poza kontrolą. Zespolenie rejestrów medycznych 

z SIM pozwoli na bezpośrednie pobieranie z tego systemu 

danych niezbędnych do prowadzenia rejestrów. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Ograniczenie wymiany danych pomiędzy systemami, do 
formatów danych zatwierdzonych w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do 
zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). 

► Skomplikowana procedura oraz wysoki koszt uzyskania 
certyfikatu podpisu elektronicznego. 

► Poczucie niejasnej sytuacji organizacyjno-prawnej wśród 
jednostek w odniesieniu do budowy infrastruktury 
teleinformatycznej łączącej wzajemnie różne jednostki. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Karta Praw Podstawowych UE (2007/C 303/01), 

► Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 
swobodnym przepływie tych danych, (Dz.U. L 281 z 
23.11.1995, str. 31) 

► Dyrektywa 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych 
osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji 
elektronicznej z dnia 12 lipca 2002 r. 

► Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych, z 
13 grudnia 1999 r. 

► Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przekazywaniem danych osobowych (ETS nr 
108) oraz postanowienia dodatkowego protokołu do 
Konwencji ETS nr 108 dotyczącym organów nadzoru i 
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transgranicznego przepływu danych (ETS nr 181), 

► Zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych 
medycznych z 13 lutego 1997 r., 

► Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministrów dla Państw 
Członkowskich w sprawie regulacji mających zastosowanie 
do zautomatyzowanych banków danych medycznych, 

► Zalecenia zawarte w treści „ Dokumentu roboczego w 
sprawie dostępności elektronicznej dokumentacji zdrowotnej 
w sieci” przyjętego przez Międzynarodową Grupę Roboczą 
ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Waszyngton 6-7 
kwietnia 2006 r.). 

► Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności (Dz. U. z 193 r. Nr 61, poz. 284), 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565 z późn. zm.) 

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

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz 
o Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 
417). 

► Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z 
późn. zm.) 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565,z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.)), 

► Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr. 98, poz. 1071, z późn. 
zm.), 

► Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), 

► Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 
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(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)) 

► Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 
przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1411), 

 

Z3 

Wdrożenie rozwiązań IT wspierających włączenie 

Polski w obszar interoperacyjnego Elektronicznego Zapisu 

Medycznego 

Opis: 
► Unormowania wspólnotowe nakazują krają członkowskim 

doprowadzenie do ujednolicenia form zapisu dokumentacji 
medycznej w ramach całego systemu ochrony zdrowia. Ma to 
na celu umożliwienie wypracowania modelowego zestawu 
informacyjnego dla Elektronicznego Zapisu Medycznego 
(EHR - Electronic Health Record). 

Możliwości 

wynikające z otoczenia 

prawnego:  

► Planowane jest uruchomienie wspomnianego wcześniej 
Systemu Informacji Medycznych będącego systemem 
teleinformatycznym służącym gromadzeniu, analizie i 
udostępnianiu zasobów cyfrowych zawierających dane 
i informacje związane z udzielonymi lub planowanymi 
świadczeniami opieki zdrowotnej. System ten ma z założenia 
przetwarzać dane medyczne w formacie dostosowanym do 
EHR. 

► Istotnym elementem funkcjonowania SIM jest współpraca 
z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i 
Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych, która zapewnia bezpieczny dostęp do danych 
zgromadzonych w SIM. 

Zidentyfikowane 

ograniczenia i obowiązki 

wynikające z otoczenia 

prawnego: 

► Brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej. 

► Istniejące procedury nie są należycie zaktualizowane pod 
kątem nowoczesnych technologii. 

► Brak jednoznacznych uwarunkowań prawnych, określających 
rolę poszczególnych organów administracyjnych a także 
organów systemu ochrony zdrowia w procesie budowy e-
Zdrowia. 

► Brak jednolitego modelu danych – rejestry medyczne nie 
korzystają z jednolitego modelu danych. 

► Brak standardów komunikacyjnych – nie ma wypracowanych 
i narzuconych standardów komunikacyjnych między 
systemami teleinformatycznymi pracującymi w ochronie 
zdrowia. 
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► Brak struktury i zależności pomiędzy rejestrami w ochronie 
zdrowia. 

► Brak współpracy z rejestrami referencyjnymi – generalnie 
rejestry nie odwołują się do bazowych rejestrów 
referencyjnych (PESEL, Teryt, KRS). 

► Brak współpracy pomiędzy rejestrami w ochronie zdrowia, 
rejestry medyczne nie korzystają z informacji źródłowych, już 
istniejących w innych rejestrach medycznych. 

Powiązane 

najważniejsze akty 

prawne: 

► Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 
swobodnym przepływie tych danych, (Dz.U. L 281 z 
23.11.1995, str. 31) 

► Dyrektywa 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych 
osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji 
elektronicznej z dnia 12 lipca 2002 r. 

► Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych, z 
13 grudnia 1999 r. 

► Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przekazywaniem danych osobowych (ETS nr 
108) oraz postanowienia dodatkowego protokołu do 
Konwencji ETS nr 108 dotyczącym organów nadzoru i 
transgranicznego przepływu danych (ETS nr 181), 

► Zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych 
medycznych z 13 lutego 1997 r., 

► Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministrów dla Państw 
Członkowskich w sprawie regulacji mających zastosowanie 
do zautomatyzowanych banków danych medycznych, 

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz 
o Rzeczniku Praw Pacjenta.(Dz. U. Nr 52, poz. 417) 

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565,z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.)), 

► Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z 
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późn. zm.), 

  



3. Podsumowanie 

W ostatnich latach rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce znacznie 

przyspieszył. Jednym z wiodących w tym zakresie regionów Polski jest region Dolnego 

Śląska, charakteryzujący się jednymi z najwyższych poziomów wskaźników rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w kraju. 

Otoczenie prawne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce również w 

ostatnich latach zaczęło się gwałtownie zmieniać i podejmować próby dostosowania się do 

realiów wykorzystywania technologii informacyjnych w praktycznie wszystkich dziedzinach 

gospodarki, administracji, opieki zdrowotnej i edukacji. 

Pierwszymi przeszkodami prawnymi jakie napotkał w Polsce rozwój społeczeństwa 

informacyjnego były przeszkody wynikające z wymogów w zakresie poświadczania 

dokumentów formalnych odręcznym podpisem. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie 

ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z 

późn. zm). Wprowadzenie podpisu elektronicznego otworzyło cały wachlarz możliwości w 

zakresie cyfryzacji dokumentów papierowych, a razem z nimi procesów biznesowych 

opartych na wymianie tychże dokumentów. 

Kolejne możliwości rozwoju zaczęły się pojawiać w miarę wydawania aktów prawnych 

regulujących zasady przetwarzania danych w formie elektronicznej. Pozwoliły one 

podmiotom funkcjonującym w gospodarce, w tym podmiotom publicznym na znaczne 

usprawnienie realizacji swoich działań dzięki możliwości korzystania z zasobów danych 

przetwarzanych przez wspierające biznes narzędzia informatyczne. Przejście w pełnym 

stopniu na model przetwarzania danych w formie elektronicznej pozwolił z kolei na 

otworzenie się instytucji na świadczenie usług na rzecz swoich klientów (w przypadku 

instytucji publicznych są to obywatele) za pośrednictwem Internetu. 

Poza możliwościami jakie daje nowe prawo, dostępne są również możliwości 

uzyskiwania wsparcia finansowego na realizację nakierowanych na rozwój społeczeństwa 

informacyjnego inicjatyw. Przede wszystkim chodzi tu o możliwość wykorzystania środków 

Unijnych. 

Jeżeli chodzi o aspekty otoczenia prawnego ograniczające rozwój społeczeństwa 

informacyjnego to wynikają one w głównej mierze z nieprecyzyjnych przepisów regulujących 

określone kwestie. W pewnym stopniu jest to wynikiem tego, że bardzo trudne jest opisanie 

wymagań w zakresie wykorzystania w określony sposób rozwiązań teleinformatycznych przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia jasności interpretacji i neutralności 

technologicznej. Przykład stanowić mogą aspekty bezpieczeństwa informacji, który o ile są 

opisane w odpowiednich ustawach o tyle ich implementacja w określony technicznie sposób 

w danym np. systemie informatycznym może okazać się problematyczna. 

Natura funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego wymusza szybszą niż dawniej 

ewolucję otoczenia prawnego, w związku z czym prawa nie powinno się starać na siłę od 

razu skonstruować w taki sposób aby było idealne i nie wymagało zmian przez dekady. 

Należy się nastawić na stałe monitorowanie dostosowania prawa i częste jego aktualizacje w 

celu osiągnięcia optymalnego do rozwoju społeczeństwa informacyjnego otoczenia 

prawnego w kraju i jego regionach. 

 

4. Indeks skrótów 

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej 

CSIOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 



EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS - Europejski Fundusz Strukturalny 

NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

PIOZ - Projekt Informatyzacji Ochrony Zdrowia 

PW - Politechnika Wrocławska 

SI - Społeczeństwo Informacyjne 

SIM - System Informacji Medycznej 

UE - Unia Europejska 

UMWD - Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego 

USI - Usługa Społeczeństwa Informacyjnego 

 



B. e-Voting - Mirosław Kutyłowski 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potrzeb i możliwości istotnego 

usprawnienia procedur demokratycznych w oparciu o procedury elektronicznej komunikacji i  

nowoczesne metody ochrony danych. Nie ograniczamy się przy tym do samego procesu 

głosowania w wyborach samorządowych (e-voting), ze względu na fakt, iż głosowanie jest 

jednym z wielu elementów procesów demokracji i rola wyboru przedstawieli będzie miała 

coraz mniejszy udział w procesach demokracji. Zasadnicze znaczenie zyskiwać będą 

procedury: 

• konsultacji społecznych (public hearing) z zachowaniem warunków 

charakterystycznych dla tajnych wyborów, 

• uzyskiwania dostępu do informacji dla obywateli, 

• demokracji bezpośredniej i jej elementów włączonych  w dotychczasowe procedury.   

W wielu z tych obszarów konieczne jest zastosowanie technologii o analogicznych 

cechach jak te niezbędne w wyborach powszechnych droga elektroniczną. Co więcej, 

technologie te muszą współgrać tworząc jeden spójny system, efektywny pod względem 

przekazywania i ochrony informacji.     

2. Diagnoza potrzeb w zakresie e-demokracji 

Dotychczasowy sposób funkcjonowania e-demokracji posiada poważne wady 

funkcjonalne, w części wynikające z braku odpowiednich mechanizmów o naturze 

techniczno-organizacyjnej. 

• Stopień trudności zagadnień, przed jakimi stają decydenci, jest coraz większy. Ich 

rozwiązywanie wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin oraz osób 

bezpośrednio zorientowanych w danych zagadnieniach. Dotarcie do tych osób ze strony 

władz jest trudne, bowiem systemowo brak jest nawet informacji o tych osobach. W efekcie 

sięga się po przypadkowe osoby o niskiej znajomości tematu, ale znane decydentom. 

• Następuje wyraźne zjawisko rozwierania się nożyc pomiędzy niewystarczającą 

sprawnością systemu demokratycznego podejmowania decyzji a potrzebami 

merytorycznymi. Liczba spraw o strategicznym znaczeniu rośnie, są  coraz bardziej 

skomplikowane, zaś system przygotowany jest do procedowania niewielkiej liczby prostych 

spraw. 

• Proces przepływu informacji pomiędzy decydentami a wyborcami jest daleko 

niewystarczający. W wielu istotnych momentach brak jest jakichkolwiek istotnych informacji 

dla podejmowania decyzji. Dotyczy to na przykład informacji o kompetencjach kandydatów w 



wyborach przedstawicieli.   

• Tzw. niezależne media stają się nieformalnym ale istotnym ośrodkiem władzy 

politycznej poprzez selektywne bądź nierzetelne przekazywanie informacji do wyborców. 

Demonopolizacja przepływu informacji ma zasadnicze znaczenie dla rozbicia kartelu 

informacyjnego.    

• W procesy decyzyjne wkrada się zjawisko powstawania profesjonalnych grup 

nacisku, nierzadko tworzonych przez wąskie grupy osób bądź organizacje dysponujące 

marginalnym poparciem społecznym, jednak odgrywające nieproporcjonalną rolę w 

podejmowaniu decyzji. Grupy te funkcjonują dzięki determinacji, środkom finansowym bądź 

silnym interesem ekonomicznym, w znaczący sposób wpływają na relacje mediów 

publicznych. 

• Zwiększa się grono osób wykluczonych z życia społecznego ze względu na 

niepełnosprawność ruchową,  stan zdrowia. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej 

powodują istotne zmiany jeśli chodzi wzrost  skali tego zjawiska. 

• Skala mobilności obywateli zwiększa problemy w uczestnictwie w procesach 

demokratycznych. Dotychczasowa koncepcja przypisania osoby do miejsca traci swój 

merytoryczny sens – dotyczy to w szczególności fikcji koncepcji miejsca stałego pobytu, 

rozluźnienie związku pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem innych podstawowych 

aktywności (praca, nauka, …), istnienia kilku miejsc głównej aktywności życiowej. 

3. Uwarunkowania  

Stosowanie technik e-demokracji jest uwarunkowane kilkoma czynnikami: 

• akceptacja formy elektronicznej czynności: niezbędna jest akceptacja stosowania 

technik elektronicznych jako bezpiecznej alternatywy dla technik papierowych, zrozumienia 

mechanizmów zapewniających uczciwość procesu oraz tajność (tam gdzie jest ona 

wymagana). Wymaga to wykonania pracy edukacyjnej polegającej na przełamaniu 

stereotypów związanych z wczesnymi (nieudolnymi) próbami pod tym względem. 

• akceptacja środków komunikacji elektronicznej: problem dotyczy prawie 

wyłącznie starszego pokolenia i tylko niektórych grup społecznych, jednak brak 

wcześniejszych  doświadczeń w obsłudze może powodować zjawisko „cyforwego 

wykluczenia”. Warunkiem poprawnego funkcjonowania procedur jest oparcie ich o 

mechanizmy zrozumiałe na podstawie doświadczeń życia codziennego. 

• powszechność dostępu do sieci: zastosowanie procedur elektronicznych ze 

względów konstytucyjnych wymaga zapewnienia ich dostępności na całym obszarze bez 

nadmiernej uciążliwości. Konieczna jest likwidacja pozostałych jeszcze białych plam (np. 

rozwiązanie problemu niskiej jakości usług telekomunikacyjnych w Kotlinie Kłodzkiej). 

• Uwarunkowania prawne: w przypadku części procedur konieczne jest 



wprowadzenie przepisów dopuszczających stosowanie metod elektronicznych. 

• E-identyfikacja: sprawna implementacja e-demokracji zależy od dostępności 

podstawowych narzędzi takich jak: 

• powszechna możliwość uwierzytelniania obywatela w komunikacji prowadzonej 

zdalnie, 

• powszechna możliwość  uwierzytelniania dokumentów elektronicznych poprzez 

składanie podpisów elektronicznych, 

• dostępność kanałów anonimowej komunikacji. 

4. Scenariusze wykorzystania  

Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych naszym zdaniem procedur e-demokracji, 

które stają się realizowalne dzięki wykorzystaniu procedur elektronicznych, a które nie są w 

zasadzie możliwe do realizacji w tradycyjny sposób, bądź funkcjonują w sposób bliski 

patologii. 

W poniższym zestawieniu pomijamy podstawową formę e-demokracji, mianowicie 

wspomaganie elektroniczne wyborów przedstawicieli w wyborach powszechnych. 

Listy poparcia dla kandydatów 

W wyborach powszechnych wstępna redukcja liczby kandydatów prowadzona jest za 

pomocą   wymogu przedstawienia określonej liczby głosów wspierających danego 

kandydata. System ten realizowany drogą tradycyjną posiada następujące wady: 

• znaczące w skali zjawisko fałszowania podpisów na listach poparcia, 

• możliwość wywierania nacisku do udzielania poparcia (np. w miejscu pracy), 

• możliwość sprawdzenia przez kandydatów, którzy wyborcy udzielili bądź nie udzielili 

mu poparcia, zjawisko to może być szczególnie niekorzystne w przypadku wyborczej 

wygranej danego kandydata, 

• proces zbierania głosów poparcia jest kosztowny i faworyzuje duże grupy oraz grupy, 

które nie są rozproszone w sensie fizycznego miejsca pobytu członków. 

Dla rozwiązania wspomnianych problemów powinien być zastosowany system 

elektroniczny lub semi-elektroniczny (oparty o techniki tradycyjne, jednak oparty o podobne 

zasady matematyczne), posiadający następujące własności: 

• udzielenie poparcia kandydatowi jest anonimowe, nie jest możliwe udowodnienie 

przez dana osobę, iż poparcia udzieliła, 

• jeden wyborca może udzielić poparcia danej osobie wyłącznie jednokrotnie, próba 

wielokrotnego wpisu powinna być co wykrywalna, 

• powiązanie poparcia na liście kandydatów powinno być powiązywalne z innymi 

czynnościami wyborcy wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez prawo, 

• system powinien gwarantować brak możliwości sprzedaży głosu w tym zakresie.    



   

Wprowadzenie tego typu rozwiązań wymaga drobnych korekt obowiązujących 

przepisów prawnych na szczeblu centralnym. 

Uchwały miejscowe  

W przypadku procedowania projektów uchwał można zastosować mechanizm 

eliminacji „egzotycznych” propozycji podobny do stosowanego w przypadku list poparcia w 

wyborach powszechnych. Możliwość procedowania uchwały powinna być warunkowana 

zebraniem określonej liczby głosów poparcia ze strony wyborców.  Zastosowanie tego typu 

mechanizmu miałoby następujące konsekwencje: 

• trudności w procedowaniu tematów zastępczych, wnoszonych po to, by zająć czas i 

nie dopuścić do procedowania tematów istotnych ale trudnych, 

• wczesne ujawnienie projektów przed wyborcami, otwartość i przejrzystość procesu, 

• trudność lub łatwość zebrania poparcia jest pewnego rodzaju statystycznym 

eksperymentem pozwalającym na zdobycie informacji o poparciu (bądź jego braku) dla 

propozycji.    

Wymagania na technologie wykorzystywane dla tworzenia list poparcia dla uchwał  

mogą (i powinny)  być takie same jak w przypadku list poparcia dla kandydatów  w wyborach 

powszechnych.   

Wprowadzenie tego typu rozwiązań wymaga przyjęcia przez lokalne władze 

odpowiednich zmian w regulaminach wewnętrznych. 

Inicjatywy obywatelskie 

System powinien umożliwiać przygotowanie i procedowanie inicjatyw obywatelskich, 

które nie mają swego źródła w działaniach władz lokalnych. Mechanizm postępowania 

powinien być podobny jak opisany powyżej dla procedowania projektów uchwał organów 

samorządowych: 

• rozpoczęcie procedowania jest warunkowane uzyskaniem określonego progu 

poparcia, 

• rozpoczęcie procedowania jest obligatoryjne w przypadku wniosku popartego przez 

wystarczająco liczną grupę obywateli. 

Tworzony tryb miałby na celu przede wszystkim ułatwienie powstawania inicjatyw 

obywatelskich. Dziś faktyczny monopol na tego typu działania mają duże ugrupowania, 

zwłaszcza te związane z już działającymi organizacjami.   

Wymagania na technologie wykorzystywane do wsparcia inicjatyw obywatelskich w 

części są analogiczne do  przypadku list poparcia dla kandydatów  w wyborach 

powszechnych.  Ze względu na sam proces tworzenia proprozycji, proces ten może być 

jednak dużo bardziej skomplikowany.  W szczególności stosowane mogą być zarówno 

reguły anonimowości jak i jawności autorstwa. Wynika stąd konieczność zastosowania 



zarówno anonimowego uwierzytelniania jak i silnego uwierzytelniania związanego z daną 

osobą.   

Wprowadzenie tego typu rozwiązań wymaga przyjęcia przez lokalne władze 

odpowiednich zmian w regulaminach wewnętrznych. 

Referenda miejscowe 

Podejmowanie decyzji w niektórych sprawach mogłoby być znacząco usprawnione 

poprzez podejmowanie ich w referendach miejscowych na zasadzie szwajcarskiego systemu 

politycznego. Techniki tradycyjne umożliwiają to  jedynie w przypadku silnego rozbicia 

administracyjnego (takiego jak w Szwajcarii), co niesie ze sobą bardzo wiele niedogodności. 

Referenda: 

• umożliwiły by przerwanie sytuacji „zakleszczenia” w procesach decyzyjnych, jakie 

obserwujemy bardzo często np. w przypadku planowania infrastruktury,   

• zmniejszyłyby podatność na korupcję, 

• pozwoliłyby na podejmowanie decyzji korzystnych dla lokalnej społeczności.      

Dla przykładu, decyzje dotyczące możliwości lokalizacji obiektów handlowych złożone 

w ręce obywateli pozwoliłyby na ochronę ich interesów ekonomicznych z uwzględnieniem 

konkurencji między sprzedawcami oraz zachowania odpowiednich proporcji między liczbą 

mieszkańców a liczbą obiektów. Podobnie, rozwiązania dotyczące planów 

zagospodarowania przestrzennego, komunikacji publicznej, itp. mogłyby być 

zoptymalizowane. 

Referenda miejscowe wymagają zastosowania technik zbliżonych do e-votingu w 

wyborach na kandydatów w wyborach powszechnych. Ze względu na binarny charakter 

odpowiedzi (tak/nie) są w istocie dużo prostsze w realizacji technicznej. Ze względu na brak 

charakteru personalnego, większy nacisk w realizacji technicznej można położyć na kwestie 

przyjazności systemu dla obywatela niż na tajności głosu.    Zasadniczym problemem jest 

bowiem zjawisko zmęczenia obywatela ciągłą koniecznością podejmowania decyzji 

obserwowane w Szwajcarii. 

Wprowadzenie tego typu rozwiązań wymaga drobnych korekt obowiązujących 

przepisów prawnych. 

Wysłuchania publiczne  

Wyjatkowo cennym sposobem zbieranie informacji przed podjęciem decyzji w 

sprawach skomplikowanych i w sytuacji konfliktu interesów jest wysłuchanie publiczne. 

Jawność wypowiedzi, ich dostępność, możliwość weryfikacji informacji przez innych 

uczestników procesu, transparentność podejmowania decyzji są argumentami 

przemawiającymi za szerszym wprowadzeniem tego typu instytucji demokratycznej. 

Barierą dla wysłuchań  publicznych w modelu tradycyjnym jest koszt tego rozwiązania.  

W sytuacji kontaktu online koszty są minimalne zarówno dla osób uczestniczących aktywnie 



jak i obserwatorów. Istnieją praktyczne możliwości dokumentowania wypowiedzi i 

zapewnienia łatwego dostępu do nich. Również osiągalny poziom bezpieczeństwa ochrony  

danych jest  bardzo wysoki: 

• Zapis wysłuchania może być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający manipulacje. 

Dotyczy to w szczególności zmiany zapisanych informacji, usuwania ich oraz wprowadzania 

nowych danych w porządku odbiegającym od chronologicznego.   

•  Wypowiedzi mogą być uwierzytelnione w sposób gwarantujący ich autentyczność, 

pochodzenie od obywatela, jednak zapewniający ochronę tożsamości osoby wypowiadającej 

się. W zależności od sytuacji można przewidzieć techniki pozwalające na odkrycie 

(metodami kryptograficznymi) tożsamości wypowiadającego się. 

Wprowadzenie tego typu rozwiązań nie wymaga zmian obowiązujących przepisów 

prawnych. 

E-voting i inne procedury e-demokracji w innych organizacjach   

Zasadniczym polem zastosowania wszelkich opisanych powyżej procedur mogą być 

jednak również inne  organizacje. Dla przykładu obejmuje to: 

• stowarzyszenia 

• samorządy zawodowe, samorządy studenckie, 

• zakony 

• organizacje polityczne (partie,...) 

Zastosowanie drogi elektronicznej  pozwoli na znaczące obniżenie kosztów 

funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza organizacji o charakterze rozproszonym.   

 

Wprowadzenie tego typu rozwiązań nie wymaga zmian obowiązujących przepisów 

prawnych. 

5. Narzędzia techniczne   

Ograniczona identyfikacja 

Poprzez ograniczoną identyfikację rozumie się protokół uwierzytelniania wykonywany 

pomiędzy dwoma uczestnikami drogą elektroniczną,  w wyniku którego: 

• uwierzytelniający uzyskuje pewność co do uprawnień uwierzytelnianego, 

• uwierzytelniający nie uzyskuje informacji co do tożsamości uwierzytelnianego, może 

być jedynie ujawniony pseudonim uwierzytelnianego (lub informacje o podobnym 

charakterze, np. klucz publiczny). 

Z pojęciem ograniczonej identyfikacji powiązane jest pojęcie sektora. Zasadniczym 

mechanizmem technicznym jest niemożność posługiwania się pojedynczą osobą w ramach 

tego sektora różnymi pseudonimami. Co więcej: 

• wszelkie działania tej samej osoby w ramach tego samego sektora mogą być z 



łatwością powiązane ze sobą.  

Jednocześnie: 

• działania tej samej osoby w różnych  sektorach nie są możliwe do powiązania bez 

złamania bazowych problemów kryptograficznych. 

 

Architektura systemu może przewidywać sektory związane z poszczególnymi 

obszarami działalności (tak jak zostało to początkowo zaprojektowane w Austrii) jak i 

obejmować sektory o ograniczonej okresie istnienia. 

Przykładowym obszarem zastosowania może być logowanie do serwerów wyborczych 

w przypadku przesyłania głosu drogą elekroniczną (głosowania pocztowe na drodze 

elektronicznej). Sektor w takim wypadku byłby zdefiniowany jako obejmujący określony 

okręg wyborczy i określone wybory: 

• własność rozpoznawania tej samej osoby w ramach sektora pozwala wyodrębnić 

głosy składane przez jednego wyborcę, 

• nielinkowalność  pomiędzy sektorami zapewnia niemożność sporządzania profilu 

wyborcy na podstawie jego zachowań w wielu wyborach (i zagrożenia anonimowości), 

• rozdzielenie tożsamości w ramach sektora i tożsamości wyborcy zapewnia tajność 

głosowania.       

Stan technologii w zakresie ograniczonej identyfikacji umożliwia: 

• przeprowadzenie formalnych dowodów bezpieczeństwa (bezpieczeństwo schematu 

jest zagwarantowane pod warunkiem bezpieczeństwa bazowego problemu 

kryptograficznego, zwykle problemu dyskretnego logarytmu lub problemu Diffie-Hellmana), 

• implementację za pomocą efektywnych struktur algebraicznych (takich jak krzywe 

eliptyczne), 

• wykorzystanie przez obywatela pojedynczego klucza prywatnego dla wszystkich 

sektorów.   

Podpisy sektorowe  

Podpisy sektorowe posiadają identyczne własności co klasyczne podpisy 

elektroniczne, jednak tożsamość podpisującego związana jest  wyłącznie z sektorem a 

podpisy składane w różnych sektorach są nielinkowalne ze sobą.   

 

Podpisy sektorowe mogą pełnić podobną rolę co ograniczona identyfikacja jednak 

obywatel miałby możliwość pozostawiania swoich decyzji w formie niezaprzeczalnej, jako  

dokumentów opatrzonych podpisem cyfrowym. 

 

Stan technologii w zakresie podpisów sektorowych: 

• najprostsze rozwiązanie polega na przyporządkowaniu każdemu sektorowi odrębnej 



pary kluczy, jednak jest to rozwiązanie nieskalowalne - mało efektywne pod względem 

technicznym, 

• istnieje schemat  oparty o dyskretny  logarytm z dowodem bezpieczeństwa w tzw. 

Random Oracle Model (model  opiera się na nieco kontrowersyjnym założeniu o 

własnościach pseudolosowych funkcji haszujących, założenie to jest jednak podstawą 

bezpieczeństwa  klasycznych podpisów cyfrowych), 

• należy oczekiwać zintegrowania podpisów sektorowych z ograniczoną identyfikacją. 

Prace nad podpisami sektorowymi są prowadzone między innymi przez niemieckie  

instytucje rządowe. 

 

Podpisy pierścieniowe 

Podpisy pierścieniowe są specyficzną technologią podpisu elektronicznego, w której: 

• podpis wskazuje na to, że wykonała go jedna z osób wskazanych samym podpisem, 

• wskazanie, który z członków pierścienia jest faktycznym podpisującym jest 

niewykonalne (bezpieczeństwo w sensie teorio-informacyjnym), 

• wykorzystać można dowolne pary kluczy dla podpisu elektronicznego dla 

podpisujących. 

Podpisy pierścieniowe zaproponowane były jako technologia pozwalająca na  

uwierzytelnianie „przecieków” w sposób bezpieczny dla zdradzającego informacje. W istocie 

poza tą ezgotyczną funkcją (lecz być może istotną dla ujawniania nieprawidłowości, np. w 

komisjach wyborczych, przetargach, ale też możliwą do nadużywania),  podpisy 

pierscieniowe stanowią bardzo prostą do realizacji formę anonimowego uwierzytelniania 

informacji. Mogą być podstawą tajnego głosowania w grupach z ustaloną liczbą wyborców  i 

z obowiązkiem złożenia głosu przez każdego uprawnionego. 

Stan technologii w zakresie podpisów pierścieniowych: 

• pierścień może mieć dowolny rozmiar, jednak problemem do rozwiązania jest rozmiar 

podpisu, 

• powstały metody pozwalające na budowanie pierścieni o bardzo dużym rozmiarze 

przy bardzo umiarkowanym (logarytmicznym) wzroście rozmiaru pierścienia. 

 

Anonimowa komunikacja 

Współczesne technologie komunikacyjne w Internecie oparte są o jawne adresowanie 

zarówno źródła jak i adresu docelowego. Założenie to tkwi bardzo głęboko w architekturze 

systemu i niewykonalne jest odwrócenie tych założeń. W sytuacji tej anonimizacji 

komunikacji odbywać się może na dwa sposoby: 

• użycie metody broadcastingu – dla przykładu wyborca pobierający istotne dla niego 

informacje umożliwiające złożenie głosu musi pobrać nie tylko informacje przeznaczone dla 



siebie, ale również (nieczytelne dla niego) informacje przeznaczone dla innych wyborców, w 

innej sytuacji technicznej polega to na transmisji za pomocą cyfrowego sygnału 

telewizyjnego, 

• użycie serwerów anonimizujących – serwery te przekodowują (kryptograficznie) 

otrzymane pakiety i przekazują je dalej. W sytuacji, gdy serwer jest uczciwy i nie zdradza 

powiązań między pakietami wchodzącymi i wychodzącymi, następuje pełna anonimizacja. 

Anonimowa komunikacja jest jednym z podstawowych warunków rozwoju procesów 

demokratycznych –  w wielu przypadkach jest warunkiem bezpieczeństwa i wolności 

wypowiedzi przez wyborcę. Dla przykładu, składanie zapytań („interpelacji obywatelskich”) 

drogą elektroniczną może nie być anonimowe nawet w przypadku zastosowania takich 

mechanizmów jak podpisy pierścieniowe, jeśli dokument elektroniczny pochodzi z 

określonego adresu elektronicznego. 

 

Jakkolwiek dostępne są systemy zapewniające (do pewnego stopnia) anonimową 

komunikację w Internecie,   rozwiązania te są zwalczane przez dużych dostawców usług. 

Serwery oferujące usługi anonimizacji są umieszczane na czarnych listach. Dzieje się to w 

krajach deklarujących popracie dla rozwoju demokracji mimo wykorzystywania serwisów 

anonimizujących przez dysydentów z krajów totalitarnych do ochrony własnego osobistego 

bezpieczeństwa. 

 

Współczesne technologie w zakresie anonimowej komunikacji to przede wszystkim: 

• system TOR i podobne rozwiązania oparte na technice „cebulek” kryptograficznych 

(enkapsulacji wiadomości za pomocą zagnieżdżonych kryptogramów),   

• rozwiązania oparte na kaskadach anonimizerów pod kontrolą konkurencyjnych 

podmiotów. 

    

Trzeba jednak pamiętać, że poziom anonimowości może być niewystarczający i 

konieczne może być stworzenie dodatkowych, dedykowanych mechanizmów wspierających 

niezbędny poziom anonimowości. 

 

Weryfikowalne głosowania w lokalach wyborczych 

Głosowanie w lokalach wyborczych metodami tradycyjnymi staje się coraz bardziej 

problematyczne wskutek rozwoju technik monitorowania pomieszczeń, technik mikrodruku 

itp. Pozwala to na śledzenie czynności wyborców (jakkolwiek w Polsce tolerowane jest 

symboliczne traktowanie obowiązku zapewnienia tajności procesu składania głosu), oraz 

znaczenie kart wyborczych. Nie stanowi również większego problemu technicznego 

fałszowanie kart wyborczych. Proces kontroli nad przeliczaniem głosów jest o dyskusyjnej 



skuteczności, do końca nie wiadomo w jak dużym stopniu unieważnianie kart wyborczych  

poprzez dokładanie napisów na kartach do głosowania wpływa na wynik wyborów. 

Ogólnemu zmniejszeniu ulega również zaufanie obywateli do organów państwa, w tym 

również komisji wyborczych. 

 

Techniki weryfikowalnych wyborów za pomocą środków nieelektronicznych oparte są 

na podobnych ideach matematycznych, co wybory elektroniczne w ścisłym słowa znaczeniu. 

Zasadniczymi dodatkowymi własnościami weryfikowalnych wyborów są: 

• możliwość sprawdzenia, za pomocą danych opublikowanych  wraz z wynikami, czy 

głos wyborcy został uwzględniony w wynikach, 

• możliwość sprawdzenia czy (zakodowane) głosy zostały prawidłowo zdekodowane i 

policzone,   

• niemożność stwierdzenia jak głosował wyborca, nawet gdy jego kartka do głosowania 

została oznaczona w jakiś sposób.   

 

Technologie tego typu są obecnie stosowane w praktyce w USA. Rozwiązanie te 

cechują 

• stosunkowo niskie koszty, 

• transparentność dla wyborcy, 

• w zasadzie brak konieczności ufania komukolwiek, 

• prosta zasada działania odwołująca się do analogii z życia codziennego.   

 

Perspektywicznie, wydaje się, że oprócz istniejących obecnie, mogą powstawać mogą 

nowe, oparte na istotnie różnych pomysłach kombinatorycznych. 

 

Najważniejszą cechą tych rozwiązań powinno być jednak to, jak realizują się w 

przypadku skomplikowanych scenariuszy wyborczych. Pod tym względem na świecie   

mamy do czynienia z niesłychaną różnorodnością. W przypadku wyborów wewnątrz 

organizacji myśleć można o rozmaitych regułach wyborczych. Dla przykładu, w sytuacji gdy 

osoba wybierana powinna być akceptowana (lub co najmniej tolerowana) przez prawie 

wszystkich wyborców, wskazany jest następujący scenariusz: 

 

• wyborca ma do wyboru dwa rodzaje głosów: głos pozytywny (z wagą +1) oraz głos 

negatywny (z wagą -1), 

• zwycięża ten kandydat, dla którego wynik zsumowaniu głosów pozytywnych i 

negatywnych jest największy. 



Również bardziej skomplikowane  scenariusze (takie jak australijski, z listą wybranych 

kandydatów wg priorytetów przyznanych im przez wyborcę) są łatwe do realizacji w 

przypadku papierowego e-votingu, ze względu na możliwość maszynowego odczytu z kart 

do głosowania (zazwyczaj skanowanie i automatyczne rozpoznawanie).   

 

Głosowania korespondencyjne z wykorzystaniem drogi elektronicznej 

W sytuacji dopuszczenia głosowania droga listową naturalnym krokiem w kierunku 

zwiększenia bezpieczeństwa systemu jest dopuszczenie   drogi elektronicznej jako kanału, 

którym głos  dostarczany jest do  komisji wyborczej. Eliminuje to następujące 

niebezpieczeństwa: 

• niszczenie kopert z głosami na drodze pocztowej pomiędzy wyborcą a komisją (atak 

dotyczy tych okręgów, gdzie przeciwnik tradycyjnie zdobywa  przewagę) 

• sprzedaż kopert z niewypełnionymi głosami bądź okazanie kupującemu karty 

wyborczej wypełnionej w żądany sposób.   

 

Poza wspomnianymi wyżej czynnikami dochodzi czynnik ekonomiczny: koszt 

przesłania kopert wyborczych, oraz koszt wprowadzenia danych do systemu.     

 

Głosowanie korespondencyjne drogą elektroniczną związane jest z koniecznością 

ukrycia głosu przed komputerem, z którego wysyłany jest głos,  przed węzłami 

pośredniczącymi, wreszcie  przed serwerem komisji wyborczej. W związku z tym kluczowym 

elementem budowanego systemu jest sposób takiego kodowania głosu, by spełnić 

wspomniane wyżej warunki tajności. 

 

W przypadku głosowania listowego drogą elektroniczną mamy do czynienia z 

połowicznym wykorzystaniem drogi elektronicznej: wyborca otrzymuje pewne informacje 

związane ze składaniem głosu drogą niezależną. Najprostszym rozwiązaniem jest  

przekazanie informacji tą drogą, jaka wykorzystywana jest do przekazania karty wyborczej w 

głosowaniu listownym. W chwili obecnej tego typu podejście wydaje się posiadać bardzo 

wiele praktycznych zalet, ze względu na 

• brak elektronicznej drogi dostarczenia karty wyborczej do wyborcy, gwarantującej 

niemożność przechwycenia karty przez osoby trzecie, 

• brak możliwości uwierzytelnienia odbiorcy na drodze elektronicznej. 

 

Przekazywanie głosu na drodze elektroniczej posiada następujące zalety: 

• natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia głosu, 

• możliwość zastosowania technik redundancji w przekazywaniu głosu,   



• możliwość zastosowania techniki  odwoływania głosu bądź sprzedaży głosów 

nieważnych.   

Stan technologii: 

• istnieją rozwiązania realizujące wszystkie warunki bezpieczeństwa i już  

zaimplementowane (pierwsze użycie takiego systemu odbędzie się jesienią 2011 w USA, 

technologia pochodzi z PWr), 

• anonimowość wyborcy zależy od bezpieczeństwa algorytmu kryptograficznego. 

 

Głosowania na drodze czysto elektronicznej 

W odróżnieniu od poprzedniej metody głosowanie w pełni na drodze 

elektronicznej wymaga budowy  dużo bogatszego i bardziej zaawansowanego systemu. 

Warunkiem koniecznym jest możliwość uwierzytelniania wyborcy na drodze czysto 

elektronicznej. Zasadnicza trudność to rozpoznanie czynności wyborcy, może być to 

rozwiązane przez systemy oparte o:   

• urządzenie kryptograficzne posiadane przez wyborcę (karta wyborcza, również 

zaimplementowana np. w dowodzie osobistym), 

• przez wiedzę wyborcy (np. kody w systemach Surevote). 

Jest to realizowalne w chwili obecnej, przynajmniej pod względem możliwości 

technicznych. Zdecydowanie gorzej może być z realizacją w Polsce ze względu na 

ograniczone kompetencje do prowadzenia trudnych projektów. Systemy takie muszą być 

bowiem zrealizowane z wyjątkową starannością techniczną. 

 

Pod względem własności systemu wyborczego proponowane rozwiązania są 

rozszerzeniem schematów związanych z przekazywaniem głosu drogą elektroniczną. W 

szczególności możliwa jest realizacja systemów typu E2E, gdzie bezpieczeństwo nie zależy 

od zaufania do sprzętu kryptograficznego. Także możliwa jest taka konstrukcja protokołu, by 

sposób wypełniania elektronicznej karty wyborczej posiadał analogie z życia codziennego. 

Stan technologii: 

• jakkolwiek brak jest zrealizowanych implementacji, problemy merytoryczne wydają się 

pokonane, 

• bezpieczeństwo systemu jest typu E2E, nie zależy od zaufania do żadnego podmiotu, 

w tym do  podmiotów dokonujących oceny rozwiązań elektronicznych, 

• możliwe jest zastosowanie technik weryfikacji mających charakter dowodów z wiedzą 

zerową dokonywanych przed sądami wyborczymi. W takim przypadku rozmiar materiału 

publikowanego w celu weryfikacji jest ograniczony i wymagany jest interaktywny udział 

komisji wyborczej w celu weryfikacji poprawności. Co więcej,   po zniszczeniu 



odpowiedniego materiału kryptograficznego  (po zakończeniu okresu protestów wyborczych) 

nie ma możliwości prowadzenia weryfikacji wyników. Zapobiega to kryptoanalizie w celu 

złamania tajności, szczególnie w przyszłości.      

6. Czynniki ryzyka i rekomendacje do do trybu wprowadzania 

Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzaniem systemów e-government w Polsce 

wskazują na szereg czynników ryzyka: 

Zamówienia publiczne   

Realizacja zamierzeń w zakresie e-demokracji wymagać będzie wdrażania 

pomocniczej infrastruktury. W takim przypadku prowadzenie postępowania przetargowego w 

normalnie stosowanym trybie, może prowadzić wprost do utworzenia systemu, który nie ma 

jakiejkolwiek praktycznej wartości. Podstawowe niebezpieczeństwa to: 

• trudność w sformułowaniu dokładnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

uwzględniającej  wszystkie możliwe krytyczne wady systemu, 

• nikła znajomość tematu wśród zamawiających a więc i przypadkowe rozstrzygnięcia, 

• niewielka liczba dobrych przykładowych implementacji, 

• ostrożność przemysłu w inwestowaniu w tej dziedzinie wywołana negatywnymi 

doświadczeniami z zamawiającymi i wysokim stopniem ryzyka.    

Rekomendacja: 

wszelkie procedury przetargowe i projektowanie systemu powinno być oparte na 

formule wypracowanej przez NIST i mieszczącej się w trybie przetargu w formie konkursu. 

Procedura ta powinna spełniać następujące warunki: 

• konkurs powinien być otwarty, z udziałem zespołów zagranicznych, 

• konkurs powinien być wieloetapowy, na każdym etapie powinna być ograniczana lista 

zespołów przechodzących do następnego etapu, 

• szczegóły rozwiązań powinny być publicznie dostępne, rozwiązania typu „black-box” 

o nieweryfikowalnych własnościach automatycznie powinny być eliminowane z konkursu, 

• przedkładane rozwiązania powinny podlegać analizie nie tylko przez jury, ale przede 

wszystkim konkurencji oraz osób trzecich, 

• konkursy powinny być ogłaszane albo na zamknięte komponenty (takie jak to 

miało miejsce w przypadku konkursów NIST na algorytmy kryptograficzne), lub też 

metodą top-down.     

 

Rozwiązania wyspowe i rywalizacja między organiami władzy 

Permanetna sytuacja braku współpracy pomiędzy organami samorządowymi a 

administracją państwową jak również resortowość rozwiązań może doprowadzić do 



blokowania wdrażania nowoczesnych rozwiązań czy wykorzystania już wypracowanych. 

Zagrożeniem jest rywalizacja pomiędzy władzami reprezentującymi różne opcje polityczne – 

blokowanie rozwiązań może być spowodowane chęcią uniemożliwienia odniesienia sukcesu 

przez konkurentów politycznych. W przypadku kontrolowania resortów przez różne 

ugrupowania polityczne do głosu może dojść konkurencja pomiędzy rządzącymi. 

 

Rekomendacja: 

techniczna realizacja projektów tego typu powinna w jak największym stopniu być 

oddzielona od warstwy politycznej. W państwie niemieckim w takiej sytuacji próbuje się 

przekazywać określone zadania instytucjom pozarządowym i niezależnych od aktualnej gry 

politycznej jednak uzależnionych finansowo od powodzenia realizacji projektów i ich 

końcowej użyteczności. 

 

Prymat bieżących interesów politycznych  

podejmowanie prób rozszerzenia zakresu e-demokracji może napotkać na silny 

sprzeciw części środowisk politycznych. Wynika to z dwóch przyczyn: 

• spodziewane pogorszenie udziału w organach przedstawicielskich poprzez 

dopuszczenie do głosu wyborców efektywnie wykluczonych dotychczas z życia politycznego 

a posiadających inne preferencje polityczne, 

• zwiększenie efektywności kontroli przez wyborców. 

 

Rekomendacja: 

e-demokrecję należy wprowadzać poczynając od obszarów stosunkowo najmniej 

kontrowersyjnych dla władz politycznych a jednocześnie o dużym znaczeniu praktycznym, 

takich jak konsultacje w sprawach infrastrukury lokalnej. 

 

Horyzont czasowy i skala rozwiązań    

Kadencyjność władz politycznych i kilkuletni horyzont planów politycznych utrudnia 

realizację planów informatyzacji, zwykle związanych z perspektywą znacznie dłuższą. 

Decydenci nie są nastawieni na realizację planów, które bieżąco przynosząc koszty i 

powodując znaczy wysiłek, przynoszą efekty dopiero w czasie kadencji następców. Dlatego 

prefereowane są projekty krótkoterminowe. Powoduje to istotne zawężenie możliwości. 

 

Rekomendacja: 

proces wprowadzania e-demokracji powinien być wieloetapowy i rozpoczynać się od 

budowy uproszczonych rozwiązań, jednak realizujących w poprawny sposób określone, być 



może ograniczone potrzeby. Rozwiązanie powinno być jednak tak pomyślane, by stanowiło 

po „upgrade-owaniu” element większej całości. 

 

Przykładem tego typu strategii jest realizacja informatyzacji sądownictwa w Polsce, 

którą rozpoczęto od elektronizacji elektronicznego postępowania upominawczego. 

Zakończyło się to spektakularnym sukcesem w zakresie zwiększenia liczby spraw 

procedowanych w trybie upominawczym. Inna strategia – elektroniczna skrzynka podawcza 

z użyciem kwalifikowanego certyfikatu – to przykład monumentalnego rozwiązania o 

astronomicznych kosztach o zerowej użyteczności (dane podawane przez UM Wrocławia 

mówią o  10  na  2.000.000 spraw załatwionych tą drogą w 2010 roku). 

Strategia etapowa została przyjęta przez rząd duński, gdzie stopień elektronizacji jest 

wyjątkowo powszechny. Jest to jedyne państwo, gdzie powszechnie stosowany jest podpis 

elektroniczny. 

7. Strategiczne priorytety 

Proponowane  jest podejście etapowe, pozwalające na  stopniowe pokonywanie 

trudności, edukację zarówno społeczeństwa jak i wykonawców systemu, oraz jak najszybsze 

uzyskiwanie efektów pozytywnych. 

 

Ścieżka 1 

W pierwszym rzędzie wskazana byłaby budowa rozwiązań pozwalających na: 

• realizację wysłuchań publicznych, 

• konsultacje społeczne w trybie elektronicznym, 

• procedowanie uchwał po zebraniu określonego poparcia wyborców.   

 

Rozwiązania te mogłyby być w miarę niezależne od polityki Państwa jako całości. Z 

drugiej strony, pewne elementy systemu mogłyby zostać znacząco przyspieszone w 

przypadku postępu prac związanych dostarczeniem narzędzi do komunikacji elektronicznej z 

obywatelem. Na najbliższą przyszłość nie widać jednak perspektyw uruchomienia takich 

narzędzi.   

 

W związku z tym w ograniczonym stopniu będzie można zapewnić anonimowość 

obywateli (tam gdzie jest ona potrzebna) i niezaprzeczalność czynności. Konsekwentnie, 

procedury te powinny być ograniczone do roli pomocniczej. 

 

Problemami do rozwiązania są: 

• uwierzytelnianie obywatela przy logowaniu do systemu 



• podpisywanie dokumentów 

W obu przypadkach można wykorzystać rozwiązania typu EPUAP oparte o centralny 

serwer, jednak wykorzystujące już takie techniki jak ograniczona identyfikacja i podpis 

sektorowy. 

Ścieżka 2 

Nie mniej  istotny jest rozwój analogicznych mechanizmów w organizacjach 

pozarządowych, w lokalnych społecznościach. Tu rozwój będzie w większym stopniu 

determinowany przez ofertę techniczną dominujących dostawców (Google, … ) niż przez 

inicjatywy ze strony lokalnej społeczności. 

 

Niemniej jednak powtórne użycie prostych narzędzi i systemów zrealizowanych dla 

celów publicznych może stanowić bodziec rozwoju. W drugą stronę możliwy jest transfer idei 

i zaawansowanych rozwiązań. 

 

Wpływ lokalny na rozwój sytuacji na tej ścieżce będzie jednak ograniczony.   

 

Ścieżka 3 

 

Ponieważ procedury wyborcze i wiele z procesów demokracji regulowanych jest na 

szczeblu centralnym, rola regionu w tym względzie musi się ograniczyć do współpracy i 

realizacji celów wyznaczonych po samorządowej stronie „linii demarkacyjnej”. 

 



C. e-Kultura - Mateusz Błaszczyk 

Niniejsze opracowanie jest autorską wypowiedzią wykonaną na potrzeby opracowania 

„Diagnozy w zakresie społeczeństwa informacyjnego” realizowanego jako działanie projektu 

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020” 

(POKL.08.02.02-02-002/10) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata 2007-

2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, 

Poddziałanie 8.2.2. Regionalne strategie innowacji.  

Głównym celem prezentowanej ekspertyzy jest ukazanie, w kontekście regionalnym 

Dolnego Śląska,  nowych zjawisk i przemian zachodzących w kulturze spowodowanych 

upowszechnianiem technologii teleinformatycznych i rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego. Na wstępie zastrzec jednak trzeba, że selekcja podejmowanych zagadnień i 

sposób ich ujęcia jest odbiciem pewnego indywidualnego postrzegania omawianych kwestii i 

odzwierciedleniem opinii autora. W żadnym wypadku opracowanie to nie może być 

traktowane jako kompleksowe i wszechstronne omówienie tematu.  Co więcej, można 

przyjąć, że przynajmniej niektóre prezentowane tezy i sądy mogą być kontrowersyjne. Jest to 

poniekąd zabieg celowy, służący pobudzeniu pewnej refleksji nad funkcjonowaniem 

współczesnej kultury i instytucji kulturalnych w województwie.  

 

W przedstawianych tu rozważaniach pojęcie „kultura” rozumiane będzie w zawężonym 

znaczeniu, innym niż właściwe dla antropologii, socjologii czy pokrewnych nauk o kulturze. 

Bliższe będzie potocznemu rozumieniu tego terminu, jako całokształt materialnych i 

niematerialnych wytworów działalności człowieka, szczególnie to wartościach artystycznych, 

historycznych czy integrujących zbiorowości ludzkie. Podkreślić jednak należy, że nawet z 

tak nakreślonej dziedziny kultury wyłączone zostaną takie elementy jak nauka, ideologia, 

religia, technologia itp. Przyjęta operacjonalizacja inkryminowanego pojęcia podyktowana 

jest nie tylko złożonością i obszernością problematyki kultury, która nie jest możliwa do 

ogarnięcia w tym opracowaniu, ale przede wszystkim tym, że zbieżna jest ona z 

rozumieniem przyjętym w polityce kulturalnej realizowanej przez instytucje państwowe, 

samorządowe oraz organizacje pozarządowe.  

Z kolei przez społeczeństwo informacyjne rozumieć należy pewną nową formę 

organizacji społecznej, zwaną też społeczeństwem ponowoczesnym. W teoriach rozwoju 

społecznego rozumie się je jako kolejny, po społeczeństwie przemysłowym / nowoczesnym 

etap przeobrażeń tworzących jakościowo nowe, odmienne od poprzednich formy organizacji 

struktur gospodarczych, społecznych, politycznych, przestrzennych czy funkcjonalnych, wraz 

z towarzyszącymi im przemianami sposobów życia. Kluczowymi dobrami organizującym taką 

formą społeczeństwa stają się informacja i komunikacja umożliwiająca obrót nią. 



Szczególnymi wartościami w społeczeństwach informacyjnych staje się dostęp, 

przetwarzanie i wytwarzanie informacji. Możliwości konsumpcji informacji są zatem jednym z 

podstawowych czynników stratyfikacyjnych, które z jednej strony budują podziały społeczne, 

z drugiej zaś determinują kompetencje funkcjonowania jednostek we współczesnym świecie 

oraz określają zasoby kapitału ludzkiego.  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest w oczywisty sposób determinowany 

postępem technologicznym i upowszechnieniem technologii tele-informacyjnych, cyfrowych 

czy multimedialnych.  

 

Zachodzące zmiany dotykają także kultury, która staje się przede wszystkim dobrem 

konsumpcyjnym. W coraz większym stopniu obrót wytworami kultury staje się także obrotem 

właściwym dla informacji – poprzez nowoczesne media, w tym przede wszystkim internet. 

Wydaje się, że można wskazać na trzy podstawowe determinanty dostępności do kultury: 

kompetencje związane ze stylem życia, możliwości ekonomiczne oraz (w znaczniej mierze 

związaną z tym) dostępność do technologii umożliwiających korzystanie ze 

zinformatyzowanych zasobów kulturowych. 

Ogólnopolskie badania zrealizowane w 2009 roku w ramach Diagnozy Społecznej 

(Diagnoza 2009) wskazują, że ogółem w Polsce komputer we własnym domu występował w 

ponad 60% gospodarstw i u prawie 70% Polaków w wieku powyżej 16 roku życia27. 

Ciekawostką jest upowszechnianie się komputerów przenośnych, obecnych w co czwartym 

gospodarstwie. Jednakże aż 17% respondentów cytowanych badań nie korzysta z 

komputera, mimo że znajduje się on na wyposażeniu ich gospodarstw domowych. 

Czynnikami wyłączającymi z korzystania z komputera jest wiek (niskie odsetki 

korzystających z komputera odnotowano zwłaszcza w kategorii osób powyżej 65 roku życia), 

niski poziom wykształcenia, praca w rolnictwie, status emeryta bądź rencisty. Częściej z 

komputera nie korzystają też mieszkańcy wsi i małych miasteczek.  

Dostęp do Internetu deklarowano w nieco ponad połowie gospodarstw domowych 

(51%), co przekłada się na około 60% osób mających dostęp do tej sieci. Warto podkreślić, 

że tylko w co setnym przypadku jest do dostęp bez stałego łącza, za pomocą modemów i 

dostępu „wdzwanianego”. Z cytowanych danych wynika, że obecnie odsetek „domowych” 

komputerów z połączeniem do internetu wynosi 85%. Autorzy raportu zauważają, że aż 13% 

respondentów w ogóle nie korzysta z dobrodziejstw sieci mimo tego, że mają w domu 

komputer przyłączony do Internetu. Przyczyny tego stanu rzeczy należy doszukiwać się z 

jednej strony w dość powszechnym braku odpowiednich kompetencji, umiejętności 

korzystania z informacji znajdujących się w Internecie, z drugiej zaś z niedostatku wiedzy na 

                                                
27

 Różnica w odsetkach wynika z faktu, że duża część gospodarstw zamieszkiwana jest 

przez więcej niż jedną osobę w wieku 16+ lat.  



temat tego, do czego może się komputer przydać. Podkreślić też należy, że wyniku 

omawianych tu badań ujawniły, iż aż 10% gospodarstw korzysta z internetu mobilnego, 

dostarczanego przez operatorów sieci komórkowych, choć zazwyczaj wynika to nie tyle z 

potrzeby mobilnego korzystania z sieci, ale z braku technicznych możliwości zainstalowania 

innego rodzaju łącza.  

Podobnie powszechny stał się także dostęp do telewizji satelitarnej i kablowej, która 

dostępna jest w 6 na 10 domostw. Zbliżony odsetek gospodarstw posiada odtwarzacz DVD. 

Coraz częściej w domach goszczą także nowoczesne odbiorniki telewizyjne (LCD lub 

plazmowe), nie ma jednak danych pozwalających powiedzieć na ile gospodarstwa domowe 

przygotowane są na wprowadzenie telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T. Wedle 

przywoływanego badania w 2009 roku z telefonów komórkowych korzystało blisko 80% osób 

w wieku 16 i więcej lat.  

Na tle kraju województwo dolnośląskie pod względem korzystania z nowych technologii 

teleinformatycznych plasuje się powyżej przeciętnej. Z komputera korzysta blisko 59% 

Dolnoślązaków (wobec 55% mieszkańców Polski), z internetu 54% (51% ogółu Polaków), z 

telefonii komórkowej blisko 83% (vs 79% ogółu). Z wszystkich tych technologii jednocześnie 

korzysta co drugi mieszkaniec regionu (49,5%), dla ogółu mieszkańców kraju wskaźnik ten 

wynosi 46,6%. Pamiętać jednak należy, że – podobnie jak w całej Polsce - mamy do 

czynienia z dużymi zróżnicowaniami wewnątrz województwa, tak względem rodzaju i miejsca 

zamieszkania, jak i cech społeczno-demograficznych. Nie jest jednak celem analizowanie 

tych zróżnicowań w tej pracy, tym bardziej, że dokładniejsze dane znaleźć można w 

omawianym raporcie. Przywołać można jednak wynika badań zrealizowanych we Wrocławiu, 

które wskazują, że szerokopasmowy dostęp do internetu miało 82% gospodarstw domowych 

zajmowanych przez osoby w wieku 15-65 lat, telewizję satelitarną lub kablową 77%, 

odtwarzacz DVD 67%, komputer stacjonarny 62% a przenośny 53% (M. Błaszczyk, S.W. 

Kłopot, 2010). Badania te przynoszą też informację, że umiejętność obsługi komputera 

(korzystanie z programów biurowych, poczty e-mail, przeglądania stron www) deklarowało 

około ¾ wrocławian w wieku 15-65 lat. Natomiast dane z Diagnozy Społecznej 2009 

pokazują, że przy bardziej złożonym pomiarze wskaźnik umiejętności obsługi komputera dla 

mieszkańców Dolnego Śląska wynosi 57,1% wobec 56,3% dla całej Polski zaś wskaźnik 

określający wszechstronność korzystania z Internetu dla województwa 56,8% a wśród ogółu 

Polaków – 57,2%. 

 

Jak wspomniano wcześniej drugim – obok dostępności technologicznej, którą 

interpretować można w kategoriach rozwoju społeczeństwa informacyjnego – czynnikiem 

określającym możliwości korzystania z kultury są uwarunkowania ekonomiczne, czyli 

sytuacja finansowa osób/gospodarstw domowych. Z badań socjologicznych wynika, że 



kultura staje się pierwszą sferą cięć wydatków w domowych budżetach. Wrocławska 

diagnoza problemów społecznych ujawnia, że w ciągu roku poprzedzającego badanie w 

około 17% gospodarstw brakowało pieniędzy na wydatki związane z rozrywką i kulturą (M. 

Błaszczyk, S.W. Kłopot 2010), w tym 3% respondentów twierdziło, że mają stałe problemy z 

zaspokajaniem tego rodzaju potrzeb. Dla porównania – problemy dotyczące sfinansowania 

edukacji dotyczyły ok. 5% gospodarstw, ponoszenia kosztów leczenia – 9%, wydatków na 

żywienie – 8% a ponoszenia opłat czynszowych i związanych z eksploatacją mieszkania – 

15%. Zauważyć można przy tym wyraźną prawidłowość: im niższe dochody tym częstsza 

rezygnacja z finansowania potrzeb kulturalno-rozrywkowych.  

Dokładniejsze informacje przynosi ogólnopolska Diagnoza Społeczna (Diagnoza 

2009). Z zakupu książek rezygnował co piąty Polak (20%). Podobnie rzecz miała się ze 

spowodowaną względami finansowymi rezygnacją z wyjścia do kina oraz zakupu prasy. 

Około 17% zmuszonych było zaniechać wizyty w teatrze, filharmonii, operze, operetce bądź 

na koncercie a blisko 13% - z odwiedzenia muzeum. Warto w tym miejscu zająć się trzecią 

determinantą, dotyczącą stylu czy sposobu konsumpcji kultury. Trzeba bowiem dodać, iż 

bardzo wysokie odsetki osób w ogóle nie są zainteresowane pewnymi formami uczestnictwa 

w kulturze: dla przykładu potrzeby chodzenia do muzeów czy teatrów i innych instytucji 

kultury nie ma odczuwa blisko 45% ogółu, wyjścia do kina – 28% a nabywania książek – 

16%. Znamienne, że około 13% gospodarstw domowych w Polsce nie ma żadnych 

woluminów w domowych księgozbiorach.  

Osoby niezainteresowane uczestnictwem w takich formach kultury jak przedstawienia 

teatralne, operowe lub operetkowe, koncerty, wystawy a nawet czytanie książek zazwyczaj 

swój czas wolny poświęcają głównie na oglądanie telewizji. Wyniki pomiarów ujawniają silną 

zależność między wskaźnikami wyrażającymi tak zwany poziom cywilizacyjny a czasem 

oglądania telewizji. Generalnie na przykład im niższy poziom wykształcenia tym przeciętnie 

więcej czasu spędza się przed odbiornikiem. Podkreślić przy tym trzeba także, że w coraz 

większym stopniu rośnie rola Internetu jako nośnika treści kulturowych, który to powoli 

zaczyna zastępować i wypierać tradycyjne formy konsumpcji dóbr kulturowych. Według 

danych z Diagnozy Społecznej w 2009 roku cyfrowe (internetowe) wydania prasy czytało 

30% badanych, telewizję przez Internet oglądało  14% a do ściągania muzyki lub filmów 

przyznawało się 23% ankietowanych.  

Badania wykonywane we Wrocławiu pokazują zainteresowanie różnymi formami 

uczestnictwa w kulturze udostępnionej w systemie konsumpcji zbiorowej. Zebrane wyniki 

prezentuje poniższa tabela: 



 
TABELA: Deklarowana przez badanych częstotliwość uczestnictwa w różnych formach spędzania 

wolnego czasu poza domem rodzinnym. 

Proszę powiedzieć, jak 
często  

wcale rzadziej 
raz – dwa 

razy 
w roku 

kilka razy 
w roku 

2-3 razy 
w miesiącu 

raz 
wtygodniu 

lub częściej 

Ogółem 
(N) 

chodzi koncerty muzyki 
rozrywkowej 

38,9% 22,0% 19,4% 16,0% 3,2% 0,4% 4912 

chodzi na koncerty muzyki 
poważnej 

54% 23,1% 15,5% 6,3% 1,2% 0,3% 4912 

chodzi do klubów, pubów, 
kawiarni  

22% 9,7% 13,2% 21,5% 25,4% 8,0% 4912 

stołuje się restauracji, 
punktach 
gastronomicznych 

26% 9,7% 13,2% 20,2% 21,1% 9,3% 4912 

chodzi do kina 18% 11,9% 17,1% 37,5% 14,2% 1,4% 4910 

chodzi do teatru, opery, 
filharmonii 

37% 22,9% 20,5% 15,8% 3,0% 0,3% 4910 

uczestniczy w imprezach 
masowych, festynach itp.  

33% 22,3% 25,0% 17,0% 2,7% 0,3% 4911 

odwiedza muzea. galerie, 
wernisaże  

39% 24,9% 21,3% 12,1% 2,0% 0,3% 4909 

uczestniczy w różnych 
kursach, warsztatach itp. 
nie związanych z pracą 

57% 18,8% 15,7% 5,2% 1,9% 1,1% 4907 

chodzi na imprezy 
sportowe (jako widz) 

47% 18,6% 17,4% 12,4% 4,1% 0,8% 4909 

chodzi (z dziećmi) na 
imprezy, festyny, warsztaty 
dla dzieci 

70% 7,0% 10,8% 8,8% 2,8% 0,8% 4784 

chodzi (z dziećmi) 
w miejsca zabaw dla 
dzieci, świetlice 

69% 5,8% 9,7% 4,9% 5,3% 5,5% 4784 

bywa w zoo, ogrodzie  
botanicznym 

22% 26,0% 32,0% 16,6% 3,2% 0,6% 4903 

bywa w centrach 
handlowych  

9% 4,7% 12,8% 19,5% 40,8% 13,4% 4909 

korzysta z sal 
gimnastycznych, centrach 
sportowych, basenów 

40% 12,2% 15,8% 12,2% 11,5% 8,8% 4905 

uczestniczy w zawodach  
itp. imprezach sportowych 

65% 11,3% 15,1% 5,3% 2,3% 1,1% 4894 

źródło: M. Błaszczyk, S.W. Kłopot, G, Kozdraś 2010.  

 

Niskie jest też zainteresowanie ofertą domów kultury  We Wrocławiu zainteresowanych 

(choćby i deklarujących potencjalne zainteresowanie) korzystaniem z zajęć w tych 

instytucjach było 7% ogółu gospodarstw, około 13% tych gospodarstw, w których są dzieci 

na utrzymaniu (M. Błaszczyk, S.W. Kłopot 2010).  

Analizując powyższe dane J. Pluta wyodrębnił kilka zasadniczych stylów życia 

wiążących się z formami uczestnictwa w kulturze (J. Pluta 2010). Wśród nich znalazły się 

między innymi uczestnictwo w kulturze wysokiej (uczęszczanie na koncerty muzyki 

poważnej, chodzenie do teatru, opery, filharmonii, odwiedzanie muzeów, wernisaży i galerii), 

rozrywka (uczęszczanie na koncerty muzyki rozrywkowej, chodzenie do kina), rekreacja 

(chodzenie do zoo, na imprezy sportowe jako widz, bywanie na imprezach masowych, 

festynach) czy hobby (uczestnictwo w kursach, warsztatach i zajęciach niezwiązanych z 



pracą zawodową). Wyniki opracowania wskazują, że największą popularnością z 

wymienionych cieszy się rozrywka (wartość skonstruowanego wskaźnika wynosi 1,7 na 

pięciopunktowej skali), mniejszą rekreacja (1,3), kultura wysoka (2,2) czy hobby (0,8). 

Szczególnie niska wartość tego ostatniego stylu uczestnictwa w kulturze wydaje się być 

spowodowana przede wszystkim małym upowszechnieniem zbiorowych (kolektywnych) form 

realizacji zainteresowań i hobby. Jako odniesienie można wskazać, że style życia związane 

z „clubbingiem i gastronomią” (czyli popularne chodzenie „na piwo” lub do restauracji) 

osiągnęły wartość 2,3, bywanie w centrach handlowych 3,2 a aktywne uprawianie sportu – 

1,2.  

Oparte na tych badaniach analizy zamieszone w pracy „Stare i nowe problemy 

wielkiego miasta” (M. Błaszczyk, S.W. Kłopot, J. Pluta 2010) pokazują na silne zależności 

między poszczególnymi formami spędzania czasu wolnego. Oznacza to, że uczestnictwo w 

kulturze jest wpisane w szerszy sposób życia, dotyczący aktywnego i kolektywnego 

spędzania czasu wolnego. Bywanie na koncertach, w kinie, muzeach, teatrze itp. idzie w 

parze z korzystaniem z pubów, klubów czy restauracji, uprawianiem sportu itd. Konsumenci 

dóbr kultury rekrutować będą się przede wszystkim właśnie z tej kategorii. Drugi sposób 

spędzania czasu wolnego koncentruje się wokół domu i rodziny, obejmuje takie zachowania 

jak odpoczynek w domu, spędzanie czasu z rodziną, obcowanie ze znajomymi i przyjaciółmi 

w zaciszu własnych czterech ścian. W końcu trzeci wyróżniony na podstawie wyników badań 

typ obejmuje takie działania jak kultywowanie praktyk religijnych czy uprawianie działki. Z 

badań wynika, że aktywny styl życia obejmuje około 35% mieszkańców Wrocławia w wieku 

15-64 lata. Ten wzorzec kultywują przede wszystkim osoby młode (do 35 lat), bez dzieci, 

dobrze lokujący się na rynku pracy (o wysokich kompetencjach i wykształceniu, pracujący w 

zawodach umysłowych ) i ponadprzeciętnych dochodach. W pozostałych dwóch typach 

sposobów życia korzystanie z oferty instytucji kultury jest co najwyżej sporadyczne, przy 

czym w typie nazywanym przez Autorów „tradycyjnym-biernym” mamy do czynienia z 

odbiorem dóbr kultury konsumowanych w domu (oglądanie TV czy filmów na DVD, czytanie 

książek, prasy, słuchanie muzyki), to w typie „wycofanym” przejawy aktywności kulturalnej są 

bardzo niskie.  

Przytoczone wyniki odnoszą się co prawda do Wrocławia, w którym, choćby z uwagi na 

rozwinięty system konsumpcji zbiorowej sytuacja wydaje się być korzystniejsza niż w innych 

częściach województwa, szczególnie w porównaniu do małych miejscowości, to jednak 

zasadnicze ujawnione trendy wydają się zasadniczo trafne dla całej populacji Polski. Wynika 

z nich, że zainteresowanie konsumpcją dóbr kulturowych jest społecznie limitowane i – 

stosując pewną generalizację – dotyczą tylko niektórych kategorii społecznych. Znaczna 

część populacji (a nawet większość) wyłączona jest z konsumpcji przynajmniej dużej części 

dóbr kultury nie tyle z powodów ekonomicznych czy wynikających z ograniczonej 



dostępności (braku oferty, odpowiedniego wyposażenia, barier czasowych czy 

przestrzennych), ale z powodu braku zainteresowania, czyli nie wykształconych nawyków i 

kompetencji do ich obioru. Podkreślić trzeba, że te trzy czynniki są ze sobą ściśle związane. 

Dane Diagnozy Społecznej ujawniają między innymi, że internauci dalece częściej 

konsumują kulturę niż ci, którzy internetu nie używają. W ciągu miesiąca poprzedzającego 

dokonanie pomiaru w 2009 r. w kinie, teatrze lub na koncercie było ok. 39% użytkowników 

sieci wobec tylko 8% nie korzystających z Internetu. Same różnice w charakterystykach 

społeczno-demograficznych (takich jak wykształcenie, wiek, sytuacja materialna, kategoria 

zawodowa itd.) tych dwóch kategorii nie wydają się w pełni tłumaczyć tych różnic. 

Wnioskować raczej można, że zmiana społeczna związana z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego kształtuje pewne cechy społeczne i kompetencje cywilizacyjne, których 

istotnym elementem jest między innymi właśnie konsumpcja kultury. Studium publiczności 

festiwalu Jazz nad Odrą wskazuje, że owe zainteresowania i kompetencje, szczególnie w 

zakresie tak zwanej kultury wyższej, wynoszone są przede wszystkim w domu rodzinnym 

bądź kształtowane w młodzieżowych grupach rówieśniczych (I. Pietraszewski 2010). W tym 

kontekście zwrócić należy na szczególną rolę edukacji kulturalnej odbywającej się na 

poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

 

Skuteczna edukacja kulturalna, obejmująca upowszechnienie dóbr kultury i wyrobienie 

umiejętności oraz nawyków do jej przyswajania wymaga trzech podstawowych czynników: 

zasobów, technicznych możliwości ich reprodukcji / udostępnienia oraz kompetencji ludzkich. 

Wydaje się jednak, że każdy z owych elementów tej układanki cierpi na spore niedostatki. 

Technologie cyfrowe i multimedialne pozwalają teoretycznie na dotarcie z ofertą kulturalną, 

przynajmniej w znacznym zakresie, w praktycznie każde miejsce. Tym samym uczniowie w 

szkolnych ławach mogą obcować z prawie nieograniczoną spuścizną kulturową. Pierwszą 

barierą jest jednak brak odpowiednich zasobów, które mogą zostać wykorzystane. Pomijając 

kwestie praw majątkowych i intelektualnych ograniczających możliwości reprodukcji dóbr 

kultury zwrócić należy uwagę na to, że proces cyfrowego ich udostępniania dopiero się 

zaczyna. Przede wszystkim zwiększa się oferta liczba i oferta bibliotek cyfrowych. W 

kontekście prezentowanych tu rozważań zwrócić uwagę należy na Bibliotekę Cyfrową 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w której znaleźć można zbiór zarchiwizowanych i 

zdigitalizowanych regionaliów.  Dużo gorzej przedstawia się regionalna udostępniona w 

formie cyfrowej innych dóbr kultury regionalnej. Wirtualny spacer na przykład po Muzeum 

Narodowym we Wrocławiu czy Zamku Książ trudno nawet nazwać namiastką rzeczywistego 

zwiedzania – zastosowane rozwiązania technologiczne i jakoś internetowej prezentacji (nie 

mówiąc już o prezentowanym zasobie) pozostają daleko w tyle za tym, co oferuje bodaj 

wiodący w tej dziedzinie Google Art Project, w którym zaprezentowano zbiory kilkunastu 



światowych muzeów. Nieco lepiej wygląda już na przykład wirtualna wycieczka po Kościele 

Pokoju w Świdnicy czy wrocławskim ratuszu, ale z drugiej strony większość nawet 

najcenniejszych i najbardziej interesujących obiektów zabytkowych w regionie nie ma takiej 

prezentacji, czasem brak nawet oficjalnej strony internetowej prezentującej takie obiekty.  

Poważniejszą jak się jednak wydaje barierą jest brak odpowiedniego sprzętu 

pozostającego na wyposażeniu szkół. Trudno jednak bez dokładnych danych i pogłębionych 

studiów oszacować skalę takiego zapóźnienia ani jego realnego wpływu na ograniczenie 

możliwości wykorzystywania nowoczesnych form reprodukcji dóbr kultury w szkołach. 

Podobnie rzecz ma się z kompetencjami nauczycieli, którzy mogliby wprowadzać takie 

sposoby i treści w proces dydaktyczny i wychowawczy. Powszechne doświadczenia 

pokazują, że technik multimedialnych używa się co najwyżej w nauczaniu języków obcych, a 

i to w ograniczonym sensie. Brak jest dobrych praktyk, które pokazywałyby możliwości 

wykorzystywania i transfer doświadczeń w wykorzystywaniu nowoczesnych technik 

multimedialnych w kształceniu, szczególnie zaś w edukacji regionalnej i budowaniu postaw 

kreujących popyt na kulturę.  

 

Przemiany związane z formowaniem się społeczeństwa informacyjnego czy 

ponowoczesnego powodują także istotne zmiany w samym sposobie odbioru, a właściwej 

powiedzieć konsumpcji kultury. Nowe technologie budują nowe postawy i związane z nimi 

oczekiwania oraz formy uczestnictwa w kulturze. W pewnej mierze wiąże się to z 

upowszechnieniem dóbr kultury, ich umasowieniem i komercjalizacją. Obecnie tradycyjne 

formy przekazów kulturowych stają się przestarzałe i mało pociągające. Mało kogo są w 

stanie zaciekawić konwencjonalne prezentacje eksponatów zamkniętych w gablotach do 

widać też trend odchodzenia do lamusa choćby typowych przedstawień teatralnych 

odgrywanych na scenach zamkniętych w murach teatrów.  

Przy okazji zauważyć należy, że jeszcze nigdy nie tworzenie dóbr kulturowych nie było 

tak proste i powszechnie jak obecnie. Twórcą może być każdy i każdy może liczyć na 

masowy odbiór swojej twórczości. Powszechność dostępu do tego typu form kulturowych 

powoduje, że z punktu widzenia odbiorców tworzy się pewna „kulturowa papka”, mimo swej 

różnorodności dość mocno zhomogenizowana, w której trudno odróżnić rzeczy cenne od 

tych nie prezentujących większych wartości. W takiej sytuacji instytucje kultury muszą z 

jednej strony rywalizować o odbiorcę, z drugiej próbować się odróżnić na bogatym rynku 

oferentów dóbr kultury. Realizowane przy tym są dwie (czasem łączone) strategie. Jedna 

polega na wyróżnianiu siebie i swojej oferty poprzez elitarność, produkowanie oferty 

kulturalnej dla „koneserów”. Wiąże się to w oczywisty sposób z zamknięciem dla szerszej 

publiczności. Druga strategia nastawiona jest na modyfikowanie oferty i próbę pozyskiwania 

szerokiej publiczności. W strategii takiej przekaz kulturowy staje się tylko jednym z 



elementów, niekoniecznie najważniejszym, oferty kierowanej do odbiorców. Kultura staje się 

w takim ujęciu pewnym „eventem”, w którym często technologia odgrywa zasadniczą rolę. 

Tego typu praktyki lepiej trafiają do współczesnych odbiorców, dla których – jak już 

wspomniano wcześniej – uczestnictwo w kulturze jest tylko jednym z elementów 

„zmiksowanego” sposobu konsumpcji czasu wolnego. Znamienne, że sale muzeów i galerii 

na co dzień – o ile nie zwita akurat szkolna wycieczka – świecą pustkami (zaś sprzedawane 

w nich wydawnictwa dotyczące prezentowanej sztuki można kupić za symboliczną złotówkę, 

a mimo to nie wydają się znajdować wielu nabywców) zapełniają się podczas tak zwanej 

„nocy muzeów”, podczas której – nie ma co ukrywać – możliwości obcowania ze sztuką są 

raczej ograniczone. Podobnie finansowane z budżetu województwa kina studyjne oferujące 

repertuar nieco inny (chciałoby się powiedzieć „ambitniejszy”) niż w kinowych multipleksach 

– gromadzą na widowni co najwyżej kilu widzów, natomiast karnety na te same filmy 

prezentowane w ramach festiwalu „Era Nowe Horyzonty” rozchodzą się w przedsprzedaży. 

Przykładami praktyk „wychodzenia” poza tradycyjne sposoby udostępniania dóbr kultury jest 

mogą być „wielkie” (plenerowe) przedstawienia Opery Wrocławskiej, realizowany przez Teatr 

Lalek projekt „Bajkobusu” czy też na przykład zorganizowana we Wrocławiu wystawa 

„Europa – to nasza historia” czy „Solidarny Wrocław”. Nowatorską formą oferowania dóbr 

kultury jest także na przykład Mediateka funkcjonująca od kilku lat w stolicy regionu, będąca 

swoistą multimedialną alternatywą dla tradycyjnych bibliotek. W tym jednak przypadku 

postawić można pytanie, czy w dobie upowszechniania treści oferowanych przez Mediatekę 

w Internecie tego typu instytucje nie znalazły się w ślepej uliczce i taka formuła instytucji 

kulturalnych będzie miała swoje miejsce w przyszłości.  

Wymienione przykłady są jednak wciąż raczej wyjątkami niż powszechnością. 

Przyznać należy, że „zwykła” oferta nawet najnowszego wrocławskiego muzeum – zbiorów 

Muzeum Miejskiego w Pałacu Spätgena dla współczesnego odbiorcy może być zwyczajnie 

nudna i pozostaje „w tyle” choćby względem Muzeum Powstania Warszawskiego. W 

minimalnym tylko stopniu wykorzystywane są możliwości multimedialne i cyfrowe, które 

oferuje dostępna dziś technologia. Bardzo ograniczony jest też sposób, w jaki instytucje 

kultury występują w przestrzeni wirtualnej. Wykorzystanie nowych mediów sprowadza się co 

najwyżej do istnienia mało dynamicznej strony w Internecie, czasem też profilu na 

Facebooku, który jednak nie spełnia funkcji aktywnej integracji jakąkolwiek części 

użytkowników tego portalu wokół działań tych podmiotów.   

W tym miejscu można też dodać, że kultura stać może się istotnym elementem 

marketingu terytorialnego uprawianego przez lokalne samorządy.  Na kulturze swoją markę 

usiłuje od pewnego czasu budować Wrocław, czego wyrazem są choćby starania o status 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ale przykłady umiejętnego wykorzystania kultury w 

promocji regionalnej można spotkać także w innych gminach. Wskazać można tu na 



przykład Bolkowa, gdzie na zamkowych murach organizowany jest rokrocznie popularny 

festiwal „gotyckiego rocka” Castle Party – jedna z większych tego typu imprez w Europie.  

 

Innym problemem, szczególnie istotnym na Dolnym Śląsku, jest kwestia ochrony 

dziedzictwa kulturowego. należy podkreślić, że zasoby kulturowe w regionie są największe w 

Polsce, oficjalne rejestry obejmują około 7 tysięcy zabytkowych budowli, parków i zespołów 

urbanistycznych oraz 18,5 tysiąca dzieł sztuki rzemiosła artystycznego. Ta obfitość z jednej 

strony jest oczywistym kapitałem województwa, z drugiej jednak stanowi nie lada problem i 

wyzwanie. Przede wszystkim jest to problem ekonomiczny, dotyczący kosztów utrzymania 

tej spuścizny. Zwrócić uwagę należy, iż często zasoby te są zdewastowane i ich należyte 

odtworzenie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Częściowo udaje się to poprzez 

oddanie obiektów zabytkowych w prywatne ręce, jednak znaczna ich liczba ulega 

permanentnej dekapitalizacji. Drugim problemem jest „kulturowa obcość” prezentowanej 

przez nie tradycji. Powikłane dzieje Dolnego Śląska spowodowały, iż wartości kulturowe i 

historyczne tej spuścizny nie są związane z rodzimą tradycją narodową. Istnieje więc 

konieczność ich „oswojenia” i wpisania w regionalną tożsamość współczesnych 

mieszkańców województwa. Problem jest o tyle złożony, iż dotyczy trudnych spraw tak 

zwanej polityki historycznej, która często jest trudna do pogodzenia z wartościami 

narodowymi, przez co rodzi wiele kontrowersji. Dobrym przykładem ilustrującym to 

zagadnienie może być sprawa przywrócenia historycznej nazwy „Hala Stulecia” jednemu z 

nielicznych dolnośląskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Nazwa ta bowiem nawiązuje do wiktorii armii pruskiej nad wojskami napoleońskimi pod 

Lipskiem – bitwy, w której zginęło około 7000 (3000 dostało się do niewoli) żołnierzy 

Księstwa Warszawskiego, w tym także bohater narodowy, książę Józef Poniatowski. Innym 

przykładem „problemów z historią Dolnego Śląska” może być choćby i to, że w będącej 

narodowym symbolem Bitwie pod Grunwaldem akurat dolnośląskie rycerstwo i książęta 

piastowscy walczyli po „niewłaściwej” stronie. Nie lada problemem jet też kwestia tego, jak 

wpisać w lokalne tradycje związanych z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem laureatów Nagrody 

Nobla, kiedy jeden z nich był zagorzałym nazistą żywo przyczyniającym się do wojennych 

zbrodni.  

Pomijając już kwestie „poprawności polityczno-historycznej” należy zauważyć, że 

często waga i znaczenie zasobów kulturowych obecnych w regionie jest dopiero na nowo 

„odkrywane” i przyznawana jest im należna pozycja. Od niedawno dopiero w dyskursie 

poświęconym Wrocławiowi znalazł się na przykład tak zwany Pałac Królewski (a co za tym 

idzie upowszechnienie informacji, że Wrocław był miastem królewskim), na regionalny 

produkt turystyczno-kulturowy kreowana jest „Dolina Pałaców i Ogrodów” czy też pałace w 



dolinie Bystrzycy. Póki co jednak mamy sytuację, że na przykład w pałacu królewskim w 

Mysłakowicach mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.  

Wydaje się, że niezbędna jest nie tylko polityka odnowy i utrzymywania zasobów 

zabytkowych, ale także sanacja ich kulturowego znaczenia. Wiąże się to między innymi z 

szeroko rozumianą polityką kreowania tożsamości regionalnej, w której historia regionu 

może odgrywać fundamentalną rolę. Oczywiście znowu można zadać pytanie, czy akurat 

najwłaściwszym działaniem w tej materii będzie na przykład finansowanie przez dolnośląski 

samorząd rekonstrukcji Bitwy pod Lutynią, która choć miała kolosalne dla dziejów regionu to 

jednak słabo wpisuje się we współczesne konteksty kulturowe. Natomiast ciekawym i 

godnym uwagi przedsięwzięciem jest produkcja filmów pokazujących losy takich Marianna 

Orańska („Dobra Pani”) czy przygotowywana aktualnie produkcja poświęcona Księżnej Daisy 

Hochberg von Pless. Wydaje się, że właśnie taka forma promocji spuścizny kulturowej 

regionu ma duże szanse skuteczne jej przybliżenie mieszkańcom i stać się osią wokół której 

można integrować regionalną zbiorowość. Problemem pozostaje też kwestia dystrybucji 

takich filmów. Warto też może byłoby zamiast fabularyzowanych dokumentów podjąć próby 

tworzenia kina komercyjnego. Tematów nie powinno zabraknąć – przecież choćby love story 

Elizy Radziwiłłówny i późniejszego króla Prus oraz Cesarza Niemiec Wilhelma I 

Hohenzollerna to doskonały materiał na filmowy scenariusz.  

„Oswajanie” dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, jak i budowanie lokalnej / 

regionalnej tożsamości może (i zapewne powinno) odbywać się także w przestrzeni 

wirtualnej. Warto zainicjować działania pozwalające na inwentaryzację i upowszechnienie 

zasobów cennych kulturowo w Internecie. Wydaje się czymś naturalnym, a jednak nie 

realizowanym uruchomienie projektu kierowanego do młodzieży szkolnej, w którym – 

zgodnie z paradygmatem (koncepcją) web 2.0 – tworzone, integrowane i upowszechniane 

byłyby informacje o lokalnych zabytkach, historii, legendach itp. Obecnie jednak 

społecznościowe formy organizacji dialogu, a przez to oddziaływania (nie tylko w sferze 

kultury) są instytucjom publicznym raczej obce, a przynajmniej nie stosowane. Debata 

publiczna w Internecie organizowana jest zazwyczaj poza podmiotami administracji i 

instytucji publicznych, a bardzo często nawet bez ich udziału. Kwestie te wykraczają już 

daleko poza ramy tego opracowania, więc nie będą tu kontynuowane. 
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D. e-Commerce - Studio Promocji MIT 

1. Cel i zakres opracowania 

Ekspertyza pt. Zastosowanie rozwiązań ICT z dziedziny e-commerce przez 

przedsiębiorstwa woj. Dolnośląskiego wykonana została w ramach projektu 

POKL.08.02.02-02-002/10 (Etap 3. pn. „Opracowanie diagnozy w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego”), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego z udziałem Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki 

Politechniki Wrocławskiej. 

2. Metoda wykonania 

Ekspertyza wykonana została metodą analizy dostępnych źródeł (desk research) na 

podstawie danych zbieranych przez statystykę publiczną (przede wszystkim GUS i jego 

oddziały), a także wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, w tym także przez 

wykonawcę ekspertyzy. Do celów porównawczych wykorzystano także dane Eurostatu.   

3. Zawartość opracowania 

Wstępem do analizy rozwiązań e-commerce jest krótkie przedstawienie stanu 

infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego.  

Główna część ekspertyzy dotyczy narzędzi i zakresu zastosowań rozwiązań 

informatycznych służących do komunikacji elektronicznej z innymi podmiotami 

gospodarczymi (w tym dostawcami) oraz klientami (nabywcami produktów i usług) 

przedsiębiorstw – a więc przede wszystkim stron internetowych oraz serwisów służących do 

prowadzenia handlu on-line. Analizowany jest także obszar zastosowań elektronicznej 

wymiany danych z uczestnikami łańcucha dostaw, a także z administracją publiczną w 

zakresie obowiązków informacyjnych (podatki, system ubezpieczeń społecznych).  Analizy 

uwzględniają kategorie firm małych, średnich i dużych tylko w sferze infrastruktury 

teleinformatycznej dla firm całego kraju, gdyż nie są dostępne dane szczegółowe dotyczące 

firm z regionu Dolnego Śląska. Nie analizowano rozwiązań e-handlu stosowanych przez 

mikrofirmy (firmy zatrudniających poniżej 10 pracowników), gdyż wobec braku obowiązków 

statystycznych dla tej kategorii firm obszar ten wymagałby przeprowadzenia oddzielnych 

badań ankietowych, co wykraczało poza zakres zamówienia.  

4. Stan infrastruktury teleinformatycznej firm województwa 

dolnośląskiego 

Analizę stanu infrastruktury ICT firm województwa dolnośląskiego na tle firm całego 

kraju prowadzono na podstawie najnowszych dostępnych badań GUS dotyczących 

wykorzystania technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach 

domowych. Badanie to GUS wykonał w kwietniu 2010 r. – w przypadku firm była to 

reprezentatywna próba ok. 14 tys. przedsiębiorstw z całego kraju, zatrudniających co 

najmniej 10 pracowników (a więc przedsiębiorstw podlegających podstawowym obowiązkom 

statystycznym). Według badania było ich wtedy w całej Polsce 83 759 (bez firm z sektora 

finansowego i ubezpieczeniowego czyli tzw. sekcji K klasyfikacji PKD – razem z firmami 



sekcji K było to 84 740 przedsiębiorstw). Analizowane przez GUS firmy (bez banków i firm 

ubezpieczeniowych z sekcji K28) zatrudniały 5,632 mln osób.   

 

Tabela 1. Ogólne zestawienie liczby firm i podstawowej infrastruktury ICT  

Liczba firm o co najmniej 10 zatrudnionych 
wykorzystujące 

komputery 
mające dostęp 
do Internetu 

Cały kraj 

ogółem 83759
*) 

97,1% 95,8% 

 małe 65332 96,5 % 94,8% 

średnie 15404 99,1% 99,0% 

duże 3023 99,6% 99,6% 

Województwo dolnośląskie 7,3% zatrudnionych w kraju 6085 97,0% 96,1% 

*) bez sekcji K (ubezpieczenia i finanse) –  z sekcją K: 84740 firm 

źródło: jeśli nie zaznaczono inaczej, źródłem danych podstawowych analizy są tabele dostępne w serwisie GUS pod adresem: 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm  

Województwo dolnośląskie jest piąte w kraju pod względem liczby ludności29. Ze 

wskaźnikiem 70,3% jest natomiast drugie pod względem stopnia urbanizacji (procentu 

ludności mieszkającego w miastach), przy średniej krajowej 61%. Pod względem liczby firm 

pozycja dolnośląskiego odpowiada udziałowi demograficznemu (piąte co do liczby firm) – 

choć biorąc  pod uwagę ogólnie wyższe wskaźniki liczby firm w miastach, niż na wsiach, 

pozycja ta powinna być wyższa z uwagi na wysoki stopień urbanizacji regionu. Ogólnie 

wskaźnik liczby przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w woj. 

dolnośląskim (w 2009 r. było to 1 101 podmiotów) przewyższał średnią krajową (981 

podmiotów).  

Podstawowe wskaźniki infrastruktury teleinformatycznej firm województwa 

dolnośląskiego niemal nie odbiegają od średniej krajowej dla firm ogółem ( 

Tabela 1) i nie ma podstaw by sądzić, że występują różnice w poszczególnych 

kategoriach wielkości firm (małe, średnie, duże), dla których nie są dostępne szczegółowe 

dane w podziale na te kategorie.    

Natomiast nieco poniżej średniej krajowej znajduje się wskaźnik udziału pracowników 

korzystających z komputera oraz korzystających z komputera podłączonego do Internetu (w 

obu kategoriach: co najmniej raz w tygodniu – zob. Tabela 2). Jednak wobec bardzo różnej 

specyfiki firm różnych sektorów gospodarki i ich rozkładów terytorialnych w poszczególnych 

sektorach nie można wyciągać wiążących wniosków ani z tego faktu, ani z faktu, że udział 

pracowników z dostępem do Internetu w firmach województwa dolnośląskiego daje mu 

szóste miejsce w kraju, a więc trochę niżej, niż by to wynikał o z pozycji pod względem liczby 

firm.  

Do wyników badań GUS warto dodać wyniki badań prowadzonych przez autora z 

zespołem Stowarzyszenia Komputer w Firmie. Badanie to – pod nazwą MS Indeks – 

prowadzone było co kwartał od listopada 2003 do września 2007 r.30 W niniejszej ekspertyzie 

wykorzystuję tylko niektóre wyniki badania przeprowadzonego według tej samej metodyki po 

                                                
28

 Banki i firmy ubezpieczeniowe analizowane są w takich statystykach odrębnie z uwagi na 

silnie odbiegający od pozostałych charakter działalności: ściśle niematerialnej, charakteryzującej się 

bardzo wysokim nasyceniem technologiami ITC oraz bardzo odbiegającymi od reszty gospodarki 

wskaźnikami wydajności na jednego zatrudnionego.   

29 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2010.pdf 

30
 http://www.komputerwfirmie.org/article/MS_Indeks_-

_wskaznik_koniunktury_w_malych_i_srednich_firmach.htm 



pewnym czasie, na przełomie listopada i grudnia 2008 r. W badaniach w latach 2003-2007 

brało udział po ok. 500 firm, natomiast w badaniu wykonanym pod koniec 2008 r. wzięły 

udział 753 firmy z terenu całej Polski: 451 firm małych i 302 firmy średnie (51-249 

zatrudnionych). W doborze firm nie posługiwano się kodami działalności PKD, z uwagi na 

bardzo duże rozbieżności między kodami zarejestrowanymi w systemie REGON, a 

rzeczywistą działalnością firmy. Dlatego też praktyczne przyporządkowanie do sektora 

handlu, usług czy produkcji pozostawiono deklaracjom ankietowanych, nie ustalając, od 

jakiego udziału w działalności liczy się dominujących charakter firmy.  Kody PKD posłużyły 

tylko do eliminacji z próby firm zajmujących się informatyką lub telekomunikacją, bo takie 

były założenia badania MS Indeks. 

Z uwagi na inne założenia badania MS Indeks nie analizuję danych dotyczących firm z 

Dolnego Śląska z uwagi na zbyt małą próbę. Zgodnie z nimi badano bowiem jednakową 

liczbę firm z terenu każdego województwa w kraju, co dawało średnio 45-50 firm na 

województwo. Jednak rozkłady badanych wielkości w poszczególnych województwach 

wykazywały tak małe odchylenia, że z dostatecznie dobrym przybliżeniem można wyniki 

ogólnopolskie traktować jako reprezentatywne także dla firm z Dolnego Śląska. 

Mimo sporego czasu, jaki minął od ostatniej edycji badania MS Indeks, dostarcza ono 

materiał porównawczy i poglądowy przydatny do celów niniejszej ekspertyzy. Z wyników 

badania MS Indeks z końca 2008 r. wybrałem dane, które mają związek z przedmiotem 

niniejszej ekspertyzy. 

 

Tabela 2. Udział pracowników korzystających z ICT 

Korzystanie z ICT w firmach 

Procent pracowników 
korzystających z 

komputera choć raz w 
tygodniu 

Procent pracowników 
korzystających z komputera 

podłączonego do Internetu choć 
raz w tygodniu 

Cały kraj 

ogółem
 

40,1% 33,3% 

 małe 37,1% 33,6% 

średnie 34,6% 30,8% 

duże 45,9% 34,8% 

Województwo dolnośląskie firmy ogółem 38,4% 31,3% 

źródło: badanie GUS 

 Wskaźniki dotyczące infrastruktury dostępowej i środków dostępu do Internetu w 

przypadku firm z województwa dolnośląskiego nie różnią się zasadniczo od danych dla 

terenu całej Polski. Obarczone są zresztą zbliżonym błędem wynikającym z nie zawsze 

prawidłowego określania przez ankietowanych metod dostępu do Internetu, jakimi posługują 

się w firmach. Dlatego dane te pozostawiam poza obszarem analizy, jako charakteryzujące 

się sporą niepewnością. 

Elementami wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej bardzo istotnymi z punktu 

widzenia możliwości wykorzystywania narzędzi e-commerce są nie tylko dostęp do Internetu, 

ale i sieć lokalna w firmie, a także korzystanie z extranetu i intranetu. Warto w tym miejscu 

przypomnieć definicje tych pojęć – według międzynarodowej klasyfikacji wykorzystywanej w 

badaniach GUS31: 

 Intranet to wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa wykorzystująca protokóły 

internetowe i obejmująca swym zasięgiem wszystkie jednostki przedsiębiorstwa 

(biuro, zakłady, filie itp.); 
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 GUS: Objaśnienia i definicje do sprawozdania SSI-01Sprawozdanie o wykorzystaniu 

technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 



 extranet to zamknięta sieć wykorzystująca protokóły internetowe i  przeznaczona do 

bezpośredniej wymiany informacji z dostawcami, odbiorcami, klientami i innymi 

partnerami biznesowymi, która może mieć postać bezpiecznego rozszerzenia albo 

części wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa (Intranetu); umożliwia zewnętrznym 

użytkownikom dostęp do wybranych elementów sieci wewnętrznej danej organizacji.  

W porównaniu z ogółem firm w kraju przedsiębiorstwa woj. dolnośląskiego 

charakteryzuje wyższy od średniej krajowej wskaźnik wyposażenia w firmowe sieci lokalne, 

w tym bezprzewodowe, a także extranety i intranety – i to o kilka punktów procentowych 

(zob. Tabela 3 – choć w przypadku bezprzewodowej sieci LAN oraz Intranetu GUS ostrzega, 

że dane obarczone są dużym błędem losowym).   

 

Tabela 3. Wyposażenie sieciowe badanych firm  

Wyposażenie sieciowe LAN
 

w tym: LAN  
bezprzewodow

y 
Extranet Intranet 

Cały kraj 71,5% 36,2% 14,6% 42,7%
*)

 

Województwo dolnośląskie 75,2% 39,0%
*)

 15,7% 44,8%
*)

 

źródło: badanie GUS     *) dane obarczone dużym błędem losowym 

 

 
Rys. 2. Architektura sieci komputerowej 

źródło: badanie MS Indeks – edycja 17 

W badaniu MS Indeks analizowano nie tylko sprzętowe wyposażenie sieciowe, ale 

także architekturę serwerową. Serwery sieciowe były oczywiście dużo bardziej popularne w 

firmach większych: w firmach małych serwer sieciowy miało 53% ankietowanych firm, 

natomiast w firmach średnich ich udział w próbie przekraczał 86%. Natomiast zupełnie 

żadnej sieci komputerowej nie ma tylko niecałe 5,7% całej populacji badanych firm, w tym 

9,8% firm małych i tylko 0,3% firm średnich.  Należy zwrócić uwagę, że zarówno w części 

pytania dotyczącej sieci przewodowej lub bezprzewodowej, jak i w odpowiedziach na pytanie 

o systemowe środowisko sieciowe ankietowani mogli było wybrać więcej, niż jedną 

możliwość. W analizie wyników nie rozgraniczano, czy w systemach z serwerem dany 



serwer pełni rolę serwera pocztowego, plików, aplikacyjnego itp. – dlatego suma udziałów 

poszczególnych systemów przekracza 100%. 

5. Wykorzystywane narzędzia i rozwiązania e-commerce 

Stosowane w firmach narzędzia e-commerce można ogólnie sklasyfikować w trzech 

podstawowych grupach: 

 wykorzystywanie strony/serwisu WWW (i ogólnie: rozwiązań internetowych) do 

prezentacji oferty oraz sprzedaży produktów i usług on-line klientom firm;  

 rozwiązania automatycznej wymiany danych z partnerami handlowymi w tym 

elektronicznej wymiany danych w łańcuchu dostaw oraz zakupów 

dokonywanych przez firmy w sieci;  

 rozwiązania wykorzystywane przez firmy w kontaktach z administracją 

publiczną (wypełnianie tzw. obowiązków informacyjnych.  

Wskaźnikiem stopnia wykorzystywania e-commerce w firmach jest udział przychodów 

uzyskiwanych przy użyciu rozwiązań e-handlu.  

5.1. Strony i serwisy WWW w prezentacji i sprzedaży on-line 

Z dostępnych wskaźników wykorzystania stron WWW wybrano do analizy takie, które 

opisują funkcje najistotniejsze z punktu widzenia e-commerce. Są to prezentacja produktów, 

katalogów i cenników, umożliwienie klientom firmy zamawiania produktów on-line oraz 

śledzenia stanu realizacji zamówienia.  

 

Tabela 4. Funkcje e-commerce stron i serwisów WWW  

Strony i serwisy WWW 

Udział firm 
mających 

własną stronę 
WWW

 

Wykorzystanie strony WWW 

Prezentacja 

produktów, 

katalogów, 

cenników 

Możliwość 

zamawiania 

on-line 

Sprawdzanie 

stanu 

realizacji 

zamówienia 

Cały kraj 65,5% 48,8% 17,4% 9,0% 

Województwo dolnośląskie 67,5% 52,1% 19,5% 9,3% 

źródło: badanie GUS 

 

W powyższych wskaźnikach funkcjonalności stron WWW firmy województwa 

dolnośląskiego wypadają lepiej od średniej krajowej, choć w dwóch najistotniejszych 

wskaźnikach, dotyczących aktywnego wsparcia sprzedaży – a więc możliwości zamawiania 

produktów on-line według własnej specyfikacji klienta, a następnie sprawdzania stanu 

realizacji zamówienia – różnica ta jest niewielka i wynosi tylko ok. 2 punktów procentowych 

(pp) w pierwszym przypadku i zaledwie 0,3 pp – w drugim.  

5.1. Elektroniczna wymiana danych w łańcuchu dostaw 

Istotnym wskaźnikiem wykorzystania dojrzałości stosowanych rozwiązań e-commerce 

w firmach jest poziom wykorzystania automatycznej (elektronicznej) wymiany danych w 

łańcuchu dostaw – do wymiany informacji z dostawcami i odbiorcami firmy.  

 

Tabela 5. Rozwiązania elektroniczne w łańcuchu dostaw 

Wymiana danych w łańcuchu 
dostaw 

Udział firm 
stosujących 

wymianę 

Poziom wymiany Sposób wymiany 

Z 

dostawcami 

Z 

odbiorcami 

Przez stronę 

WWW 

Przez 

rozwiązani



danych
 

a EDI 

Cały kraj 17,1% 13,5% 12,5% 12,5% 6,3% 

Województwo dolnośląskie 17,7% 14,5% 11,9% 13,0% 6,2% 

źródło: badanie GUS 

Udział elektronicznej wymiany danych pozostaje w Polsce ogólnie na niskim poziomie, 

stosuje je poniżej 20% firm, w tym specjalizowane rozwiązania EDI/XML itp. – zaledwie ok. 

6% firm (przy czym należy pamiętać, że rozwiązania EDI/XML stosowane były do tej pory 

zazwyczaj przez duże firmy, stanowiące tylko kilka procent liczby firm ogółem).  Jak widać z 

danych w Tabeli 5., udział firm stosujących takie rozwiązania na Dolnym Śląsku zasadniczo 

nie odbiega od średnich wskaźników krajowych.  

5.2. Udział przychodów z e-commerce 

Bezpośredni udział e-handlu w działalności firm najłatwiej ocenić na podstawie udziału 

przychodów z handlu on-line w ogólnych przychodach netto firmy. Trzeba jednak przy tym 

zdawać sobie sprawę, że wskaźnik ten osiągać może sporą wartość w specjalizowanych 

firmach handlowych działających w sferze detalicznej, przede wszystkim sklepach 

internetowych (sięgając w nich 100%), natomiast sprzedaż on-line może w ogóle nie 

występować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających np. tylko na 

rynku dóbr i usług inwestycyjnych. 

Z danych w Tabeli 6 widać, że udział handlu on-line w całości przychodów firm jest 

niewielkie zarówno w skali kraju, jak i w firmach województwa dolnośląskiego. 

 

Tabela 6. Udział przychodów z e-commerce 

Udział przychodów z e-
commerce 

Udział 
przychodów

 

w tym poprzez 

stronę 

WWW 

system 

EDI/XML 

Cały kraj 8,1% 2,1% 6,0% 

Województwo 
dolnośląskie 

10,7% 1,4% 9,4% 

źródło: badanie GUS 

  

Wydaje się, że w przypadku województwa dolnośląskiego dość dużą różnicę (niemal 

3,5 punktu procentowego przy ogólnie niewielkim udziale w przychodach) zawdzięczać 

można zastosowaniom rozwiązań EDIFACT w systemach dużych zakładów produkcyjnych 

znajdujących się w regionie, a należących do międzynarodowych korporacji (np. Philips-LG, 

Whirlpool, Volkswagen, Toyota, Volvo).    

6. Bezpieczeństwo e-commerce 

Istotną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. W ankietach GUS – w ślad za 
Eurostatem – oddzielnie pytano o stosowane rozwiązania ze sfery bezpieczeństwa 
systemów informatycznych – a w szczególności bezpieczeństwa usług webowych 
(internetowych). W tej dziedzinie badane jest sformułowanie polityk bezpieczeństwa w firmie, 
edukacji pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rodzaje stosowanych 
zabezpieczeń. W dziedzinie tej wskaźniki dla przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego nie 
różnią się w istotny sposób od średnich wskaźników dla terenu całej Polski – polityki 
bezpieczeństwa ma 10,6% badanych firm (tyle samo, ile średnio w kraju), szkolenia w tej 
dziedzinie prowadziło 6,9% firm (średnia krajowa 7,5%). Natomiast na korzyść firm z 
Dolnego Śląska przymawiają wskaźniki dotyczące stosowanych środków i rozwiązań 
bezpieczeństwa ICT: z silnych haseł korzysta ok. 50,7% firm województwa  i 47,3% – w skali 



całego kraju, z tokenów generujących kody jednorazowe dla użytkowników: 31,7% firm 
województwa i 26,0% firm z całego kraju. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w 57,3% 
badanych firm Dolnego Śląska i w 50,8% firmach w kraju, zaś zdarzenia na potrzeby analiz 
naruszeń bezpieczeństwa rejestrowane są w 25,1% firm z województwa i w 22,9% firm w 
kraju.  

7. Rozwiązania współpracujące lub powiązane z e-commerce 

7.1. Systemy zarządzania zasobami i relacjami 

Oddzielną i bardzo ważną kategorią rozwiązań informatycznych w firmach, zwłaszcza 

większych, są systemy ERP (zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) oraz CRM 

(zarządzania relacjami z klientami). Różne funkcje tych systemów są mocno powiązane z 

handlem on-line, gdyż odpowiednia integracja przepływów danych wewnątrz firmy np. z 

danymi o klientach i charakterze kontaktów z nimi (zamówienia, reklamacje itp.) istotnie 

ułatwia stosowanie rozwiązań e-commerce w działalności firmy. 
 

Tabela 7. Systemy ERP i CRM w przedsiębiorstwach 

Systemy współpracujące z 
e-commerce 

Używające  
systemu ERP

 

Używające oprogramowania CRM 

Do przechowywania i 

udostępniania w firmie 

informacji o klientach 

Do analizy  informacji o 

klientach 

Cały kraj 11,3% 16,4% 13,1% 

Województwo dolnośląskie 9,6%
*)

 16,4% 12,8% 

źródło: badanie GUS   *) dane obarczone dużym błędem losowym 

 

Różnica na niekorzyść firm z województwa w zastosowaniach systemów ERP jest 

zastanawiająca, z uwagi na dużą liczbę w regionie wielkich zakładów. Jednak w materiałach 

GUS jest ostrzeżenie o możliwym dużym błędzie losowym w tej dziedzinie. Natomiast 

popularność zastosowań  systemów CRM w firmach działających na Dolnym Śląsku jest 

niemal dokładnie taka sama, jak średnio w całym kraju.  

Uszczegółowieniem informacji dotyczących korzystania z oprogramowania ERP do 

planowania zasobów przedsiębiorstwa są kwestie elektronicznej wymiany danych wewnątrz 

firm. W tej sferze firmy z województwa dolnośląskiego utrzymują się niemal dokładnie w 

średnich wartościach wskaźników dla całej Polski (rozwiązania takie stosowane są w ok. 34-

35% firm). 

We wspomnianym badaniu MS Indeks w końcu 2008 r. pytano o sposoby 

wykorzystywania technologii informacyjnych w roboczych kontaktach z różnymi instytucjami i 

firmami oraz partnerami – a więc częściowo o zagadnienia związane z zastosowaniami 

rozwiązań e-commerce, choć polegające  nie tylko na obsłudze zakupów lub sprzedaży. W 

udzielonych odpowiedziach na pierwszym miejscu zdecydowanie prowadziło korzystanie z 

rozwiązań ITC do kontaktów z bankami – łącznie co najmniej często kontaktowało się wtedy 

z bankiem w ten sposób ponad 93% ankietowanych firm, z czego aż 42% na co dzień 

korzystało już tylko z takiej formy kontaktu z bankowością. Ponieważ w pytaniu podano 

przykład dotyczący przelewów elektronicznych, stąd wniosek, że w odpowiedziach 

wskazywano na aktywne formy kontaktu, a więc wykonywanie operacji na koncie, a nie tylko 

kontrolę salda rachunku.  

W kontaktach z partnerami, dostawcami i współpracownikami od 52 do ponad 57% 

ankietowanych przedstawicieli firm udzieliło odpowiedzi „bardzo często”, ponad 22% „często” 

i ponad 8% – „wyłącznie”. Na przykład z firmami partnerskimi co najmniej często 



kontaktowało się przy użyciu komputera ponad 88% ankietowanych. Ponad 60% było takich 

odpowiedzi dotyczących kontaktów z klientami instytucjonalnymi, zaś niemal 55% dotyczyło 

kontaktów z klientami indywidualnymi. 

 

Rys. 3. Wykorzystanie ITC w kontaktach biznesowych 
źródło: badanie MS Indeks – edycja 17. 

7.2. Współpraca z administracją publiczną  

Zakres zastosowania rozwiązań e-administracji jest zagadnieniem powiązanym z 

poziomem zastosowań e-commerce zasadniczo po stronie popytowej – dla firm stosujących 

zintegrowane rozwiązania wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wymiany 

danych z partnerami i klientami niejako naturalna jest chęć współpracy w ten sam sposób z 

administracją publiczną, zwłaszcza w sferze obowiązków informacyjnych takich jak 

przekazywanie deklaracji podatkowych, systemu ubezpieczeń społecznych, danych 

statystycznych lub sprawozdawczości specjalistycznej (resortowej – np. ochrony środowiska, 

danych operacyjnych czy sprawozdawczości dotyczącej wypełniania obowiązków 

regulacyjnych w komunikacji elektronicznej). Wymaga to jednak odpowiedniego 

dostosowania ze strony administracji publicznej. W Polsce systemy e-podatków dla firm 

wprowadzone zostały dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, podobnie jak rozwiązania 

elektronicznej wymiany danych ze statystyką publiczną (system e-Regon). Natomiast sferą, 

w której najwcześniej wprowadzono obowiązek elektronicznej wymiany danych z 

administracją, był system ubezpieczeń społecznych. Już od 1999 r. istniała możliwość 

rozliczania się z systemem ubezpieczeń społecznych z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. Od kwietnia 2004 r. konieczność przesyłania  deklaracji do 

systemu informatycznego ZUS (KSI ZUS) dotyczyła firm zatrudniających od 5 pracowników. 

Nie pociągnęło to co prawda za sobą zasadniczego wzrostu zastosowań e-administracji w 

najmniejszych firmach, których dotyczył ten obowiązek, gdyż w ich przypadku bardzo często 

obowiązki składania deklaracji w formie elektronicznej przejmują biura rachunkowe, 

obsługujące księgowość takich firm.  
 



 Tabela 8. Korzystanie z usług e-administracji dla firm 

Korzystanie z rozwiązań e-
administracji 

Udział firm 
korzystając

ych 
 

Sposób korzystania z e-administracji 

Pobieranie 

informacji 

Pobieranie 

formularzy 

Odsyłanie 

formularzy 

Pełna 

obsługa 

elektroniczna 

Oferty 

zamówień 

publicznych 

Cały kraj 89,3% 77,3% 80,0% 89,1% 41,5% 13,5% 

Województwo 
dolnośląskie 

88,9% 
77,9% 

79,8% 88,8% 43,2% 
16,1% 

źródło: badanie GUS 

 

Wskaźniki dotyczące stopnia wykorzystywania rozwiązań e-administracji przez firmy 

Dolnego Śląska nie różnią się istotnie od danych ogólnokrajowych. Trochę wyższy udział 

firm korzystających z pełnej obsługi elektronicznej procedur jest raczej efektem raczej trochę 

wyższego porównaniu z ogółem firm krajowych udziału przedsiębiorstw dużych, niż trochę 

lepszego przygotowania administracji publicznej regionu (stopień przygotowania systemów 

administracji do obsługi w pełni on-line jest w całym kraju bardzo zbliżony). Jedyna istotna 

różnica (niemal 3 punkty procentowe) na korzyść firm województwa dotyczy składania 

elektronicznych ofert w systemach zamówień publicznych. 

Ogólnie wskaźniki korzystania z usług e-administracji w badaniu GUS są dużo wyższe, 

niż uzyskane w badaniu MS Indeks – wcześniejszym o 16 miesięcy, ale nie aż tak bardzo 

odległym czasowo od terminu badania GUS z punktu widzenia dostępności usług e-

administracji dla firm. Wykorzystanie ITC do kontaktów z administracją publiczną zajmowało 

w odpowiedziach ankietowych (Rys. 3.) dwa ostatnie miejsca pod względem udziału 

odpowiedzi „często”/”bardzo często”/”wyłącznie”. Wskazywało to na niski stopień 

upowszechnienia usług e-administracji wśród ankietowanych. W przypadku urzędów 

skarbowych 29% ankietowanych korzystało z komputerów do kontaktów co najmniej często, 

32% natomiast rzadko lub bardzo rzadko, zaś ponad 38% – wcale. Dużą różnicę między 

wynikami badania GUS a odpowiedziami w badaniu MS Indeks wyjaśnić można włączeniem 

w przypadku GUS do statystyki obowiązkowego korzystania z łączności elektronicznej w 

przy składaniu deklaracji ZUS, co wyraźnie „podciągnęło” średnią. W badaniu MS Indeks 

odpowiedzi udzielali przeważnie informatycy badanych firm, którzy bezpośrednio nie zajmują 

się rozliczeniami z systemem ubezpieczeń społecznych. Natomiast kontakty elektroniczne z 

innymi urzędami w świetle udzielanych odpowiedzi w badaniu MS Indeks były raczej 

sporadyczne: 42% respondentów korzystało z takiej formy rzadko lub bardzo rzadko, ponad 

25% – wcale. 

8. Dane porównawcze wybranych krajów Unii Europejskiej 

Spośród wskaźników dostarczanych przez Eurostat istotny jest udział procentowy firm 

wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne do przyjmowania zamówień on-line. W 

2010 r. średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE-27) dla wszystkich firm 

zatrudniających od 10 pracowników wynosiła 13%.  Czołówka krajów unijnych osiągała 

wskaźnik udziały sprzedaży on-line na poziomie przekraczającym 20% (Belgia 26%; Dania 

25%, Szwecja 24%). Dla Polski wskaźnik ten wynosił 8% – co jest wartością dość niską w 

porównaniu z Litwą (22%) czy Czechami (20%).  

Natomiast zakupów on-line  dokonywało w 2010 r. średnio 27% firm z obszaru UE-27. 

Najwyższy był udział firm kupujących w Szwecji (53%), Belgii (51%) i Danii (48%). Dla Polski 

wskaźnik ten wynosił 12%.  

Udział przychodów realizowanych za pośrednictwem rozwiązań e-handlu w ogólnych 

przychodach firm w 2010 r. wynosił średnio dla UE-27 aż 14% (w czołówce są firmy 



irlandzkie: 24%, czeskie: 19% oraz belgijskie, fińskie, niemieckie i szwedzkie – po 18%). W 

Polsce udział sprzedaży on-line w przychodach firm wynosił 8%.  

9. Bariery e-commerce dla przedsiębiorstw  

W miarę rozwoju sieci dostępu szerokopasmowego w Polsce zaczęła znikać 

podstawowa bariera, jaką przez całe lata stanowił brak dostatecznej liczby łączy 

dostępowych. Z różnych opracowań analitycznych, a także z cytowanych danych GUS 

(Tabela 1) wynika, że dostęp do Internetu ma ogółem ponad 96% badanych firm i 

praktycznie 100% firm średnich i dużych. W tej sytuacji na pierwsze miejsce wysuwają się 

inne ograniczenia. Zestawiono je m.in. w raporcie Instytutu Logistyki i Magazynowania 

„Elektroniczna gospodarka w Polsce – 2008”32. Podnoszono tam takie kwestie, jak: 

a) słabe tempo i opóźnienia realizacji planów rozwoju usług elektronicznych 

administracji publicznej,  

b) niepewność, brak wiedzy i zaufania do warunków prawnych regulujących transakcje 

elektroniczne na elektronicznych rynkach  zagranicznych (brak spójnych regulacji 

unijnych),  

c) niski poziom elektronicznej  wymiany  danych pomiędzy  przedsiębiorstwami i 

integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw z systemami odbiorców lub 

dostawców  zewnętrznych,  

d) ograniczona oferta interaktywnych usług publicznych i funkcji na  platformach 

internetowych dla przedsiębiorstw dostępnych on-line; 

e) niski  poziom  wykorzystania  i  upowszechnienia faktur elektronicznych i podpisu 

elektronicznego.  

Ta ostatnia bariera została zniwelowana dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów z 

grudnia 2010 r.33, dopuszczającego od 1 stycznia 2011 r. stosowanie faktur w postaci 

elektronicznej w popularnym formacie PDF, a nie tylko w formie, która musiała być 

opatrywanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast nadal odczuwalne są 

bariery wymienione w punktach a.-d. powyższego wyliczenia.  

Opóźnienia realizacji projektów administracji publicznej (punkt a.) w odniesieniu do firm 

to przede wszystkim opóźnienia w uruchomieniu elektronicznej platformy usług publicznych 

ePUAP, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  

Niespójności unijnych regulacji handlu elektronicznego (punkt b.) są od dłuższego czasu 

przedmiotem prac Komisji Europejskiej, mają też być jednym z wiodących tematów polskiej 

prezydencji w Unii Europejskiej w bieżącym roku.  

Kwestie sygnalizowane w punkcie c. odzwierciedlone zostały m.in. w Tabeli 5 w 

punkcie 5.2 niniejszego opracowania.  

W badaniu MS Indeks pytano o przeszkody w korzystaniu z Internetu – i ogólnie: 

rozwiązań e-commerce – w działalności gospodarczej firm. Ankietowani mogli udzielać 

odpowiedzi ze skali od 0 do 5, przy czym za istotne utrudnienia traktowano w analizie 

wyników przeszkody o wadze ocenionej przez ankietowanych na co najmniej „3”. W takim 

układzie ponad 52% ankietowanych uznało za istotną lub bardzo istotną barierę w postaci 

braku umiejętności i wiedzy wśród użytkowników i potencjalnych klientów firmy (Rys. 4). 

Zbliżony (od 38 do 42% ankietowanych) był udział w odpowiedziach kolejnych przeszkód: 
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nieufności do internetowej formy handlu, obaw o bezpieczeństwo (w tym obaw o dane 

osobowe) i niekorzystnych przepisów.  

Już w końcu 2008 r. niecałe 34% ankietowanych uważało za barierę ograniczony 

dostęp do Internetu wśród klientów, natomiast tylko 13% odpowiadało, że firma nie ma 

partnerów korzystających z Internetu (dodatkowo potwierdzało tę ocenę niemal 46% 

odpowiedzi uznających tę barierę za nieistotną – pozostałe miały co najmniej dwa razy 

niższy udział odpowiedzi „nieważna”).  

 
Rys. 4. Bariery wykorzystania Internetu w komunikacji biznesowej 

źródło: badanie MS Indeks – edycja 17. 

 

We wspólnym badaniu Gemiusa i serwisu Sklepy24.pl w 2007 r.  jako główną barierę 

33% ankietowanych wskazało czas dostawy. W rok późniejszym badaniu MS Indeks termin 

dostawy uznało za istotną przeszkodę trochę mniej ankietowanych (28%). Trzeba jednak 

pamiętać, że badania serwisu Sklepy24.pl dotyczyły tylko sklepów internetowych.  

W raporcie „e-handel Polska 2009” tego serwisu34 zwrócono szczególną uwagę na 

poziom usług Poczty Polskiej, jako realizatora logistyki wysyłkowej wybieranego najczęściej 

przez polski e-handel (korzystało z niej 76% badanych sprzedawców – największe udziały 

firm kurierskich to 40,7% UPS i 18,5% – DPD). W 2009 roku na długi czas dostawy paczki 

ekonomicznej wskazywało ponad 40% ankietowanych sprzedawców (suma udziałów 

odpowiedzi „bardzo często” i „często”). W 2009 r. barierą wskazywaną najczęściej przez 

sklepy był kolejki na poczcie po odbiór awizowanej przesyłki (35,1% odpowiedzi „bardzo 

często” i 32,5% – „często”).  

10. Rozwiązania e-commerce jako czynniki wzrostu 

Warto zwrócić uwagę na dość wysoką ocenę potencjalnej roli rozwiązań e-commerce z 

punktu widzenia konkurencyjności firm. Świadczą o tym odpowiedzi na pytanie dotyczące 

czynników, jaki mogłyby zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy. Pytanie takie zadano w 

badaniu MS Indeks w końcu 2008 r.  
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Rys. 5. Czynniki mogące zwiększyć konkurencyjność firmy 

źródło: badanie MS Indeks – edycja 17. 

 

W odpowiedzi można było wskazać na więcej niż jeden czynnik. Choć rozwiązania e-

commerce (komputery i Internet jako nowe kanały sprzedaży) znalazły się dopiero na 6. 

miejscu, to jednak udział odpowiedzi o istotnym wpływie rozwiązań  ITC/e-commerce na 

konkurencyjność firmy wyniósł prawie 72%.  

11. Wnioski 

Ogólnie można stwierdzić, że przy zasobach teleinformatycznych niewiele 

odbiegających od średnich krajowych badane przez GUS firmy z Dolnego Śląska wykazują 

wyższy poziom w porównaniu do reszty kraju stopień i poziom wdrożenia i wykorzystania 

rozwiązań e-commerce.  

Choć nie są dostępne wyniki badań dotyczących barier e-commerce odczuwanych 

przez przedsiębiorstwa województwa dolnośląskiego, to z charakteru tych barier wynika, że 

nie są one specyficzne dla regionu, ale oddziałują ze zbliżoną siłą w odniesieniu do firm 

całego kraju. Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych w badaniach GUS oraz w 

innych badaniach (m.in. MS Indeks) wynika, że za podstawowe bariery przedsiębiorcy 

uważają niski poziom przygotowania administracji publicznej do współdziałania z 

przedsiębiorcami korzystającymi z rozwiązań e-commerce (ograniczony zakres usług e-

administracji), niski poziom rozwoju rozwiązań umożliwiających elektroniczną współpracę z 

uczestnikami  rynku, zaś w kontaktach z odbiorcami/konsumentami – ciągle jeszcze istotny 

brak umiejętności i wiedzy wśród użytkowników i potencjalnych klientów firm.   



E. e-Administracja - Agnieszka Starewicz-Jaworska 

1. Wprowadzenie 

W dobie gwałtownych przemian technologicznych, charakterystycznych dla dwóch 

ostatnich dekad minionego oraz pierwszych lat obecnego stulecia, w wyniku procesu 

informatyzacji zrewolucjonizowany został obieg informacji i komunikacji, zmienił się sposób 

funkcjonowania instytucji publicznych, realizowanych przez nie usług publicznych w stosunku 

do odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Upowszechnienie się nowego 

standardu wymiany informacji - tworzenie się społeczeństwa informacyjnego - 

zrewolucjonizowało rozwój komunikacji bez względu na różnice kulturowe czy granice 

międzynarodowe, wpłynęło na globalizację zjawisk społecznych, kultury masowe, rynki 

finansowe i inne. Procesy globalizacji zjawisk społecznych – rozwój e-usług, rosnące 

potrzeby wykorzystywania możliwości informatyzacji w różnych dziedzinach życia - zmusiły 

państwa, w tym wiele krajów UE, do przewartościowania wytycznych co do założeń 

funkcjonowania administracji publicznej oraz wdrożenia praktyk świadczenia usług 

publicznych drogą elektroniczną.  

Nawiązując do klasyków teorii  cyfrowego wykluczenia, do konsekwencji, o których 

wspomina m.in. autor społeczeństwa sieciowego Manuell Castells odłączenia od internetu 

lub połączenia powierzchownego,  zarówno kraje UE jak i Polska muszą wpisać się w proces 

rozwoju globalnego systemu sieciowego ustalając porządek rzeczy o charakterze 

regionalnym, lokalnym i ogólnonarodowym. Elektroniczne archiwa, bazy danych oraz 

możliwość złożenia drogą internetową deklaracji podatkowej przez osoby fizyczne i prawne, 

wyrobienie nowego dowodu osobistego bez konieczności wizyty w urzędzie - coraz 

powszechniej zastępują wykorzystywany dotychczas tradycyjny obieg dokumentów w formie 

papierowej i konieczność partycypacji bezpośredniej i osobistej. „Papierowa” administracja 

jest zastępowana „elektronicznymi” usługami administracyjnymi. Tendencja ta jest 

szczególnie widoczna w Stanach Zjednoczonych, Japonii, w krajach uznawanych za 

światowych liderów przemian technologicznych. Uzasadnień dlaczego warto inwestować  

w administrację i jej rozwój przynosi wiele dokumentów i analiz statystycznych. Pragnę 

zacytować Raport Bangemanna opublikowany w 1994 roku ‘Europa i społeczeństwo 

globalnej informacji. Zalecenia dla Komisji Europejskiej’ (Europe and the Global Information 

Society. Recommendations to the European Council), zdefiniował potrzeby odpowiedzi UE 

na wyzwania amerykańskiej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Bergman 

wskazywał zagrożenia jakie niesie za sobą bagatelizowanie rewolucji w technikach 

informacyjno-komunikacyjnych, pisał wprost, że wszystkie te państwa, które nie podejmą 

właściwych działań doświadczą spadku inwestycji, wzrostu bezrobocia, w rezultacie 



marginalizacji w społeczeństwie informacyjnym. Raport zapoczątkował falę inicjatyw Unii 

Europejskiej mających na celu podjęcie działań, które pobudzą budowę społeczeństwa 

informacyjnego, elementem którego jest e-government.  

E-administracja, w odróżnieniu od tradycyjnie pojmowanej administracji, polega na 

zmianie roli administracji z organu sprawowania władzy nad obywatelem na instytucję 

świadczącą usługi administracyjne. Definicja e-administracji Komisji Europejskiej to więcej 

niż strategia zarządzania państwem. Definicja podkreśla stymulowanie rozwoju usług, 

kreowanie popytu na usługi sieciowe, koncentrację na użytkowniku – obywatelu. Definicja 

ujmowana w szerszym kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego to „wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w ścisłym 

połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami służb publicznych w 

tym celu, aby poprawić jakość świadczonych przez administrację usług oraz uczynić bardziej 

efektywnym proces demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki”35. Istotą  

e-administracji jest efektywne i przyjazne zorientowanie na obywatela, przedsiębiorcę. Jest 

nie tylko narzędziem kształtowania społeczeństwa informacyjnego, ale może służyć 

umacnianiu demokracji i praw obywatelskich, albowiem za jej sprawą obywatele uzyskują 

lepszy wgląd w działalność administracji każdego szczebla. 

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), możliwości  

w zakresie udostępniania obywatelom oraz przedsiębiorcom oferty usług publicznych, 

dostępu do  organów samorządu, administracji państwowej, realizowania zadań przez 

jednostki samorządu terytorialnego pozwala na poprawę jakości życia społeczeństwa, 

przyspieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych, zaangażowanie obywatela  

w sprawy publiczne, służy również usprawnieniu kontaktów obywateli z władzami wszystkich 

szczebli. Służy zwiększeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwojowi 

podmiotów gospodarczych w skali regionalnej i globalnej, zmniejsza obciążenia 

biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli, przyczynia się do zwiększenia wydajności działań 

oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji, obciążenia obowiązkami 

urzędników, zwiększa przejrzystość działań administracji, i inne. Rozwój e-administracji jest 

korzystny dla wszystkich stron, których dotyczy; obywateli, przedsiębiorców, administracji 

samorządowej i państwowej. 

Świadczenie i realizacja usług publicznych, np. tworzenie warunków zaspokajania 

i rozwiązywania potrzeb mieszkańców, również stymulowania inicjatyw lokalnych 

i regionalnych oraz ich rozwoju, przejrzystości struktur oraz zadań e-administracji, dotyczy 

w szczególności administracji samorządowej, samorządu gminnego, powiatowego, 

województwa. Struktura, uprawnienia, forma organizacji, metody działania samorządu 

terytorialnego są pełnym i szybkim odbiciem zmieniających się technologii informacyjno-
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komunikacyjnych, możliwości ekonomicznych, warunków społeczno-gospodarczych. 

Samorząd terytorialny podlega ciągłej ewolucji z uwagi na czynniki zachowań i potrzeb 

społecznych. Efektywność funkcjonowania e-urzędów, poziom świadczonych usług, 

satysfakcja odbiorców - podlegają stałej weryfikacji. Szybka reakcja na przepływ informacji 

i różnorodność sposobów dostarczania informacji oraz jakość informacji, przechowywanie 

dokumentów, wysyłanie zrozumiałych komunikatów, konieczność gotowości do udzielania 

odpowiedzi na zapytania obywateli i inne aspekty np. obniżanie kosztów obsługi 

i funkcjonowania, staje się w każdym urzędzie, w każdej jednostce samorządu terytorialnego 

czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy regionu.  

2. Warunki świadczenia e-usług  

Dążenia Polski w dziedzinie informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne36 mają miejsce w odniesieniu do europejskich deklaracji, dokumentów 
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 Istota zagadnień związanych z e-administarcją związana jest z systemem źródeł obowiązującego prawa. Zasady 

działania zarówno administracji w ujęciu tradycyjnym jak i elektronicznym powinny być zgodne z przepisami zawartymi w KPA 

(Dz.U. Nr 30 poz. 168, z dnia 14 czerwca 1960 roku) oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38 

poz. 1, z dnia 14 lipca 1983 roku). Wymagania, jakie wprowadziły dla dokumentów elektronicznych w e-administracji 

rozporządzenia wydane na podstawie delegacji z poniższych ustaw, dotyczą zasad tworzenia formularzy elektronicznych, 

sposobu realizacji urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), warunków doręczania dokumentów elektronicznych 

(elektroniczna skrzynka podawcza), obowiązujących formatów dokumentów elektronicznych i formatów podpisu elektronicznego 

wymaganych do podpisywania podań i innych dokumentów elektronicznych w trybie KPA.  

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zawierała – jako pierwszy akt prawny – 

przepisy wprowadzajace ideę elektronicznej administracji do polskiego prawa. Wprowadzono wówczas obowiązek wydawania 

Biuletynu Informacji Publicznej jako publikatora teleinformatycznego; strona www.bip.gov.pl to serwis informacyjny działający na 

zasadzie chronionej bazy danych. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązano władze publiczne – podmioty 

wykonujące zadania publiczne, w tym m.in. organy samorządów gospodarczych i zawodowych.  

Z kolei wejście w życie Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym stanowiło podstawę prawną do 

stosowania na szerszą skalę komunikacji elektronicznej w załatwianiu spraw urzędowych. Późniejsza nowelizacja kodeksu 

postępowania administracyjnego przyniosła regulacje zapewniające załatwianie spraw w dwóch równoważnych formach – 

pisemnej oraz elektronicznej. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacj publicznej (publikacje informacji w BIP). 

Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli korzystających z usług nowoczesnej administracji są regulacje 

związane z ochroną danych osobowych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku została 

uchwalona na podstawie przepisów Dyrektywy 2000/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie 

niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną reguluje szereg 

zagadnień związanych z handlem elektronicznym oraz kwestiami, które nierozerwalnie z nim się łączą. Z punktu widzenia 

elektronicznej administracji bardzo istotne są pojęcia usług świadczonych drogą elektroniczną, systemów teleinformatycznych 

oraz ochrony danych osobowych. Zagadnienie ochrony danych osobowych ma również umocowanie w polskiej Ustawie 

Zasadniczej. 

Kluczowową ewolucję w funkcjonowaniu e-administracji przyniosła Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która stanowi m.in. o zasadach ustalania minimalnych, gwarantujących 

otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów  teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi. Ustawa miała posłużyć poprawie sytuacji w instytucjach 

publicznych poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych informatyzacji. Zgodnie z art. 2 ustawy, stosowana jest do podmiotów 

realizujących zadania publiczne, w tym m.in. do organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i ich 

organów. 

Przepisy wykonawcze do ww. ustwy 2005-1007 – obowiązek świadczenia usług dla jednostek administracji publicznej, 

zasady doręczania dokumentów elektronicznych, wzory dokumentów elektronicznych, formularz elektroniczny, centralne 

repozytorium wzorów i dokumentów, dokument ewidencjonowany, archiwizacja i obieg dokumentów, metadane).  

Ustawa  dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw (zmiana przepisów KP, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym, sposobu doręczania dokumentów, ePUAP). 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Instrukcja 

Kancelaryjna).  



strategicznych Unii Europejskiej, m.in. europejskich rekomendacji strategii ‘eEurope’ dla 

rozwoju podstawowych obszarów e-learning, e-commerce, e-health, e-government. Istotnym 

katalizatorem zmian społecznych, odnoszących się również do procesów rozwoju 

e-administracji, zarówno w krajach o ugruntowanej strukturze społeczno-gospodarczej, jak 

i państwach rozwijających się, są ogólnie instytucje międzynarodowe. Niemała część 

strategii rozwoju usług publicznych została zapoczątkowana w obrębie organizacji 

transnarodowych, gdzie informatyzacja administracji publicznej określana jest jako 

e-government37. W unijnych planach e-government jest elementem szerokiej koncepcji -

 rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wpisującej się 

w postulaty Strategii Lizbońskiej. Inicjatywa ‘i2010 – Europejskie Społeczeństwo 

Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia38’ zakładała: ukończenie jednolitej europejskiej 

przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny 

w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, wzmocnienie innowacji i inwestycji w 

badaniach nad technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu stworzenia nowych i 

lepszych miejsc pracy, stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa 

informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstania nowych miejsc pracy w sposób 

zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy 

poziom usług publicznych i jakość życia. W każdej z wymienionych powyżej dziedzin 

sprecyzowano konkretne działania służące ich realizacji, m.in.: określenie polityki w 

dziedzinie e-biznesu, mającej na celu usunięcie barier technologicznych, organizacyjnych i 

prawnych utrudniających wprowadzenie nowych technik informacyjno-komunikacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw; oraz przyjęcie Planu 

działania na rzecz elektronicznej administracji oraz strategicznych wytycznych na temat 

usług publicznych opartych na nowych technikach. Dążeniem UE było pobudzenie sektora 

prywatnego i zachęta państw członkowskich do podejmowania zmian legislacyjnych, które 

zwiększyłyby zakres konkurencji w telekomunikacji. Ów internetowy rozwój usług rządowych 

oraz samorządowych miałby przyczynić się do wzrostu podaży, która uczyni inwestycje w 

rozwój szerokopasmowego dostępu rentownymi dla prywatnego sektora. Dzięki temu 

powstałby impuls dla rozwoju szerokopasmowego dostępu do gospodarstw domowych oraz 

średnich i małych przedsiębiorstw. Dokument sewilski zakładał, że fundusze strukturalne 

zostaną użyte na doprowadzenie szerokiego pasma do słabiej rozwiniętych regionów Unii 

Europejskiej. Nowe technologie nie tylko umożliwią znaczne zwiększenie szybkości 

przekazu, ale według dokumentu unijnego ‘dostarczą każdemu możliwość i zdolność 
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wykorzystania sieci w dostępie do opieki zdrowotnej, wykształcenia i w biznesie’. Szerokie 

pasmo daje również większe możliwości utrzymywania stałych łączy dla użytkowników 

Internetu39. Opracowany w roku 2004 ranking tzw. E-gotowości40, czyli rozpowszechnienia 

nowoczesnych technologii informacyjnych klasyfikował Polskę w środku stawki państw 

Europy Wschodniej i Środkowej, daleko za państwami skandynawskimi. Z kolei ‘Europejska 

Agenda Cyfrowa’ (Digital Agenda)41 stanowi program wskazujący szereg konkretnych zadań 

dla Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE42. Odwzorowanie agendy znalazło 

się w planach i pracach polskich instytucji rządowych. Przedstawienie międzynarodowych 

koncepcji oraz działań programowych m.in. w ‘ePolska, czyli Strategia rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006’ czy ‘Strategia rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013’, ‘Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 

2015”, ‘Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013’ , ‘Strategia Sprawne 

Państwo 2011-2020’43 i wielu innych na rzecz budowy elektronicznej administracji nie jest 

jednak przedmiotem niniejszej ekspertyzy. Warto jedynie odnotować, że elementem 

wspólnym pierwszych dokumentów, stanowiących podstawę do wdrożenia e-administracji w 

Polsce było dostrzeżenie potencjału nowych technik informacyjno – komunikacyjnych oraz 

ich chęć wykorzystania. Dokumenty zakładały ułatwienia w korzystaniu z internetu w 

szkołach, administracji publicznej,  zakładały poprawę jakości usług administracji publicznej 

poprzez wdrożenie samej e-administracji i inne ogólne sformułowaia. Powielanie 

dokumentów deklaratywnych, nie uwzględniających narzędzi teleinformatycznych, zjawisk 

społecznych czy rozwoju ekonomicznego oraz brak konkretnych wskazówek jakie działania 

trzeba i kto ma podjąć – przyczynia się do stwierdzenia, że proces budowy e-administracji 

był procesem nieświadomym i nie uporządkowanym. 

Dostęp obywatela do administracji samorządowej lub państwowej jest wyznacznikiem 

demokracji i większego udziału obywateli w życiu społecznym i gospodarczym. To platforma 
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europejskie firmy telekomunikacyjne, które zapłaciły ogromne sumy za licencje trzeciej generacji przy 

obecnym braku znaczącego popytu na tego typu usługi. 
4040

 Szerzej – The 2004 e-readiness rankings” opracowany przez Economist Intelligence Unit. 
41

 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
42

 siedem obszarów strategicznych; 1. Jednolity rynek cyfrowy (Dostęp do treści cyfrowych, Transakcje internetowe i 

transgraniczne, Zaufanie do środowiska cyfrowego, Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych),  

2. Interoperacyjność i normy, 3. Zaufanie i bezpieczeństwo, 4. Szybki i bardzo szybki dostęp do Internetu,  

5. Badania i innowacje, 6. Umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenie społeczne, 7. Korzyści z technologii 

teleinformatycznych dla obywateli UE (Technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz środowiska naturalnego, 

Technologie informacyjne i komunikacyjne w ochronie zdrowia (e-Zdrowie), Różnorodność kulturowa i treści, Administracja 

elektroniczna (e-Administracja), Inteligentne systemy transportowe).  
43

 Cząstkowym etapem prac było przygotowanie prezentacji założeń strategii oraz dokumentu pn. ‘Zarys strategii 

Sprawne Państwo 2011-2020’, które były przedstawione Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju w dniu 15 

lipca 2010 r. Celem dokumentu ‘Zarys strategii Sprawne Państwo 2011-2020’ było przedstawienie ogólnej diagnozy i analizy 

sprawności państwa, wyzwań, celów i kierunków interwencji, a także trybu działania podmiotów publicznych w celu podniesienia 

sprawności Państwa jako systemu instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem kraju.  

 



budująca partnerskie relacje między obywatelem i urzędem, między przedsiębiorstwem 

a urzędem, między urzędami administracji publicznej. Informatyzacja urzędów poprzez 

wdrożenie e-usług pozwala na załatwienie poprzez Internet spraw administracyjnych bez 

względu na czas i miejsce przebywania, niekiedy bez konieczności stawiennictwa osobistego 

w urzędzie. Usługi administracyjne, a także zasoby informacji publicznej dostępne są 

z komputera w dowolnym miejscu, jak i z dowolnego urządzenia umożliwiającego dostęp do 

Internetu. 

Rozwój e-administracji zależny jest od kilku czynników, m.in. warunków technicznych 

(wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych), organizacyjnych, 

prawnych, zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz zaangażowania 

urzędów administarcji w zdobywanie nowych umiejętności w celu poprawy jakości 

świadczonych usług publicznych. Zdaniem Komisji Europejskiej efektywne funkcjonowanie 

administracji publicznej zależy od nowoczesnych technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych w połączeniu ze zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnosciami służb 

publicznych. Oferta usług administracji publicznej dostępnych przez internet znajduje 

odzwierciedlenie w poziomie wskaźnika dostępności usług e-administracji różnego szczebla 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (rysunek 1). 

 

Rys. 1. Wskaźnik dostępności usług e-administracji różnego szczebla w poszczególnych krajach Unii 

Europejskiej. Źródło: ‘9. sprawozdanie porównawcze dotyczące e-administracji Komisji Europejskiej’. 

Średnia dostępność usług publicznych na terenie Unii Europejskiej, w tym 

usług świadczonych przez jednostki samorządowe w krajach UE, zwiększyła się w 

latach  

2009-2010 z 69 do 82 procent – wynika z 9. sprawozdania porównawczego 

dotyczącego  



e-administracji Komisji Europejskiej44 (‘Digitizing Public Services in Europe: Putting 

ambition into action. 9 th Benchmark Measurement. December 2010’). W ramach Digital 

Agenda for Europe UE dąży do tego, aby do 2015 r. usługi e-administracji były 

wykorzystywane przez połowę obywateli i 80 procent przedsiębiorstw45. W sprawozdaniu, 

publikowanym od 2001 roku, bada się:  

1. 12 podstawowych usług dla obywateli dostępnych w internecie: podatki 

dochodowe, poszukiwanie pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dokumenty 

osobiste, rejestracja samochodu, wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie na policję, 

biblioteki publiczne, akty urodzenia i małżeństwa, zapisy na uczelnię wyższą, zgłoszenie 

zmiany adresu, usługa związana ze zdrowiem  

2. oraz 8 internetowych usług publicznych dla przedsiębiorstw: składki na 

ubezpieczenie społeczne pracowników, podatek od osób prawnych, VAT, rejestracja nowego 

przedsiębiorstwa, przekazywanie danych do urzędu statystycznego, zgłoszenie celne, 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zamówienia publiczne. 

W najnowszym badaniu porównawczym administracji elektronicznej w krajach UE 

skoncentrowano się na dwóch podstawowych usługach publicznych: ‘szukanie 

pracy/bezrobotni’, ‘rozpoczynanie działalności gospodarczej/zakładanie firmy’. Obszerna 

analiza wskazuje, że pełną dostępność usług e-administracji, czyli udostępnianie 

pełnego koszyka podstawowych usług, odnotowano w Austrii, na Malcie, Irlandii, w 

Portugalii, we Włoszech i Szwecji. Najkorzystniejsze zmiany w latach 2009-2010 

nastąpiły w Bułgarii, we Włoszech i na Łotwie. Mimo, że coraz większa liczba obywateli 

UE może korzystać z podstawowych usług typu poszukiwanie pracy, składanie 

deklaracji podatkowych, rejestrowanie nowych przedsiębiorstw, zróżnicowanie w 

dostępności usług publicznych między poszczególnymi państwami jest dosyć 

znaczące. Polska na tle krajów UE w sprawozdaniu porównawczym wypada 

następująco46:  

Podstawowe usługi w 2010 r. średnia europejska EU27+ Polska 

Pełna dostępność online 20 

podstawowych usług   

82% 79% (wśród 32 badanych krajów – rok 

2010 miejsce 19., w roku 2009 

miejsce 25.) 

                                                
44http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537 Raport ‘Digitizing Public Services in Europe: 

Putting ambition into action. 9 th Benchmark Measurement. December 2010’ opublikowany 21/02/2011 dotyczy Planu działania na rzecz e-
administracji uruchomionego przez Komisję Europejską 12/2010 w celu nawiązania współpracy z organami administracji publicznej państw 

członkowskich w zakresie rozszerzania i poprawy usług oferowanych przez nie za pośrednictwem internetu. 
http://www.exigy.com/Files/Exigy/files/Others/eGovernmentBenchmarking2010%20-%20MITA.pdf 

45
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1718&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan

guage=en 
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 Warto przypomnieć, że nie tak dawno w 2006 roku, cztery (spośród 20 zadań publicznych) osiągnęły czwarty stopień 

rozwoju; trzy usługi dotyczyły przedsiębiorców, jedna usługa dotyczyła obywateli; prezentacja danych statystycznych, rejestracja 

i pobór należności celnych (dzięki Systemowi Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA), przekazywanie do ZUS (za 

pośrednictwem programów Płatnik i Płatnik – przekaz elektroniczny) dokumentów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych oraz usługi świadczone przez urzędy pracy w zakresie pośrednictwa pracy.  

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Stopień zaawansowania usług  

e-administracji
47

 - usługi ogółem 

90% 87% (wśród badanych krajów – rok 

2010 miejsce 20.) 

Stopień zaawansowania usług  

e-administracji - usługi dla biznesu 

94% 90% 

 

Stopień zaawansowania usług  

e-administracji - usługi dla obywateli 

87% 85% 

Pięć składowych doświadczenia 

użytkownika w odniesieniu do usług 

91% 79% 

 1. Zadowolenia użytkowników 80% 95% 

2. Przejrzystość świadczenia 

usług 

52% 63% 

3. Wielokanałowe świadczenie 

usług 

88% 100% 

4. Ochrona danych osobowych 90% 100% 

5. Łatwość użytkowania 80% 56% 

Portale krajowe –– użyteczność 

(usability) 

77% 80% - www.poland.gov.pl 

Portale krajowe  - ukierunkowanie na 

użytkownika (user-focused portal design) 

89% 100% - www.poland.gov.pl 

Portale krajowe  - podejście „jednego 

okienka” (ang. one-stop-shop approach) 

77% 78% - www.poland.gov.pl 

Rys. 2. Dostępność usług e-administracji w 2010 roku. Źródło: ‘9. sprawozdanie porównawcze dotyczące  

e-administracji Komisji Europejskiej’. 

 

 Efektywne funkcjonowanie e-administracji zależy od czynników charakteryzujących 

podaż, sprecyzowanych w dokumencie m.in. ‘The Working Group on e-Government in the 

Developing World. Roadmap for e-Government in the Developing World: 10 Questions 

e-Government Leaders Should Ask Themselves’48: infrastruktura telekomunikacyjna, 

spójność i stosowanie ICT przez administrację, kapitał ludzki w e-administracji, zasoby 

budżetu, e-biznesowa atmosfera – e-biznesowe środowisko, gotowość urzędników na 

zmiany. Istotnymi czynnikami są również dostępność i dojrzałość 20 podstawowych usług 

e-administracji. Niebagatelne znaczenie mają horyzontalne rozwiązania informatyczne 

stanowiące bazę dla wielu aplikacji e-administracji, warunkujące rozwój elektronicznych 

usług administracji publicznej49. W Polsce dostępne są trzy informatyczne rozwiązania 

horyzontalne; system jednokrotnej rejestracji lub system multilogowania (single sign-on), 
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 Ranking zaawansowania usług online administracji publicznej powstał w wyniku oceny świadczonych usług według 

pięciostopniowego modelu dojrzałości: 1. informacja, 2. jednostronna interakcja, 3. dwustronna interakcja, 4. transakcja, 5. 

nakierowanie usług 
48

 Los Angeles: Pacific Council on International Policy, 2002. Available from http://www.pacificcouncil.org 
49

 Dziewięć horyzontalnych rozwiązań informatycznych obecnych jest w Austrii, Dani, Niemczech, Estoni, Francji i na 

Węgrzech. 

 

http://www.poland.gov.pl/
http://www.poland.gov.pl/
http://www.poland.gov.pl/


płatności elektroniczne (ePayment), bazowe rejestry referencyjne (autentic sources). 

Zaznaczyć należy, że monitorowanie korzystania z płatności elektronicznych odbywa się 

głównie na szczeblu krajowym, podczas gdy system jednokrotnej rejestracji jest 

monitorowany na trzech poziomach administracji publicznej (krajowym, regionalnym 

i lokalnym). Brakującymi rozwiązaniami horyzontalnymi są wciąż: elektroniczna tożsamość 

(eID – pl.ID projekt realizowany obecnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji), bezpieczne repozytorium dokumentów i danych elektronicznych (e-Safe), 

otwarte standardy dla aplikacji e-administracji (open specification), wytyczne dotyczące 

architektury systemów (architecture guidelines), katalog rozwiązań horyzontalnych 

(catalogue of horizontal enablers) i bezpieczna wymiana dokumentów i danych 

elektronicznych (secure e-Delivery).  

W przypadku systemu identyfikacji warto wspomnieć o doświadczeniach 

i stosowanych rozwiązaniach w Japonii. W Japonii system wymiany informacji między 

firmami odbywa się drogą elektroniczną. W ten sam sposób komunikuje się obywatel 

z administracją czy pracownik z pracodawcą. Internet jest powszechny. Z kolei podstawą 

e-administracji jest system identyfikacji. Japonia stosuje rozwiązania biometryczne, uważając 

to rozwiązanie za korzystniejsze w przeciwieństwie do nietrwałych linii papilarnych, które 

można zetrzeć. Np. czytniki biometryczne odczytują ułożenie naczyń krwionośnych w palcu, 

bankomaty identyfikują w ten sposób właściciela konta. Dążeniem Polski jest sytuacja, kiedy 

na podstawie odczytu biometrycznego naczyń krwionośnych, będzie możliwe założenie na 

odległość firmy przez Polaka w Niemczech i przez Niemca w Polsce. Wprowadzenie takich 

usług znacznie przyspieszyłoby świadczenie usług w całej UE.  

Japonia jest drugą (po Stanach Zjednoczonych) najbardziej technologicznie 

rozwiniętą gospodarką świata. Kraj Kwitnącej Wiśni inwestuje w nowe technologie 200 

miliardów dolarów rocznie. Japonia jest też na drugim miejscu na świecie, co do ilości 

rejestrowanych patentów – 15 tys. rocznie. Mieści się też na światowym podium (po USA 

i Chinach) pod względem liczby kształconych naukowców – 710 tys. rocznie. W Japonii 

można zauważyć pewną formę ukrytego bezrobocia.  Powszechnie stosowany Internet czy 

rozwiązania biometryczne nie zastąpią czynnika ludzkiego.  

 

Obywatele 

 

Przede wszystkim do sprawnego funkcjonowania e-administracji, oprócz powyżej 

wspomnianych czynników, potrzebni są obywatele zaopatrzeni w doświadczenie, wiedzę, 

umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w odniesieniu do usług doświadczenie 

obejmujące kryteria:  



1. Przejrzystość świadczenia usług (transparency of service delivery): śledzenie  

i odszukiwanie etapu świadczonej usługi, zdolność określenia czasu trwania realizacji usługi.  

2. Wielokanałowe świadczenie usług (multi-channel service provision): czy można 

uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych niż Internet (np. 

call center, e-mail).  

3. Ochrona danych osobowych (privacy and data protection): czy jest jasne, że na 

stronie internetowej są respektowane przepisy dotyczące ochrony prywatności danych 

osobowych użytkowania.  

4. Łatwość użytkowania (ease of use of services): czy istnieje wsparcie (FAQ, demo, 

pomoc na żywo) i czy można dodawać dokumenty do aplikacji lub wniosków.  

5. Monitorowanie zadowolenia użytkownika (user satisfaction monitoring): czy istnieje 

jakaś forma monitorowania poziomu zadowolenia użytkowników, opcja przekazywania opinii 

i/lub zarządzania skargami.  

Wspomniane doświadczenie obywatela, w kontekście 20 usług e-administracji 

kształtuje się w Polsce się na poziomie 79% (rysunek 3). Z kolei w kontekście portali 

krajowych, portal www.poland.gov oceniono na poziomie wyższym w stosunku do średniej 

europejskiej (rysunek 2). Nota bene to ważna, warta odnotowania zmiana z uwagi na fakt, że 

w roku poprzednim wskaźniki użyteczności polskiego portalu były wyższe od średniej 

europejskiej zaledwie w przypadku użyteczności. Pozostałe wskaźniki w zakresie 

doświadczenia użytkownika portalu krajowego miały wówczas mniej więcej ok. ¼ niższe 

notowania od średniej europejskiej.   

Zachęcanie i pobudzanie obywateli w zakresie zaangażowania oraz 

samowystarczalności w korzystaniu z usług e-administracji dotyczy również zdarzenia utraty 

pracy, co było przedmiotem wnikliwej analizy sprawozdania porównawczego dotyczącego  

e-administracji. W tej sferze zanalizowano 27 etapów składających się na procedury 

administracyjne i usługi e-administracji wspierające osoby, które straciły pracę, w 

celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. Polska w tym zakresie wykazuje niski 

poziom wsparcia obywateli: 

-  usługa nie jest jeszcze dostępna w formie elektronicznej, ale użytkownicy mogą znaleźć 

informacje o niej na specjalnym portalu dotyczącym zatrudnienia (Zarejestrowanie się jako 

osoba bezrobotna, Rejestracja w celu otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych,  Dostęp do 

spersonalizowanych informacji do jakich świadczeń ma się prawo, Otrzymanie informacji 

o sytuacji na rynku pracy, Otrzymanie informacji o targach pracy,  Otrzymanie wsparcia od 

urzędnika administracji publicznej,  Opracowanie i opublikowanie CV,  Dostęp do listy usług 

(świadczeń), do których ma prawo osoba poszukująca pracy,  Dostęp do listy dokumentów 

wymaganych w celu uzyskania odpowiedniego świadczenia, Zapisy na szkolenia w zakresie 

umiejętności miękkich), 



-  usługa nie jest jeszcze dostępna w formie elektronicznej, ale użytkownicy mogą znaleźć 

informacje o niej na innych stronach internetowych (Zapewnienie kontynuacji ubezpieczenia 

zdrowotnego,  Zapewnienie kontynuacji opłat emerytalnych,  Otrzymanie pomocy finansowej 

na uruchomienie działalności gospodarczej,  Zapisy na szkolenia zawodowe, Uzyskanie 

nowego lub przedłużenie paszportu), 

-  usługi świadczone w formie tradycyjnej (Otrzymywanie informacji o ofertach pracy 

odpowiadających profilowi zawodowemu osoby poszukującej, Konfigurowanie przestrzeni 

osobistej po rejestracji na portalu dedykowanym dla osób poszukujących pracy,  Dostęp 

procedury odwoławczej w przypadku osób poszukujących pracy w sytuacji, gdy zostały one 

niesłusznie pozbawione zasiłku socjalnego,  Uzyskanie wskazówek w sprawach 

mieszkaniowych, Dostęp do usług doradczych w sprawach zadłużenia, Dostęp do 

programów promocji zdrowia (badania lekarskie, programy fitness) 

 

 

Rys. 3. Doświadczenie obywatela, w kontekście 20 usług e-administracji. Źródło: ‘9. sprawozdanie 

porównawcze dotyczące e-administracji Komisji Europejskiej’. 

 

Przedsiębiorstwa, Zamówienia publiczne 

 

 Warto w tym miejscu wspomnieć o wskaźniku widoczności elektronicznych zamówień 

publicznych (eProcurement visibility benchmark) na stronach internetowych urzędów, gdzie 

Polska plasuje się na 17. pozycji względem krajów UE. Polska z wynikiem 75 procent 

uplasowała się powyżej średniej EU27+ - 71 procent. Ocena procesu elektronicznych 

zamówień publicznych (przed ostatecznym wyborem wykonawcy) składa się z trzech 

składników: publikacja informacji o przetargu na stronie internetowej (eNotification) – 



odpowiednio 56 procent Polska, 88 procent EU27+, zgłoszenie oferty on-line (eSubmission) 

– 73 procent i 61 procent oraz ostateczny wybór dostawcy (eAwards) – 80 procent, 59 

procent.   

Analizując stan usług dla przedsiębiorstw należy podkreślić, że usługi te są bardziej 

zaawansowane niż usługi adresowane do obywateli. Ich zaawansowanie w Polsce oceniono 

na 90 procent, czyli nieco niższym poziomie od średniego dla UE27+ wynoszącego 94 

procent. Wskaźnik zaawansowania usług dla obywateli był o 2 procenty niższy od średniej 

dla UE  (rysunek 2).  

Szczególna pozycja usług dla przedsiębiorców i akcentowanie wzmacniania pozycji 

przedsiębiorstw realizowane są poprzez zapewnienie środowiska sprzyjającego 

konkurencyjności i dobrych praktyk biznesowych. W tym kontekście UE ujmuje proces 

rozpoczynania działalności gospodarczej/zakładania firmy z perspektywy procedur 

biurokratycznych i ich stanu zaawansowania lub możliwości uproszczenia, obciążeń dla 

państwa i przedsiębiorstw oraz elementów hamujących przedsiębiorczość (ciekawych 

spostrzeżeń dostarcza scenariusz ‘Uruchomienie biznes to biznes administracji publicznej50). 

Podkreślana jest rola małych i średnich firm, dla których obciążenia administracyjne są 

nieproporcjonalne w stosunku do ich możliwości wykonawczych. Rozpoczynanie działalności 

gospodarczej jest procesem wieloetapowym, podzielonym aż 21 etapów. Proces 

uruchomienia owej działalności dotyczy uzyskania numeru NIP itp. i innych, których 

przedsiębiorca zgodnie z przepisami prawa musi dotrzymać. W Polsce proces 21 etapów, 

czyli uruchamiania firmy jest podzielony: na informacje dostępne online w portalu lub na 

stronie z miejscem dedykowanym dla osób uruchamiających działalność, jest rozproszony 

po stronach różnych urzędów, część można załatwić tylko w sposób tradycyjny stawiając się 

bezpośrednio  urzędzie i składając dokumenty w formie tradycyjnej. W Polsce zaledwie  
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 Scenario: Starting your business is the Public Administration’s business 

To make this real, consider the following two scenarios concerning Claus, who lives in country X, and would like to start‐

up a business as a travel agent in country Y. In an ideal world, Claus can accomplish all formalities related to this objective 

swiftly and easily. He uses a search engine, for example Google, to identify the portal of country Y through which the start‐up 

formalities can be concluded. Using his own national eID, he logs onto the business registration portal of country Y and 

completes the entire registration procedure online, including signing and submitting all relevant administrative documents. The 

various administrations which are authorize to approve Claus’s future business collaborate invisibly, exchange information, have 

streamlined their procedures and send on a single final notification to Claus’s personal and secure message box confirming that 

Claus is allowed to start operating as travel agent. In addition, Claus is provided with supporting information that will help him to 

settle abroad: subscribe his kids to school, find a language school for his wife and other things of this nature. Claus is looking 

forward to getting started and can focus all his attentions on his business operations. 

In a less ideal world, starting up a business turns out to be much more complex. Right from the start, Claus has trouble 

identifying the administrations which authorize business start‐ups in country Y. It is not straightforward which administrations are 

relevant to Claus’s objective. Seemingly, different administrations are responsible for authorizing business start‐ups, depending 

on the sector and scope of the activities, goods and services offerings and the geographical location of the business. Claus 

realizes that several physical visits to country Y are needed to get started. The information gathering process is erratic. Opening 

hours of administrations are different and it is neither clear how much the registration will cost nor how long it will take. A lot of 

paper work made up of complicated trade terms in a foreign language lies between the future entrepreneur and his objective. 

Claus Has difficulties dealing with the uncertainties he is facing: will he be authorized to start‐up? Will he be burdened with 

additional requirements because his diplomas are not accepted? He asks himself if it is really worthwhile starting up in country 

Y? 



20 procent usług związanych z zakładaniem firmy jest dostępna online we właściwym 

portalu. 80 procent usług polega jedynie na udostępnianiu informacji w portalu.  

10 usług dotyczących uruchamiania działalności gospodarczej w Polsce, usług 

oferowanych przez administrację publiczną w Polsce (rysunek 4). Stan zaawansowania 

usług przeznaczonych dla przedsiębiorców z pewnością nabierze tempa w wyniku realizacji 

projektów związanym z rozwojem elektronicznej administracji w ramach 7. osi priorytetowej 

PO IG (do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach podpisano 27 umów o dofinansowanie; m.in.: 

Ministerstwo Gospodarki – projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, Minister Finansów – projekty e-Podatki, e-Deklaracje 2, e-Rejestracja  

2, Ministerstwo Finansów – projekty Konsolidacja i centralizacja systemów celnych  

i podatkowych, Program e-Cło, Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – projekt ePUAP2, pl.ID (Polska ID karta), oraz m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości – projekt Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym 

uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez dostęp elektroniczny do 

wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora 

Sądowego i Gospodarczego oraz inne projekty różnych podmiotów) 

 

Podstawowe usługi odnoszące się do zdarzenia ‘uruchamiania działalności gospodarczej’  

Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu 

z obowiązkowymi opłatami w zakresie 

ubezpieczeń społecznych 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu 

z obowiązkowymi opłatami w zakresie 

ubezpieczeń zdrowotnych 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Wypełnienie standardowego formularza do 

rejestracji działalności 

w pełni aktywne w Internecie za pośrednictwem 

portalu dedykowanego do rejestracji działalności 

gospodarczej w Polsce 

Rejestracja w sądzie gospodarczym / 

rejonowym 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Rejestracja we władzach centralnych, 

regionalnych lub lokalnych 

w pełni aktywne w Internecie za pośrednictwem 

portalu dedykowanego do rejestracji działalności 

gospodarczej  

w Polsce 

Otrzymanie numeru identyfikacji 

podatkowej 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Otrzymanie numeru płatnika podatku VAT użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 



Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Rejestracja dotycząca obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Rejestracja dotycząca obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego 

użytkownicy mogą znaleźć informacje na ich temat na 

specjalnym portalu poświeconym uruchomieniu działalności 

gospodarczej 

Rys. 4. Podstawowe usługi odnoszące się do zdarzenia "uruchamiania działalności gospodarczej”. 

Źródło:  ‘9. sprawozdanie porównawcze dotyczące e-administracji Komisji Europejskiej’. 

3. Diagnoza stanu informatyzacji jednostek samorządu 

terytorialnego w kontekście świadczenia przez nie usług online 

Ponad 80 procent podstawowych usług publicznych jest dostępnych w Internecie, ale 

zdecydowanie najgorzej w tym kontekście plasują się regionalne i samorządowe szczeble 

e-administracji. Różnice zarówno między krajami oraz gminą większą i gminą mniejszą są 

znaczące. W przypadku usług świadczonych przez samorząd, w mniejszych gminach 

dostępność usług przez internet jest o połowę mniejsza niż w większych gminach. I tak na 

przykład strony internetowe małych miast mogą zawierać informacje, w jaki sposób złożyć 

wniosek o odpis aktu urodzenia, natomiast na stronach internetowych dużych miast 

zamieszczone są dodatkowo formularze, które można ściągnąć i wypełnić. Powodem tych 

różnic może być fakt, że mniejsze administracje samorządowe i ich mieszkańcy preferują 

osobiste kontakty lub bardziej tradycyjne procedury, albo mniejsza zdolność małych 

administracji (pod względem strategii, środków finansowych, umiejętności) do wprowadzenia 

usług internetowych. Powyższy przykład wskazuje na różny stopień dojrzałości 

e-administracji na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym, co bezwzględnie może 

wpływać na skuteczność zarządzania w ramach i między szczeblami e-administracji51,52.  

Według danych udostępnianych przez MSWiA a dotyczących wyposażenia 

administracji w ICT, w Polsce od 2007 roku każdy urząd ma na wyposażeniu komputery oraz 

korzysta z dostępu do Internetu co wpływa na proces implementacji i wykorzystania narzędzi 

informatycznych wspierających komunikację wewnętrzną i elektroniczne usługi dla obywateli 

i przedsiębiorstw. 59 procent urzędów ma wdrożony intranet (w 2006 – 47%, 2007 – 49%, 

2008 – 49%). Przy czym obecnie posiadanie intranetu jest bardziej powszechne 
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 Raporty z badania stanu informatyzacji urzędów w Polsce 2008, 2009; 

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/256/7621/Wyniki_badania_stanu_informatyzacji_urzedow_administracji_publicznej_w_2008_r.

html 
52

 Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”.  Dane na 

temat administracji publicznej dotyczą urzędów wszystkich szczebli w Polsce. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez 

Instytut Badania Opinii GFK Polonia na zlecenie MSWiA we wrześniu 2010 r. wzięło udział ponad 1000 kierowników urzędów i 

1380 informatyków. 



w przypadku urzędów wojewódzkich i centralnych (86 procent), aniżeli w urzędach miejskich 

lub gminnych (56 procent) czy urzędach powiatowych (64 procent). Najczęściej intranet 

wykorzystują urzędy województwa53 małopolskiego (72 procent), najrzadziej urzędy 

województwa lubuskiego (46 procent). Coraz większą popularność zdobywają 

szerokopasmowe łącza internetowe kosztem wolniejszych stając się standardem 

w jednostkach administracji (niezależnie zresztą od szczebla, wielkości czy lokalizacji). Wiele 

urzędów posiada kilka rodzajów łączy internetowych; szerokopasmowe łącza – 87 procent 

urzędów miejskich/gminnych i powiatowych, 75 procent urzędów wojewódzkich lub 

centralnych. (rysunek 5) 

  

 

Rys. 5. Obecność Internetu w urzędach w Polsce w latach 2006 – 2010 (w % urzędów).  

 

Infrastruktura informatyczna Urząd 

wojewódzki/ 

centralny 

Urzą

d 

powiatowy 

Urząd 

miejski/ 

gminny 

Og

ółem 

Obecność intranetu w urzędach w 

Polsce w 2010 roku 

86% 64% 56% 59

% 

Urzędy wyposażone w systemy 

elektronicznego zarządzania dokumentami w 

Polsce w 2010 roku  

64% 64% 44% 48

% 

Urzędy wyposażone w system 

elektronicznego zarządzania dokumentami 

będący częścią większego systemu 

18% 21% 16% 17

% 
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 W 2008 roku najwyższy stopień rozwoju usług publicznych świadczonych online występował w województwach: 

pomorskim (44%), kujawsko-pomorskim (44%), lubuskim (39%), małopolskim (38%). Najniższy zaś miał miejsce w 

województwach: warmińsko-mazurskim (18%), wielkopolskim (22%), podlaskim (26% i zachodniopomorskim (26%). Rozwój 

dostępności e-usług publicznych odnotowany został w czterech województwach, a mianowicie: w woj. pomorskim (17%), 

kujawsko-pomorskim (8%), śląskim (8%) i dolnośląskim (4%)
53

.  

 



wykorzystywanego wspólnie przez inne 

urzędy (w % urzędów posiadających system 

elektronicznego zarządzania dokumentami) 

Urzędy wyposażone w system 

elektronicznego zarządzania dokumentami, 

który umożliwia wymianę korespondencji 

elektronicznej między jednostkami 

administracji publicznej (w % urzędów 

posiadających system elektronicznego 

zarządzania dokumentami) 

39% 41% 40% 40

% 

Obecność elektronicznej skrzynki 

podawczej w urzędach w 2010 roku (w % 

urzędów)
54

 

Skrzynka 

podawcza na 

ePUAP – 64%,  

Własna 

skrzynka 

podawcza – 13% 

Skrzyn

ka podawcza 

na ePUAP – 

59%,  

Własna 

skrzynka 

podawcza – 

23% 

Skrzynka 

podawcza na 

ePUAP – 69%,  

Własna 

skrzynka 

podawcza – 3% 

Skrz

ynka 

podawcza 

na ePUAP – 

67%,  

Wła

sna 

skrzynka 

podawcza – 

7% 

Urzędy korzystające z map 

numerycznych (cyfrowych) i danych 

przestrzennych w 2010 roku 

53% 89% 34% 44

% 

 Ewidencja gruntów i budynków 50% 100% 87% 90

% 

Gospodarka nieruchomościami 45% 87% 82% 82

% 

Planowanie przestrzenne 70% 47% 88% 73

% 

Planowanie inwestycji 55% 54% 77% 68

% 

Ochrona środowiska 45% 58% 64% 61

% 

Konsultacje społeczne 40% 33% 42% 39

% 

Promocja jednostki terytorialnej 20% 36% 29% 31

% 

Turystyka 20% 28% 22% 24

% 

Zarządzanie kryzysowe, obrona 

cywilna 

30% 2% 1% 2% 

Inne 30% 4% 2% 4% 

Rysunek 6. E-administracja w liczbach. Opracowanie własne.  
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 Zgodnie z zapisami ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, instytucje administracji publicznej, w tym organa samorządowe, są zobowiązane do posiadania elektronicznej 

skrzynki podawczej. Utworzenie takiej skrzynki umożliwia m.in. platforma ePUAP, gdzie załoóżna skrzynka spełnia wymagania 

ustawowe, umozliwia wymianę dokumentów elektronicznych od usługobiorcy do usługodawcy bezpiecznym kanałem.  

 



Wykorzystywanie technologii teleinformatycznych niesie za sobą ewolucję w postępie 

informatyzacji urzędów w Polsce, a co za tym idzie uruchamianiu nowych usług zarówno 

świadczonych wewnątrz i na zewnątrz administracji (rysnek 7). O postępie świadczy 

porównanie  udogodnień i usług dostępnych drogą internetową w latach 2006 – 2010: 

Rys. 7. Proces informatyzacji urzędów i uruchamiania nowych usług  

Z analiz dokonanych w 2010 roku na temat wykorzystania ICT w administracji 

wynikają przykładowe korzyści:  

- około połowa urzędów w Polsce (48 procent) wdrożyła system elektronicznego 

zarządzania dokumentami. Najczęściej taki system posiadają urzędy powiatowe oraz 

wojewódzkie  

i centralne (64 procent). Znacznie rzadziej stosują je urzędy miejskie i gminne (44 procent). 

Zdecydowana większość (92 procent) urzędów niekorzystających z systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentami zapowiadała jego wprowadzenie,  

- na korzystanie z map cyfrowych i danych przestrzennych (danych GIS) wskazuje już 

44 procent urzędów,  

- procent urzędów posiadających własną stronę internetową wzrósł w 2010 roku do 

98 procent (2006 – 89 procent, 2007 – 92 procent, 2008 – 94 procent). 

- za pośrednictwem systemu ePUAP różne podmioty świadczą ponad 6 tysięcy usług; 

nota bene ePUAP adresowany jest do instytucji administracji publicznej, jako wspólna 

platforma neutralna technologicznie, umożliwiająca jednostkom administracji udostępnianie 

własnych usług bez konieczności tworzenia własnej specjalizowanej infrastruktury do 

publikowania usług. Zgodnie z założeniami architektury biznesowej ePUAP platforma 

adresowana jest do wszystkich podmiotów administracji, zapewniając zakres wsparcia 

świadczenia usług zależny od potrzeb i możliwości danej instytucji.  
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Rys. 8. Rozkład zakładanych kont w podziale na poszczególne województwa (stan na kwiecień 2011 r.) 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej stanowi jeden, łatwo dostępny 

i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych55. Oferuje kluczowe usługi 

dostępu do rejestrów, informacji, wiedzy, komunikacji potrzebne zarówno przedsiębiorcom 

jak i obywatelom oraz samym instytucjom publicznym. Portal zapewnia sprawną 

komunikację między obywatelem a administracją, przedsiębiorcami a administracją, 

instytucjami administracji publicznej. To pewnego rodzaju odpowiedź na niepokój dotyczący 

różnorodności powstających, implementowanych systemów elektronicznych oraz zakres 

działań ograniczający się do urzędu. e-PUAP łączy platformę obywatelską – obywatele mogą 

załatwiać sprawy urzędowe, oraz platformę podmiotów publicznych – podmioty mogą 

bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Do podstawowych elementów 

ePUAP zaliczane są: usługi wewnętrzne platformy udostępniane instytucjom publicznym 

(należą do nich usługi bezpieczeństwa, płatności, komunikacyjne), usługi instytucji 

publicznych udostępniane innym podmiotom, katalog usług, czyli miejsce gromadzące 

informacje o wszystkich usługach wraz z systemem przeszukiwania i klasyfikacją, portal 
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 http://epuap.gov.pl/  

http://epuap.gov.pl/


interoperacyjności pozwalający instytucjom publicznym na wymianę doświadczeń i ustalanie 

standardów. 

Gama możliwości oferowanych administracji publicznej przez ePUAP jest szeroka. 

Na dzień 13 kwietnia 2010 r. platforma ePUAP dostarczała 43 usługi56 świadczone przez 

instytucje publiczne, w tym m.in. przez MSWiA, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 

Infrastruktury, ZUS oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Obecnie usługi dotyczą m.in. Jednostek 

Samorządu Terytorialnego: 

 uzyskanie informacji z rejestru i spisu wyborców, 

 wznowienie działalności gospodarczej, zamknięcie, zgłoszenie, zawieszenie 

działalności gospodarczej, 

 zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,  

oraz m.in. urzędów wojewódzkich: 

 składanie wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia do 

Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,  

 składanie oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na 

obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 składanie oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji 

uprawnień,  

 umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności 

mandatu karnego kredytowanego,  

 składanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w 

przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,  

 składanie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego 

w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,  

 składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic,  

 wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do 

prowadzonego przez Wojewodę rejestru,  

 wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę 

rejestru, - składanie wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum 

zakładowego,  

 uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymek na terenie województwa,  

 umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych,  

 organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w 

Urzędzie Wojewódzkim,  

 prośba o udostępnienie informacji publicznej,  
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 http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/345/2293/Jakie_uslugi_mozna_zrealizowac_na_platformie_ePUAP.html 



 uzyskanie patronatu lub członkowstwa w komitecie honorowym,  

 przyjęcie obywateli w sprawach skarg i wniosków,  

 opiniowanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu 

państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.  

 e-PUAP jest platformą łączącą i integrującą projekty elektronicznych usług 

administracji realizowane w skali województw, będąca podstawą standaryzacji 

informatycznych usług administracji m.in.: SEKAP, Wrota Małopolski, e-Świętokrzyskie, 

Wrota Pomorza, Wrota Warmii i Mazur, Wrota Podlaskie57. e-PUAP, w już w niedługim 

czasie e-PUAP2,  nie zastąpi jednak usług realizowanych przez urząd właściwy do 

świadczenia usług. To miejsce gdzie urząd właściwy może wypromować, zaprezentować 

swoją ofertę dla usługobiorcy, tym samym zwiększyć szansę na dotarcie. Wykonawcą usług 

pozostaje w dalszym ciągu urząd właściwy, to on przetwarza dokumenty dostarczone 

w ramach usługi. Obywatele, którzy poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za 

pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie 

standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego 

celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie. Z drugiej strony 

jednym z głównych problemów wspomnianych projektów jest brak standardyzacji systemów. 

Brak standardów podnosi poziom skomplikowania i wprowadza chaos, nie tylko wśród 

urzędników którzy muszą podejmować decyzje o wyborze systemu, ale także wśród 

obywateli, którzy mają problem z dostosowaniem swojej sprawy do innego systemu np. 

w sąsiednim województwie gdzie jest już on zupełnie inny. W związku z powyższym 

opracowanie i wytworzenie infrastruktury informatycznej i organizacyjnej dla elektronizacji 

wymiany danych, dokumentów i informacji w ramach samorządowych struktur 

organizacyjnych, między urzędem a obywatelem i na styku administracji i rynku, wydaje się 

być krokiem w dobą stronę.  

 Z kolei korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu 

www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez 

internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych 

systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy 

urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) 

umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania 

dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w 

postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów 
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elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę 

skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.  

Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców 

będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni 

zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną 

w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń 

podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Elektroniczna administracja samorządowa 

powinna stanowić źródło pierwotnych danych dla administracji rządowej. Monitorowanie i 

gromadzenie elektronicznych danych lub danych z elektronicznych dokumentów powinno 

stać się efektywnym źródłem dla krajowych baz danych gospodarczych i danych o zasobach 

Państwa58.  

Obecnie można zauważyć dążenie samorządu do rozwijania następujących 

obszarów działalności elektronicznej: - systemy obsługi spraw i korespondencji (powinny 

zapewniać kompleksową obsługę; procesów obiegu spraw i korespondencji w urzędach 

administracji ), - systemy tworzenia i publikowania prawa lokalnego (powinny zapewniać 

kompleksową obsługę procesu tworzenia, gromadzenia, wyszukiwania i eksportu wszelkich 

projektów, uchwał, zarządzeń, postanowień i decyzji oraz eksport danych do witryny 

internetowej).  Usprawnienie procesów zarządzania w sektorze samorządowym powinno 

znaleźć oparcie we wdrażaniu systemów informatycznych (w tym rozwiązań internetowych) 

szczególnie w obszarach kontaktów z obywatelami i przedsiębiorstwami. Administracja 

publiczna wykorzystująca narzędzia informatyczne i komunikacyjne powinna służyć 

społeczeństwu oraz biznesowi poprzez swoją dostępność, poufność, wiarygodność i jakość. 

Społeczeństwo oczekuje od administracji efektywnego i sprawnego działania oraz wysokiej 

jakości dostarczanych informacji. 

Poziom rozwoju polskiej e-administracji może być rozpatrywany z punktu widzenia 

regionalnych koncepcji budowy elektronicznej administracji, które w mojej opinii najbliższe są 

realizacji zadań publicznych w kontekście europejskich wymogów e-government. Warto 

wspomnieć o pilotażowym projekcie budowy e-administracji, realizowanym przez 

województwo małopolskie od 2001 roku, Cyfrowy Urząd będącego składową portalu 

internetowego Wrota Małopolski. Realizowany projekt Regionalny Portal Internetowy ‘Wrota 

Małopolski’ - w ramach ‘Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (Cel strategiczny: 
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E.3. Regionalny wspólny rynek informacji)’59 oraz Programu ‘Informatyzacja Województwa 

Małopolskiego w latach 2004-2006 (Cel 2. Świadczenie usług online przez administrację 

publiczną, instytucje publiczne i sektor ICT)’60 – miał na celu umożliwienie obywatelom 

i podmiotom prawnym korzystanie z usług elektronicznych oraz zasobów informacji 

oferowanych przez urzędy administracji publicznej województwa małopolskiego. Dzięki 

uruchomionej w 2002 roku platformie informacyjno-komunikacyjnej zapewniono obywatelom 

i podmiotom gospodarczym Małopolski dostęp do regionalnych zasobów informacyjnych 

oraz umożliwiono świadczenie usług przez urzędy administracji publicznej. Chodziło o 

zwiększenie efektywności i przejrzystości działań administracji publicznej, stworzenie 

regionalnego wspólnego rynku informacji oraz budowa platformy elektronicznej niezbędnej 

do realizacji założeń społeczeństwa informacyjnego. W chwili obecnej projekt składa się z 

modułów:  

 portal informacyjny (Wizytówki Małopolski, edukacja, kultura, mapy GIS-GPS, 

niepełnosprawni, przedsiębiorczość, praca, środowisko i obszary wiejskie, 

turystyka i sport, zdrowie, aktualności z regionu, 

 portal obywatelski – Cyfrowy Urząd (pilotażowa próba udostępnienia procedur 

urzędowych w Internecie. CU służy komunikacji użytkownikiem (petentom) z 

urzędami w województwie za pośrednictwem Internetu. Za największą 

funkcjonalność tego systemu uznać można wysyłanie, opracowanych na 

podstawie dokumentów papierowych, elektronicznych formularzy, opcjonalnie z 

użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, celem załatwienia wybranej 

sprawy administracyjnej) i Małopolski Biuletyn Informacji Publicznej (oddzielny 

moduł Wrót Małopolski składający się z BIPów jednostek administracyjnych 

województwa małopolskiego stworzonych w celu powszechnego udostępniania 

informacji publicznej). Cyfrowy Urząd udostępnia procedury urzędowe w 

regionalnym Portalu Internetowym Wrota Małopolski, ułatwia załatwianie spraw 

w urzędach administracji publicznej w Małopolsce oraz umożliwia uzyskanie na 

ich temat informacji. W jednym miejscu, w module Cyfrowy Urząd, 

zgromadzono sprawy należące do kompetencji Urzędów Gmin, Starostw 

Powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Wojewódzkiego 

i innych urzędów administracji publicznej realizujących w Województwie 

Małopolskim elektroniczne procedury. Mimo, że nie we wszystkich sprawach 
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obejdzie się bez koniecznej wizyty w urzędzie, elektroniczna forma załatwiania 

spraw skróci ją do minimum. Obecnie Cyfrowy Urząd umożliwia: 1. 

Realizację 128 spraw urzędowych przez Internet. 2. Wykorzystanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy realizacji spraw urzędowych. 3. 

Sprawdzanie stanu sprawy - wszystkie podmioty administracji publicznej 

realizujące Biuletyn Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski. 4. Możliwość 

podłączenia dostępnych procedur właściwym jednostkom administracji 

publicznej 5. Możliwość integracji z wewnętrznymi systemami obiegu 

dokumentów. Koordynacją prac w zakresie Cyfrowego Urzędu zajmuje się 

Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

Rozwój e-administracji w Województwie Małopolskim poprzez portal Wrota 

Małopolski, czyli powszechnego dostępu do usług publicznych (procedur urzędowych), 

gromadzenie i prezentowanie informacji o regionie, integracja systemu Wrota Małopolski z 

systemami informatycznymi instytucji i urzędów administracji publicznej to znaczący krok 

polskiej e-administracji. Rezultaty realizacji projektu można oceniać przez pryzmat: - 

dostarczenie usług i informacji przez administracje (rządowe i samorządowe)  

w województwie w sposób uregulowany i usystematyzowany, - ułatwienie dostępu do urzędu 

i informacji dla obywateli, - skrócenie czasu załatwiania spraw urzędowych dla obywateli 

oraz zmniejszenie kosztów, - usprawnienie zarządzania województwem, np. w zakresie 

kultury, ochrony środowiska, zdrowia, edukacji, - usprawnienie działania oraz zmniejszenie 

kosztów funkcjonowania administracji publicznej, - popularyzacja wykorzystania technologii 

SI wśród społeczeństwa i tańsze szkolenia z użyciem platformy e-learningowej, - 

podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie kontaktów z administracją 

dzięki zebraniu na jednej platformie elektronicznej usług administracyjnych z różnych 

poziomów administracji, - zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu – rozwój 

społeczeństwa informacyjnego, - zredukowanie zróżnicowań wewnątrz regionu w dostępie 

do usług i informacji, - poprawa współpracy między instytucjami w województwie, - promocja 

krajowa i międzynarodowa województwa, - promocja województwa nakierowana na 

inwestorów i turystów, - upowszechnianie nowych technologii, - pobudzenie rynku małych i 

średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost popytu na usługi związane z informatyzacją, - 

przyciąganie inwestorów ze względu na ułatwienia w dostępie do informacji oraz do usług 

administracyjnych, - tworzenie nowych miejsc pracy. 

 Uruchomienie Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski wyznaczyło dalsze kierunki 

rozwoju nowoczesnych rozwiązań w polskiej e-administracji dając impuls do szerszych 

zmian w funkcjonalności e-administracji. Cyfrowy Urząd to jedna z pierwszych w Polsce 

inicjatyw  umożliwiających nadanie biegu sprawy urzędowej przez wysłanie dokumentu 



wytworzonego w wyniku wypełnienia elektronicznego formularza (e-formularza), będącego 

niczym innym jak wersją elektroniczną dokumentu papierowego. Idea stworzenia 

„wirtualnego urzędu”, dzięki któremu społeczeństwo małopolskie mogłoby załatwiać różne 

sprawy urzędowe, nie chodząc do fizycznych urzędów a jedynie zasiadając przed 

komputerem z dostępem do Internetu, została zrealizowana.  

 Obecnie w większości krajów UE obywatele kontaktują się z urzędami i instytucjami 

państwowymi drogą internetową. Działania związane ze standaryzacją i interoperacyjnością 

(warunek konieczny do powstania paneuropejskich e-usług w UE) mają doprowadzić do 

współdziałania systemów, otwartości rynku, produktów i usług, bezpieczeństwa informacji i 

zaufania do e-usług61. Polska wpisuje się w proces działań realizując zadania z zakresu 

infrastruktury informatycznej oraz rozwoju e-usług podążając za krajami skandynawskimi. 

Np. w Danii powstał wspólny portal administracji publicznej, dzięki któremu można załatwić 

sprawy w pięciu ministerstwach i dwudziestu czterech urzędach. W Czechach można 

dokonać zmiany miejsca zameldowania przez Internet. Na dostępności do usług 

świadczonych przez administrację drogą internetową koncentruje się administracja federalna 

USA. Projekt http://www.usa.gov/62 jest agregatem informacji i wiedzy związanej z 

działalnością e-administracji w Stanach Zjednoczonych. Co jest niezwykle ważne 

aktualizacja strony zależy od aktywności jej użytkowników. TOP 10 najczęściej zadawanych 

pytań przez użytkowników np. zwrot podatków, obywatelstwo USA wpływa na informacje 

zamieszczane na stronie głównej. Aktualizacja katalogu stron stanowych czy informacji 

lokalnych również zależy od użytkowników, ewentualnie administracji. Decydują tu 

mechanizmy rynkowe popytu i podaży. Ów czynnik decentralizacji jest istotnym elementem 

wpływającym na wzrost zaufania społeczeństwa do administracji. Z uwagi na stopień 

rozwoju gospodarczego, nasycenie rynku IT, model jest inny aniżeli na starym kontynencie. 

  Porównując stan rozwoju e-administracji w UE i USA należy zaznaczyć różnice w 

koncentracji na innych elementach: e-obywatelu aniżeli e-przedsiębiorcy, elementach 

socjalnych aniżeli rynkowych. UE koncentruje się na socjalnym aspekcie; tworzeniu nowych 

miejsc pracy, terminach społeczeństwo informacyjne, organizowaniu struktur 

administracyjnych, definiowaniu wymiarów społecznych. Często przywoływanym przykładem 

pokazującym rozwój e-administracji i postawę w konfrontacji UE – USA jest podpis 

elektroniczny. USA uważane są za lidera w dziedzinie wdrażania nowych technologii czy 

technik informacyjno-komunikacyjnych. 9 marca 1995 roku pojawiła się pierwsza na świecie 

ustawa o podpisie cyfrowym w  amerykańskim stanie Utah (The Utah Digital Signature Act). 

Była ona jednak zbyt rygorystyczna i opierająca się wyłącznie tylko na jednym rodzaju 
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podpisu elektronicznego (systemie kryptografii asymetrycznej). Podobne ustawy były 

uchwalone m.in. w prawie stanowym Kalifornii, Wyoming i Waszyngtonie. Na uwagę 

zasługuje podpisana w czerwcu 2000 roku, przez prezydenta Billa Clintona ustawa o 

podpisie elektronicznym – Electronic Signatures In Global and National Commerce Act. 

Została przyjęta w większości stanów. Zgodnie z przepisami ustawy federalnej, podpis 

elektroniczny obejmuje wszelkiego rodzaju środki i techniki, które mogą zastąpić tradycyjny 

podpis w obrocie elektronicznym. Z kolei w Unii Europejskiej ramy prawne63 dla podpisów 

elektronicznych ustalone zostały w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. o wspólnotowej infrastrukturze podpisów 

elektronicznych. W dyrektywie poruszone zostały m.in. kwestie podziału podpisu 

elektronicznego na zwykły oraz zaawansowany, problematyka wystawiania certyfikatów, 

odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Dyrektywa ta została 

implementowana we wszystkich państwach członkowskich przyczyniając się tym samym do 

ujednolicenia systemu podpisów elektronicznych64.   

4. Zakończenie  

 Działania w obszarze administracji elektronicznej to działania wieloetapowe,  

o charakterze ciągłym, będące przedmiotem realizacji planów ułatwiania dostępu do usług 

publicznych w całej UE na wiele lat, o czym stanowią filary europejskiej strategii Europe 

2020. Omawiając trendy w e-administracji, podsumowując działania podejmowane w 

obszarze nie wolno pominąć ważnego tytułu: ‘Europejski plan działań na rzecz administracji 

elektronicznej na lata 2011-2015. Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie 

inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej’ przyjęty 15 grudnia 

2010 roku. Inicjatywa  stanowi fundamentalny element Europejskiej Agendy Cyfrowej (Digital 

Agenda), której celem jest zwiększenie w okresie do 2015 r. poziomu wykorzystania usług 

administracji elektronicznej przez obywateli do 50 procent oraz do 80 procent przez 

przedsiębiorstwa65. Do jednych z ważniejszych celów agendy cyfrowej należy zapewnienie 
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dostępności w internecie szeregu kluczowych usług publicznych umożliwiających 

przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej z dowolnego miejsca 

UE, niezależnie od lokalizacji, z kolei obywatelom łatwiejsze podejmowanie nauki i pracy 

oraz zamieszkanie i przechodzenie na emeryturę w dowolnym miejscu UE.  

Europejski plan działania na rzecz rozwoju e-administracji stanowi odpowiedź Komisji 

Europejskiej na wezwanie państw członkowskich do stworzenia wspólnej polityki w zakresie 

administracji elektronicznej, które zamieszczono w deklaracji ministerialnej z Malmo w 

sprawie e-administracji z 2009 roku. Ambitny plan działań ma stanowić podstawę dla wyjścia 

z kryzysu i polityki w obecnej dekadzie, ma również przyczynić się do zwiększenia 

konkurencyjności Europy oraz umożliwić organom publicznym oferowanie lepszej jakości 

usług w bardziej ekonomiczny sposób, w czasie gdy obowiązują np. ograniczenia 

budżetowe. Plan działań na rzecz administracji elektronicznej ma za zadanie niesienie 

pomocy dla organów publicznych dla wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych do  udostępniania lepszej jakości usług po obniżonych kosztach, ułatwiając 

obywatelom i przedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie oraz podnosząc jakość takiego 

funkcjonowania dzięki lepszemu dostępowi do usług publicznych66. Chodzi o wspieranie 

procesu przechodzenia na usługi administracji elektronicznej nowej jakości, bo 

zintegrowanych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. Chodzi również o 

doprowadzeni do sytuacji, gdzie usługi będą funkcjonowały dobrze zarówno w państwach 

członkowskich jak i w państwie macierzystym oraz obywatel będzie miał warunki 

umożliwiające aktywne kształtowanie internetowych usług publicznych najlepiej 

odpowiadających potrzebom użytkowników. 

Plan zakłada wdrożenie w okresie kolejnych 5 lat 40 konkretnych działań, które 

zapewnią obywatelom oraz przedsiębiorstwom możliwość korzystania z internetowych 

rozwiązań umożliwiających. Konkretne przykłady działań, które zostaną podjęte w ramach 

wspomnianego planu działań m.in.: - rejestracja firmy; plan zakłada wdrożenie mechanizmu 

jednorazowej bezpiecznej rejestracji danych w organach administracji publicznej (w celu 

uniknięcia konieczności wielokrotnego podawania tych samych informacji różnym 

jednostkom administracji publicznej), a także upowszechnienie ogólnounijnego 

wykorzystania krajowych tożsamości elektronicznych (eID) w celu uproszczenia 

transgranicznych procedur takich jak zakładanie spółki zagranicą, przeprowadzka za granicę 

lub podjęcie pracy poza własnym krajem, 
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- złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub uzyskanie dostępu do 

takich świadczeń; 

- dokonanie formalności związanych z emeryturą za pośrednictwem internetu w przypadku 

przejścia na emeryturę w innym kraju 

- zapisanie się na uczelnię, na zagraniczną uczelnię, 

- złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów,  

- świadczenie usług na rzecz administracji publicznych.  

Zakłada się, że wdrożenie owego planu przypadnie głównie władzom krajowym, 

natomiast zadaniem KE będzie poprawa warunków rozwoju transgranicznych usług 

administracji elektronicznej m.in. poprzez ustalenie warunków wstępnych, takich jak 

zapewnienie interoperacyjności oraz umożliwienie funkcjonowania podpisów elektronicznych 

i identyfikacji elektronicznej. W planach jest umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom 

śledzenia w czasie rzeczywistym postępu załatwiania ich spraw przez administrację 

publiczną, udostępnianie danych do ponownego wykorzystania przez osoby trzecie, 

umożliwienie wypracowania nowych usług publicznych i aplikacji  np. map do systemów 

nawigacji lub udostępniających informacje podróżne. Plan działań stanowi rozwinięcie 

realizowanych na dużą skalę projektów pilotażowych w zakresie usług transgranicznych, 

finansowanych ze środków unijnych, w tym w szczególności realizowanych obecnie unijnych 

projektów STORK, PEPPOL, SPOCS i epSOS (MEMO/10/680), i ma na celu zapewnienie 

obywatelom oraz przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do internetowych usług w całej 

UE (IP/09/1738). 

Działania realizowane w ramach wspomnianego planu podzielone zostały na cztery 

kategorie67: 

- wzmocnienie pozycji użytkownika: 

- usługi stworzone z uwzględnieniem potrzeb użytkowników 

- opracowywanie usług w ramach współpracy np. z wykorzystaniem technologii Web 

2.0. 

- ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (w tym przegląd dyrektywy 

w sprawie informacji sektora publicznego – IP/10/1103) 

- zwiększenie przejrzystości 

- zaangażowanie obywateli i przedsiębiorstw w proces tworzenia polityki 

- rynek wewnętrzny: 

- ciągłość usług dla przedsiębiorstw 

- mobilność osobista 

- ogólnounijne wdrażanie usług transgranicznych 

                                                
67

 Agenda cyfrowa: plan działań na rzecz administracji elektronicznej w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych w 

całej UE, http://polskawue.gov.pl/pdf,6084.html 



- skuteczna i efektywna administracja publiczna: 

- poprawa procesów organizacyjnych (np. zamówienia elektroniczne, szybsze 

rozpatrywanie wniosków) 

- zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

- ekologiczna administracja publiczna (np. elektroniczna archiwizacja, wykorzystanie 

wideokonferencji zamiast podróży) 

- spełnienie warunków wstępnych umożliwiających rozwój administracji elektronicznej: 

- otwarte specyfikacje i interoperacyjność (np. stosowanie europejskich ram 

interoperacyjności) 

- zapewnienie kluczowych rozwiązań (np. przegląd dyrektywy w sprawie podpisu 

elektronicznego, wniosek w sprawie ogólnounijnego wzajemnego uznawania rozwiązań w 

zakresie identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego); 

 



F. e-Zdrowie - Antoni Zwiefka 

Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (w roku 1946) 

określiła, że zdrowie to nie tylko brak choroby czy ułomności, ale pełny dobrostan fizyczny, 

psychiczny i społeczny. Tak więc, choroby współczesnej cywilizacji mają charakter 

wieloczynnikowy. Nie można zatem wskazać tylko  jednego czynnika warunkującego 

funkcjonowanie i samopoczucie człowieka i stanowiącego o zdrowiu czy chorobie. Jednakże 

główną przyczyną wszystkich zgonów są,  często leczone przewlekle, choroby układu 

krążenia, nowotwory i urazy nazywane chorobami cywilizacyjnymi. Zatem zdrowie znacznie 

wychodzi poza obręb medycyny i coraz więcej elementów życia publicznego włącza się w 

ochronę zdrowia i profilaktykę chorób.  Nowoczesny model ekosystemu człowieka określany 

jest przez jego związki ze środowiskiem. Fundamentem dla dobrego samopoczucia i zdrowia  

są właściwe relacje człowiek-środowisko. Będąc członkiem lokalnej społeczności, człowiek 

ulega  wpływom środowiska na ciało, uwarunkowaniom genetycznym, emocjom, uczuciom, a 

także podlega wpływowi umysłu, własnej wiedzy i  postawy, poglądów i zachowań. Poza 

tym, na stan jego zdrowia mają wpływ inni ludzie, środowisko naturalne, praca, klimat oraz 

status ekonomiczny. Jednakże to styl życia oraz uwarunkowania biologiczne i środowisko 

fizyczne mają największy wpływ na stan jego zdrowia. Natomiast sama organizacja ochrony 

zdrowia ma niewielkie znaczenie i jest ona oceniana na zaledwie 10% wszystkich czynników 

stanowiących o zdrowiu człowieka. 

1. Kluczowe potrzeby w zakresie ochrony zdrowia na Dolnym 

Śląsku.  

Styl życia jest najistotniejszym czynnikiem, decydującym o zdrowiu  w ponad 50%. 

Innymi ważnymi czynnikami są jakość otaczającego nas środowiska (20%) oraz 

uwarunkowania biologiczne/genetyczne (20%). Relacje pomiędzy człowiekiem a 

środowiskiem są fundamentem  dobrego samopoczucia i zdrowia. Profilaktyka polegająca na 

wspieraniu zdrowego, aktywnego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom jest istotna 

tak,  jak ograniczanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Programy promocji zdrowia 

powinny zapobiegać największemu zagrożeniu zdrowotnemu jakim są choroby układu 

krążenia oraz nowotwory. Dlatego też, głównym celem Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2007 – 2015 jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości  życia ludności oraz 

zmniejszenie nierówności w ochronie zdrowia. Aby to osiągnąć wskazuje się następujące 

drogi: 

 Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa; 

 Tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu; 



 Aktywowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do 

działań na rzecz zdrowia. 

Nowoczesna ochrona zdrowia wymaga długofalowej polityki zdrowotnej państwa. Bez 

szerokiego programu dostosowywania ochrony zdrowia do zmieniających się warunków 

życia i potrzeb zdrowotnych obywateli nie można liczyć na jakiekolwiek zmiany w tym 

zakresie. Okres przemian społeczno-ekonomicznych oraz demograficznych ujawnił wiele 

problemów wymagających rozwiązań systemowych w obszarze szeroko pojętej pomocy 

społecznej. Dostrzegając ogrom potrzeb na tym polu należy w możliwie najszerszej skali 

przyczynić się do właściwego ich rozpoznawania i wychodzenia im naprzeciw.  Jednym z 

ważniejszych wyzwań polityki społecznej w chwili obecnej staje się problem opieki 

długoterminowej oraz chorób przewlekłych i współistniejących. 

 

2. Kierunki rozwoju usług medycznych na Dolnym Śląsku z 

uwzględnieniem specyfiki Regionu (w zakresie możliwości i potrzeb). 

Ponieważ nie można precyzyjnie określić stanu zdrowia,  to rozważanie o zdrowiu 

zbiorowości wielkomiejskiej (jak Wrocław i inne większe miasta Dolnego Śląska) jest 

pojęciem abstrakcyjnym . Jest to działanie skazane na niepowodzenie. Wszelkie oceny 

takiego stanu wymykają się próbom dokładnego ich określenia. Ma to związek z faktem, że 

zdrowie dużej populacji jest sumą zdrowia poszczególnych obywateli. Trudno jest 

oszacować ogólny stan zdrowia całego społeczeństwa na podstawie samopoczucia 

poszczególnych jednostek. Zdrowie społeczności oceniamy zatem pośrednio, na podstawie 

metod epidemiologicznych czy socjologicznych oraz na podstawie takich wskaźników 

negatywnych dotyczących zdrowia jak zachorowalność czy śmiertelność. 

Z przeprowadzonej analizy porównawczej danych dotyczących zachorowań w 2000 

roku i od 2005  do 2008 roku na terenie Dolnego Śląska wynika, że największym 

zagrożeniem zdrowotnym (największa liczba zachorowań i zgonów) są choroby układu 

krążenia. Zgony z powodu tych chorób wyniosły w 2000 roku  54% ogólnej liczby zgonów.  

Natomiast w ostatnich latach kształtowały się odpowiednio:  2005 – 47,8%; 2006 – 48,1%; 

2007 – 46,5%;2008 – 48%. Z tego wynika, że odsetek zgonów uległ niewielkiemu 

zmniejszeniu, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.  Drugą pod względem liczby przyczynę 

zgonów stanowią choroby nowotworowe. W latach od 2005  do 2008 odsetek zgonów 

wynosił odpowiednio: 2005 – 26,0%; 2006 – 26,0%; 2007 – 26,1%; 2008 – 25,4%. U 

mężczyzn najczęściej występuje rak płuc - 28,3%, u kobiet - rak piersi - 17,3%. Z powyższej 

analizy wynika, że odsetek zgonów nieznacznie  maleje od momentu akcesji do UE. Jeśli ta 

tendencja się utrzyma będzie to oznaczało, że wcześniej postawiona teza wpływu na stan 



zdrowia stylu życia oraz uwarunkowań biologicznych i środowiska fizycznego, będąca 

domeną promocji zdrowia, sprawdza się w tym zakresie i jest skutecznym narzędziem do 

walki z takimi zagrożeniami życia. Jednak przez ostatnie 20 lat  zagrożenie chorobami 

układu krążenia i nowotworami wzrosło prawie dwukrotnie. Nie oznacza to jednak, że  np. 

nowotwór jest chorobą śmiertelną. W związku z rozwojem medycyny, dla coraz większej 

liczby chorych,  jest to choroba przewlekła, z którą żyją oni nawet do 25 lat w zależności od 

typu nowotworu. Jest to niewątpliwie zasługa działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

podstawowej i specjalistycznej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz indywidualnych 

i grupowych praktykach lekarskich. W latach 2003 – 2009 w przeliczeniu na 10 000 

mieszkańców Dolnego Śląska udzielono ogółem porad w: 

2003 – 64 531,6; 2004 – 68 681,3; 2005 - 70 471,1; 2006 – 68 338,0; 2007 – 70 242,8;  

2008 – 70 720,4; 2009 – 68 614,5. 

W tym w podstawowej opiece zdrowotnej: 

2003 – 38 364,4; 2004 – 38 435,5; 2005 – 40 367,0; 2006 – 38 200,7; 2007 – 40 233,6;  

2008 – 39 911,9; 2009 – 42 565,3. 

Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec Dolnego Śląska, w ciągu jednego roku 7 razy 

korzysta z porad ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Z kolei porady udzielane na Dolnym 

Śląsku w specjalistycznej opiece  zdrowotnej w 2009 roku przedstawiały się następująco: 

Poradnie specjalistyczne Ilość udzielonych porad 

Chorób wewnętrznych 1 165 012 

Innych specjalności zachowawczych 1 284 872 

Opieki nad matką i dzieckiem 948 867 

Zabiegowe 2 434 709 

Zdrowia psychicznego 324 388 

Inną przyczynę zgonów stanowią choroby układu oddechowego (878 osób w 1999 r., 871 

osób w 2000 r.). Choroby układu oddechowego to wszystkie schorzenia obejmujące drogi 

oddechowe lub schorzenia z nimi związane. Zwykle leczone przewlekle, fizjologicznie dzieli 

się je na choroby: 

 Obstrukcyjne (obturacyjne), związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w 

płucach – Przykładem jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP); 

 Restrykcyjne, powodujące zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc. 



Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu 

oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne. Często są to 

dolegliwości osób starszych, chorych na tzw. choroby współistniejące. Towarzyszy im 

bowiem depresja, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz  hiperlipoproteinemia. 

Kolejne przyczyny zgonów będące wyzwaniem dla ochrony zdrowia to choroby układu 

trawiennego (w 1999 roku - 873 osoby, w 2000 - 770 osób) oraz choroby układu moczowo-

płciowego (w 1999 roku - 266 osób i w 2000 - 223 osoby). Nie mniej ważnym problemen na 

Dolnym Śląsku jest umieralność okołoporodowa. W skali kraju kształtowała się ona 

następująco: 

2005 – 8,0%; 2006 – 8,0%; 2007 – 7,9%; 2008 – 7,6%; 2009 – 7,2%. 

Natomiast na Dolnym Śląsku stanowi to większy problem, gdyż wskaźniki regionu są 

następujące: 

2005 – 9,3%; 2006 – 9,4%; 2007 – 8,8%; 2008 – 9,3%; 2009 – 8,2%.  

Różnica pomiędzy sytuacją w Polsce a na Dolnym Śląsku jest przeciętnie większa niż 

1 % na niekorzyść Dolnego Śląska. Władze województwa uruchomiły specjalny program 

perinatologiczny polegający na wyposażeniu szpitali położniczych i neonatologicznych w 

sprzęt specjalistyczny oraz  powstał system monitorujący sytuację okołoporodową  w 15 

szpitalach województwa. Oczekuje się, że poprzez zastosowanie takiej kontroli 

okołoporodowych świadczeń zdrowotnych będzie możliwe zarządzanie zjawiskiem 

umieralności niemowląt na Dolnym Śląsku. Po roku działania takiego systemu są już pewne 

pozytywne efekty. 

Kolejna przyczyna zgonów w województwie dolnośląskim to zewnętrzne przyczyny 

zachorowania i zgonu, a ich odsetek wynosi odpowiednio:  

2005 – 7,0%; 2006 – 6,6%; 2007 – 6,3%;2008 – 6,2%.  

Stanowiły one, w 1999 i 2000 roku, 9% wszystkich zgonów. Jeśli chodzi o choroby 

zakaźne  to sytuacja przedstawia się następująco. Wśród tych chorób również odnotowano 

spadek liczby zachorowań na: WZW B i WZW A, odrę, świnkę, a także nastąpił wzrost liczby 

zachorowań na: różyczkę, krztusiec, płonicę i boreliozę. W 2000  roku, podobnie jak w 1999, 

w woj. dolnośląskim zanotowano jedynie 3 zachorowania na czerwonkę bakteryjną.  

Współczynnik zapadalności na choroby zakaźne dla województwa dolnośląskiego wyniósł 

0,1 i jest niższy od krajowego. Innym wyzwaniem polskiej i dolnośląskiej opieki zdrowotnej 



jest  wzrost współczynnika zapadalności a tym samym liczby zakażeń wirusem HIV (w 

Polsce w roku 1999 – 527 osób, a w 2000 - 630). W roku 2000 zarejestrowano na terenie 

województwa dolnośląskiego 90 osób zakażonych HIV a w 1999 - 72 osoby. Liczba nowo 

wykrytych zakażonych na naszym terenie stanowi 14,3% ogółu wykrytych zakażonych w tym 

okresie w Polsce, a największą liczbę osób, które uległy zakażeniu stanowią narkomani 

dożylni (60 osób - 65% zakażonych). W jednym przypadku do zakażenia doszło w wyniku 

kontaktów heteroseksualnych i  homoseksualnych. Stwierdzono również jedno zachorowanie 

u dziecka. W pozostałych przypadkach nie udało się ustalić drogi zakażenia. Ogółem, od 

początku rejestracji, tj. od 1985 roku, na Dolnym Śląsku wykryto zakażenie wirusem HIV  u 

956 osób, w tym 701 osób używało dożylnie narkotyków. Od początku rejestracji zgłoszono 

w kraju fakt zakażenia HIV u 6747 obywateli polskich, w tym co najmniej u 4285 

narkomanów (63,5 %). W województwie dolnośląskim w roku 2000 zgłoszono 24 przypadki 

zachorowań. W 2000 roku w tym regionie, podobnie jak w całej Polsce, obserwuje się dalszy 

spadek liczby bakteryjnych zatruć pokarmowych i  w woj. dolnośląskim hospitalizowano 907 

osób. Najwięcej zachorowań występuje od maja do listopada, ze szczytem w lipcu.  Także w 

2000 roku w województwie dolnośląskim nastąpił nieznaczny spadek zachorowań 

wywołanych  pałeczkami  z grupy salmonella. W 2000 roku w województwie dolnośląskim 

zarejestrowano 114 zapaleń opon mózgowych, tj. o 46 mniej w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. Współczynnik zapadalności wyniósł 3,8/100 tys. i jest niższy od współczynnika 

zapadalności dla Polski (5,5 /100 tys). Większość zachorowań wystąpiła w mieście, gdzie 

zarejestrowano 30 przypadków, natomiast 16 zachorowań wystąpiło wśród mieszkańców 

wsi. W tym samym okresie zaobserwowano  znacznie zwiększoną liczbę zachorowań na 

kleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej zachorowań zarejestrowano na terenie byłego 

województwa wrocławskiego  oraz wałbrzyskiego.  Wystąpił też aż ponad czterokrotny 

wzrost zachorowań na boreliozę. Zachorowania wystąpiły u osób zamieszkałych na terenie  

województwa dolnośląskiego. Ustalono, że osoby te miały kontakt z kleszczami na terenie 

Dolnego Śląska w okolicach Sobótki, Wrocławia -Osobowice, Bolesławca , Bogatyni, 

Bielawy, Dzierżoniowa. Jak ważne jest to wyzwanie dla ochrony zdrowia może świadczyć 

fakt, że w Polsce, w porównaniu do roku poprzedniego, liczba zachorowań (na kleszczowe 

zapalenie mózgu) wzrosła ponad dwukrotnie. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, 77% zachorowań w Europie stanowią  

przewlekłe choroby układu krążenia, nowotwory, choroby psychiczne, cukrzyca, przewlekłe 

choroby układu oddechowego  oraz choroby i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Mimo 

wysiłków, publiczne służby zdrowia nie zostały jeszcze wyposażone w  mechanizmy do 

przystosowania się do przewlekłego obciążenia chorobami poprzez rozwijanie naprawdę 

skutecznych programów profilaktycznych lub systemów zarządzania chorobą. 



 

Usługi e-zdrowia, które mogą pozytywnie przyczynić się do zaspokojenia 

zdefiniowanych potrzeb oraz będą wspomagać priorytety rozwoju usług medycznych. 

Dolnośląskie e-Zdrowie zrealizowało/realizuje swój program w zakresie: 

 Elektronicznego Rekordu Pacjenta (elektroniczne repozytorium danych medycznych 

pacjenta – historia choroby dostępna z poziomu użytkownika  (lekarza) w procesie 

diagnozy i leczenia); 

 Wspomagania Zarządzania ZOZ na odległość (system klasy Business Intelligence 

dający możliwość analiz porównawczych, raportowania, budżetowania i 

kontrolowania z poziomu jednostki w sposób zautomatyzowany, ale przede 

wszystkim wiarygodny i oparty na danych źródłowych systemów  ZOZ (np. F-K). 

Po zakończeniu wdrożenia system ten będzie prototypem działającym/zainstalowanym 

na „żywym organiżmie” systemów działających już w placówkach ochrony zdrowia. Jest on 

elementem koniecznym do realizacji wsparcia ICT poprzez wdrożenie usług telemedycznych 

ułatwiających zarządzanie, co  jest obecnie największym wyzwaniem dla  ochrony zdrowia. 

Wiąże się to z potrzebą zastosowania technologii mobilnych i internetowych. Jest to 

konieczne, aby zwiększyć jakość opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi 

zmniejszając jednocześnie jej koszt. Wprowadzenie np. jednolitego standardu technologii i 

usług telemedycznych zdrowia w realnych warunkach rynkowych jest wyzwaniem dla 

Internetowo – mobilnych technologii. Takie wsparcie w zakresie pełnej obsługi pacjenta 

pozostającego w swoim własnym domu jest już dostarczane przez niektóre jednostki 

ochrony zdrowia. Dzięki wdrożeniu mobilnych usług  pacjenci będą mogli korzystać z  

odpowiednich usług tworzonych obecnie systemów EHR. Najważniejsze z nich to: 

1. Rezerwacja wizyty u lekarza lub jej zmiana w przypadku  ponownego jej planowania; 

2. Uzyskanie skierowania na  badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne; 

3. Możliwość tzw. drugiej opinii specjalistów i lekarzy rodzinnych; 

4. Specjalistyczne wsparcie w przypadku chorób przewlekłych; 

5. Dostęp do informacji edukacyjnych; 

6. Wdrożenie  e-recepty; 

7. Kontekstowe osobowe zarządzanie informacjami pacjenta.- interakcyjny dostęp 

pacjentów do elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta – EHR; 

8. Wdrożenie Systemów monitorujących / zarządzających  chrobą / zagrożeniem życia. 

 

Możliwa jest też realizacja pomysłu dostępu do usług  różnych świadczeniodawców opieki 

zdrowotnej. Wynika to z badań prowadzonych w całej Europie, zwłaszcza dla pacjentów z 

chorobami przewlekłymi. W celu wdrożenia takiej usługi konieczne jest wypracowania 

najlepszego, wspólnego standardu technicznego dla zapewnienia wymogów 



bezpieczeństwa, interoperacyjności i użyteczności. Ostatecznym celem powinno być 

dostarczenie rozwiązań telemedycznych skierowanych  do podmiotów w całej Europie 

(menedżerów opieki zdrowotnej, pacjentów, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek,...), 

skonsolidowanie najlepszych praktyk w celu szybkiego rozwoju wspólnych internetowo / 

mobilnych systemów telemedycyny i ochrony zdrowia oraz usług opiekuńczych.  Usługi i 

rozwiązania dostępu do nich powinny przyczynić się do spełnienia potrzeb użytkowników 

docelowych, tj. pacjentów z chorobami  przewlekłymi, zwłaszcza w następujących 

podkategoriach: 

 Cukrzyca i cukrzyca u dzieci; 

 Choroba sercowo -naczyniowa lub ryzyko wystąpienia niewydolności serca; 

 Przewlekła obturacyjna choroba płuc. POChP; 

 Perinatologia; 

 Krzepnięcie krwi. 

Wykorzystanie takich systemów związane jest z potrzebą zapewnienia dostępu do 

opieki medycznej pacjentom przebywającym  w miejscach odległych od szpitali lub Punktów 

Opieki/Przychodni, którzy mogą w ten sposób uzyskiwać dostęp do różnych świadczeń 

zdrowotnych za pomocą różnych interfejsów użytkownika. Będzie to możliwe w wyniku  

zdalnej interakcji z jednostkami ochrony zdrowia poprzez systemy mobilne i aplikacje 

internetowe specjalnie zaprojektowane do obsługi takich usług. Zostanie to zapewnione 

poprzez zastosowanie internetowej technologii webserwisów z możliwością przekierowania 

do telefonu komórkowego.Tak więc sprzętem dedykowanym dla takich Systemów będą 

komputery PC (laptop, desktop lub tablet) z szerokopasmowym dostępem do usług 

internetowych oraz telefony komórkowe i smart-telefony z dostępem do aplikacji webowych 

poprzez interfejsy usług internetowych. Z kolei sama usługa oparta powinna być na 

następującym oprogramowaniu:  

 Aplikacje mobilne i oprogramowania z systemem operacyjnym w komputerach 

przenośnych (Android, Windows, Symbiam  i inne najbardziej popularne);  

 Interfejsy sieciowe dla pacjentów z dostępem on-line do EHR i aplikacje z systemem 

opieki zdrowotnej usługodawcy udostępniane poprzez Java, JavaScript, DHTML, 

Flash, Silverlight i innye technologie (PHP i technologie server-site).  

Informacja na temat takich usług powinna być rozpowszechniana miedzy innymi 

poprzez następujące kanały dystrybucji: 

 Społeczności Web 2.0 (Facebook i YouTube);  

 Środowiska internetowe opieki zdrowotnej. 

Z uwagi na brak informacji dotyczących  takich telemedycznych usług internetowo / 

mobilnych konieczny jest ich szybki rozwój. Należy spowodować, aby dostęp do informacji 

dla użytkownika ochrony zdrowia oraz dla zainteresowanych stron był możliwy  na różnych 



poziomach w zależności od domeny każdej usługi. Jak wynika z doświadczeń Europejskiej 

Opieki Zdrowotnej jedynie opieka oparta na technologiach teleinformatycznych może ułatwić 

różne procesy związane z podstawową opieką zdrowotną. W całej Europie, od 1990 roku, 

inwestycje w technologie informacyjne w opiece zdrowotnej wciąż rosną. Dla przykładu, w 

2009 roku region Galicji (potencjalny partner Dolnego Śląska w projektach e-Zdrowia) 

przeznaczył ponad 40 mln € na inwestycje związane z realizacją  projektów ICT oraz e-

zdrowia,  a także  na rozwój infrastruktury.  Dolny Śląsk (wraz z województwem Łódzkim) jest 

liderem w zakresie wielkości budżetu na IT dla ochrony zdrowia (prawie 120mln PLN w 

projektach UE). Obecnie, na Dolny Śląsku realizowany jest piolotaż E-usługi pod nazwą 

„Elektroniczny Rekord Pacjenta” (Pilotaż ERP). Jest on istotną częścią Projektu 

„Dolnośląskie E-Zdrowie” realizowanego przez konsorcjum 19 ZOZ (głównie szpitali), w 

ramach którego planuje się wdrożenie specjalnych systemów informatycznych. W ramach 

jego budżetu (30 mln PLN) każda jednostka zakupiła niezbędną infrastrukturę i 

oprogramowanie dla siebie aby móc aktywnie realizować zaplanowane  e-usługi. Umożliwi to 

usprawnienie procesów związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych. Proponowane 

rozwiązania pozwolą na tworzenie, gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji 

medycznej pacjentów. Poprzez dostęp do danych medycznych upoważnionego personelu 

medycznego w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, zostanie  zapewniony pacjentowi 

wysoki poziom opieki zdrowotnej. Tworzony system umożliwi wymianę danych medycznych 

między zakładami opieki zdrowotnej (ZOZ) biorącymi udział we wdrożeniu. W celu 

ujednolicenia polityki technicznej i integracji systemów w EHR konieczne jest  wyraźne 

wsparcie polityczne i instytucjonalne poprzez koordynację  wieloletnich regionalnych planów 

strategicznych z  krajowym. Ochrona zdrowia wymaga rozszerzenia usług telemedycznych 

opieki zdrowotnej oraz usług  e-zdrowia na wszystkich uczestników rynku,  a tym samym 

zwiększenia wydatków publicznych na inwestycje w systemach  ochrony zdrowia.. Można to 

uzyskać poprzez: 

 Konieczność ujawnienia wspólnych wymogów technicznych potrzebnych do 

uruchomienia interoperacyjnych aplikacji telemedycznej opieki zdrowia; 

 Mobilne interfejsy dla rezerwacji terminów wizyt u  specjalistów chorób przewlekłych 

w celu ich monitorowania; 

 Konieczność optymalizacji istniejących narzędzi społeczności internetowych do 

podnoszenia stopnia satysfakcji pacjenta, interaktywności oraz edukacji i szkoleń 

pacjentów w celu ułatwienia samo leczenia; 

 Udostępnienie aplikacji do monitorowania poziomu glukozy we krwi i / lub danych 

pompy insulinowej; 



 Udostępnienie elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta z zachowaniem 

ograniczonego dostępu dla różnych podmiotów ochrony zdrowia np. przewlekle 

chorych pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, rodziców, itp.  

Konieczne jest też uwzględnienie aspektów innowacyjnych,  aby proponowane 

rozwiązania skoncentrowanych usług telemedycznych spowodowały, że zarządzanie 

chorobami przewlekłymi przez pacjenta będzie lepsze i mniej kosztowne .  

Istnieje potrzeba uruchomienia programów wykorzystujących platformy internetowo / 

mobilne w celu realizacji nowego modelu opieki zdrowotnej w Europie za pomocą wspólnych 

standardów i metodologii oraz potrzeba kompleksowej analizy świadczenia usług opieki 

zdrowotnej jako zalecenie dla mniej rozwiniętych regionów do wdrożenia i instalacji usług 

telemedycznych. Niezbędny jest wkład w tworzenie przenośnej (portale) usługi opieki 

zdrowotnej, która może być dostarczana bez względu na fizyczną lokalizację placówki 

ochrony zdrowia lub pacjentów. W celu optymalizacji interaktywnych usług opieki zdrowotnej 

(telemedycyny), potrzebne jest przesuwanie granic coraz bardziej wszechstronnego  

używania telefonów komórkowych jako urządzeń dla pacjentów oraz współdziałania z 

podmiotami opieki zdrowotnej  Konieczna jest też dostawa instrumentów dla usług wspólnej 

sieci w celu interoperacyjności technicznej systemów teleinformatycznych .Wiąże się to 

również z ich dostawą wraz z taką wartością dodaną jak szkolenia z zakresu produktu / 

usługi z uwzględnieniem standardów i interoperacyjności usług telemedycznej opieki 

zdrowotnej. W porównaniu do istniejących rozwiązań, technologie przyszłości umożliwią 

interoperacyjność różnych regionalnych systemów zdrowotnych w celu udostępniania usług 

telemedycznych i wspólnej pracy oraz  integracji organizacji zewnętrznych, 

zainteresowanych stron i władz zdrowotnych w ramach jednej technologii. Ponadto, gdy 

podobne usługi opieki zdrowotnej są dostarczane przez różnych dostawców, rozwiązania 

bezprzewodowe w zakresie telemedycyny przyczyniają się do zapewnienia komfortu 

psychicznego pacjentów. Jest to możliwe, przy niewielkim wysiłku ze strony pacjentów, 

poprzez monitorowanie bardzo istotnych parametrów życiowych. 

 Pomimo, że usługi telemedyczne dopiero zaczynają być stosowane, to wszyscy 

pacjenci z przewlekłą chorobą (nawet w podeszłym wieku) mają dostęp do telefonów 

komórkowych GSM, które są już wykorzystywane w e-zdrowiu. Organizacja, rezerwacja lub 

planowanie ponownej wizyty u lekarza jest obecnie zdecydowanie najbardziej rozbudowaną 

usługą dla pacjentów, pomimo wciąż rosnącego zapotrzebowania. Poprzez komunikację 

bezprzewodową mogą oni pozostawać w stałym kontakcie z ochroną zdrowia.  Jednakże, 

potencjał internetowych usług jest o wiele większy. Przydatną cechą dla pacjentów jest 

użyteczność, która pozostaje w centrum uwagi wszystkich teleusługdawców. Obecnie 

wszystkie usługi opieki i telemedyczne są realizowane za pośrednictwem internetowych i 

mobilnych kanałów komunikacji. Należy podkreślić, że usługi telemedyczne oraz inne 



rozwiązania kładą nacisk na takie cechy pacjenta jak: mobilność, samoopieka i 

odpowiedzialność za siebie. W każdym razie technologie te są środkiem do zapewnienia 

właściwej opieki medycznej, na wzór systemów opieki zdrowotnej.  

Wszystkie technologie przewidziane w rozwiązaniach internetowo / mobilnych są 

zależne od rozwoju infrastruktury i systemów. W oparciu o indywidualne potrzeby są to  np. 

interfejsy plug & play dla domów / budynków mieszkalnych. Obecnie główny nurt rozwoju 

dotyczy takich urządzeń jak iPADy klienckie. Poza tym ekspansja systemu Google Android 

sugeruje jakoby Google pracował nad firmowanym przez siebie telefonem komórkowym 

(gPhone).  Urządzenia osobiste mogą być używane jako kontrolery końcowego użytkownika 

usług telemedycznych. Celem ich jest zapewnienie pacjentom z chorobą przewlekłą pełnej 

niezależności i swobody przemieszczania się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcą. Poprzez 

wsparcie rozwiązań ICT w czasie rzeczywistym umożliwiających  monitorowanie on-line ich 

najważniejszych parametrów życiowych, takich jak: EKG (serca), poziom glukozy (cukrzyca), 

ciśnienie krwi, masa ciała, pojemność płuc (astma, POChP) itp. Zapotrzebowanie na 

wsparcie ICT, które daje pacjentom większą niezależność, jest ogromne. Podstawowym 

celem każdego systemu opieki zdrowotnej oraz programu pomocy, dostarczającego 

urządzenia do monitorowania wszystkich niezbędnych parametrów zdrowotnych, jest 

interoperacyjność usług telemedycznych jak również możliwość poprawy ogólnego 

samopoczucia. Każdy powinien mieć możliwość dostosowania dla swoich potrzeb usług 

opiekuńczych on-line i bezprzewodowego monitorowania wszystkich funkcji mierzalnych 

człowieka, za pomocą prostego i łatwego w obsłudze sprzętu ( telefonu GSM i PDA) poprzez 

centralny interfejs. Powinno to być zapewnione w oferowanym zestawie instrumentów.  

Oprogramowanie, opracowane w celu ułatwienia organizacji i bezpiecznego przepływu 

danych bazy EHR (Electronic Health Records), musi posiadać cechy "systemu 

eksperckiego", aby automatycznie obliczać trendy i / lub podawać sygnały alarmowe dla 

pacjenta kiedy redefiniowane wartości progowe zostaną osiągnięte. W  ten właśnie sposób 

należy określić cele rozwoju technologicznego i zapewnienia synergii z odpowiednimi 

założeniami polityki, strategii i działań na poziomie europejskim i krajowym. Ich głównym 

założeniem i jednym z priorytetów agendy cyfrowej w Europie jest zapewnienie stabilnej 

opieki zdrowotnej poprzez wsparcie ICT dla godnego i niezależnego życia. Właściwe organy 

i wszystkie strony zaangażowane w działania pilotażowe mają na celu (do 2015 r.) 

wyposażenie Europejczyków w bezpieczny dostęp on-line do swoich danych medycznych. Z 

kolei powszechne stosowanie usług telemedycznych zaplanowano na rok 2020. Jest to 

związane z istnieniem wielu barier na drodze do swobodnego przepływu usług internetowych 

ponad granicami państw. Agenda Cyfrowa ma na celu aktualizację zasad jednolitego rynku 

UE w sferze cyfrowej. Planuje się, że wszechobecne usługi utworzą zupełnie nowy zestaw 

technologicznych i społecznych możliwości biznesowych. W związku z tym należy 



podejmować działania w zakresie wspólnych usług opieki zdrowotnej dostarczanych on-line, 

które ze względu na geograficzne, społeczne i technologiczne rozdrobnienia, nie 

wykorzystują swojego pełnego potencjału. Aby podnosić poziom współpracy między 

państwami członkowskimi w celu realizacji i wdrożenia interoperacyjnych usług e-zdrowia 

należy skoordynować wszystkie wyzwania związane z usługami opieki zdrowotnej. Co 

więcej, uzgodniono stanowisko odnośnie potrzeby rozwoju e-zdrowia poprzez "wdrażanie i 

rzeczywiste wykorzystanie interoperacyjnych usług e-zdrowia w ramach i pomiędzy 

krajowymi systemami opieki zdrowotnej "(EPSCO - 1 grudnia 2009 r.). Zatem kalendarz 

polityczny e-Zdrowia na szczeblu UE koncentruje się w szczególności na interoperacyjności i 

podniesieniu jakości oraz efektywności opieki poprzez wzmocnienie współpracy na wysokim 

szczeblu politycznym. Aby uzyskać wsparcie należy wdrożyć usługi e-zdrowia dla swoich 

obywateli również poza granicami kraju. Ma to ogromne znaczenie dla  rozwoju usług 

telemedycznych za pośrednictwem telefonów i technologii internetowych zwłaszcza dla 

pacjentów z chorobą przewlekłą. Stanie się to instrumentem strumienia wszechobecnych 

usług opieki wykraczającym poza fizyczne bariery. Poprzez próbę stworzenia jednolitej 

normy technicznej dla takich usług, dąży się do ponownego rozważenia form opieki 

zdrowotnej i modeli ich świadczenia. Sprzyja temu  integracja takich urządzeń jak telefony 

komórkowe, komputery, telewizja cyfrowa i karty z mikroprocesorem z systemami 

elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta. Komisja Europejska wspiera państwa 

członkowskie w ich wysiłkach na rzecz wdrożenia telemedycznych systemów opieki 

zdrowotnej z korzyścią dla pacjentów i społeczeństwa. Stanowi o tym plan działania (10-

punktowy) w zakresie polityki uruchomienia wsparcia i poprawy dostępu do telemedycyny dla 

obywateli UE. Działania zaproponowane przez Komisję w celu rozwiązania problemów 

technicznych polegają między innymi na odpowiedniej, w całej wspólnocie, infrastrukturze 

szerokopasmowego dostępu do Internetu, interoperacyjności urządzeń telemedycyny oraz 

podjęciu niezbędnych kroków przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz 

jednostki ochrony zdrowia i przemysł. Wydaje się konieczne powołanie ponadnarodowych 

firm zajmujących się rozwojem urządzeń telemedycznych. 

W ramach 7-go Programu Ramowego (7PR) i Technologii Informacyjno 

Komunikacyjnych (ICT) opracowano również program pracy odnośnie integracji 

komfortowego funkcjonowania osób starszych. W szczególności, działania te koncentrują się 

na usługach zorientowanych na pacjenta (POS). Szczególną uwagę przykłada się do 

interoperacyjności semantycznej umożliwiającej integrację pacjentów. Uzyskiwanie 

informacji z wielu źródeł i miejsc, jak również wszechobecny, bezpieczny dostęp do danych 

osobowych dokumentacji medycznej to główny jej element. Wymagania techniczne integracji 

oparte na analizie łańcucha wartości i doświadczeń innych regionów i krajów w wyniku 

inicjatyw badawczych w dziedzinie interoperacyjności e-zdrowia muszą zapewnić zgodność 



systemów e-zdrowia, począwszy od narzędzi do testowania, zarządzania jakością w 

badaniach i certyfikacji pełnej interoperacyjności.  W stałej łączności z kluczowymi 

użytkownikami powinno się uwzględnić praktyczne wnioski wynikające z projektów 

realizowanych w zakresie normalizacji EHR w celu wypracowania  metody usługi 

przenoszenia danych osobowych dotyczących zdrowia. Testowanie usług e-zdrowia i 

projektów pilotażowych odbywa się w ramach programu  EPSOS:  

 Udostępnianie ważnych danych medycznych dla dalszego leczenia pacjenta, 

 Transgraniczne wykorzystywanie usługi e-recepty,  

 Integracja transgranicznych usług e-zdrowia (ratowniczych, Europejskiej Karty 

Zdrowia i udostępniania danych pacjenta). 

Takie podejście wyrażone zostało w ostatnim czasie przez Komisję Europejską. Ludzie 

powinni  odgrywać wiodącą rolę w opiece własnego zdrowia i należy upodmiotowić pacjenta. 

Uznane to zostało za podstawową wartość we wszystkich pracach związanych ze zdrowiem. 

Konteksty polityki związanej z Telemedycyną i jej  inicjatywami powinny być brane pod 

uwagę przy waloryzacji wyników i / lub wdrożeniu telemedycyny klinicznej. Struktura, która 

zawiera podstawowe informacje związane ze zdrowiem  każdego pacjenta i jest na bieżąco 

aktualizowana wymaga dalszej komunikacji z projektem EPSOS. Rozwój telemedycyny 

oparty na mobilnych systemach podlega krajowym oraz regionalnym programom o różnych 

poziomach dojrzałości technicznej. Prace badawcze związane z wdrożeniem różnych 

aplikacji wynikających z realizacji projektów pilotażowych są kompleksowe i wymagają 

integracji wielu różnych składników. Jednak nacisk położony być powinien na konfigurację 

zrównoważonej opieki, działania interoperacyjne i usługi zdalne (portable), zwłaszcza dla 

pacjentów z chorobą przewlekłą. Jest to związane z najmniejszą ilością inwestycji w sprzęt 

łączności i oprogramowanie. Oznacza to rozwój inteligentnych i ekonomicznych 

mechanizmów interakcji z pacjentami, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych 

bezpiecznych i użytecznych platform komunikacji internetowej ułatwiających ich szersze 

wdrożenie.  

W związku z eksplozją danych mobilnych wzrosły wymagania odnośnie rozbudowy 

sieci HSPA. Na rynku polskim, w ostatnim czasie, Orange uruchomił technologię HSPA+ DC 

umożliwiającą mobilny dostęp do Internetu z prędkością do 42 Mb/s. To najszybsza 

dostępna w Polsce technologia mobilnej transmisji danych, z której mogą już korzystać 

między innymi mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Poznania oraz aglomeracji 

katowickiej. Wzrost mobilnych sieci szerokopasmowych o wyższych prędkościach transmisji, 

na szeroką skalę, jest konieczny w przypadku zaawansowanych aplikacji wymagających 

większej pojemności danych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego obecnie 

integruje działania związane z udostępnianiem danych pacjenta poprzez bazy danych EHR. 

Poza tym planowany jest dostęp do specjalisty i/lub konsultacji lekarskich. Usługi te, jak 



dotąd, głównie koncentrują się na konsultacjach typu peer-to-peer, a nie są zorientowane na 

pacjenta. Docelowo z dowolnego miejsca w kraju (a także poza jego granicami) pacjent oraz 

lekarz powinien mieć dostęp do historii choroby i wyników badań. W ten sposób będzie 

można przyspieszyć postawienie diagnozy oraz szybciej wybrać skuteczny sposób leczenia, 

a pacjent będzie mógł regularnie otrzymywać informacje o koniecznych badaniach 

profilaktycznych. 

3. Aktualny stan komputeryzacji szpitali i placówek lecznictwa 

otwartego Dolnego Śląska oraz ich wyposażenia w nowoczesną 

aparaturę diagnostyczno-leczniczą wraz z oceną perspektyw rozwoju 

komputeryzacji i aparaturowego wyposażenia. 

W ramach projektu "Doświadczenia i zasoby zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie 

informatyki jako czynniki partnerstwa Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ)" 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przeanalizowało zasoby i potencjały 

zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki oraz ich uczestnictwo w przestrzeni 

teleinformatycznej. Celem badania było rozpoznanie zasobów i potencjałów szpitali w 

dziedzinie informatyki jako czynników partnerstwa w prowadzonych projektach 

informatyzacji.  Przeprowadzenie takiej analizy wymagało wzięcia pod uwagę zagadnień 

reprezentatywności szpitali, które wzięły udział w badaniu, niezależnie od liczebności 

personelu. Ponadto, struktura ankietowanych szpitali odpowiadała ich  reprezentatywnemu 

podziałowi  według województw i organów założycielskich (85% to szpitale samorządowe).  

 Jak wynika z tej analizy Województwo Dolnośląskie,  należące do Regionu 

Południowo-Zachodniego, reprezentowane było przez jednostki utworzone przez założycieli 

centralnych, wojewódzkich, powiatowych / miejskich oraz założycieli niepublicznych. 

Wykazano, że liczba zatrudnionych informatyków była proporcjonalna do wielkości szpitala 

(ilość łóżek) oraz do ilości komputerów. Rozmieszczenie komputerów odpowiadało  obecnym 

potrzebom szpitala: 

Rozmieszczenie komputerów  % 

Oddziały szpitalne 47 

Izby przyjęć / Oddziały ratunkowe 3 

Laboratoria / gabinety diagnostyczne 14 

Administracja 28 

Gabinety lekarskie przychodni 4 

Inne 4 

 

Wszystkie szpitale deklarowały posiadanie komputerowej sieci lokalnej LAN. 63 % 

badanych 



szpitali podało, że ma dostęp do sieci szkieletowej WAN/MAN, a tylko 11%  badanych 

szpitali nie posiada dostępu do sieci Internet. W 83% badanych szpitali z Internetu korzysta 

większość pracowników administracji, podczas gdy w przypadku personelu medycznego 

można mówić o 55% szpitali. W ramach Programu „Dolnośląskie E-Zdrowie” zakupiono na 

jego potrzeby następujące ilości zestawów komputerowych: 

w roku 2010 - 729 szt.; w 2011 – 729 szt.. 

Szpital wiodący w tym projekcie (Samodzielny Szpital im. dr A. Sokołowskiego – 

Walbrzych -  687 łóżek) posiada 450 komputerów, z czego 100 zakupiono w ramach 

projektu. Nie stanowi to jednak wskaźnika nasycenia sektora medycznego sprzętem 

komputerowym. Ponieważ sprzęt komputerowy jest mniej trwały niż oprogramowanie, taką 

analizę należałoby przerowadzić właśnie  w oparciu o zakupione licencje systemów 

dziedzinowych w zależności od liczby łóżek w szpitalu.   

Szpital System Liczba 

licencji 

Liczba 

łóżek 

Dolnośląski Szpital 

Specjalistyczny im.T. 

Marciniaka we Wrocławiu 

Hipokrates 176 z 

216 

592 

Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Bolesławcu 

Eskulap-Ruch 

Chorych                                

Eskulap-Apteka                                            

 

25 z 63 

26 z 63 

454 

Specjalistyczny Szpital 

Ginekologiczno-Położniczy im. 

E.Biernackiego w Wałbrzychu 

Eskulap-Ruch 

Chorych                                

Eskulap-Apteka                                            

 

11 z 75 

1 z 75 

164 

*Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we Wrocławiu 

HIS – Ruch 

Chorych 

100 z 

256 

695 

* Wojewódzki Zespół 

Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej we Wrocławiu                                                    

KS-SOMED - 

moduł medyczny 

32 z 73 - 

*członek konsorcjum „Dolnośląskie E-Zdrowie” 

Nawet tak skromne porównanie  ilości systemów dziedzinowych zakupionych przez 

jednostkę ochrony zdrowia wskazuje na ich różnorodność oraz różny stopień zasobów 

komputerowych. Głównymi dostawcami Systemów dla dolnośląskich szpitali są firmy Asseco 

(InfoMedica), Kamsoft (KS-SOMED) i wielkopolska ALMA (Eskulap-Ruch Chorych). 



Do  kontaktu z pacjentem Internet wykorzystuje się tylko w pięciu z badanych szpitali. 

Służy on  do uzgadniania terminów w przychodni przyszpitalnej. W 2% spośród badanych 

szpitali - wykorzystuje się Internet do uzgodnień związanych z hospitalizacją. 

 

Usługi sieci Internet Odsetek badanych szpitali (%) 

Serwis WWW 80% 

Podpis elektroniczny 85% 

 

Jak dotąd brak jest szczegółowych danych  dotyczących Dolnego Śląska odnośnie 

poziomu informatyzacji z uwagi na stopień digitalizacji i powiązanie z siecią lokalną sprzętu, 

który szpitale posiadają. Wyniki przeprowadzonej przez CSIOZ ankiety zostały opracowane 

dla regionu Południowo Zachodniego w którym 2/3 ankietowanych szpitali pochodziło z 

Dolnego Śląska (Dolnośląskie - 7,5%, Lubuskie - 1,6 %, Opolskie - 3,2%).   

Przybliżone wyniki dla Dolnego Śląska przedstawiają się następująco (w skali całego 

kraju): 

 Analizator biochemiczny wieloparametrowy w sieci - 25%;  

 Tomograf komputerowy w sieci - 63,8%; 

 Urządzenie RTG z obróbką cyfrową – 8,2 %. 

Porównując poziomy poszczególnych regionów,  jeśli chodzi o digitalizację i 

udostępnianie aparatury w sieci, należy stwierdzić , że region Południowo-Zachodni nie 

należy do wiodących w tym zakresie i jest na poziomie pozostałych regionów. 

 

4. Stan przygotowania personelu medycznego (różnego szczebla) do 

posługiwania się zaawansowanymi narzędziami teleinformatycznymi. 

Stopień umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii przez uczestników 

systemu ochrony zdrowia wiąże się z umiejętnościami stosowania istniejących rozwiązań w 

celu wzajemnej komunikacji między lekarzami (konsultacje, cele edukacyjne), lub w 

komunikacji lekarz- pacjent – czyli w telemedycynie. Obecnie, w wyniku realizacji Programu 

Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ), połowa (50%) lekarzy, 39% pielęgniarek i położnych 

oraz 90% pracowników administracji badanych szpitali została objęta szkoleniem 

informatycznym. Jest to wynik realizowanych strategii informatyzacji. Główne kierunki 

rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia zostały określone w programie e-Zdrowie na lata 

2011-2015.  Powstał on w oparciu o "Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 

Polsce do roku 2013" oraz "Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - e-Polska". 

Jest  ich rozszerzeniem w zakresie działań związanych z opieką zdrowotną i zawiera 

zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie szeroko rozumianego e-Zdrowie. Innyn 



czynnikiem motywującym personel medyczny do korzystania z nowych technologii jest fakt, 

że współczesne społeczeństwa składają się z jednostek bardzo ruchliwych, spędzających 

coraz więcej czasu w podróży i wykonujących w ruchu większość swojej pracy. Powoduje to, 

że taki właśnie jest preferowany model korzystania również z usług medycznych oraz tryb ich 

świadczenia.  Zatem wszystko zmierza ku rosnącej mobilności, z wykorzystaniem nowych 

technik łączności, zwłaszcza bezprzewodowej. Dlatego właśnie,  presja nowego 

innowacyjnego społeczeństwa powoduje, że personel medyczny  musi również sprostać 

wymogom teraźniejszości. W obecnej sytuacji, deficytu kadry medycznej czy też 

niedoszacowania systemu ochrony zdrowia, jedynym rozwiązaniem jest wdrożenie nowych 

technologii, a co się z tym wiąże wykształcenie takiego personelu medycznego, który sprosta 

wyzwaniom jakie one przed nimi stawiają. Systemy łączności rozwijane dotąd pod kątem 

potrzeb komunikacji obywateli oraz instytucji biznesowych, muszą uwzględniać specyfikę 

potrzeb sektora medycznego, również pod względem koniecznej edukacji w zakresie 

używania zastosowanych technologii. Kluczowe znaczenie będą miały następujące 

działania: 

 Kontynuacja Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ), 

 Stworzenie warunków rozwoju e-usług ochrony zdrowia – w szczególności systemów 

telemedycznych (telekonsultacje, telemonitoring, rejestracja on-line pacjentów 

przez Internet), recepty elektronicznej (e-recepty) oraz elektronicznej karty zdrowia, 

która bedzie połączona z nowym dowodem tożsamości. 
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G. e-Zdrowie - Edward Puchała 

W dzisiejszej rzeczywistości  daje się zauważyć  coraz większy wpływ technologii 

informatycznych i telekomunikacyjnych na jakość opieki zdrowotnej oferowanej pacjentom w 

krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce. Szybkie i niezawodne rozwiązania IT stają się 

istotnym komponentem systemu ochrony zdrowia, umożliwiając sprawne i skuteczne nim 

zarządzanie, bardziej efektywną z punktu widzenia kosztów, jakości i dostępności opiekę 

nad chorymi. W niedalekiej przeszłości można było zauważyć  wiele prób i przedsięwzięć 

zmierzających do wdrożenia technologii teleinformatycznych w zastosowaniach 

medycznych. Niestety zwykle były to inicjatywy lokalne,  wcale albo w niewielkim stopniu 

odwołujące się do rozwiązań obejmujących swoim zasięgiem bardziej rozległe terytorialnie 

obszary, uwzględniając w tym systemy typu cross-boarding. W zjednoczonej Europie gdzie 

obywatele mają swobodę nieograniczonego przemieszczania się zapewnienie usług służby 

zdrowia w sposób ciągły i niepodlegający ograniczeniom ma zasadnicze znaczenie dla ich 

jakości i dostępności. W tym kontekście rozwiązania z zakresu e-zdrowia znajdują swoje 

uzasadnienie i w przyszłości należy spodziewać się ciągłego wzrostu zainteresowania nimi i 

zapotrzebowania na nie. Budowa europejskiej przestrzeni e-zdrowia wychodzi temu 

zapotrzebowaniu naprzeciw i jest jednym z priorytetów strategii Komisji Europejskiej. W 

marcu 2011 roku Komisja Europejska zapoczątkowała konsultacje dotyczące planu działania 

w zakresie e-zdrowia (eHAP) w latach 2012-2020. Powołana grupa robocza  IANIS+ ds. e-

Zdrowia (ang. eHealth) podjęła działania zmierzające do uporządkowania doświadczeń 

regionalnych  z tej dziedziny. 

W planie działania Komisja Europejska przedstawia następującą definicję e-Zdrowia: 

 „ Narzędzia lub rozwiązania w obszarze e-Zdrowia obejmują produkty, systemy i 

usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z 

narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do 

indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na 

przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia (electronic health 

records), usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy 

komunikacji (wearable and portable), portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi 

na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, 

diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia 

(lifestyle management)” [1].  

Tak więc problematyka e-zdrowia obejmuje swoim zasięgiem takie pojęcia jak: 

- informatyka medyczna 

-telemedycyna 

-zdalna opieka medyczna 



-telematyka dla służby zdrowia 

-technologie teleinformatyczne w opiece zdrowotnej. 

 

E-zdrowie nie jest pojedynczą aplikacją czy prostym  systemem komputerowym.  To 

olbrzymia ilość rozwiązań oferowanych przez firmy IT dla systemu opieki lekarskiej. 

Znajdujemy tu programy komputerowe, struktury sieciowe, aparaturę medyczną 

wspomaganą systemami komputerowymi i wiele  innych. Mogą one funkcjonować zarówno w 

„szarej” jak i w „białej” części  struktury medycznego systemu informatycznego. 

 

W kwietniu 2004 r. Komisja Europejska opublikowała „Plan działań UE” (European 

Union 

Action Plan) odnoszący się do  europejskiego obszaru e-Zdrowia. Zdefiniowano trzy 

zasadnicze cele wdrażania systemów e-zdrowia: 

 

1. Usamodzielnienie pacjentów w procesie zarządzania ich dobrym samopoczuciem 

 

2. Wspomaganie personelu medycznego w zakresie dostarczania kwalifikowanych 

źródeł wiedzy, umożliwiania korzystania ze specjalistycznych konsultacji 

profesjonalistów 

 

3. Wspieranie menedżerów służby zdrowia poprzez dostarczanie drogą elektroniczną 

odpowiednich aplikacji IT. 

 

Mając powyższe na względzie należy przyjąć, że system opieki zdrowotnej w Polsce w 

całości ze szczególnym uwzględnieniem placówek służby zdrowia, personelu medycznego 

stoi przed wyzwaniem jakim jest coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii IT w obsłudze administracyjnej i medycznej  pacjentów. Aplikacje e-zdrowia 

stanowią nieuchronną przyszłość opieki zdrowotnej. Uwzględniając doświadczenia, rozwój 

oraz poziom wykorzystywania aplikacji np. w krajach skandynawskich i w Wielkiej Brytanii 

możemy zaadoptować wiele dobrych praktyk wartych tego by się od nich uczyć.  

E-zdrowie jest dziedziną interdyscyplinarną obejmującą swoim zasięgiem przede 

wszystkim: nauki o zdrowiu i nauki techniczne w szczególności technologie tele-

informatyczne. Przy realizacji zadań z zakresu e-zdrowia nie należy pomijać aspektów 

prawnych, etycznych, socjologicznych i co oczywiste ekonomicznych. Wynika stąd, że 

wdrożenie jakichkolwiek kompleksowych rozwiązań w tym zakresie wykracza poza 

możliwości pojedynczej firmy czy instytucji. Działanie powinno być systemowe, angażujące 

przedstawicieli wielu, wymienionych powyżej dyscyplin. 



Perspektywy rozwoju usług e-zdrowia związane są nierozerwalnie z następującymi 

przesłankami: 

-rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 

-rozwój technologii medycznych 

-zwiększanie się mobilności obywateli 

-wydłużenie długości życia człowieka a tym samym starzenie się społeczeństw 

-konieczność współpracy specjalistów 

-konieczność obecności specjalistów w wielu miejscach. 

W związku z tym podstawowe funkcjonalności w dziedzinie e-zdrowia to: 

- monitorowanie pacjentów w celu zapewnienia im ciągłej opieki medycznej bez 

względu na to gdzie się znajdują (opieka transregionalna) 

- wspomaganie podejmowania decyzji medycznych (diagnostycznych i 

terapeutycznych) poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych 

- dostarczanie licencjonowanej wiedzy medycznej do personelu medycznego i 

pacjentów 

- wspomaganie zarządzania placówkami służby zdrowia i całym systemem opieki 

zdrowotnej w celu obniżenia kosztów i zwiększenia jej jakości 

-zapewnienie swobodnej wymiany informacji medycznej (problemy elektronicznych 

struktur danych w medycynie) 

Zapewnienie możliwości realizacji zadań  dla użytkowników systemów e-zdrowia 

wymaga odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego oraz kształconych  w sposób 

ukierunkowany kadr inżynierskich z zakresu technologii IT. Czynnik ludzki (potencjał 

kadrowy) stanowi jedynie podstawę skutecznego aplikowania w e-zdrowie. Najistotniejsze 

jak się wydaje są czynniki ekonomiczne i gospodarcze. Wdrażanie rozwiązań w e-zdrowie 

musi mieć twarde uzasadnienie ekonomiczne. Musi przynosić korzyści zarówno firmom 

oferującym systemy e-zdrowia jak i użytkownikom. W pierwszym przypadku chodzi 

oczywiście o opłacalność produkcji w drugim o obniżenie kosztów obsługi pacjenta. Czynnik 

ekonomiczny wydaje się krytycznym również po stronie kosztów wdrażania. Należy tu 

uwzględnić też koszty szkolenia pracowników (personelu medycznego, administratorów 

systemu), szkolenia pacjentów, koszty sprzętu i oprogramowania. Po wdrożeniu należy 

wziąć pod uwagę koszty użytkowania związanie nierozerwalnie z czasem funkcjonowania 

systemu (często zdarzają się przypadki wycofywania się z rozwiązań e-zdrowia). Tak czy 

inaczej inwestycje w e-zdrowie będą uwarunkowane oczekiwaniami co wartości dodanej 

uzyskanej w efekcie zainwestowania określonych środków. 

Warunki wstępne dla rozwoju e-zdrowia w regionie zostały zdefiniowane przez 

Michaela Rugby’ego. Uważa on, że czynniki które należy uwzględnić w celu udanego 

wdrożenia systemu e-zdrowia to: 



1. dowód -  konieczność udowodnienia korzyści  (materialnych i niematerialnych) i ich 

identyfikacja, wynikających ze stosowania rozwiązań e-zdrowia, uwzględniająca 

konkretne zastosowanie, konfigurację systemu, sposób kształcenia i przygotowania 

personelu,  

2. ocena – ocena e-zdrowia w regionie wymaga przeznaczenia odpowiednich funduszy 

3. wyposażenie – dobór odpowiedniego wyposażenia uzasadniającego jego efektywne 

użycie 

4. edukacja – uwzględnienie w edukacji medycznej elementów pozwalających na 

sprawne wykorzystanie technologii oferowanych przez e-zdrowie 

5. usamodzielnienie – dzięki dostępności do informacji w Internecie, dedykowanych 

bazach danych pacjenci są lepiej poinformowani i mogą w szerszym zakresie 

uczestniczyć w procesach diagnozowania i terapii 

W chwili obecnej usługi zdrowotne ukierunkowane są na instytucje służby zdrowia 

(często rozproszone terytorialnie). Powoduje to konieczność przemieszczania się pacjentów 

z miejsca na miejsce a tym samym  angażowania dodatkowych środków i czasu. Jest to 

niewątpliwie uciążliwość której uniknąć można inwestując w e-zdrowie co zmienia 

perspektywę i prowadzi do modelu opieki skoncentrowanego na pacjencie. Związanego z 

miejscem jego zamieszkania. Jest to możliwe do realizacji poprzez oferowanie usług 

zdalnych, poprzez wykorzystanie technologii teleinformatycznych w profilaktyce, leczeniu, 

diagnostyce i rehabilitacji. Wymaga to też woli przystosowania się do rzeczywistości 

wykreowanej przez e-zdrowie i akceptacji jej przez wszystkich użytkowników.  

We współczesnych rozwiązaniach z zakresu e-zdrowia  zaczynają dominować 

bezprzewodowe technologie komunikacyjne. Wydaje się, że wraz ze wzrostem możliwości 

telekomunikacyjnych (przepustowości, szybkości transmisji, niezawodności,…) staną się one 

dominujące w przyszłości. Tak więc, to właśnie tu powinno się  lokować działania 

zmierzające do wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.  

Należałoby  w szczególności zintegrować działania w zakresie:  

- bluetooth,  

- WLAN (Wireless Local Area Network) oraz Wi-Fi, 

- ZigBee, 

- sieci telefonii mobilnych, 

- BWA (Broadband Wireless Access) i LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

- sieci satelitarnych 

- tagi RFID (Radio Frequancy Identification)  

- systemów telewizji cyfrowej 



Wykorzystując funkcjonalności  jakie oferują wskazane powyżej typy sieci 

bezprzewodowych można wykorzystać je przykładowo do: 

- budowy systemów zdalnego monitorowania pacjentów ( np. z wykorzystaniem BAN – 

Body Area Networks ), 

- transmisji biosygnałów, obrazów medycznych, wszelkich danych gromadzonych w 

EPR, 

- zdalnej obsługi farmakologicznej (Electronic Drug Store) pacjentów, 

i wielu innych zastosowań o nieograniczonych możliwościach praktycznych.   

 Analiza potencjału kadrowego 

Dobrze wykształcone kadry w zakresie e-zdrowia zapewniają wzrost jakości 

przetwarzania informacji w medycynie. To z kolei wpływa na jakość opieki medycznej. 

Istniejące na świecie systemy kształcenia specjalistów z zakresu informatyki medycznej 

oferowane są  studentom kierunków medycznych i technicznych jako: 

- informatyka medyczna dla studentów medycyny 

-informatyka medyczna dla studentów informatyki 

 

W tabeli 1. przedstawiono ramowe programy kształcenia w uczelniach europejskich i 

amerykańskich w rozbiciu na grupy powyżej (komórki zacienione oznaczają, że kurs znajduje 

się w programie nauczania): 

 

Tabela 1. 

Nazwa kursu Studenci 
medycyny 

Studenci 
informatyki 

Przetwarzanie danych-wstęp   

Zarzadzanie bazami danych-wstęp   

Telekomunikacja, systemy sieciowe   

Kodowanie i systemy klasyfikacji   

Standardy zapisu informacji medycznej   

Rekordy pacjenta   

Analiza biosygnałów   

Obrazowanie  medyczne   

Przetwarzanie i analiza obrazów medycznych   

Rozpoznawanie obiektów   

Systemy wspomagania decyzji medycznych   

Szpitalne systemy informatyczne   

Wdrażanie systemów informatycznych  w 
medycynie 

  

Bezpieczeństwo medycznych systemów 
informatycznych 

  

Zarządzanie projektami e-zdrowia   

Szkolenia i kursy dla użytkowników e-zdrowia   

 

Na Dolnym Śląsku kompleksowe  kształcenie kadr na potrzeby e-zdrowia oferuje 

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na specjalności Systemy Informatyki w 

Medycynie i Technice w Zakładzie Informatyki Medycznej. Zajęcia realizowane są na I 



(studia inżynierskie) i II (studia magisterskie) stopniu kształcenia w trybie studiów 

stacjonarnych. Programy nauczania zbudowano w oparciu o kursy zawarte w tabeli 1 

(kolumna – studenci informatyki). Specjalność istnieje od 10 lat. Rocznie w ramach studiów 

jednolitych magisterskich kończyło studia ok. 20 absolwentów (średnio). Obecnie Na 

studiach inżynierskich studiują 32 osoby natomiast studia magisterskie podejmie grupa 30 

osobowa.  Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich specjalności  uzyskają 

kompletną wiedzę niezbędną do samodzielnego projektowania, wdrażania i eksploatacji 

komputerowych systemów e-zdrowia. Bieżące monitorowanie pozwala na ciągłą aktualizację 

programów kształcenia tak by sprostać za potrzebowaniom rynku i uwzględnić trendy 

obowiązujące na świecie.   

 Poza tym Politechnika Wrocławska oferuje studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna 

realizowane na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W ramach programu 

kształcenia, absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyskuje wiedzę, obejmującą 

między innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu 

medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań 

protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i 

optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym 

najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury 

biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, 

biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie 

eksperymentów. 

Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego 

wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej pozwola 

absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i 

użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera 

medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze 

tzw. zaawansowanych technologii. 

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i 

wszechstronne wykształcenie z informatyki. Absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie 

także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako 

programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie 

sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, 

konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Przygotowanie w dziedzinie 

technologii internetowych umożliwi również zatrudnienie absolwentów przy wytwarzaniu 

aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak 

również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą 

telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach 



informatycznych, firmach specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury 

medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub 

wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz  w jednostkach 

badawczych.Kształcenie na kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna jest dwustopniowe: 

·         7-semestralne studia I stopnia - inżynierskie, 

·         3-semestralne studia II stopnia - magisterskie, 

·         4-semestralne studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie. 

Studia I stopnia poprzez duży wybór przedmiotów na piątym i wyższych semestrach, 

umożliwiają specjalizowanie się w różnych działach inżynierii biomedycznej, przede 

wszystkim w aparaturze elektromedycznej i w optyce biomedycznej. 

Wydział oferuje również czterosemestralne studia II stopnia prowadzone w języku 

angielskim przeznaczone głównie, choć nie wyłącznie, dla studentów zagranicznych. 

Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria 

Biomedyczna uzyskają: wiedzę podstawową matematyczno–fizyczno–chemiczno-

biologiczną, informatyczną, wiedzę z zakresu elektroniki oraz fotoniki, nauki o materiałach i 

bionanotechnologii, inżynierii mechanicznej, projektowania, konstrukcji, a także z anatomii i 

fizjologii; wiedzę specjalistyczną (z informatyki, elektroniki medycznej i biooptyki, telematyki, 

inżynierii biomateriałów, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów 

fizjologicznych, technik obrazowania medycznego, implantów i sztucznych narządów) oraz 

umiejętności formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, rozwiązywania ich 

drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji z wykorzystaniem 

technik komputerowych, obróbki i przesyłania informacji. 

Jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej jest Centrum Inżynierii 

Biomedycznej. Głównym celem działalności jest konsolidacja badawczej i dydaktycznej 

działalności prowadzonej na Politechnice Wrocławskiej, związanej z inżynierią biomedyczną. 

Doświadczenia jednostki można wykorzystać w realizacji wybranych funkcjonalności 

systemów e-zdrowia (w szczególności dotyczy to systemów zdalnie wspomagających 

zabiegi chirurgiczne).  

 

 

 

Analiza osiągnięć naukowo- badawczych w zakresie e-zdrowia wraz z oceną 

możliwości ich praktycznych wdrożeń 

Prace naukowo badawcze w zakresie e-zdrowia prowadzone są przede wszystkim w 

Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych. Odnoszą się one przede wszystkim do: 

- projektowania systemów pozyskiwania i gromadzenia informacji medycznej 



-badań nad algorytmami przetwarzania i analizy danych medycznych (tekstowych, 

obrazowych, biosygnałów, sekwencji video itd..) 

-projektowania systemów wspomagania decyzji medycznych na potrzeby rozwiązań 

lokalnych i zdalnych,  w szczególności systemów korzystających z możliwości jakie dają 

metody sztucznej inteligencji  

-opracowywania struktur systemów komputerowych działający w szeroko rozumianej 

informatyce medycznej. 

Spośród zrealizowanych w Katedrze projektów wymienić można: 

- Hybrydowe metody rozpoznawania złożonego - algorytmy, badania eksperymentalne 

i zastosowania medyczne 

- Fuzja informacji niepewnej w zadaniach rozpoznawania - modele matematyczne, 

algorytmy, badania eksperymentalne i zastosowania w diagnostyce medycznej 

- Wybrane problemy rozpoznawania w warunkach niepewności - algorytmy, badania 

eksperymentalne i zastosowania w diagnostyce medycznej 

- Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - modele matematyczne, algorytmy, 

badania eksperymentalne i zastosowania medyczne 

- Rozpoznawanie obiektów w warunkach niepewności z niestandardowymi 

hybrydowymi modelami matematycznymi oraz złożoną strukturą klasyfikatora - algorytmy, 

badania eksperymentalne i zastosowania w diagnostyce medycznej 

- Hybrydowe metody rozpoznawania złożonego - algorytmy, badania eksperymentalne 

i zastosowania medyczne 

- System usług telemedycznych na potrzeby praktyk lekarzy rodzinnych. 

W ramach działalności Centrum Inżynierii Biomedycznej zrealizowano projekt pt: 

„Opracowanie systemu planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych z 

wykorzystaniem nawigacji komputerowej i metod obrazowania medycznego” lokujący swoją 

zawartość merytoryczną w dziedzinie tele-chirurgii. 

 

Analizując,  przykłady projektów wymienionych powyżej, można wskazać systemy 

wspomagające zdalne leczenie pacjentów jako te które mogą być implementowane w 

praktyce diagnostycznej. 

 

Poza tym w regionie funkcjonuje Wrocławski Medyczny Park Naukowo-

Technologiczny. Pełni on rolę inicjatora i koordynatora inicjatywy pt. "Ogólnopolski Klaster 

e-ZDROWIE". Przedsięwzięcie skupia ze sobą tematykę nowoczesnych technologii ICT w 

ochronie zdrowia zarówno w zarządzaniu jak i w zakresie telemedycznych systemów 

wspomagania opieki nad chorymi. Działania Klastra mają na celu integrację środowiska 

naukowego oraz gospodarczego wokół tematyki e-ZDROWIA zapewniając znaczący postęp 



technologiczny i wdrożenie optymalnych rozwiązań informatycznych do jednostek służby 

zdrowia zarówno na Dolnym Śląsku jak i w całej Polsce. Klaster stawia przed sobą cel 

stworzenia z Dolnego Śląska wiodącego regionu w Kraju w zakresie wdrażania 

nowoczesnych technologii IT w branży medycznej, zwiększając konkurencyjność 

przedsiębiorstw, optymalizując koszty diagnostyki i leczenia, a także unowocześniając 

zarządzanie służbą zdrowia. Pozwala to wykorzystać potencjał naukowy wyższych szkół 

dając jednocześnie możliwości finansowania badań i rozwoju. Niesie to za sobą szereg 

korzyści: 

 

 współpraca z przemysłem medycznym i farmaceutycznym, 

 rozwój zastosowań informatycznych i telemedycznych w medycynie, 

 korzystanie z nowych baz danych, w tym telemedycznych, 

 przygotowywanie i sprzedaż patentów, licencji, know-how do przedsiębiorstw, 

 realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych, 

 wspomaganie innowacyjnych projektów pracowników uczelni poprzez udostępnianie 

infrastruktury Parku, 

 uczestnictwo pracowników uczelni w szkoleniach, seminariach, wymianie 

międzynarodowej i innych projektach związanych z działalnością statutową Parku, 

 wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników uczelni. 

 poprawa konkurencyjności dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, 

koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku), 

 możliwość pozyskania dotacji z UE w ramach projektu przedsiębiorstw zrzeszonych 

w Klastrze, 

 korzystanie na bardzo preferencyjnych warunkach z systemu szkoleń "na odległość" 

przez Internet (szkolenia z punktami edukacyjnymi) 

 możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do 

know-how, obsługa prawna), 

 możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie rozpoczynania działalności, 

 poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorstw, 



 współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami.   

 Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny zrealizował projekt 

pt.: "Pracownik administracyjny służby zdrowia podnosi swoje kwalifikacje w zakresie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) i języka angielskiego" skierowany do 

pracowników administracyjnych służby zdrowia chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w 

zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach zarzadzania. Poza tym dla 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu zrealizowano audyt 

teleinformatyczny i opracowano koncepcję realizacji informatycznego  systemu medycznego. 

Dla szpitala w Oławie zrealizowano  audyt teleinformatyczny i opracowano projekt 

rozbudowy sieci strukturalnej. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego korzystając ze środków 

Unii Europejskiej zrealizowano projekty znajdujące swoje miejsce w tematyce e-zdrowia:  

1. Projekt EU-MED-EAST -  w ramach którego została stworzona 

międzynarodowa regionalna sieć zajmująca się zagadnieniami opieki 

zdrowotnej i socjalnej, 

2. Program RIGHT - inteligentne narzędzie z elektronicznym systemem 

wspomagającym opiekę zdrowotną, oferujący w czasie rzeczywistym 

wsparcie dla personelu medycznego w diagnozie i podejmowaniu decyzji w 

leczeniu. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był jednym z 11 

wykonawców programu, skupionych w międzynarodowym Konsorcjum .Urząd 

Marszałkowski wdrażał program w 4 wybranych przychodniach z terenu 

Dolnego Śląska, reprezentujących różne obszary (miejskie, podmiejskie i 

wiejskie). 

W chwili obecnej Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego bierze 

udział w projekcie ,InTraMed C2C – Transfer innowacji w sektorze medycznym z 

klinik do firm” realizowanym we współpracy z 9 partnerami z 6 krajów. Termin 

wykonania  to marzec 2013 rok. 

 

W większości przypadków instytucje naukowe w swojej aktywności związanej z e-

zdrowiem  ograniczają się do oferowania rozwiązań teoretycznych wskazując jednocześnie 

możliwości ich praktycznego wykorzystania. Stąd wiele proponowanych  rozwiązań może 

być implementowanych w praktyce pod warunkiem pozyskania środków finansowych na 

wdrożenie  i pojawienia się zapotrzebowania rynku na rozwiązania w zakresie e-zdrowia. 

Ten drugi warunek wymaga jednak rozwiązań systemowych w strukturze opieki zdrowotnej 

w Polsce. Rozwiązań, odnoszących się przede wszystkim do systemu finansowania służby 

zdrowia.  



 

Analiza potencjału innowacyjnego i możliwości produkcyjnych  w przedsiębiorstwach 

sfery technologii medycznych na Dolnym Śląsku 

 

Potencjalnych dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia na Dolnym 

Śląsku i nie tylko należy upatrywać w firmach sektora IT.  Powinno się  tu brać pod uwagę 

zarówno przedsiębiorstwa projektujące software jak i dostarczające sprzęt. Oferta tych 

pierwszych nie jest w chwili obecnej adresowana bezpośrednio do rozwiązań  e-zdrowie. Nie 

jest to jednak istotną barierą. Precyzyjnie zdefiniowane wymagania użytkowe i funkcjonalne 

pozwolą ( w wielu przypadkach) zaprojektować i wykonać aplikacje spełniające założone 

warunki. Dodatkowym problemem jest integracja tych aplikacji w systemach sieciowych 

będących istotą e-zdrowia. Tutaj należy  uwzględnić firmy telekomunikacyjne oraz 

dostawców usług sieciowych a w szczególności  internetowych. Operatorzy telefonii 

stacjonarnych i komórkowych są merytorycznie i technologicznie gotowi do wdrażania usług 

e-zdrowia. Elementem decydującym o wejściu na rynek e-zdrowia będzie rachunek 

ekonomiczny. Nieco gorzej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o dostawców sprzętu. W 

szczególności bezpośrednio dedykowanego systemom e-zdrowia. Rozwiązania 

„adoptowane” są możliwe do wdrożenia w oparciu o rozwiązania oferowane innym 

zastosowaniom niż medyczne (systemy sieciowe – przewodowe i bezprzewodowe, systemy 

akwizycji danych medycznych, itd..). Brakuje firm mających w swojej ofercie rozwiązania 

sprzętowe projektowane i budowane do wykorzystania w e-zdrowiu. Wobec globalizacji 

gospodarki wdrażanie systemów poprzez sięgnięcie po ofertę spoza regionu nie wydaje się 

problemem.  

W roku 2010 zarejestrowanych było na Dolnym Śląsku  łącznie 1151 spółek lokujących 

swoją działalność w sektorze informatycznym. Z tego 816 oferowało oprogramowanie, 145 

rozwiązania w dziedzinie telekomunikacji natomiast 180 można zaklasyfikować jako 

potencjalnych dostawców sprzętu. Tak więc należy stwierdzić, że region jest przygotowany 

zarówno merytorycznie jak i technologicznie do projektowania, wdrażania i eksploatacji 

rozwiązań w zakresie e-zdrowia. Uwzględniając uwagi zawarte w akapicie powyżej. 

 



  

H. e-Edukacja - Barbara Kutrowska-Maciaszczyk 

Społeczeństwo informacyjne - to społeczeństwo, w którym towarem staje się 

informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub 

cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Z. Baumann nazywa społeczeństwo 

informacyjne mianem społeczeństwa post nowoczesnego, ponowoczesnego lub 

poprzemysłowego
68

. Cechą charakterystyczną takiego społeczeństwa jest:  

- wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa 

- gospodarka oparta na wiedzy 

- wysoko rozwinięty sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, 

telekomunikacja, 

- informatyka, badania i rozwój 

- urozmaicanie życia społecznego. 

Jak wynika z powyższych cech kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego jest 

stymulowane rozwojem nauki, techniki i nierozerwalnie związane z wykorzystaniem 

informacji, nabyciem umiejętności sprawnego korzystania ze zdobyczy techniki i 

posługiwania się dostępnymi nowoczesnymi technologiami. Za tym idzie decydująca 

rola poziomu wykształcenia społeczeństwa i przygotowania do realizacji 

postawionych przed społeczeństwem celów. 

Dokument programowy rządu RP pt.: Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce” mówi: „Dostosowanie systemu kreowania wiedzy oraz 

systemu edukacji do wymogów powstającej cywilizacji informacyjnej ma na celu 

wykształcenie człowieka zdolnego do funkcjonowania w tej cywilizacji, 

posiadającego umiejętności kreowania informacji i wiedzy oraz dysponującego 

zdolnością do ich wykorzystania, przygotowanego do posługiwania się 

                                                
68

 Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień., Wydawnictwo SIC! s. c., 

Warszawa 2000 



  

nowoczesnymi technikami informacyjnymi i multimedialnymi zarówno w procesie 

zdobywania wykształcenia, jak i w życiu społecznym i gospodarczym”
69

. 

Dlatego też każdy uczeń powinien jak najszybciej sprawnie posługiwać się 

komputerem i umieć rozsądnie korzystać z Internetu. 

Zadaniem współczesnej szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z 

technologii komputerowej na wszystkich etapach kształcenia. Komputer w świecie 

dzieci pojawia się od najmłodszych lat. Dzieci bardzo szybko opanowują wiele 

komputerowych umiejętności, które z trudem przychodzą starszym. Dlatego też 

edukacja informatyczna powinna rozpocząć się jak najwcześniej.  

W roku 1999 wprowadzono nową strukturę systemu oświaty, dzieląc placówki 

edukacyjne na: 

-przedszkola, 

 -szkołypodstawowe,  

-gimnazja, 

-szkoły ponadgimnazjalne.  

Ustawa o systemie oświaty nie zalicza szkół wyższych do systemu oświaty, choć w 

art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym z dnia 30 sierpnia 2005 r. czytamy, iż 

uczelnie „stanowią integralną część systemu edukacji i nauki”
70

. Stąd też niektórzy 

zaliczają szkoły wyższe do systemu oświaty, dowodząc, że wydzielenie szkół 

wyższych z tego systemu to tworzenie zbędnych bytów, opartych o wątpliwie i 

arbitralne kryteria. 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zawarta w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. a obowiązująca od roku 

szkolnego 2009/2010 mniej miejsca poświęca wiadomościom encyklopedycznym, a 

bardziej zwraca uwagę na umiejętności praktyczne ucznia. Nauczycielom zaś daje 
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większą swobodę w prowadzeniu zajęć, wyborze podręczników oraz programów 

nauczania.  

Rozpoczynając analizę należy zwrócić uwagę, iż w Polsce edukacja rozpoczyna się 

od edukacji przedszkolnej dzieci sześcioletnich. Nauka jest w formie zabawowej i 

obejmuje treści z najbliższych obszarów dziecka. Po rocznym obowiązkowym okresie 

przygotowawczym dziecko idzie do szkoły podstawowej gdzie rozpoczyna 

obowiązkową edukację szkolną. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KALSACH I-III SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ to nauczanie zintegrowane polegające na płynnym przejściu z 

edukacji przedszkolnej do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel 

prowadzi zajęcia według wyznaczonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć 

oraz przerw do aktywności uczniów, możliwości rozwojowych oraz potrzeb 

edukacyjnych dzieci. W edukacji wczesnoszkolnej nie ma wyodrębnionych 

przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen. Dodatkowo w miarę posiadania przez 

szkołę bazy (pracownia komputerowa) dyrektor z „godzin dyrektorskich” organizuje 

dodatkowo zajęcia komputerowe dla uczniów klas I – III. W edukacji 

wczesnoszkolnej nauczanie wspomagane komputerem pozwala nie tylko rozwinąć 

umiejętności informatyczne, ale ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności i 

wiadomości. Wiele programów służy do nauki i do sprawdzania wiadomości dzieci z 

różnych przedmiotów nauczania. Znaczna ich część opracowana jest na zasadzie 

„uczymy się bawiąc”, zgodnie z zasadą zreformowanego szkolnictwa. Są one 

przydatne szczególnie dla młodszych dzieci. Nauczyciele wykorzystują programy 

multimedialne ze względu na formę i sposób przekazywania informacji na poziomie 

podstawowym. 

Większość programów nastawiona jest na utrwalanie, poprzez różnorodne ćwiczenia, 

wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności, ale pojawiają się też inne – 

kształtujące nowe pojęcia, rozwijające myślenie twórcze, wyobraźnię. 

W KLASACH IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ podstawa programowa 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych nakłada obowiązek wprowadzenia 

zajęć komputerowych do ramowego planu nauczania wyznaczając wymagania ogólne 

– cele kształcenia: 



  

- Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość 

zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 

.- Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno- 

komunikacyjnych. 

- Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za 

pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji 

multimedialnych i danych liczbowych. 

- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera 

(zapis dotyczy metodycznego podejścia do rozwiązywania problemów z pomocą 

komputera. 

- Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych 

dziedzin, 

 a także do rozwijania zainteresowań
71

oraz wymagania szczegółowe 

odzwierciedlające materiał nauczania przedmiotu.  

Wymagania ogólne zostały jasno i czytelnie określone natomiast wymagań 

szczegółowych ustawodawca nie sprecyzował pozostawiając je w gestii nauczyciela, 

a to nasuwa pewne wątpliwości i zapytania: czy i na ile nauczyciel potrafi wymagania 

ogólne przełożyć na szczegółowe? 

Wierząc, iż nauczyciel jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia przedmiotu, 

zrobi to dokładnie, rzetelnie i zgodnie z założeniami oczekiwań społeczeństwa, szkoły 

i samych uczniów. 

GIMNAZJUM 

Po ukończeniu szkoły podstawowej (zdanym teście sprawdzającym) uczeń ma 

obowiązek kontynuować kształcenie ogólne na kolejnym etapie edukacyjnym - 

gimnazjum.  

III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum. 
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Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się 1 września 1999 r. Od tego 

roku gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do 

niego młodzież w wieku  

13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim 

egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności ogólne.  

Kształcenie ogólne na etapie gimnazjalnym, stanowi fundament wykształcenia, 

umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich 

późniejsze doskonalenie  

lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie. 

Bardzo ważnym zadaniem szkoły na III etapie edukacyjnym jest przygotowanie 

uczniów do samodzielnego życia.  

Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach stwarzają uczniom warunki do 

nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na 

zajęciach z różnych przedmiotów. 

Realizację powyższych zadań wspomaga biblioteka szkolna, dysponująca 

aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 

multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do 

zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu 

wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania 

i wykorzystywania informacji. 

Podstawa programowa dla szkół gimnazjalnych nakłada obowiązek 

wprowadzenia przedmiotu informatyka do ramowego planu nauczania wyznaczając 

wymagania ogólne. 

 

Wymagania ogólne obejmują: 

I. bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, 

wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii 

informacyjno – komunikacyjnych, 

II. wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 

opracowywanie 

za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 

animacji, 

prezentacji multimedialnych, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_gimnazjalny


  

III. rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera, z 

zastosowaniem podejścia algorytmicznego, 

IV. wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do 

poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań, 

V. ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i 

zastosowań 

informatyki oraz wymagania szczegółowe odzwierciedlające materiał 

nauczania przedmiotu. 

 

W wymaganiach szczegółowych uczeń: 

Bezpiecznie posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem, korzysta z 

sieci 

komputerowej, 

1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich 

funkcje, 

jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 

2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do 

nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku; 

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów 

narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; 

stosuje profilaktykę antywirusową; 

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń 

komputerowych 

i oprogramowania. 

Wyszukuje i wykorzystuje (gromadzi, selekcjonuje, przetwarza) informacje z 

różnych źródeł; współtworzy zasoby w sieci: 

1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji 

przez człowieka i komputer; 

2) posługuje się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w 

internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 



  

3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, 

ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w 

realizowanych zadaniach i projektach; 

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 

Komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych: 

1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze 

swoimi potrzebami; 

2) bierze udział w dyskusjach na forum; 

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z 

członkami grupy współpracującej nad projektem; 

4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci. 

Opracowuje za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

motywów, 

animacji, prezentacji multimedialnych: 

1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków 

i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty 

plików graficznych; 

2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z 

nagłówkiem 

i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, 

opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; 

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z 

programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z 

codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym 

adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; 

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w 

postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej 

podstawowe operacje bazodanowe; 

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, 

wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł; 



  

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów 

multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub 

pobranych z innych źródeł; 

8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy 

aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia 

znaczenie podstawowych poleceń języka HTML. 

Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, 

stosuje podejście algorytmiczne: 

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów 

rozwiązywania różnych problemów; 

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia 

rozwiązanie w postaci algorytmicznej; 

3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów 

algorytmicznych; 

4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze 

nieuporządkowanym 

i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 

Wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin: 

1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i 

wzbogacające naukę różnych przedmiotów; 

2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy 

wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy 

edukacyjne; 

3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli 

zjawisk 

i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z 

internetowych map; 

4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i 

sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów. 

7. Wykorzystuje komputer i technologię informacyjno-komunikacyjną do 

rozwijania zainteresowań; opisuje inne zastosowania informatyki; ocena zagrożenia 

i ograniczenia, 



  

aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki: 

1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z 

uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek 

pracy i rozwój ekonomiczny; 

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i 

powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z 

uzależnieniem się od komputera; 

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności 

intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 

Realizacja powyższych wymagań odbywa się poprzez pojedyncze jednostki 

lekcyjne odbywające się raz w tygodniu, a kończące się uzyskaniem przez ucznia 

oceny w postaci cyfrowej 

Analiza powyższych wymagań pozwala stwierdzić iż na etapie gimnazjalnym 

szczegółowo realizowane są treści technologii informacyjno-komunikacyjnej.  

 

 

 

SZKOŁA PONADGMNAZJALNA 

IV etap edukacyjny w polskim systemie oświaty, realizowany jest w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

Szkoły ponadgimnazjalne obejmują 3-letnie liceum ogólnokształcącego, 3-letnie 

liceum profilowanego oraz technikum, które uczeń rozpoczyna po skończeniu 

gimnazjum.  

Szkoły ponadgimnazjalne kończą się egzaminem zewnętrznym zwanym 

maturą. 

Ważnym zadaniem szkoły na IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie 

uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom 

warunki do 

nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na 

zajęciach z poszczególnych przedmiotów. Ponieważ środki społecznego przekazu 

odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, 



  

każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli 

wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnzjalnych 

wprowadza obowiązkowo realizację przedmiotu informatyka wyznaczając 

wymagania ogólne – cele kształcenia na dwóch poziomach; w zakresie 

podstawowym i zakresie rozszerzonym. 

W zakresie podstawowym wymagania są następujące: 

- bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, 

wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii 

informacyjno 

-komunikacyjnych. 

- wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 

opracowywanie 

za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 

animacji, 

prezentacji multimedialnych. 

- rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera, z 

zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

- wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do 

poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

- ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i 

zastosowań informatyki. 

 

W zakresie rozszerzonym wymagania są następujące: 

Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i 

korzystanie z sieci 

komputerowej. Uczeń: 

1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i 

towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zaleŜności od wartości ich 

podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów; 

2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego 

elementów, odpowiednio do swoich potrzeb; 



  

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, 

związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega 

przy tym zasad  

n-etykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony 

informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych. 

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i 

wykorzystywanie informacji, 

współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów 

zdobywania 

informacji. Uczeń: 

1) znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach 

danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich 

przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z 

różnych dziedzin; 

2) tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i 

zainteresowaniami; 

3) dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych 

w nich 

informacji. 

3. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do 

komunikacji i współpracy 

z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w 

swoich 

działaniach kreatywnych. 

4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, 

tekstów, danych 

liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń: 

1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje 

różnice 

między tymi typami obrazów; 

2) przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej 

utraty jakości obrazów; 

3) opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy 

zdjęć; 



  

4) opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje 

style i szablony, tworzy spis treści; 

5) gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, 

stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy 

do zaprezentowania danych; 

6) tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, 

wyszukuje informacje, stosując filtrowanie; 

7) wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na 

relacyjnej bazie danych; 

8) tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i 

przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę 

internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją; projektuje i tworzy 

stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń: 

1) prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi; 

2) formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych; 

3) projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera 

narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania; 

4) realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania 

aplikacyjnego lub języka programowania; 

5) testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność 

działania oraz zgodność ze specyfikacją; 

6) przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy i 

umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń: 

1) wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie 

informacyjnokomunikacyjne 

w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych; 

2) korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów 

edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na 

odległość. 



  

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do 

rozwijania 

zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i 

ograniczeń, aspekty 

społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń: 

1) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z 

rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

2) omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii 

informacyjno -komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów 

komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony 

danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; 

3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z 

technologiami informacyjno-komuniakcyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

i potrzebami edukacyjnymi. 

Realizacja prezentowanych wymagań odbywa się podobnie jak w szkole 

gimnazjalnej, poprzez pojedyncze jednostki lekcyjne. 

Analiza wymagań pozwala postawić wniosek, iż treści z przedmiotu 

informatyka są realizowane zgodnie z oczekiwaniami współczesnego europejczyka. 

 

SZKOŁY WYŻSZE 

Szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli specjalizacji nauczycielskiej 

na studiach: 

- wyższych zawodowych,  

- uzupełniających studiach magisterskich,  

- studiach podyplomowych.  

 

W ramach studiów, w zakresie specjalizacji nauczycielskiej, uwzględnia się 

wymogi określone w standardach nauczania określonych przez Ministra Szkolnictwa 

Wyższego, tak, aby absolwent studiów, równocześnie z wiedzą merytoryczną w 

zakresie określonego kierunku studiów, uzyskał przygotowanie do nauczania 

przedmiotu (prowadzenia zajęć) i kwalifikacje zawodowe.   

 

Studia wyższe zawodowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w 

zakresie dwóch specjalności nauczycielskiej (głównej i dodatkowej). Wybór 

dodatkowej specjalności nauczycielskiej jest uzależniony od prowadzonych przez 

szkołę wyższą kierunków studiów. 



  

W ramach przedmiotów dla studiów wyższych zawodowych prowadzone są 

następujące przedmioty: 

a. przedmioty kształcenia kierunkowego – zgodnie ze standardami nauczania 

dla poszczególnych kierunków studiów. 

b. przedmioty z zakresu dodatkowej specjalności nauczycielskiej – w wymiarze, 

co najmniej 400 godzin. 

c. przedmioty kształcenia nauczycielskiego – łącznie w wymiarze, co najmniej 

360 godzin. 

d. praktyki pedagogiczne – w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich 

(głównej i dodatkowej) – łącznie w wymiarze, co najmniej 180 godzin. 

e. technologia informacyjna – w wymiarze uzależnionym od posiadanej wiedzy 

i umiejętności oraz potrzeb wynikających z zakresu kształcenia, zapewniającym 

przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej 

wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć), umożliwiającym 

opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów 

kształcenia nauczycieli72. 

f. język obcy – w wymiarze pozwalającym na uzyskanie znajomości języka na 

poziomie biegłości językowej. 

W ramach przedmiotów dla uzupełniających studiów magisterskich, 

prowadzonych dla absolwentów studiów wyższych zawodowych w specjalizacji 

nauczycielskiej nie ma przedmiotu technologii informacyjnej. 

Dokonując analizy treści programowych przedmiotu technologia informacyjna 

dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich wynika, że absolwent 

studiów w specjalizacji nauczycielskiej powinien być przygotowany do posługiwania 

się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu 

(prowadzenia zajęć). Przygotowanie to powinno obejmować wiedzę i umiejętności z 

następujących zakresów: 

1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), 

oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej.  

Podstawowe pojęcia i terminologia technologii informacyjnej. Budowa i jej 

funkcje zestawu komputerowego i urządzeń współpracujących. Rozbudowa zestawu 

komputerowego o urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do celów 

edukacyjnych. Korzystanie z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie 
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kształcenia nauczycieli., (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) 

 



  

gromadzenia informacji oraz porozumiewania się. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy komputerze. Usuwanie prostych awarii sprzętu i oprogramowania. 

Zastosowania technologii informacyjnej w najbliższym otoczeniu oraz kierunki jej 

rozwoju. 

2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. 

Posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym, przygotowywanie materiałów i 

prezentacji multimedialnych. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do 

wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania się ze 

współpracownikami i uczniami. Poszerzanie i doskonalenie umiejętności 

zawodowych z użyciem technologii informacyjnej, w tym w nauczaniu na odległość. 

3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla 

nauczanego przedmiotu (prowadzenia zajęć). 

Zastosowania i osiągnięcia informatyki i technologii informacyjnej w dziedzinie 

właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Korzystanie z 

technologii informacyjnej ma na celu wzbogacania swoich umiejętności, poszerzania 

zastosowań tej technologii, korzystania z oprogramowania użytkowego i 

specjalistycznego, korzystania ze źródeł informacji oraz komunikowania się. Kierunki 

rozwoju zastosowań technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla 

nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Wpływ technologii informacyjnej na 

zakres nauczania (prowadzenia zajęć) oraz rolę nauczyciela, korzyści edukacyjne ze 

stosowania tej technologii. Rola i zakres uwzględniania technologii informacyjnej w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach oraz w 

programach nauczania. Scenariusze zajęć uwzględniające korzystanie z technologii 

informacyjnej. Krytyczna ocena narzędzi i metod technologii informacyjnej. 

Przygotowanie uczniów do właściwego korzystania z technologii informacyjnej, 

aktywnego uczenia się i kreatywności. Ocena edukacyjnej przydatności 

oprogramowania i zasobów elektronicznych. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej 

wykorzystywania technologii informacyjnej. Korzyści z posługiwania się technologią 

informacyjną przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja 

zajęć wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, współpraca z 

nauczycielami innych przedmiotów (innych zajęć), realizacja projektów 

interdyscyplinarnych wspomaganych technologią informacyjną. Wpływ technologii 

informacyjnej na zachowania, działania i funkcjonowanie uczniów. Rola technologii 

informacyjnej w uczeniu się uczniów, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz w 

nauczaniu na odległość.  



  

4. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i 

korzystaniu z technologii informacyjnej. Wpływ swobodnego dostępu do informacji 

oraz nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne, w tym zagrożenia. 

Normy prawne i etyczne korzystania z informacji źródłowej. Humanistyczne, etyczno-

prawne i społeczne aspekty korzystania z technologii informacyjnej. Zasady etyki 

korzystania z mediów. Etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się 

komputerami, oprogramowanie oraz źródłami informacji i skuteczne im 

przeciwdziałanie. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikające 

niewłaściwego korzystania ze środków technologii informacyjnej i sposoby ochrony 

przed nimi. 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

Kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji 

nauczycielskiej jest prowadzone w zakresie: 

1. przygotowania merytorycznego do nauczanego przedmiotu (prowadzenia 

zajęć), 

2. przygotowania pedagogicznego. 

Natomiast program studiów nie przewiduje kształcenia w przedmiocie 

technologia informacyjna. 

 

Konkludując swoją wypowiedź odnośnie diagnozy w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego podkreślić chcę następujące kwestie. Programy nauczania 

przedmiotu informatyka na poszczególnych etapach edukacyjnych, poczynając od 

szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej są zaprezentowane metodycznie, 

dostosowane do wieku uczniów i ich wiedzy ogólnej zaś organizacyjnie jest słabo 

zaznaczony. W przedstawionych programach odczuwa się brak czytelnego 

zrozumienia, w jaki sposób realizowany jest organizacyjnie przedmiot.  

  



  

I. Całościowa analiza przyczyn i czynników wykluczenia 

cyfrowego w regionie dolnośląskim dotycząca korzystania z 

rozwiązań ICT - Dominik Batorski, Marek Średniawa 

1. Wprowadzenie 

Niniejsza ekspertyza została sporządzona na zlecenie Politechniki 

Wrocławskiej w ramach umowy z dnia 13.06.2011 r., w celu wsparcia zewnętrznym 

doradztwem o charakterze eksperckim prac nad strategią rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Przedmiotem ekspertyzy jest 

całościowa analiza przyczyn i czynników wykluczenia cyfrowego w regionie 

dolnośląskim. Uwzględnia ona zarówno uwarunkowania infrastrukturalne jak i 

uwarunkowania o charakterze socjologicznym i psychologicznym.  

Analizy zostały przeprowadzone w oparciu o następujące źródła danych: 

 wyniki badań projektu Diagnoza społeczna 2011
73

 powadzonych, jako badania 

panelowe od 2003 roku. 

 dane na temat wykorzystania technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 roku udostępniane przez 

GUS.
74

 ,  

 „Statystyczne vademecum samorządowca-dolnośląskie”
75

 udostępniane przez 

wrocławski WUS. 

 dane Ministerstwa Finansów dotyczące korzystania z ulgi na Internet w 

poszczególnych gminach województwa dolnośląskiego w latach 2007-2009, 

 dane z Raportu pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą 

infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 

2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację 

opublikowanego przez UKE w czerwcu 2011 roku
76

, 

Diagnoza społeczna, to jeden z największych projektów badań społecznych 

prowadzonych w Europie. Jednocześnie są to największe reprezentatywne badania 

poświęcone (między innymi) uwarunkowaniom, sposobom i konsekwencjom 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. W najnowszej 

edycji badania realizowanej w marcu i kwietniu 2011 przebadanych zostało ponad 

12300 gospodarstw domowych i ponad 26400 indywidualnych respondentów w 

wieku 16+. Badanie ma charakter panelowy – co dwa lata badane są te same osoby, 

dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dokładnych analiz zachodzących zmian. 

Reprezentatywna próba gospodarstw domowych dobierana jest w sposób 

warstwowy, dzięki czemu możliwe jest również prowadzenie analiz na poziomie 

województw. W ramach badania Diagnoza społeczna 2011 przebadanych zostało 

976 gospodarstw domowych z województwa dolnośląskiego i 2015 indywidualnych 

respondentów w wieku 16 i więcej lat. Tym samym wyniki prezentowane w 

niniejszym opracowaniu są bardzo dokładne, jak i bardzo aktualne. Analizy dla 
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województwa dolnośląskiego zostały wykonane specjalnie na potrzeby niniejszego 

opracowania. 

Zaletą danych udostępnianych przez GUS jest ich aktualność oraz konstrukcja 

statystyk społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zgodna z przyjętą w Unii 

Europejskiej metodologią. Ważne jest również to, że statystyki dzięki elektronicznej 

formie (format programu Excel) można łatwo analizować i przetwarzać pod kątem 

własnych potrzeb i łączyć je z innych danymi statystycznymi, np. pozyskanymi 

samodzielnie w drodze ankiet. Również układ i klasyfikacja danych wspomnianych 

dokumentów mogą służyć jako pomoc metodologiczna przy tworzeniu własnych 

badań ankietowych. 

Ze względu na trudności związane z precyzyjną identyfikacją obszarów 

mniejszego wykorzystania Internetu i gorszej jego dostępności (tzw. białych plam), 

wykorzystaliśmy dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów, a dotyczące 

korzystania z ulgi na Internet. W roku 2009 z ulgi na Internet skorzystało prawie 5,4 

mln podatników. Dane te są dobrym przybliżeniem wykorzystania Internetu na 

danym obszarze. Co prawda z ulgi mogą korzystać wyłącznie osoby płacące podatki 

(rozliczające się na podstawie formularzy PIT 28, PIT 36 lub PIT 37), nie korzystają z 

niej emeryci rozliczani przez ZUS a przede wszystkim rolnicy płacący jedynie podatki 

rolne i gruntowe. Jednak analizy danych pokazują, że korzystanie z ulgi jest i tak 

najniższe w gminach, w których rolników jest najwięcej. W praktyce pozycja takich 

gmin jest gorsza niż na to wskazują wskaźniki wykorzystywane w prezentowanych tu 

analizach. 

Raport zawiera oddzielny rozdział poświęcony korzystaniu z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, w którym analizuje się szczegółowo wykorzystanie 

technik ICT w przedsiębiorstwach oraz nowe technologie w gospodarstwach 

domowych, komputery i dostęp do Internetu, użytkowników Internetu i osoby 

niekorzystające, umiejętności i sposoby korzystania z komputerów i Internetu w 

systematycznym rozbiciu na płeć, wiek, wykształcenie, status społeczno-zawodowy, 

dochód na osobę.  



  

2. Cel, założenia i metodologia 

Celem opracowania jest rozpoznanie głównych przyczyn wykluczenia 

cyfrowego i identyfikacja różnego typu barier: 

 infrastrukturalnych, 

 technologicznych, 

 ekonomicznych, 

 kompetencyjnych, 

 społecznych, 

 psychologicznych, 

związanych z korzystaniem z usług i możliwości ICT i przedstawienie ich w 

sposób systematyczny i strukturalny.  

Podjęto próbę wskazania głównych czynników i zbiorów powiązanych 

elementów, które powodują zjawisko wykluczenia cyfrowego. Uzupełniającym 

efektem tych analiz jest identyfikacja znaczenia poszczególnych barier.  

W ramach ekspertyzy przeprowadzono systematyczną analizę przyczyn i 

czynników wykluczenia cyfrowego w regionie dolnośląskim. Analiza obejmuje 

uwarunkowania korzystania z rozwiązań ICT oraz różne poziomy i charakter zjawiska 

cyfrowego wykluczenia, które nie ogranicza się jedynie do różnic w dostępie do 

technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT), ale dotyczy także motywacji i 

umiejętności potrzebnych do korzystania z nich, w sposób przynoszący korzyści dla 

sytuacji życiowej użytkowników. 

Szczegółowo przedstawiono konsekwencje wykluczenia cyfrowego dla sytuacji 

jednostek na rynku pracy i dla ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a 

następnie zidentyfikowano czynniki najbardziej zagrażające wykluczeniem cyfrowym, 

zarówno ze względu na brak dostępu, jak i motywacji oraz umiejętności korzystania z 

nowych technologii. Zidentyfikowano grupy społeczne, które w największym stopniu 

dotyka zjawisko wykluczenia. Wśród czynników wykluczenia cyfrowego wzięto pod 

uwagę następujące czynniki: 

 miejsce zamieszkania, 

 poziom wykształcenia,  

 przedział wiekowy, 

 sytuację społeczno-zawodową, 

 ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, 

 poziom dochodów, 

 płeć.  

W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje działań zapobiegających bądź 

zmniejszających skalę zjawiska wykluczenia cyfrowego w województwie.  

  



  

3. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych  

3.1 Wprowadzenie 

Analizę wykorzystania technik ICT w przedsiębiorstwach wykonano na 

podstawie danych udostępnionych przez GUS i UKE. Dane GUS charakteryzują 

sposoby używania technik ICT w przedsiębiorstwach w rozbiciu na obszary 

zastosowań i technologie. Natomiast dane z raportu UKE ukazują potencjał 

infrastrukturalny ilustrujący dostępność zasobów sieciowych w rozbiciu na 

województwa, powiaty, gminy i miejscowości. 

3.2 Oferta operatorów i usługodawców 

Zakres i charakterystyka oferty usługodawców nie odbiega zasadniczo od 

oferty dostępnej na terenie całej Polski. Główni operatorzy telekomunikacyjni (TP i 

Telefonia Dialog) oraz duże firmy operatorów telewizji kablowej (UPC, Vectra) 

zapewniają usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu o szybkości do 100 

Mbit/s. Ich ofertę uzupełniają niewielkie lokalne firmy telewizji kablowej i lokalnie 

działający ISP. 

Usługi telekomunikacji mobilnej i mobilnego dostępu do Internetu o 

charakterystyce takiej jak na terenie całego kraju oferują PTC Era (obecnie T-

Mobile), Polkomtel, Orange i Play. Dostępne są również usługi mobilne Telefonii 

Dialog działającej jako MVNO. 

3.3 Pokrycie terytorium zasięgiem stacjonarnych publicznych sieci 

telekomunikacyjnych 

W opublikowanym przez UKE w czerwcu 2011 roku dokumencie: „Raport 

pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą 

telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami 

oraz budynkami zapewniającymi kolokację” przedstawiono wyniki przeprowadzonej 

inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi 

sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi dostęp lub umożliwiającymi 

zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Raport UKE (oparty o informację uzyskaną od przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i JST) szczegółowo przedstawia aktualny stan infrastruktury, 

inwestycje zrealizowane w 2010 roku oraz inwestycje planowane w 2011 roku w 

następujących obszarach: 

 zakończenia sieci światłowodowych, 

 węzły sieci telekomunikacyjnych, 

 węzły dostępowe, 

 zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych, 

 występowanie przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w 

budynkach z lokalami mieszkalnymi, 

 obecność budynków umożliwiających kolokację. 

 

Na tle ogólnopolskim stan infrastruktury telekomunikacyjnej jest dobry lub 

bardzo dobry. Województwo dolnośląskie jest liderem w kraju, jeśli chodzi o: 



  

 zasięg działania sieci kablowych i bezprzewodowych (por. Rys.3.1) – 94.9% oraz  

 penetrację przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach 

(por. Rys.3.2) – 90%.  

W pozostałych klasyfikacjach charakteryzujących stan infrastruktury sieciowej 

województwo śląskie jest czołówce krajowej, zajmując czwartą pozycję, jeśli chodzi 

o liczbę miejscowości z: 

 zakończeniami sieci światłowodowych, 

 węzłami sieci telekomunikacyjnych  

 węzłami dostępowymi zlokalizowanymi w miejscowościach na terenie 

województwa. 

Przy ogólnie dobrym stanie rozwoju infrastruktury da się również zauważyć 

obszary, które mają braki lub są wyraźnie zaniedbane (poziom penetracji poniżej 

70%). Należą do nich na poziomie powiatów następujące powiaty: milicki, 

złotoryjski, legnicki, górowski. Natomiast na poziomie gmin wyraźnie gorsze lub 

zaniedbane (poziom penetracji poniżej 60%) są następujące gminy: Prochowice, 

Milicz, Bystrzyca Kłodzka, Krotoszyce, Zgorzelec, Przeworno, Wołów, Bolków, 

Wąsosz, Chojnów, Warta Bolesławiecka, Platerówka, Jerzmanowa, Góra, Żukowice, 

Ścinawa, Udanin, Pielgrzymka (19%), Pieszyce (8%). 

Na obszarze województwa występują też „białe plamy” w pokryciu usługami 

komunikacji mobilnej. Są one przedmiotem postępowania wyjaśniającego i 

weryfikacji przez UKE w relacji z operatorami komórkowymi77.  

Poniżej w Tabeli 3.1 zestawiono listę miejscowości, w których rozważane jest 

rozmieszczenie stacji bazowych sieci komórkowych w przypadku pozytywnego 

wyniku prowadzonych rozmów i weryfikacji przez UKE. 
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Rys.3.1  Udział miejscowości na terenie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni deklarują 
zasięgi swoich sieci telekomunikacyjnych – poziom województw 

 

 

Rys.3.2  Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z 
lokalami mieszkalnymi deklarowana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Poziom 

województw. 

Tabela 3.1 Lista miejscowości – “białych plam”, w których rozważane jest rozmieszczenie stacji 
bazowych sieci komórkowych 

Miejscowość Gmina Powiat Ludność 

Będziszów Kostomłoty średzki 1 247  
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Młocice Jelcz-Laskowice oławski 1 886  

Piszkawa Długołęka wrocławski 1 156  

Strachów Kondratowice strzeliński 797  

Pasterka Radków kłodzki 1521 

Sokołowiec Świerzawa złotoryjski 1133 

Borowice Podgórzyn jeleniogórski 1612 

Stanisławów Męcinka jaworski 856 

Stradomia Dolna Dziadowa Kłoda oleśnicki 2687 

Rudno Wołów wołowski 379 

Wójtowice-Huta Bystrzyca Kłodzka kłodzki 299 

Nowa Wieś Kłodzka Nowa Ruda kłodzki 434 

Spalona Bystrzyca Kłodzka kłodzki 307 

Bojanice Świdnica świdnicki 2538 

Kierzno Nowogrodziec bolesławiecki 1369 

Dolina Duszniki-Zdrój kłodzki 6844 

3.4 Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność, zakres i sposoby wykorzystania ICT 

w przedsiębiorstwach były analizowane w oparciu o dane udostępniane przez GUS. 

Raport GUS prezentuje dane78 wg stanu na styczeń 2010 (niektóre dane z 2009 – 

wyróżnione *) dotyczące następujących obszarów wykorzystania technik ICT: 

 Przedsiębiorstwa i pracujący wykorzystujący komputery,  

 Przedsiębiorstwa korzystające z technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

 Przedsiębiorstwa wyposażone w systemy informatyczne,  

 Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach,  

 Przedsiębiorstwa będące odbiorcami usług internetowych,  

 Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją 

publiczną*, 

 Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową spełniającą określone 

funkcje,  

 Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrznymi 

systemami ICT,  

 Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dotyczących 

zarządzania łańcuchem dostaw,  

 Przedsiębiorstwa wykorzystujące wewnętrzną automatyczną wymianę danych,  

 Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż przez sieci komputerowe*,  
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 Dane obejmują wszystkie działy gospodarki z wyjątkiem tzw. sektora K, czyli 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w skład której wchodzą: bankowość (bez banku 

centralnego) i udzielanie kredytów, ubezpieczenia i reasekuracja, działalność maklerska i 

pozostała. Generalnie, Sektor K, zawyża średnie w gospodarce i dlatego również Eurostat 

uwzględnia go oddzielnie. Dane dla tego sektora są dostępne tylko na poziomie 

ogólnokrajowym.  



  

 Przedsiębiorstwa wykorzystujące protokół bezpieczeństwa do przyjmowania 

zamówień przez Internet, 

 Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez sieci komputerowe*, 

 Przedsiębiorstwa prowadzące politykę bezpieczeństwa ICT, 

 Przedsiębiorstwa korzystające z bezpłatnych systemów operacyjnych oraz 

podpisów elektronicznych. 

W Załączniku 3 zestawiono w tabelach dane odpowiadające wymienionym 

wyżej obszarom dla województwa dolnośląskiego na tle danych ogólnopolskich. W 

tabelach wyróżniono kolorami (wartość wyższa/korzystniejsza niż średnia krajowa – 

kolor zielony - xxx, wartość niższa/gorsza – kolor różowy - yyy) wskaźniki, dla których 

województwo dolnośląskie ma wartości wyższe bądź korzystniejsze niż średnia 

ogólnopolska.  

Wnioski, jakie można wysnuć z analizy wskaźników są następujące: 

 Generalnie stopień wykorzystania ICT przedsiębiorstwach, dla zdecydowanej 

większości wskaźników, jest zbliżony do wartości średniej krajowej, nieznacznie 

ją przekraczając i typowo różniąc się od niej nie więcej niż o 5%. 

 Konsekwencją dobrze rozwiniętej infrastruktury sieci na tle kraju jest większy 

nieco udział połączeń szerokopasmowych – 73.1% (średnia krajowa: 69.0%). 

 Przedsiębiorstwa województwa dolnośląskiego w stopniu wyższym niż średnia 

krajowa są odbiorcami sieciowych usług bankowych i finansowych – 88.9% 

(średnia krajowa: 84.7%). 

 W zauważalnie wyższym stopniu wykorzystują elektroniczną wymianę danych – 

56.2% (średnia krajowa: 49.4%).  Widać to szczególnie w obszarach nowych 

technik, np. sprzedaży przez sieć wykorzystującej automatyczną wymianę danych 

z innymi podmiotami – 9.4% (średnia krajowa: 6.0%). 

 Powyższą różnicę wyraźnie na korzyść województwa dolnośląskiego ilustrują też 

wskaźniki dotyczące składania zamówień i zakupów przez sieć – 20.7% (średnia 

krajowa: 16.7%) i intensywności wykorzystania tej formy zakupów.  Grupa firm, 

w których ponad 75% zakupów i zamówień jest realizowana przez sieć wynosi 

3.3% przy średniej krajowej 2.0%. Ten ostatni wskaźnik sugeruje, że w regionie 

jest zdecydowanie więcej niż średnio w Polsce przedsiębiorstw, które całość lub 

większość zakupów realizują drogą elektroniczną. 



  

4. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych 

4.1 Nowe technologie w gospodarstwach domowych  

W poprzedniej części raportu przedstawione zostało wykorzystanie technologii 

ICT w przedsiębiorstwach, niemniej ważne jest jednak ich dostępność i 

wykorzystanie w gospodarstwach domowych.  

4.1.1 Komputery i dostęp do Internetu  

Dostępność komputerów i Internetu w gospodarstwach domowych 

województwa dolnośląskiego jest podobna jak w całej Polsce. Komputery są obecne 

w 66,2% domów województwa i 66% w skali kraju. 29,9% ma więcej niż jeden 

komputer. Dostęp do Internetu ma 62,3% gospodarstw województwa i 61,1% w całej 

Polsce. Jak pokazuje poniższy wykres, częstszy dostęp do Internetu jest w czterech 

innych województwach. 

 
Dostępność Internetu w gospodarstwach domowych województwa 

dolnośląskiego znacząco zwiększyła się w ostatnich latach. Jeszcze w 2007 roku 

dostęp do sieci miało niecałe 38% gospodarstw. W kolejnych dwóch latach miał 

miejsce duży wzrost dostępności sieci w domach mieszkańców województwa 

dolnośląskiego, był on też większy niż w dużej części innych województw. W 2009 

roku Internet był w 53,2% gospodarstw, lepsza sytuacja była tylko w województwach 

Pomorskim, Wielkopolskim i Małopolskim. W ostatnich dwóch latach wzrost 

dostępności Internetu nie był już tak duży. Szybciej rozwijały się też województwa, w 

których wcześniej podłączonych gospodarstw było mniej. 

Komputery i dostęp do Internetu są znacznie częstsze w większych 

gospodarstwach domowych. W efekcie znacznie większe odsetki mieszkańców 



  

województwa posiada te technologie we własnym domu. Komputery są w domach 

78,2% osób mieszkających w województwie dolnośląskim, uwzględniając również 

dzieci. Komputera nie ma dokładnie co czwarty mieszkaniec. Podobnie jest z 

dostępem do Internetu, który ma w domach 71,8% osób w wieku 16+, a 

uwzględniając również osoby młodsze 73,1% mieszkańców województwa.  

Dostępność komputerów i Internetu w województwie dolnośląskim należy 

ocenić jako dobrą. Duża część mieszkańców posiada komputer i dostęp do Internetu. 

Dodatkowo w coraz częściej w gospodarstwach domowych obecna jest większa 

liczba komputerów, co zwiększa swobodę korzystania z domowego sprzętu w 

większych rodzinach. 

4.1.2 Rodzaj dostępu do Internetu  

Oprócz samej dostępności Internetu istotne jest również jaka jest 

przepustowość wykorzystywanych łącz. To od niej zależy co użytkownik jest w stanie 

w sieci robić i ile czasu to zajmuje. 

 

 
 

W województwie dolnośląskim jest więcej gospodarstw domowych ze stałym 

dostępem do sieci niż przeciętnie w Polsce. Z drugiej strony jest nieco mniej 

gospodarstw, które wykorzystują wyłącznie łącza komórkowe. Ich rozpowszechnienie 

wynika po części z trudności z założeniem stałego łącza na niektórych terenach i jest 

szczególnie popularne na obszarach podmiejskich. Prawdopodobnie ten mniejszy 

odsetek związany jest z lepszą dostępnością stałego dostępu do sieci w 

województwie dolnośląskim.  

 

Dodatkowo, przepustowość łącz dostępu do Internetu w gospodarstwach 

domowych województwa dolnośląskiego jest wyższa niż przeciętnie w Polsce. 

Częściej dostępne są przede wszystkim łącza o przepustowości 2Mb/s.  
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4.1.3 Inne technologie w gospodarstwach domowych  

Również inne technologie informacyjno-komunikacyjne są nieco częściej 

dostępne w gospodarstwach województwa dolnośląskiego niż w pozostałych 

częściach kraju. Większe różnice są związane z posiadaniem lepszych telewizorów, 

a także innego sprzętu takiego jak odtwarzacze DVD czy kino domowe. 

 
 

Również telefony stacjonarne są nieco częściej obecne w gospodarstwach 

domowych województwa dolnośląskiego, choć należy zaznaczyć, że jest to sprzęt 

coraz rzadziej obecny w domach Polaków. Dziesięć lat temu telefon stacjonarny 

miało ponad 80% gospodarstw.  

4.1.4 Zróżnicowanie dostępności Internetu w gospodarstwach domowych 
województwa dolnośląskiego 

Dostępność i korzystanie z Internetu jest w Polsce mocno zróżnicowane 

terytorialnie, jednocześnie często brakuje danych pozwalających dokładnie określić, 

na jakich obszarach występują większe problemy z dostępnością lub inne bariery 

powodujące, że na danym terenie użytkowników jest mniej niż gdzie indziej. 

12% 

23% 

27% 

12% 

8% 

3% 

3% 

13% 

8% 

20% 

37% 

11% 

7% 

2% 

3% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40%

512kb/s

1Mb/s

2Mb/s

6Mb/s

7-10Mb/s

11-20Mb/s

większa niż 20Mb/s

trudno powiedzieć

procent gospodarstw domowych posiadających stałe łącze 

d
e

kl
ar

o
w

an
a 

p
rz

e
p

u
st

o
w

o
ść

 łą
cz

a
 

cały kraj

województwo dolnośląskie

49% 

70% 

61% 

18% 

2% 

54% 

55% 

71% 

65% 

21% 

2% 

58% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

telewizor LCD lub plazmowy

telewizja kablowa lub
satelitarna

odtwarzacz DVD

kino domowe

elektroniczny czytnik książek

telefon stacjonarny

procent gospodarstw domowych 

województwo
dolnośląskie

inne województwa



  

Problemu tego nie rozwiązują nawet duże badania sondażowe takie jak Diagnoza 

społeczna, ponieważ liczba respondentów z poszczególnych gmin, a nawet 

powiatów jest zbyt mała by możliwe było wyciąganie wniosków dotyczących tych 

jednostek. Z pomocą przychodzą jednak dane urzędowe. Doskonałym przybliżeniem 

zróżnicowania pod względem dostępności sieci i liczby użytkowników Internetu na 

danym terenie są dane Ministerstwa Finansów o korzystaniu z ulgi na Internet79.  

 
Na kolejnych mapach pokazujemy stopień korzystania z ulgi na Internet w 

gminach województwa dolnośląskiego80. W roku 2007 (powyżej) zróżnicowanie było 

bardzo duże. Najwięcej gospodarstw domowych z dostępem do sieci było w Lubinie, 

Polkowicach, Głogowie i Wrocławiu. 

                                                
79

 Co prawda z ulgi mogą korzystać wyłącznie osoby płacące podatki (rozliczające się 

na podstawie PIT 28, PIT 36 lub PIT 37), nie korzystają z niej emeryci rozliczani przez ZUS a 

przede wszystkim rolnicy płacący jedynie podatki rolne i gruntowe. Jednak analizy danych 

pokazują, że korzystanie z ulgi jest i tak najniższe w gminach, w których rolników jest 

najwięcej. W praktyce pozycja takich gmin jest gorsza niż na to wskazują wskaźniki 

wykorzystywane w prezentowanych tu analizach. 
80

 Na mapach wyróżnione są obszary wiejskie i miejskie gmin miejsko-wiejskich, jednak 

dane analizowane były na poziomie całych gmin, dlatego też wskaźniki dla obu części danej 

gminy są zawsze takie same. 



  

 
Również w kolejnych latach przodowały te same gminy. W 2008 roku różnice 

między różnymi gminami zwiększały się. Natomiast w 2009 roku widać wyraźny 

przyrost liczby korzystających z ulgi również w gminach, w których wcześniej 

użytkowników sieci było najmniej.  



  

 
Zdecydowanie najgorzej wygląda pozycja gminy Stoszowice, co więcej 

sytuacja w tej gminie praktycznie nie ulegała zmianie w latach 2007-2009. Kolejne 

gminy, z niskim poziomem wykorzystania Internetu to Mściwojów, Wleń, Męcinka, 

Paszowice, Bardo, Chojnów. 

Najlepsza wydaje się być sytuacja gmin Głogów, Polkowice i Lubin. Gminy te 

zdecydowanie się wyróżniają – kolejne, jak Bogatynia, Wrocław, Jerzmanowa, czy 

Brzeg Dolny mają już wyraźnie mniej gospodarstw domowych z dostępem do 

Internetu wykazywanym w zeznaniach podatkowych. 

Na poziomie powiatów najgorzej wygląda sytuacja powiatów lwóweckiego, 

milickiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego i kłodzkiego. Zdecydowanie najlepiej jest w 

powiatach głogowskim, lubińskim, mieście Wrocławiu, polkowickim i mieście Legnicy.  

4.1.5 Uwarunkowania obecności nowych technologii w gospodarstwach 
domowych  

Przyjrzyjmy się teraz innym uwarunkowaniom dostępności komputerów i 

Internetu w gospodarstwach domowych.  

Duże różnice pomiędzy gminami województwa dolnośląskiego, pokazane w 

poprzedniej części, są efektem zróżnicowania gmin. Zdecydowanie więcej osób 

posiada Internet we własnym domu w większych miejscowościach, niż w niewielkich 

gminach wiejskich. Poniższy wykres prezentuje gminy województwa dolnośląskiego 

na tle innych gmin w kraju, dodatkowo kolorem oznaczony jest typ gminy.  

 



  

 
Jak można zaobserwować na wykresie, im większa gmina, a dokładnie im 

więcej osób płacących PIT, tym więcej osób korzystających z Internetu i częstsze 

korzystanie z ulgi. W zdecydowanie najlepszej sytuacji są największe gminy miejskie, 

a stosunkowo najgorsza jest sytuacja w najmniejszych gminach wiejskich i części 

mniejszych gmin miejsko-wiejskich.  

Gminy województwa dolnośląskiego na tle innych gmin w Polsce znajdują się w 

stosunkowo lepszej pozycji. Praktycznie tylko gmina Stoszowice jest wśród gmin o 

najniższym odsetku podatników korzystających z ulg na Internet. Duża liczba gmin 

lokuje się w okolicy przeciętnych wartości ogólnopolskich, pozostałe są w lepszej 

sytuacji.  

Dla porównania warto przeanalizować, również jak obecnie (dane z wiosny 

2011), wygląda dostępność Internetu w gospodarstwach domowych w 

miejscowościach różnej wielkości. Jeszcze dwa, a tym bardziej cztery lata temu 

różnice były znaczące. Dane Diagnozy społecznej 2011 pokazują znacznie mniejsze 

zróżnicowanie obecności Internetu ze względu na wielkość miejscowości. We 

Wrocławiu dostęp do sieci jest w 72% domów, natomiast we wsiach województwa 

dolnośląskiego w 56%. Co ważne, większe problemy występują w małych miastach, 

w których nieco mniej niż połowa gospodarstw ma dostęp do sieci. Pod względem 

dostępności w tej klasie miejscowości województwo wypada znacznie gorzej od 

reszty kraju. 



  

 
 

Duże zróżnicowanie związane jest także z typem rodziny. W gospodarstwach 

domowych, w których są dzieci Internet jest dostępny znacznie częściej niż w tych, 

gdzie dzieci nie ma. Tylko 53% małżeństw bez dzieci posiada dostęp do Internetu i 

zaledwie 27% osób mieszkających samotnie.  

 

 
 

W województwie dolnośląskim częstszy niż gdzie indziej jest dostęp do 

Internetu w rodzinach niepełnych. Trzy czwarte z nich posiada komputer podłączony 

do sieci, podczas gdy w skali całego kraju takich gospodarstw jest o 10 punktów 

procentowych mniej. 
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4.1.6 Przyczyny braku technologii ICT w gospodarstwach domowych  

Dla podejmowania działań na rzecz upowszechnienia wykorzystania 

technologii ICT kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie o to, jakie są główne 

powody braku komputerów i Internetu w gospodarstwach domowych. W tej części 

postaramy się przybliżyć odpowiedź na to pytanie.  

W pierwszej kolejności warto rozważyć znaczenie powodów finansowych. Są 

one często wymieniane jako jeden z podstawowych powodów braku komputera i 

dostępu do sieci w gospodarstwach domowych. Obecnie mniej więcej 13% 

gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim nie posiada komputera i/lub 

dostępu do Internetu ze względów finansowych. Jest to nieco ponad jedna trzecia 

spośród nieposiadających tych technologii. Dla pozostałych większe znaczenie mają 

inne czynniki.  

Powody finansowe wymieniają przede wszystkim nieposiadające technologii 

ICT rodziny z dziećmi. Niezmiernie rzadko zdarza się, aby takie gospodarstwa nie 

posiadały motywacji do posiadanie komputera i dostępu do Internetu. Jeżeli już tych 

technologii nie mają, to główną przyczyną są właśnie ograniczenia finansowe. 

Zupełnie inaczej jest w gospodarstwach domowych, w których dzieci nie ma oraz 

wśród osób mieszkających samotnie (szczególnie dotyczy to osób starszych) - jeżeli 

nie posiadają oni komputera i/lub dostępu do Internetu to bardzo rzadko wynika to ze 

względów finansowych.  

Nieposiadający komputera i/lub dostępu do Internetu ze względów finansowych 

jest w województwie dolnośląskim nieco więcej niż przeciętnie w innych 

województwach. Różnice te nie są jednak duże.  

Jak można już zauważyć, powody finansowe nie są główną przyczyną braku 

dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych. Co więcej, nie są to również 

powody techniczne i niemożność założenia stałego dostępu do sieci w danym 

miejscu. Dokładne zestawienie powodów braku dostępu do Internetu przedstawia 

poniższy wykres. 

 



  

 
 

 

Zaledwie 1% gospodarstw domowych województwa dolnośląskiego nie 

posiada dostępu do Internetu ze względu na brak technicznych możliwości 

założenia stałego łącza. Jest to tylko 3% gospodarstw domowych, nieposiadających 

Internetu. Najważniejszym powodem braku dostępu jest brak potrzeby 

korzystania z Internetu! Ten powód podaje ponad 40% gospodarstw domowych 

bez sieci. Inne popularnie wymieniane powody, to wspomniane wcześniej, wysokie 

koszty, brak odpowiedniego sprzętu (tj. komputera), oraz brak umiejętności 

korzystania.  

Wyniki te wskazują, że podstawowe znacznie dla upowszechnienia 

Internetu mają bariery miękkie, związane z motywacjami i kompetencjami, a nie 

bariery twarde, takie jak brak możliwości dostępu w miejscu zamieszkania. 

Tylko dla części gospodarstw domowych bez Internetu znaczenie mają kwestie 

finansowe.  

Warto też zauważyć, że problem braku umiejętności jako powód braku 

Internetu jest rzadziej wymieniany w województwie dolnośląskim. Ciekawe jest 

również to, że jako powody braku sieci praktycznie niewymieniane są już zagrożenia 

związane z Internetem - obawy o szkodliwość, a także prywatność czy 

bezpieczeństwo. Co więcej, mało kto tłumaczy się brakiem zainteresowania, 

twierdząc że Internet nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Świadczy to o 

powszechnym już uznaniu, że Internet jest pożytecznym narzędziem, jednak wciąż 

spora grupa osób uważa, że dla im akurat Internet nie jest potrzebny. 

4.1.6 Dynamika upowszechnienia dostępu do Internetu  
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Dostępność Internetu w gospodarstwach domowych w Polsce, a w 

szczególności również w województwie dolnośląskim dość szybko się poprawia. 

Jeszcze osiem lat temu Internet był dostępny w zaledwie 15% domów, obecnie jest 

ich aż czterokrotnie więcej.  

 
 

Przyrost nowych użytkowników jest stosunkowo równomierny. Jak pokazaliśmy 

wcześniej - różnice pomiędzy różnymi klasami miejscowości nie są duże. Ponadto, w 

przeciwieństwie do całej Polski, w województwie dolnośląskim nie obserwowaliśmy w 

latach 2007-2009 zwiększania się różnic pomiędzy poszczególnymi gminami. Dane 

dotyczące korzystania z ulgi na Internet pokazują, że przyrost nowych gospodarstw 

domowych z dostępem do Internetu był podobny w różnych typach gmin, niezależnie 

od wcześniejszej penetracji.  
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4.2 Uwarunkowania korzystania z Internetu 

Mniej więcej na początku 2009 roku w województwie dolnośląskim liczba 

internautów zrównała się z liczbą osób niekorzystających z sieci. Pod wieloma 

względami grupy te bardzo się od siebie różnią. W niniejszym rozdziale pokazane 

zostaną główne uwarunkowania korzystania z Internetu. Analizujemy jakie jest 

korzystanie w różnych grupach i jakie znaczenie ma dostępność Internetu w 

gospodarstwach domowych. 

W pierwszej połowie 2011 roku z Internetu korzystało 62,9 proc. dorosłych 

mieszkańców województwa dolnośląskiego. Przyrost w ostatnich dwóch latach był 

nieco wolniejszy niż wcześniej. W 2007 roku, korzystało 43,6 proc. 

4.2.1 Mieszkańcy Dolnego Śląska a nowe technologie  

Z komputerów korzysta prawie 63% mieszkańców województwa 

dolnośląskiego. Prawie dokładnie tyle samo deklaruje korzystanie z Internetu. 

Popularniejsze jest korzystanie z telefonów komórkowych. Własny aparat ma aż 

86,5%, w tym 3% posiada zaawansowany telefon typu smartfon.  

Województwo dolnośląskie jest w czołówce polskich regionów pod względem 

korzystania z Internetu. W wielu innych województwach, przede wszystkim na 

ścianie wschodniej, użytkowników sieci jest wyraźnie mniej. 



  

 
Przyrost korzystających z Internetu był w ostatnich latach dość stały i wynosił 

niecałe 5 punktów procentowych rocznie.  

Osób, które nie korzystają z żadnej technologii informacyjno-komunikacyjnej 

jest niewiele. Zaledwie nieco ponad 11% mieszkańców województwa dolnośląskiego 

nie korzysta ani z komputerów i Internetu, ani z telefonów komórkowych. Jest tak 

przede wszystkim ze względu na dużą popularność telefonów komórkowych. Prawie 

co czwarta osoba korzysta wyłącznie z komórek, a nie korzysta z Internetu. Z drugiej 

strony wcześniejsze badania pokazywały, że to właśnie osoby, które korzystają z 

telefonów komórkowych są główną grupą zaczynającą swoją przygodę z siecią.  

 



  

 
 

Aż 58% mieszkańców dolnośląskiego korzysta ze wszystkich uwzględnianych 

tu technologii.  

4.2.2 Dostęp a korzystanie 

Jak pokazaliśmy wcześniej komputery i dostęp do Internetu są w domach około 

trzech czwartych mieszkańców województwa dolnośląskiego. Jak można jednak 

zauważyć, osób faktycznie korzystających z tych technologii jest zdecydowanie 

mniej. Wynika to z tego, że nie wszystkie osoby posiadające komputery i Internet 

w domu wykorzystują te technologie. Spośród osób w wieku 16 i więcej lat, które 

mają komputer z dostępem do Internetu w domu, z sieci nie korzysta 16,4%, w sumie 

to prawie 12% dorosłych mieszkańców województwa.  

Z drugiej strony, około 3% osób korzysta z Internetu, choć nie posiada dostępu 

we własnym domu. Osoby te najczęściej korzystają z sieci w szkole lub na uczelni, a 

także w miejscu pracy.  

Osoby niekorzystające z Internetu mimo posiadania dostępu to najczęściej 

osoby starsze, także rodzice, których dzieci są głównymi użytkownikami domowego 

sprzętu. Nieco częściej są to kobiety i osoby mieszkające w mniejszych 

miejscowościach i na wsi. W ich przypadku najczęstszym powodem niekorzystania 

jest brak motywacji do korzystania, przekonanie o tym, że nie jest im to potrzebne i 

brak chęci nabywania umiejętności samodzielnego korzystania. Warto jednak 

pamiętać, co pokazały badania World Internet Project realizowane w Polsce w 2010 

roku, że duża część tych osób ma z Internetem przynajmniej pośredni kontakt. Od 

czasu do czasu, potrzebując coś z sieci (informacje, zakupy, praca, też komunikacja) 

mogą poprosić o pomoc innych domowników, którzy zrobią to za nich. Większości 

takie możliwości zupełnie wystarczają, ale jest to też związane z dość ograniczoną 

wiedzą o tym, do czego Internet mógłby być wykorzystywany i jakie własne potrzeby 

mogliby przy jego pomocy zaspokoić.  

Omawiane tu dane pokazują, że aż 32% mieszkańców województwa, którzy 

nie korzystają z Internetu, posiada komputer i dostęp do sieci we własnym 

domu. Problemy braku dostępu zupełnie ich nie dotyczą (nie dotyczą również sporej 
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części pozostałych niekorzystających). Jednocześnie przynajmniej część tych osób 

można byłoby zachęcić do korzystania. To, czego przede wszystkim brakuje, to 

wiedzy o możliwych zastosowaniach Internetu, adekwatnych do potrzeb i 

zainteresowań osób niekorzystających. Częsty jest również stereotyp, że Internet jest 

dla młodych. Problemem jest również brak odpowiednich kompetencji korzystania i 

trudności w ich nabywaniu.  

Tego ostatniego problemu często nie rozwiązuje obecność użytkowników w 

gospodarstwach domowych. Uczenie się, szczególnie od członków najbliższej 

rodziny jest trudne. Rodzice odczuwają wstyd przed przyznaniem się dzieciom, że 

czegoś nie wiedzą lub nie umieją, szczególnie w sytuacji powtarzających się 

trudności. Z drugiej strony dzieci często nie mają wystarczającej cierpliwości wobec 

rodziców (co innego wnuki) i irytuje je potrzeba wielokrotnego tłumaczenia tych 

samych rzeczy. Często znacznie chętniej wolą pomóc robiąc coś w Internecie za 

osobę niekorzystającą niż nauczyć ją samodzielnego korzystania. W takiej sytuacji 

doskonale sprawdzają się różnego rodzaju kursy i szkolenia organizowane dla osób 

starszych. Cieszą się one dużą popularnością jednak wciąż jest ich niewiele. 

4.2.3 Kto korzysta z Internetu?  

Internetu używa prawie 63% mieszkańców województwa dolnośląskiego, 

jednak korzystanie z sieci jest mocno zróżnicowane w różnych grupach społeczno-

demograficznych. W tej części przedstawione zostaną uwarunkowania korzystania z 

sieci, a także przyrosty nowych użytkowników, jakie miały miejsce w ostatnich dwóch 

latach.  

Niewielkie znaczenie dla korzystania z Internetu ma płeć. Nieco częściej 

korzystają mężczyźni. W dolnośląskim korzysta 64,2% mężczyzn w wieku 16 i więcej 

lat oraz 61,7% kobiet. W skali całego kraju różnica ta jest większa i wynosi 4 punkty 

procentowe. Dodatkowo warto podkreślić, że w województwie znacznie szybciej 

przybywało użytkowniczek Internetu, podczas gdy w całym kraju nie było tego typu 

różnic.  

Korzystanie z komputera i Internetu jest w dużym stopniu uzależnione od 

wieku. Osoby najmłodsze znacznie częściej korzystają z obu tych technologii. Wśród 

osób mających do 24 lat korzysta zdecydowana większość (92%), również wśród 

osób nieco starszych jest niewiele gorzej. Dodatkowo województwo dolnośląskie 

charakteryzuje się większym odsetkiem korzystających z Internetu w starszych 

grupach wiekowych i wśród osób w średnim wieku w porównaniu z całym krajem. 

Wśród osób mających 35-59 lat różnice wynoszą aż 6-7 punktów procentowych. 

 



  

 
 

Powyższy wykres pokazuje również zmiany odsetka korzystających z Internetu 

w poszczególnych grupach (w punktach procentowych) jakie zaszły pomiędzy 2009 a 

2011 rokiem. Podobnie jak w całym kraju, najwięcej nowych użytkowników pojawiało 

się wśród osób w wieku 25-59 lat. W młodszych grupach wiekowych nasycenie jest 

już tak duże, że wzrosty nie są duże. Najgorzej jest z najstarszymi osobami, 

ponieważ nie tylko najrzadziej korzystają one z komputerów i Internetu, ale 

dodatkowo przyrosty nowych użytkowników są w tych grupach również mniejsze niż 

w grupach, w których już wcześniej sieć była popularna. Pokazuje to również 

poniższy wykres.  
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Bardzo duże zróżnicowanie w korzystaniu z Internetu związane jest ze 

statusem społeczno zawodowym. Grupą zdecydowanie najczęściej korzystającą z 

Internetu są uczniowie i studenci. Co więcej, już dwa lata temu korzystała 

zdecydowana większość z nich i w ostatnich dwóch latach nie przybyło w tej grupie 

zbyt wielu nowych użytkowników. 

Użytkowników Internetu jest też wyraźnie więcej wśród osób aktywnych 

zawodowo. Dominują tu osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a w 

drugiej kolejności zatrudnieni w sektorze publicznym. Nieco gorzej jest w sektorze 

prywatnym.  

W innych grupach społeczno-zawodowych użytkowników jest znacznie mniej. 

Jeszcze wśród bezrobotnych i biernych zawodowa odsetek internautów jest zbliżony 

do przeciętnego poziomu korzystania z sieci w Polsce. Z Internetu znacznie rzadziej 

korzystają emerycie, a także renciści i rolnicy.  
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Województwo dolnośląskie wypada lepiej w porównaniu do wszystkich 

województw pod względem korzystania z sieci przez prywatnych przedsiębiorców, 

rolników, emerytów i przede wszystkim rencistów. Z drugiej strony rzadziej niż w 

innych województwach z sieci korzystają osoby bezrobotne. To ważne, gdyż coraz 

częściej, to Internet jest głównym narzędziem rekrutacji pracowników i osoby 

niekorzystające lub niemające innego dostępu mają trudniejszą sytuację na rynku 

pracy i trudniej jest im pracę znaleźć.  

Drugim, po wieku, czynnikiem najmocniej różnicującym korzystanie z Internetu 

jest wykształcenie. Tak jak było pokazane powyżej, najwięcej użytkowników jest 

wśród osób, które nie zakończyły jeszcze swojej edukacji. Wśród uczniów i 

studentów korzystają prawie wszyscy. Niewiele gorzej jest wśród osób z 

wykształceniem wyższym. W województwie dolnośląskim korzysta 91% z nich. 

Wśród osób z wykształceniem średnim korzysta nieco ponad 71%, natomiast wśród 

osób z wykształceniem zawodowym już tylko 41%. Jeszcze rzadziej korzystają z 

Internetu osoby, które zakończyły edukację w szkole podstawowej. Z Internetu 

korzysta zaledwie 13% mieszkańców województwa mających wykształcenie 

podstawowe, a odsetek ten i tak jest wyższy niż w całej Polsce.  
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W ostatnich dwóch latach największy przyrost użytkowników był wśród osób z 

wykształceniem średnim. W tej grupie mieszkańcy dolnośląskiego korzystają z sieci 

częściej niż mieszkańcy pozostałych województw. 

W porównaniu do znaczenia wieku czy wykształcenia, wielkość miejsca 

zamieszkania nie ma aż tak dużego znaczenia. Co więcej, różnice pokazane na 

poniższym wykresie są po części efektem innych różnic między mieszkańcami 

większych miast, a osobami mieszkającymi w małych miejscowościach i na wsi – 

przede wszystkim różnic w wykształceniu. 
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W pierwszej połowie 2011 roku najwięcej użytkowników Internetu było we 

Wrocławiu. W największym mieście województwa z sieci korzysta trzy czwarte osób 

w wieku 16 i więcej lat. Niewiele rzadziej korzystają mieszkańcy innych większych 

miast województwa. W Jeleniej Górze, Lubinie, Głogowie, Zgorzelcu korzysta około 

70% mieszkańców, nieco mniej w Legnicy i Wałbrzychu, w której też przyrost 

użytkowników w ostatnich latach był wolniejszy niż gdzie indziej.  

Znacznie mniej użytkowników jest w najmniejszych miastach i na wsi. Z 

Internetu korzysta tam około połowy dorosłych. Tu też widać wyraźne różnice z 

resztą kraju. Z jednej strony, mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

dolnośląskiego korzystają z Internetu nieco częściej niż mieszkańcy wsi w innych 

województwach, z drugiej w małych miastach użytkowników jest znacznie mniej i to 

nawet pomimo największych wzrostów w ostatnich dwóch latach.  

Innym czynnikiem związanym z korzystaniem z komputerów i Internetu jest 

zamożność. Poniższy wykres przedstawia cztery równoliczne grupy ze względu na 

wielkość dochodów na osobę w gospodarstwie domowym. Wśród 25% osób, których 

dochody na osobę są najniższe z Internetu korzysta 42%, a wśród tych o 

najwyższych dochodach aż 82%. Różnice są znaczące, choć i tak mniejsze niż te 

związane z wiekiem czy wykształceniem. Zależności w województwie dolnośląskim 

są praktycznie takie same jak w całym kraju.  

 

 
 

Istotnym czynnikiem wpływającym na korzystanie z komputerów i Internetu jest 

również niepełnosprawność. W Polsce zaledwie 28% osób niepełnosprawnych 

korzysta z Internetu. W województwie dolnośląskim jest nieco lepiej, gdyż w kwietniu 

2011 z Internetu korzystało 38% niepełnosprawnych. Niemniej cały czas osoby z tej 

grupy znacznie rzadziej korzystają z sieci. Jest to o tyle przykre, że dla wielu z nich 

korzystanie z Internetu mogłoby być szansą na lepsze i pełniejsze uczestnictwo w 

życiu zawodowym, społecznym, czy kulturalnym. 
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4.3 Umiejętności i sposoby korzystania z komputerów i Internetu  

Do tej pory prezentowane były uwarunkowania samego korzystania z 

komputerów i Internetu, jednak dla sytuacji społecznej i zawodowej użytkowników 

kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób technologie te są wykorzystywane. To od 

posiadanych umiejętności i tego jak komputery i dostęp do Internetu są 

wykorzystywane zależy czy sytuacja i szanse życiowe osób korzystających będą 

większe, czy może wręcz przeciwnie będą ulegały pogorszeniu – na przykład w 

skutek złego wykorzystania, uzależnienia od gier itp.  

Zróżnicowanie umiejętności i sposobów korzystania z technologii ICT jest 

czasem nazywane drugim poziomem cyfrowego podziału. Wraz z upowszechnieniem 

się komputerów i Internetu ma ono większe znaczenie różnicujące niż sam fakt 

korzystania.  

4.3.1 Umiejętności korzystania z komputerów  

Umiejętności korzystania z komputerów i Internetu posiadane przez 

użytkowników z województwa dolnośląskiego praktycznie nie odbiegają od poziomu 

kompetencji. Spośród badanych umiejętności obsługi komputerów i korzystania z 

Internetu przeciętnych użytkownik w Polsce, jak i w województwie dolnośląskim 

posiadał 58% z nich. Znacznie większe zróżnicowanie występuje pomiędzy różnymi 

grupami społeczno-demograficznymi.  

Wyższe umiejętności korzystania są również w grupach, w których 

użytkowników jest proporcjonalnie więcej. Przykładowo w województwie 

dolnośląskim użytkownicy mający 16-24 lata deklarują posiadanie średnio 68% 

spośród analizowanych umiejętności. Natomiast, ci w wieku 45-59 lat zaledwie 48% 

a starsi jeszcze mniej.  

Niewielkie różnice występują również między mężczyznami i kobietami. 

Użytkownicy z województwa dolnośląskiego posiadają średnio 60% umiejętności, a 

użytkowniczki 56%.  

Różnice związane z wielkością miejscowości wykazują podobną zależność. 

Internauci we Wrocławiu posiadają przeciętnie 64% w innych większych miastach 

województwa wskaźnik ten wynosi około 60% natomiast w najmniejszych miastach i 

na wsi już tylko 55%.  

Największe różnice są jednak związane z wykształceniem – uczniowie i 

studenci deklarują posiadanie 70% umiejętności, osoby z wykształceniem wyższym – 

65%, natomiast użytkownicy Internetu nieposiadający wykształcenia średniego 

ledwie 43%.  

Umiejętności korzystania z ICT są również skorelowane z dochodami – im 

wyższe dochody tym wyższe umiejętności użytkowników, a także statusem 

społeczno-zawodowym. Najwyższe umiejętności posiadają studenci i uczniowie, w 

dalszej kolejności prywatni przedsiębiorcy (60%), zdecydowanie najmniej potrafią 

użytkownicy będący emerytami (42%) i rolnikami (40%).  

Podsumowując należy stwierdzić, że nawet, jeśli osoby z grup, które w 

największym stopniu są zagrożone wykluczeniem cyfrowym korzystają z sieci, to i 

tak ich umiejętności korzystania są bardzo niskie. Tym samym poziom zagrożenia 

wykluczeniem osób starszych, słabo wykształconych, ale też na przykład 

mieszkających w mniejszych miejscowościach, jest znacznie większy niż mogłoby 

się wydawać na podstawie samych różnic w korzystaniu z Internetu. 



  

4.3.2 Sposoby korzystania z Internetu 

Również sposoby korzystania z Internetu bardzo różnicują użytkowników, i 

podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych wyników różnice pomiędzy 

województwem dolnośląskim a resztą kraju nie są znaczące. Internauci z 

województwa korzystają z sieci nieco mniej wszechstronnie niż przeciętni 

użytkownicy sieci w Polsce i to zarówno pod względem wszystkich badanych 

sposobów korzystania, a także zastosowań o charakterze instrumentalnym. Te 

ostatnie są szczególnie istotne gdyż to one mają praktyczne znaczenie dla efektów 

korzystania z sieci dla sytuacji życiowej użytkownika.  

Użytkownicy Internetu, którzy są słabiej wykształceni, a także starsi, 

niepracujący i mieszkający w mniejszych miejscowościach korzystają z Internetu w 

sposób mniej wszechstronni nić internauci z grup, w których z sieci korzysta 

proporcjonalnie więcej osób i w których umiejętności korzystania są wyższe. Co 

więcej, różnice te dotyczą przede wszystkim bardziej instrumentalnych zastosowań 

Internetu. 

 

4.4 Korzystanie z ICT a aktywność zawodowa i społeczna 

Badania Diagnozy społecznej pokazują, że użytkownicy Internetu różnią się w 

sposób znaczący od osób niekorzystających. W wielu sferach, internauci są przede 

wszystkim bardziej aktywni i lepiej sobie radzą. Dotyczy to zarówno sytuacji 

zawodowej – użytkownicy sieci częściej pracują, rzadziej tracą pracę, jeśli jej nie 

mieli, to szybciej ją znajdują, częściej osiągają awans zawodowy, a także częściej 

znajdują dodatkowe zajęcie lub zmieniają pracę na lepiej płatną. Dodatkowo szybciej 

rosną też dochody internautów.  

Podobne różnice występują w innych sferach. Internauci mają przeciętnie 

więcej znajomych i przyjaciół niż osoby niekorzystające, częściej uczestniczą w życiu 

towarzyskim, a także kulturalnym. Znacznie częściej też należą do różnego rodzaju 

organizacji i stowarzyszeń. Częściej podejmują działania na rzecz społeczności 

lokalnych i częściej angażują się w działalność organizacji pozarządowych.  

Również inne analizy pokazują podobne zależności. Krzyżując dane o 

bezrobociu w poszczególnych gminach z danymi o dostępności i korzystaniu z 

Internetu na podstawie korzystania z ulgi na Internet możemy zaobserwować, że 

bezrobocie w gminach gdzie internautów jest więcej jest znacznie niższe niż w 

gminach, gdzie jest ich mało (i to niezależnie od typu gminy). Co więcej zależność ta 

jest silniejsza w województwie dolnośląskim niż w całym kraju. 

 



  

 
Przywołane tu różnice nie są jednak jednoznacznie. Faktyczna zależność 

przebiega, bowiem w obu kierunkach. Z jednej strony osoby, które pracują, są 

aktywniejsze i generalnie lepiej sobie w życiu radzą znacznie częściej korzystają z 

Internetu, co po części wyjaśnia opisywane tu zależności. Jednak obserwujemy 

również relację w drugą stronę. Dzięki panelowemu charakterowi danych Diagnozy 

społecznej możliwe jest obserwowanie faktycznych zmian zachodzących w życiu 

użytkowników i osób niekorzystających, a analizy statystyczne pozwalają rozróżnić 

kierunki zachodzących zmian. Analizy te pozwalają stwierdzić, że korzystanie z 

Internetu ma faktyczny wpływ na sytuację zawodową i lepsza pozycja internautów na 

rynku pracy nie wynika tylko z tego, że częściej są to osoby lepiej wykształcone, 

młodsze, czy mieszkające w większych miejscowościach.  

Oznacza to, że umiejętne korzystanie z technologii ICT, a w szczególności z 

Internetu ma wpływ na szanse życiowe, a tym samym sytuacja osób 

niekorzystających lub nieposiadających odpowiednich umiejętności korzystania staje 

się relatywnie gorsza, przez co osoby te są w większym stopniu zagrożone 

wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.  

 



  

5. Wykluczenie cyfrowe – charakterystyka zjawiska 

Jak pokazują liczne badania, efekty korzystania z komputerów i Internetu są na 

ogół pozytywne. Sytuacja życiowa użytkowników poprawia się szybciej niż osób 

niekorzystających, mają one większe możliwości zdobywania informacji i wiedzy, 

poszukiwania pracy, uczestnictwa w kulturze, dzięki lepszej informacji o 

wydarzeniach kulturalnych i wiele innych. Jednocześnie osoby, które z tych 

technologii nie korzystają, są tych możliwości pozbawione. Dlatego też, różnice 

pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i 

informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego 

dostępu nie posiadają, są nazywane cyfrowym wykluczeniem, o ile przekładają się 

na różnice w sytuacji społecznej, zawodowej, czy ekonomicznej.  

5.1 Czynniki strukturalne  

Brak odpowiedniego otoczenia prawnego jest jedną z głównych przeszkód. 

Dopiero niedawno usankcjonowano możliwość przesyłania faktur między firmami 

drogą elektroniczną (jako załącznik do e-mail). Czynniki te mają jednak charakter 

ogólnopolski i wymagają działań legislacyjnych na poziomie całego kraju. 

5.1.1 Czynniki infrastrukturalne i technologiczne 

Jak pokazaliśmy, czynniki infrastrukturalne nie mają obecnie dużego znaczenia 

dla wykluczenia cyfrowego. Dostępność Internetu w województwie dolnośląskim jest 

stosunkowo dobra. Przede wszystkim jednak, zaledwie 1% gospodarstw domowych 

województwa deklaruje nieposiadanie dostępu do Internetu ze względu na brak 

odpowiedniej infrastruktury i niemożliwość zdobycia stałego dostępu do Internetu w 

danej lokalizacji. Oznacza to, że dla pozostałych gospodarstw bez sieci ważniejsze 

są inne powody. Jednakże widać korelację między zasięgiem i penetracją 

infrastruktury sieciowej a zjawiskiem wykluczenia na przykładzie wybranych 

powiatów czy gmin (np. górowski, złotoryjski, kłodzki, milicki). 

Czynniki technologiczne i infrastrukturalne tylko w bardzo niewielkim stopniu 

stanowią czynnik wykluczenia cyfrowego. Na większości terenów województwa 

penetracja usług sieciowych jest ponad średnią krajową. Na podstawie danych 

przedstawionych w tabelach w rozdziale 3 można stwierdzić, że województwo 

dolnośląskie jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o: 

 Penetrację przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach i 

lokalach 

 Zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych 

W innych obszarach charakteryzujących infrastrukturę telekomunikacyjną i 

sieciową województwo zajmuje czwartą pozycję w Polsce. 

Zjawisko „białych plam” ma charakter marginalny, choć jednak występuje (por. 

Załącznik). 

5.1.2 Czynniki ekonomiczne 

Większe znaczenie dla zjawiska wykluczenia cyfrowego mają bariery o 

charakterze ekonomicznym. Dla około jednej trzeciej gospodarstw domowych 

województwa dolnośląskiego, które nie posiadają dostępu do Internetu istotnym 



  

powodem braku technologii są ograniczenia finansowe związane z dużymi kosztami 

dostępu, a także z brakiem komputera i środków na jego zakup.  

Czynniki ekonomiczne są szczególnie często wymieniane przez te 

gospodarstwa domowe bez Internetu, w których są dzieci, a szczególnie dzieci w 

wieku szkolnym. Ta grupa rodzin, posiada motywację do korzystania (i olbrzymia 

większość dostęp posiada), jednak ze względu na trudności finansowe nie zawsze 

może sobie pozwolić na zakup sprzętu i/lub łącza. Około kilkunastu procent rodzin z 

dziećmi, choć chciałoby posiadać komputer i dostęp do Internetu, nie może sobie na 

to pozwolić. 

5.1.3 Czynniki kompetencyjne 

Brak odpowiednich umiejętności korzystania, a także trudności w ich 

nabywaniu bywają przyczyną zarówno niekorzystania z komputerów i Internetu, ale 

także jednym z głównych czynników powodujących bardzo ograniczone ich 

wykorzystanie.  

Co piąte gospodarstwo domowe bez dostępu do Internetu w województwie 

dolnośląskim jako przyczynę braku wymienia brak lub niewystarczające umiejętności 

korzystania.  

Dodatkowo z Internetu nie korzysta aż 16% mieszkańców województwa, którzy 

posiadają dostęp do sieci w domu. Dla części z nich jest to efekt braku umiejętności 

korzystania, ale znaczenie ma również brak odpowiedniej motywacji.  

Warto też zauważyć, że nawet użytkownicy z grup bardziej zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym, którzy jednak z Internetu korzystają, mają znacznie 

mniejsze umiejętności i korzystają w sposób znacznie mniej wszechstronny. 

Dodatkowo rzadziej wykorzystują Internet w celach instrumentalnych, które mogłyby 

poprawić ich pozycje na rynku pracy, a także możliwości uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym. Zamiast tego komputer i dostęp do Internetu jest dla nich 

częściej źródłem rozrywki. 

5.1.4 Czynniki społeczne i psychologiczne 

Kluczowe znaczenie dla niekorzystania z Internetu mają bariery społeczne i 

psychologiczne. Duże znaczenie ma brak wiedzy o tym, do czego Internet może być 

wykorzystany, a jeszcze częściej wiedza bardzo powierzchowna. Bardzo wiele osób 

niekorzystających nie wie, jakie własne potrzeby mogłyby dzięki korzystaniu z 

Internetu zaspokoić i do jakich interesujących ich rzeczy mogliby go używać. Niestety 

w Polsce brakuje dobrej popularyzacji Internetu, a wiedza wielu osób opiera się o 

obiegowe opinie i sensacyjne informacje podawane w wielu mediach.  

Z braku wiedzy często wynika brak potrzeb i motywacji do korzystania z sieci. 

Jest to najistotniejszy czynnik hamujący upowszechnienie Internetu w Polsce. Wśród 

osób starszych pojawia się zjawisko samowykluczania – wiele takich osób uznaje, że 

technologie ICT są nie dla nich, wydaje im się, że z komputerów czy Internetu 

powinni korzystać młodzi, a oni poradzą sobie jeszcze bez tych technologii. Czasami, 

choć już coraz rzadziej pojawiają się też obawy dotyczące korzystania z Internetu i 

zagrożeń z tym związanych (oszustw, demoralizacji, bezpieczeństwa czy 

prywatności). Wiele z tych przekonań nie ma racjonalnego charakteru, czego 

przykładem mogą być obawy o szkodliwe promieniowanie komputera.  



  

6. Podsumowanie i wnioski 

Główne wnioski z analizy problematyki wykluczenia cyfrowego w regionie 

dolnośląskim są następujące: 

 Silną stronę stanowią: 

 Dobry stan infrastruktury sieciowej – najwyższa penetracja budynkowa i 

lokalowa oraz zasięg sieci stacjonarnych przewodowych i bezprzewodowych.  

 Większy odsetek osób z większą motywacją do korzystania z ICT 

 Stymulująca rola kontaktów i współpracy międzynarodowej (region 

przygraniczny) oraz uczestnictwo w inicjatywach o charakterze 

międzynarodowym. 

 dobra towarzysząca infrastruktura komunikacyjna (lotnisko, autostrada). 

 Słabą stronę stanowią: 

 Istnienie obszarów wyraźnie zaniedbanych, które są znacząco bardziej 

zagrożone wykluczeniem cyfrowym (np. powiaty milicki, ząbkowicki, 

złotoryjski, kłodzki, legnicki, górowski, czy gminy takie jak Pielgrzymka i 

Pieszyce. 

 Szanse stanowią: 

 Wyróżniające się wyraźnie ponad średnią krajową wykorzystanie ICT w 

przedsiębiorstwach, które są pionierami e-gospodarki, w szczególności w 

obszarze sprzedaży i zakupów drogą elektroniczną. Może to Stanowic 

katalizator dla rozwoju wykorzystania ICT w regionie. 

 Dostępność różnych funduszy dla przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 

(POKL, POIG 8.3 i 8.4). 

 Rozwój infrastruktury związany z EURO 2012. 

 Europejska Stolica Kultury 2016 i inne inicjatywy krajowe i międzynarodowe 

 Zagrożenia stanowią: 

 Złe zaadresowanie celów w działaniach na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu. Środki z funduszy strukturalnych przeznaczone są 

przede wszystkim na rozwój infrastruktury (POIG 8.4) i dostarczanie sprzętu 

(POIG 8.3), znacznie istotniejsze są natomiast bariery związane z brakiem 

wiedzy, motywacji i kompetencji.  

 Zbyt wolne tempo działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 Nie wykorzystanie przewagi infrastrukturalnej, którą region posiada. 



  

7. Rekomendacje 

W kontekście wyników i wniosków z analizy można sformułować następujące 

rekomendacje działań: 

 R0. Dobrze wykorzystać dostępną infrastrukturę. Zachęcić i skłonić, np. osoby, 

które nie używają dotychczas sieci mimo posiadania dostępu przez zwiększenie 

zakresu spraw, które można załatwić drogą elektroniczną. Powinno temu również 

towarzyszyć zlikwidowanie zidentyfikowanych w raporcie białych plam. 

 R1. Potrzebne są działania podnoszące poziom świadomości i wiedzy o tym, do 

czego technologie informacyjno-komunikacyjne mogą być wykorzystywane i do 

czego mogą się przydać. Działania te powinny być skierowane do grup, w których 

najsilniejsze są bariery psychologiczne i osób którym brakuje motywacji do 

korzystania z technologii ICT i nabywania kompetencji cyfrowych. 

 R2. Potrzebne jest zwiększenie oferty szkoleniowej i działania na rzecz 

podniesienia kompetencji cyfrowych. Szczególnie skierowanych do osób w wieku 

50+ i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Programy szkoleniowe 

powinny być dostosowane do specyfiki poszczególnych grup docelowych. 

Rekomendacje R1 i R2 stanowią uzupełnienie działań na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowanych na poziomie kraju. Są to 

jednocześnie działania najistotniejsze dla e-integracji, których w programach 

ogólnokrajowych najbardziej brakuje. 

 R3. Należy zadbać o uniknięcie wykluczenia cyfrowego niepełnosprawnych przez 

podjęcie lokalnych działań i wsparcie przy uzyskaniu dostępu do 

specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.  

 R4. Zaleca się zdyskontować dobry stan infrastruktury sieciowej jako jeden z 

katalizatorów rozwoju gospodarczego, w szczególności w obszarze e-gospodarki. 

Można dzięki temu uzyskać efekt synergii wykorzystujący fakt, że infrastruktura 

jest dobrze rozwinięta i istnieje grupa innowacyjnych przedsiębiorstw 

wyróżniającym się stopniem wykorzystania technik ICT.  

 R5. Dobry stan infrastruktury jest również czynnikiem sprzyjającym 

podejmowaniu działań w obszarach: e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, itd. 

 

 

  

 

 

  



  

8. Załącznik 1: Lista miejscowości, w których nie ma przyłączy 

kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z 

lokalami mieszkalnymi 

 

Buczek, Pstrąże, Rapocin, Drogomin, Winowno, Igłowice, Góra Świętej Anny, 

Łagiszyn, Nowa Wioska, Świerki, Kąkolno, Sułów Wielki, Kamienica, Kobylica, 

Dobrzany, Augustów, Szwajcarka, Odrodzenie, Nowa Białka, Szklary, Mostowice, 

Piaskowice, Huta, Zalesie, Biała Woda, Gaj, Rybie, Siemków, Siodłków, Stojków, 

Karpno, Wrzosówka, Zimne Wody, Chudzów, Sobaniów, Straszków, Rybno, 

Pasterka, Stronie Śląskie, Rogóżka, Bronim, Targoszyce, Kobiałka, Brzozy, 

Dębrzyna, Białka, Jaszków, Pawłowice Małe, Cichobórz, Janówka, Jurków, 

Węgliniec, Lubków, Owczary, Dziewin, Jurcz, Zalesie, Zadole, Kamienna Góra, 

Rozdroże Izerskie, Stóg Izerski, Zagajniki, Antonin, Konradówko, Zabornia, Smolak, 

Luboradów, Stara Huta, Brzezina Sułowska, Brzezina Sułowska, Gogołowice, Łąki, 

Dyminy, Kopice, Tworzymirki, Wrocławice, Górale, Latkowa, Lisów, Miodary, 

Rakowice, Czartowice, Radzowice, Świerzna, Ślizów, Mościsko, Kąty, Raków, 

Kwieliczki, Obiszówek, Nowinki, Włoszczów, Paulinów, Żuków, Barszów, Dąbkowice, 

Kurowskie Chałupy, Piskorzowice, Sulisławice, Biskupice, Cienin, Raków, Góreczki, 

Rogożowa, Nowik, Łabuzki, Sieczków, Szarzyna, Stróże, Gola, Żmigród, 

Moczydlnica Dworska, Uskorz Wielki, Gniewoszów, Lutomierz, Jasłówek, 

Rybarzowice, Sośniak, Jabłoniec, Podgórze, Sławnikowice, Nowe Łąki, Uniejowice, 

Łaźniki. 

 



  

9. Załącznik 2: Stan infrastruktury komunikacyjnej 

9.1 Zakończenia sieci światłowodowych  

 

Tabela 9.1 - Liczba miejscowości z zakończeniem sieci światłowodowej – poziom województw 

Nazwa województwa 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z zakończeniem sieci 
światłowodowej  

Udział % 

miejscowości 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT  

MAŁOPOLSKIE 2049 729 48 15 35,6 

PODKARPACKIE 1752 596 55 20 34,0 

ŚLĄSKIE 1397 455 69 40 32,6 

OPOLSKIE 1214 352 21 9 29,0 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 750 66 23 28,4 

LUBUSKIE 1414 296 24 11 20,9 

WIELKOPOLSKIE 5603 819 114 49 14,6 

POMORSKIE 2917 396 51 20 13,6 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 423 48 18 13,4 

LUBELSKIE 4293 563 30 13 13,1 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 446 74 19 12,1 

MAZOWIECKIE 8826 1062 88 36 12,0 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 406 30 11 10,3 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 266 16 6 9,3 

PODLASKIE 3842 306 33 13 8,0 

ŁÓDZKIE 5133 368 33 15 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9.2 - Liczba miejscowości z zakończeniem sieci światłowodowej – powiaty województwa 
dolnośląskiego 

Nazwa powiatu 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z zakończeniem sieci 
światłowodowej  

Udział % 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

Jelenia Góra 1 1 1 1 100,0 

Legnica 1 1 1 1 100,0 



  

Wrocław 1 1 1 1 100,0 

wałbrzyski 42 28 2 1 66,7 

dzierżoniowski 41 25 2 1 61,0 

jeleniogórski 51 30 4 0 58,8 

lwówecki 88 41 1 0 46,6 

bolesławiecki 81 36 2 1 44,4 

oławski 77 33 2 1 42,9 

lubański 58 21 1 0 36,2 

ząbkowicki 109 38 4 1 34,9 

kamiennogórski 46 16 3 1 34,8 

zgorzelecki 80 26 5 1 32,5 

wrocławski 234 75 8 0 32,1 

świdnicki 124 39 5 2 31,5 

strzeliński 134 40 1 0 29,9 

średzki 115 34 3 0 29,6 

milicki 135 35 0 0 25,9 

kłodzki 197 51 4 3 25,9 

oleśnicki 123 29 2 1 23,6 

lubiński 86 20 2 1 23,3 

złotoryjski 55 12 1 0 21,8 

jaworski 82 17 2 1 20,7 

trzebnicki 185 38 1 1 20,5 

wołowski 99 16 2 1 16,2 

polkowicki 96 15 1 1 15,6 

głogowski 74 8 2 1 10,8 

górowski 114 12 1 0 10,5 

legnicki 116 12 2 1 10,3 

9.2 Obecność optycznych punktów styku pomiędzy publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi 

 

Tabela 9.3 Liczba miejscowości z optycznymi punktami styku sieci – poziom województw 

Nazwa województwa 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości  

z optycznymi punktami styku sieci 

Udział % 

miejscowości 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

ŚLĄSKIE 1397 35 16 9 2,51 

PODKARPACKIE 1752 18 6 6 1,03 

MAŁOPOLSKIE 2049 16 8 3 0,78 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 19 5 4 0,72 

OPOLSKIE 1214 8 2 1 0,66 



  

POMORSKIE 2917 17 6 2 0,58 

PODLASKIE 3842 15 5 2 0,39 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 15 3 1 0,38 

WIELKOPOLSKIE 5603 20 7 5 0,36 

LUBUSKIE 1414 5 2 2 0,35 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 13 5 2 0,35 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 11 4 2 0,35 

LUBELSKIE 4293 14 5 3 0,33 

ŁÓDZKIE 5133 11 4 1 0,21 

MAZOWIECKIE 8826 17 7 4 0,19 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 5 2 1 0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Węzły sieci telekomunikacyjnych 
 

Tabela 9.4 Liczba miejscowości z węzłami telekomunikacyjnymi – poziom województw 

Nazwa województwa 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z węzłami telekomunikacyjnymi Udział % 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

PODKARPACKIE 1752 922 428 150 52,6 

MAŁOPOLSKIE 2049 1047 489 187 51,1 

ŚLĄSKIE 1397 671 397 195 48,0 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 1029 350 136 38,9 

OPOLSKIE 1214 467 148 45 38,5 

LUBUSKIE 1414 467 164 65 33,0 

LUBELSKIE 4293 1022 321 88 23,8 

WIELKOPOLSKIE 5603 1257 450 169 22,4 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 692 244 74 22,0 

POMORSKIE 2917 611 220 84 20,9 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 767 195 62 19,4 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 654 229 107 17,8 



  

MAZOWIECKIE 8826 1519 432 157 17,2 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 487 142 38 17,1 

PODLASKIE 3842 550 160 53 14,3 

ŁÓDZKIE 5133 645 216 94 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Węzły dostępowe 

 

Tabela 9.5 Liczba miejscowości z z dostępowymi węzłami telekomunikacyjnymi – 

poziom województw 

Nazwa województwa 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z dostępowymi węzłami 
telekomunikacyjnymi 

Udział % 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

PODKARPACKIE 1752 899 339 103 51,3 

MAŁOPOLSKIE 2049 1027 416 128 50,1 

ŚLĄSKIE 1397 659 343 150 47,2 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 985 260 87 37,2 

OPOLSKIE 1214 446 89 27 36,7 

LUBUSKIE 1414 423 101 33 29,9 

LUBELSKIE 4293 956 215 45 22,3 

WIELKOPOLSKIE 5603 1199 326 119 21,4 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 589 131 41 18,7 

POMORSKIE 2917 531 123 49 18,2 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 668 100 34 16,9 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 602 179 65 16,4 

MAZOWIECKIE 8826 1427 288 103 16,2 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 453 89 25 15,9 

PODLASKIE 3842 504 96 27 13,1 

ŁÓDZKIE 5133 602 159 59 11,7 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych 

 

Tabela 9.6 Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub terminalami 

radiowymi – poziom województw 

Nazwa województwa 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub 
terminalami radiowymi 

Udział % 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 2509 751 194 94,9 

MAŁOPOLSKIE 2049 1893 952 319 92,4 

OPOLSKIE 1214 1095 247 43 90,2 

PODLASKIE 3842 3310 440 67 86,2 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 3130 869 159 85,1 

WIELKOPOLSKIE 5603 4756 717 178 84,9 

PODKARPACKIE 1752 1482 614 198 84,6 

LUBELSKIE 4293 3551 750 129 82,7 

ŚLĄSKIE 1397 1132 582 293 81,0 

LUBUSKIE 1414 1132 241 56 80,1 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 2511 395 82 79,7 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 3107 374 60 78,6 

POMORSKIE 2917 2270 389 74 77,8 

MAZOWIECKIE 8826 6697 1089 211 75,9 

ŁÓDZKIE 5133 3870 617 123 75,4 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 2131 333 53 74,7 

 

  



  

Tabela 9.7 Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub terminalami 

radiowymi – poziom powiatów województwa dolnośląskiego 

Nazwa powiatu 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub 
terminalami radiowymi 

Udział % 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

wałbrzyski 42 42 12 4 100,0 

dzierżoniowski 41 41 11 4 100,0 

Jelenia Góra 1 1 1 1 100,0 

Legnica 1 1 1 1 100,0 

Wrocław 1 1 1 1 100,0 

świdnicki 124 123 10 5 99,2 

wrocławski 234 232 105 36 99,1 

średzki 115 114 76 23 99,1 

oławski 77 76 34 5 98,7 

strzeliński 134 132 44 1 98,5 

kamiennogórski 46 45 11 3 97,8 

bolesławiecki 81 79 30 10 97,5 

wołowski 99 96 29 3 97,0 

ząbkowicki 109 105 21 6 96,3 

jeleniogórski 51 49 20 6 96,1 

górowski 114 109 12 1 95,6 

lubiński 86 82 34 19 95,3 

jaworski 82 78 8 1 95,1 

lubański 58 55 13 4 94,8 

złotoryjski 55 52 6 1 94,5 

lwówecki 88 83 13 4 94,3 

oleśnicki 123 116 62 11 94,3 

zgorzelecki 80 75 13 2 93,8 

trzebnicki 185 173 38 8 93,5 

głogowski 74 69 19 4 93,2 

legnicki 116 107 60 11 92,2 

polkowicki 96 87 46 10 90,6 

kłodzki 197 174 14 8 88,3 

milicki 135 112 7 1 83,0 

Tabela 9.8 Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub terminalami 

radiowymi – poziom gmin województwa dolnośląskiego 

Nazwa gminy 
Liczba 

miejscowości 

Liczba miejscowości z zasięgiem sieci kablowych lub 
terminalami radiowymi 

Udział % 

 

1 lub więcej PT 2 lub więcej PT 3 lub więcej PT 1 lub więcej PT 

Bolesławiec 1 1 1 1 100,0 



  

Gromadka 11 11 6 2 100,0 

Nowogrodziec 1 1 1 1 100,0 

Nowogrodziec 13 13 7 1 100,0 

Osiecznica 13 13 2 0 100,0 

Warta Bolesławiecka 10 10 3 0 100,0 

Bielawa 1 1 1 1 100,0 

Dzierżoniów 1 1 1 1 100,0 

Pieszyce 1 1 1 1 100,0 

Piława Górna 1 1 1 0 100,0 

Dzierżoniów 13 13 3 0 100,0 

Łagiewniki 13 13 3 0 100,0 

Niemcza 1 1 1 1 100,0 

Niemcza 10 10 0 0 100,0 

Głogów 1 1 1 1 100,0 

Góra 1 1 1 1 100,0 

Niechlów 22 22 2 0 100,0 

Wąsosz 1 1 1 0 100,0 

Jawor 1 1 1 1 100,0 

Bolków 1 1 1 0 100,0 

Bolków 17 17 0 0 100,0 

Męcinka 16 16 4 0 100,0 

Mściwojów 12 12 1 0 100,0 

Karpacz 1 1 1 1 100,0 

Kowary 1 1 1 1 100,0 

Piechowice 1 1 1 1 100,0 

Szklarska Poręba 1 1 1 1 100,0 

Janowice Wielkie 6 6 2 0 100,0 

Jeżów Sudecki 8 8 2 0 100,0 

Stara Kamienica 10 10 1 1 100,0 

Kamienna Góra 1 1 1 1 100,0 

Lubawka 1 1 1 1 100,0 

Lubawka 14 14 1 1 100,0 

Marciszów 9 9 1 0 100,0 

Duszniki-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Kłodzko 1 1 1 1 100,0 

Kudowa-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Nowa Ruda 1 1 1 1 100,0 

Polanica-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Bystrzyca Kłodzka 1 1 1 0 100,0 



  

Lądek-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Międzylesie 1 1 0 0 100,0 

Międzylesie 21 21 0 0 100,0 

Radków 1 1 0 0 100,0 

Stronie Śląskie 1 1 1 1 100,0 

Szczytna 1 1 1 1 100,0 

Szczytna 8 8 1 0 100,0 

Chojnów 1 1 1 1 100,0 

Kunice 12 12 10 4 100,0 

Legnickie Pole 16 16 11 3 100,0 

Miłkowice 16 16 13 3 100,0 

Prochowice 1 1 1 0 100,0 

Ruja 12 12 0 0 100,0 

Lubań 1 1 1 1 100,0 

Świeradów-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Leśna 1 1 1 1 100,0 

Lubań 13 13 1 0 100,0 

Olszyna 1 1 0 0 100,0 

Olszyna 9 9 1 0 100,0 

Siekierczyn 8 8 3 0 100,0 

Lubin 1 1 1 1 100,0 

Rudna 29 29 6 1 100,0 

Ścinawa 1 1 1 1 100,0 

Gryfów Śląski 1 1 1 1 100,0 

Gryfów Śląski 7 7 2 0 100,0 

Lubomierz 1 1 1 0 100,0 

Lwówek Śląski 1 1 1 1 100,0 

Mirsk 1 1 1 1 100,0 

Wleń 1 1 1 1 100,0 

Wleń 12 12 0 0 100,0 

Milicz 1 1 1 1 100,0 

Oleśnica 1 1 1 1 100,0 

Bierutów 1 1 1 1 100,0 

Bierutów 16 16 11 2 100,0 

Międzybórz 1 1 1 1 100,0 

Międzybórz 13 13 2 0 100,0 

Syców 1 1 1 1 100,0 

Twardogóra 1 1 1 1 100,0 

Oława 1 1 1 1 100,0 



  

Domaniów 24 24 8 0 100,0 

Jelcz-Laskowice 1 1 1 1 100,0 

Oława 34 34 19 3 100,0 

Chocianów 1 1 1 1 100,0 

Gaworzyce 13 13 0 0 100,0 

Polkowice 1 1 1 1 100,0 

Przemków 1 1 1 1 100,0 

Przemków 10 10 6 0 100,0 

Radwanice 13 13 6 2 100,0 

Borów 26 26 12 1 100,0 

Kondratowice 22 22 4 0 100,0 

Strzelin 1 1 1 0 100,0 

Strzelin 36 36 22 0 100,0 

Wiązów 1 1 0 0 100,0 

Kostomłoty 28 28 22 6 100,0 

Malczyce 10 10 8 4 100,0 

Środa Śląska 1 1 1 1 100,0 

Środa Śląska 28 28 15 6 100,0 

Udanin 19 19 14 0 100,0 

Świdnica 1 1 1 1 100,0 

Świebodzice 1 1 1 1 100,0 

Dobromierz 14 14 0 0 100,0 

Jaworzyna Śląska 1 1 1 0 100,0 

Jaworzyna Śląska 12 12 0 0 100,0 

Marcinowice 19 19 1 0 100,0 

Strzegom 1 1 1 1 100,0 

Strzegom 22 22 2 1 100,0 

Żarów 1 1 1 1 100,0 

Żarów 18 18 0 0 100,0 

Oborniki Śląskie 1 1 1 1 100,0 

Oborniki Śląskie 23 23 2 0 100,0 

Prusice 1 1 0 0 100,0 

Prusice 27 27 6 1 100,0 

Trzebnica 1 1 1 1 100,0 

Trzebnica 42 42 0 0 100,0 

Zawonia 25 25 4 0 100,0 

Żmigród 1 1 1 1 100,0 

Boguszów-Gorce 1 1 1 1 100,0 

Jedlina-Zdrój 1 1 1 0 100,0 



  

Szczawno-Zdrój 1 1 1 1 100,0 

Czarny Bór 6 6 1 0 100,0 

Głuszyca 1 1 1 1 100,0 

Głuszyca 5 5 0 0 100,0 

Mieroszów 1 1 1 0 100,0 

Mieroszów 8 8 0 0 100,0 

Stare Bogaczowice 8 8 1 0 100,0 

Walim 9 9 4 0 100,0 

Wałbrzych 1 1 1 1 100,0 

Brzeg Dolny 1 1 1 1 100,0 

Brzeg Dolny 13 13 2 1 100,0 

Wińsko 43 43 20 1 100,0 

Wołów 1 1 1 0 100,0 

Czernica 13 13 12 6 100,0 

Długołęka 43 43 30 7 100,0 

Jordanów Śląski 13 13 2 0 100,0 

Kąty Wrocławskie 1 1 1 1 100,0 

Kobierzyce 33 33 7 4 100,0 

Mietków 14 14 5 1 100,0 

Sobótka 1 1 1 0 100,0 

Siechnice 1 1 1 1 100,0 

Siechnice 21 21 12 7 100,0 

Żórawina 32 32 9 2 100,0 

Bardo 1 1 1 1 100,0 

Bardo 9 9 0 0 100,0 

Ciepłowody 17 17 1 0 100,0 

Kamieniec Ząbkowicki 14 14 8 2 100,0 

Ząbkowice Śląskie 1 1 1 1 100,0 

Ząbkowice Śląskie 17 17 4 0 100,0 

Ziębice 1 1 1 1 100,0 

Złoty Stok 1 1 1 1 100,0 

Złoty Stok 5 5 2 0 100,0 

Zawidów 1 1 0 0 100,0 

Zgorzelec 1 1 1 1 100,0 

Bogatynia 1 1 1 1 100,0 

Pieńsk 1 1 1 0 100,0 

Węgliniec 1 1 1 0 100,0 

Węgliniec 9 9 0 0 100,0 

Wojcieszów 1 1 1 0 100,0 



  

Złotoryja 1 1 1 1 100,0 

Świerzawa 1 1 0 0 100,0 

Świerzawa 11 11 0 0 100,0 

Jelenia Góra 1 1 1 1 100,0 

Legnica 1 1 1 1 100,0 

Wrocław 1 1 1 1 100,0 

Kąty Wrocławskie 40 39 25 7 97,5 

Świdnica 34 33 2 0 97,1 

Lwówek Śląski 29 28 0 0 96,6 

Oleśnica 29 28 13 1 96,6 

Miękinia 29 28 16 6 96,6 

Ziębice 29 28 1 0 96,6 

Wiązów 25 24 5 0 96,0 

Przeworno 23 22 0 0 95,7 

Sobótka 22 21 0 0 95,5 

Zgorzelec 22 21 5 0 95,5 

Jemielno 21 20 2 0 95,2 

Kamienna Góra 21 20 7 0 95,2 

Złotoryja 21 20 2 0 95,2 

Kotla 19 18 2 0 94,7 

Twardogóra 19 18 7 1 94,7 

Góra 35 33 0 0 94,3 

Lubin 35 33 25 16 94,3 

Wąsosz 34 32 6 0 94,1 

Lewin Kłodzki 17 16 0 0 94,1 

Jelcz-Laskowice 17 16 5 0 94,1 

Bolesławiec 32 30 10 5 93,8 

Żukowice 16 15 1 1 93,8 

Bogatynia 15 14 3 0 93,3 

Głogów 14 13 5 0 92,9 

Lubomierz 14 13 1 0 92,9 

Syców 14 13 10 1 92,9 

Wołów 41 38 5 0 92,7 

Jerzmanowa 13 12 7 2 92,3 

Mysłakowice 12 11 5 1 91,7 

Radków 12 11 1 0 91,7 

Pęcław 11 10 3 0 90,9 

Podgórzyn 11 10 6 0 90,9 

Prochowice 11 10 3 0 90,9 



  

Grębocice 22 20 15 1 90,9 

Zagrodno 11 10 2 0 90,9 

Wądroże Wielkie 20 18 1 0 90,0 

Ścinawa 20 18 1 0 90,0 

Dziadowa Kłoda 10 9 7 0 90,0 

Pieńsk 10 9 0 0 90,0 

Kłodzko 39 35 0 0 89,7 

Leśna 19 17 5 1 89,5 

Sulików 19 17 1 0 89,5 

Krośnice 27 24 4 0 88,9 

Pielgrzymka 9 8 0 0 88,9 

Paszowice 15 13 0 0 86,7 

Stronie Śląskie 15 13 1 0 86,7 

Chocianów 15 13 7 0 86,7 

Mirsk 21 18 5 0 85,7 

Krotoszyce 19 16 12 0 84,2 

Wisznia Mała 19 16 9 4 84,2 

Dobroszyce 17 14 7 1 82,4 

Chojnów 28 23 9 0 82,1 

Nowa Ruda 22 18 1 0 81,8 

Milicz 81 66 2 0 81,5 

Cieszków 26 21 0 0 80,8 

Bystrzyca Kłodzka 41 33 1 0 80,5 

Platerówka 5 4 0 0 80,0 

Żmigród 45 36 14 0 80,0 

Stoszowice 14 11 1 0 78,6 

Polkowice 20 15 9 4 75,0 

Lądek-Zdrój 11 8 0 0 72,7 

 

9.6 Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach i 

lokalach 

Tabela 9.9  Penetracja81 przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w 

budynkach i lokalach – poziom województw 
Nazwa województwa Liczba miejscowości Penetracja budynkowa Penetracja lokali 

                                                
81

 Dostępność zakończenia sieci w budynku lub dla lokalu mieszkalnego nie oznacza 

jednoczesnej dostępności usług szerokopasmowych. Penetracje przyłączy w budynkach i lokalach 

mieszkalnych obejmują występowanie jakiegokolwiek typu zakończenia sieci kablowej w budynku, w 

tym również sieci, które w chwili obecnej nie umożliwiają świadczenia usług szerokopasmowych (np. 

miedzianych sieci dostępowych PSTN, dla których w najbliższym węźle nie ma węzła DSLAM, łącza 

miedziane o jakości niedostatecznej do świadczenia usług szerokopasmowych). 



  

mieszkalnych 

DOLNOŚLĄSKIE 2645 79% 90% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 3149 74% 87% 

OPOLSKIE 1214 71% 82% 

LUBUSKIE 1414 70% 83% 

ŚLĄSKIE 1397 69% 84% 

MAŁOPOLSKIE 2049 68% 73% 

WIELKOPOLSKIE 5603 67% 79% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3952 67% 82% 

POMORSKIE 2917 66% 80% 

PODLASKIE 3842 63% 78% 

KUJAWSKO-POMORSKIE 3677 63% 80% 

ŁÓDZKIE 5133 58% 79% 

MAZOWIECKIE 8826 58% 78% 

LUBELSKIE 4293 57% 71% 

PODKARPACKIE 1752 50% 64% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2852 49% 66% 

 

Tabela 9.10  Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w 

budynkach i lokalach – poziom powiatów województwa dolnośląskiego 

Nazwa powiatu Liczba miejscowości Penetracja budynkowa Penetracja lokali mieszkalnych 

Legnica 1 91% 96% 

Jelenia Góra 1 90% 95% 

wałbrzyski 42 90% 97% 

świdnicki 124 82% 92% 

jaworski 82 79% 89% 

jeleniogórski 51 79% 87% 

strzeliński 134 78% 85% 

lwówecki 88 77% 85% 

oławski 77 77% 82% 

dzierżoniowski 41 77% 84% 

ząbkowicki 109 77% 85% 

kłodzki 197 77% 83% 

oleśnicki 123 77% 86% 

lubański 58 76% 87% 

kamiennogórski 46 76% 88% 

zgorzelecki 80 76% 87% 

lubiński 86 74% 89% 

polkowicki 96 74% 86% 

trzebnicki 185 73% 80% 

bolesławiecki 81 73% 84% 

głogowski 74 73% 89% 

średzki 115 71% 77% 

wrocławski 234 70% 74% 

wołowski 99 70% 81% 



  

milicki 135 68% 76% 

złotoryjski 55 66% 79% 

legnicki 116 65% 73% 

górowski 114 60% 72% 

 

  



  

Tabela 9.11  Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w 

budynkach i lokalach – poziom gmin województwa dolnośląskiego 

Nazwa gminy Penetracja budynkowa Penetracja lokali mieszkalnych 

Wrocław 100% 100% 

Jawor 95% 98% 

Wałbrzych 94% 99% 

Strzelin 93% 97% 

Bystrzyca Kłodzka 93% 97% 

Oleśnica 92% 97% 

Lubin 92% 97% 

Ząbkowice Śląskie 92% 97% 

Świebodzice 91% 97% 

Zgorzelec 91% 97% 

Szczawno-Zdrój 91% 95% 

Legnica 91% 96% 

Bielawa 90% 97% 

Jelenia Góra 90% 95% 

Szklarska Poręba 90% 93% 

Bolesławiec 90% 96% 

Boguszów-Gorce 89% 96% 

Strzegom 89% 96% 

Syców 89% 94% 

Kamienna Góra 89% 95% 

Kłodzko 89% 94% 

Świdnica 89% 95% 

Głuszyca 88% 97% 

Karpacz 88% 93% 

Stronie Śląskie 88% 91% 

Chocianów 88% 96% 

Lubań 88% 96% 

Dzierżoniów 88% 84% 

Lwówek Śląski 88% 94% 

Głogów 88% 96% 

Trzebnica 87% 95% 

Mirsk 87% 93% 

Jedlina-Zdrój 87% 94% 

Mieroszów 87% 95% 

Międzylesie 87% 94% 

Węgliniec 87% 94% 

Piława Górna 87% 94% 

Twardogóra 86% 90% 

Wojcieszów 86% 94% 

Lądek-Zdrój 86% 93% 

Złoty Stok 86% 92% 

Oborniki Śląskie 86% 90% 



  

Kowary 85% 94% 

Ścinawa 85% 93% 

Polkowice 85% 96% 

Świerzawa 85% 91% 

Międzybórz 85% 90% 

Duszniki-Zdrój 84% 89% 

Brzeg Dolny 84% 87% 

Złotoryja 84% 92% 

Środa Śląska 84% 92% 

Wleń 84% 90% 

Ziębice 84% 92% 

Polanica-Zdrój 84% 90% 

Mieroszów 83% 90% 

Bolków 83% 93% 

Kondratowice 83% 88% 

Żarów 83% 94% 

Radków 82% 88% 

Gryfów Śląski 82% 91% 

Bierutów 82% 90% 

Chojnów 82% 87% 

Wiązów 82% 90% 

Leśna 82% 90% 

Pieńsk 82% 89% 

Dzierżoniów 82% 85% 

Malczyce 81% 88% 

Świeradów-Zdrój 81% 89% 

Oława 81% 79% 

Domaniów 81% 86% 

Jelcz-Laskowice 81% 93% 

Bardo 81% 89% 

Marcinowice 81% 84% 

Milicz 80% 88% 

Piechowice 80% 89% 

Wleń 80% 84% 

Żmigród 80% 88% 

Brzeg Dolny 80% 95% 

Środa Śląska 80% 86% 

Wołów 79% 90% 

Janowice Wielkie 79% 85% 

Kąty Wrocławskie 79% 85% 

Niemcza 79% 85% 

Olszyna 79% 89% 

Olszyna 79% 80% 

Czarny Bór 79% 81% 

Bardo 79% 81% 



  

Kostomłoty 79% 82% 

Kudowa-Zdrój 79% 79% 

Sobótka 79% 87% 

Nowa Ruda 79% 73% 

Mietków 78% 79% 

Walim 78% 87% 

Mściwojów 78% 83% 

Stare Bogaczowice 78% 82% 

Przemków 78% 87% 

Stara Kamienica 78% 81% 

Siechnice 78% 87% 

Grębocice 78% 81% 

Prochowice 78% 83% 

Szczytna 77% 89% 

Prusice 77% 84% 

Radków 77% 84% 

Jeżów Sudecki 77% 81% 

Lubawka 77% 89% 

Marciszów 77% 82% 

Wiązów 77% 80% 

Męcinka 77% 79% 

Niemcza 77% 81% 

Lewin Kłodzki 77% 84% 

Lądek-Zdrój 77% 81% 

Ciepłowody 77% 78% 

Świdnica 76% 81% 

Stronie Śląskie 76% 79% 

Lubomierz 76% 77% 

Mysłakowice 76% 86% 

Borów 76% 80% 

Oborniki Śląskie 76% 78% 

Kamieniec Ząbkowicki 76% 83% 

Strzegom 76% 84% 

Osiecznica 76% 80% 

Siekierczyn 76% 80% 

Strzelin 75% 79% 

Lubawka 75% 84% 

Paszowice 75% 76% 

Krośnice 75% 79% 

Lubomierz 75% 85% 

Złoty Stok 75% 76% 

Nowogrodziec 74% 84% 

Głuszyca 74% 84% 

Jelcz-Laskowice 74% 75% 

Dobromierz 74% 77% 



  

Jaworzyna Śląska 73% 89% 

Lubań 73% 77% 

Bogatynia 73% 79% 

Kobierzyce 73% 78% 

Legnickie Pole 73% 79% 

Sobótka 73% 76% 

Mirsk 73% 74% 

Bogatynia 72% 85% 

Oława 72% 75% 

Łagiewniki 72% 79% 

Kłodzko 72% 79% 

Nowa Ruda 71% 75% 

Wądroże Wielkie 71% 75% 

Siechnice 71% 73% 

Świerzawa 71% 73% 

Dobroszyce 71% 75% 

Nowogrodziec 71% 72% 

Węgliniec 71% 77% 

Góra 70% 85% 

Sulików 70% 74% 

Zawidów 70% 84% 

Wąsosz 70% 83% 

Lwówek Śląski 70% 74% 

Gryfów Śląski 69% 70% 

Ziębice 69% 72% 

Ząbkowice Śląskie 69% 70% 

Wisznia Mała 69% 70% 

Szczytna 69% 69% 

Bierutów 69% 72% 

Jaworzyna Śląska 69% 74% 

Chocianów 69% 70% 

Kąty Wrocławskie 68% 68% 

Pieńsk 68% 70% 

Polkowice 68% 70% 

Długołęka 68% 69% 

Prusice 68% 71% 

Cieszków 68% 71% 

Żarów 68% 72% 

Międzybórz 67% 69% 

Radwanice 67% 69% 

Żmigród 67% 71% 

Oleśnica 67% 70% 

Wińsko 67% 64% 

Żórawina 67% 70% 

Czernica 67% 69% 



  

Miłkowice 66% 73% 

Stoszowice 66% 65% 

Jordanów Śląski 66% 69% 

Dziadowa Kłoda 66% 70% 

Ruja 65% 65% 

Głogów 65% 67% 

Rudna 65% 70% 

Międzylesie 65% 70% 

Zawonia 65% 68% 

Trzebnica 65% 68% 

Podgórzyn 64% 71% 

Niechlów 64% 70% 

Syców 63% 68% 

Złotoryja 63% 72% 

Bolesławiec 63% 67% 

Kamienna Góra 63% 68% 

Twardogóra 63% 60% 

Miękinia 63% 65% 

Jemielno 63% 68% 

Kotla 63% 67% 

Zagrodno 62% 68% 

Gromadka 62% 67% 

Pęcław 61% 68% 

Lubin 61% 60% 

Leśna 61% 68% 

Przemków 60% 62% 

Kunice 60% 62% 

Gaworzyce 60% 68% 

Prochowice 59% 65% 

Milicz 59% 61% 

Bystrzyca Kłodzka 58% 63% 

Krotoszyce 58% 61% 

Zgorzelec 58% 64% 

Przeworno 56% 63% 

Wołów 55% 57% 

Bolków 55% 57% 

Wąsosz 55% 58% 

Chojnów 53% 58% 

Warta Bolesławiecka 51% 54% 

Platerówka 48% 51% 

Jerzmanowa 47% 51% 

Góra 46% 52% 

Żukowice 45% 49% 

Ścinawa 44% 45% 

Udanin 37% 43% 



  

Pielgrzymka 19% 20% 

Pieszyce 8% 21% 



  

10. Załącznik 3: wskaźniki obrazujące wykorzystanie ICT w 

przedsiębiorstwach 

W poniższych tabelach zestawiono wskaźniki charakteryzujące intensywność, zakres i 

sposoby wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach w oparciu o dane udostępniane przez 

GUS.  

10.1 Przedsiębiorstwa i pracujący wykorzystujący komputery 

 

Przedsiębiorstwa 

ogółem Pracujący (stan w dniu 31 I 2010 r.) 

 

 razem w tym 

 wykorzystujący 

komputer przynajmniej raz w 

tygodniu 

wykorzystujący komputer z 

dostępem do Internetu przynajmniej 

raz w tygodniu 

1 2 3 4 

Polska    

83759 56322

23 

2259644 1872846 

100 100.0 40.1 33.3 

Woj.dolnośląski

e 

   

6085 

41156

4 158016 128703 

100 7.3 38.4 31.3 

 

  



  

10.2 Przedsiębiorstwa korzystające z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 

 

Przedsiębi

orstwa ogółem 

Z liczby ogółem     

      

wykorzy

stujące 

komputery 

mające 

dostęp do 

Internetu 

korzystające z 

wewnętrznej sieci LAN 
posia

dające 

Extranet 

posi

adające 

Intranet 
r

azem 

w tym 

bezprzewodowej 

1 2 3 4 5 6 7 

Polska       

83759 81348 80226 

5

9913 30320 12201 

3579

9 

100 97.1 95.8 

7

1.5 36.2 14.6 42.7 

Woj.dolno

śląskie       

6085 5900 5846 

4

576 2372 954 2725 

100 97.0 96.1 

7

5.2 39.0 15.7 44.8 

 

  



  

10.3 Przedsiębiorstwa wyposażone w systemy informatyczne 

 

Przedsiębiorst

wa ogółem 

Z liczby ogółem   

używające systemu 

informatycznego ERP do 

planowania zasobów 

przedsiębiorstwa 

używające oprogramowania CRM  do zarządzania 

informacjami o klientach pozwalającego na: 

zbieranie, 

przechowywanie 

informacji o klientach oraz 

zapewnienie dostępu do 

nich innym komórkom 

przedsiębiorstwa 

analizowanie 

informacji o klientach w 

celach marketingowych 

(ustalanie cen, zarządzanie 

promocjami, definiowanie 

kanałów dystrybucji itp.) 

1 2 3 4 

Polska    

83759 9462 13704 10958 

100 11.3 16.4 13.1 

Województw

o dolnośląskie    

6085 586 999 781 

100 9.6 16.4 12.8 

 

  



  

10.4 Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach 

Przedsiębi
orstwa. 

ogółem 

W tym z dostępem do Internetu 

raze
m 

poprzez       
  

 

modem 
analogowy 

(zwykłą 
linię tlf.) lub 

cyfrowy 
ISDN 

łącze szerokopasmowe   

poprzez 
wąskopasm
owe łącza 
bezprzew.(

np. w 
technologii 

GSM, 
GPRS, 

UMTS, itp.) 

razem 
poprzez 

łącza 
bezprzewod

owe.       
(wąsko i 
szeroko 

pasmowe) 

  
raze

m 
wykorzystywane z użyciem 

technologii 
  

   
DSL 

(xDSL,ADSL,
SDSL itp.) 

sieć 
telewizji 

kablowej, 
energety

czna - 
PLC) 

bezprzewodowej 
przez komputer 

przenośny z 
modemem 3G 
lub 3G handset 
(w technologii 

UMTS, 
CDMA2000-

1xEVDO, 
HSDPA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Polska           

83759 8022
6 

37136 578
29 

47485 15976 173
94 

162
20 

753
0 

15579 25156 

100 95.8 44.3 69.0 56.7 19.1 20.8 19.4 9.0 18.6 30.0 

Wojewódz
two 

dolnośląs
kie 

          

6085 5846 2551 
444

8 3834 1087 
118

7 
112

2 429 1148 1842 

100 96.1 41.9 73.1 63.0 17.9 19.5 18.4 7.1 18.9 30.3 

 
  



  

10.5 Przedsiębiorstwa będące odbiorcami usług Internetowych 

 

Przedsiębiorstwa 

ogółem 

W tym z dostępem do Internetu  

   

razem 

w tym będące odbiorcami internetowych 

usług 

bankowych lub 

finansowych 

szkoleniowych i 

edukacyjnych 

1 2 3 4 

Polska    

83759 80226 70907 23598 

100 95.8 84.7 28.2 

Województwo 

dolnośląskie    

6085 5846 5407 1829 

100 96.1 88.9 30.1 

 

  



  

10.6 Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją 

publiczną 

 

Przedsiębior
stwa ogółem W tym z dostępem do Internetu 

 

 raze
m 

w tym wykorzystujące Internet w kontaktach z 
administracją publiczną  

  

  raze
m 

 w celu      

   pozyski
wania 

informac
ji 

pobiera
nia 

formular
zy 

odsyłania 
wypełnionych 

formularzy 

 w pełni 
elektronicznej 

obsługi procedur 
administracyjnych 

składania ofert w 
elektronicznym 

systemie zamówień 
publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Polska        

83759 8022
6 

7480
5 

64716 67008 74666 34722 11347 

100 95.8 89.3 77.3 80.0 89.1 41.5 13.5 

Województ
wo 

dolnośląski
e 

       

6085 5846 5411 4743 4858 5405 2627 980 

100 96.1 88.9 77.9 79.8 88.8 43.2 16.1 

 

  



  

10.7 Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową spełniającą określone 

funkcje 

 
Przedsiębio

rstwa 

ogółem 

W tym z dostępem do 
Internetu 

      

 raze
m 

w tym posiadające własną 
stronę internetową 

     

  raze
m  

dla których strona internetowa spełniała 
następujące funkcje  

   

   zapewnienie 
ochrony 
danych 

osobowych 
lub 

homologacja 
bezpieczeńst

wa 

prezent
acja 

katalog
ów 

wyrobó
w lub 

cennik
ów 

umożliwienie 
użytkownikom 
zamawiania 
produktów 
wg.własnej 
specyfikacji 

zamawi
anie lub 
rezerwa

cja       
on-line 

sprawdzan
ie stanu 
realizacji 

zamówieni
a on-line 

personalizacj
a zawartości 

strony dla 
stałych 

użytkownikó
w 

prezentacja 
informacji o 

wolnych 
stanowiskach 

pracy i 
umożliwienie 
przesyłania 

dokumentów 
aplikacyjnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polska          

83759 
8022

6 
5483

0 35008 40911 14600 8299 7532 6893 9455 

100 95.8 65.5 41.8 48.8 17.4 9.9 9.0 8.2 11.3 

Woj. 
dolnośląsk

ie          

6085 5846 4109 2614 3168 1185 689 568 602 734 

100 96.1 67.5 43.0 52.1 19.5 11.3 9.3 9.9 12.1 

 

  



  

10.8 Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrznymi 

systemami ICT 

 
Przedsiębiorstw

a ogółem 
W tym korzystające z automatycznej wymiany danych z podmiotami 

zewnętrznymi 
   

          

 raze
m 

 w których  automatyczna wymiana danych spełniała 
następujące funkcje 

   

  wysyłanie 
dyspozycji 
płatniczyc

h do 
instytucji 

finansowy
ch 

wysyłanie 
zamówie

ń do 
dostawcó

w 

otrzymywanie 
faktur 

elektroniczny
ch  

(e-faktur) 

otrzymywan
ie 

zamówień 
od 

odbiorców 

wysyłanie 
faktur 

elektroniczny
ch  

(e-faktur) 

wysyłanie 
lub 

otrzymywan
ie informacji 

o 
produktach 
( katalogów, 
cenników) 

wysyłanie lub 
otrzymywani

e 
dokumentów 
transportowy

ch  

wymiana 
danych z 
organami 
administra

cji 
publicznej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polska          

83759 4139
5 

29549 22688 12266 20613 5255 25748 12461 38762 

100 49.4 35.3 27.1 14.6 24.6 6.3 30.7 14.9 46.3 

Woj.dolnośląs
kie 

         

6085 3422 2186 1784 975 1471 351 1929 910 3312 

100 56.2 35.9 29.3 16.0 24.2 5.8 31.7 15.0 54.4 

   



  

10.9 Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dotyczących 

zarządzania łańcuchem dostaw 

 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Prowadzące elektroniczną wymianę informacji   

      

 razem w tym dotyczącą poziomu zapasów, planów 
produkcji, prognoz dotyczących popytu lub 

postępu w realizacji dostaw 

w tym 
poprzez 

 

  z dostawcami z odbiorcami  strony 
internetowe 

automatyczną 
wymianę danych 
(XML, EDIFACT 

itp.) 

1 2 3 4 5 6 

Polska      

83759 14353 11342 10511 10447 5250 

100 17.1 13.5 12.5 12.5 6.3 

Woj. dolnośląskie      

6085 1076 884 722 790 375 

100 17.7 14.5 11.9 13.0 6.2 

 

  



  

10.10 Przedsiębiorstwa wykorzystujące wewnętrzną automatyczną wymianę danych 

 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

W tym korzystające z automatycznej wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa  

        

 razem w tym, gdy dla przedsiębiorstw otrzymujących 
zamówienia, odpowiednia informacja była automatycznie 
przekazywana do programów realizujących następujące 

funkcje 

w tym, gdy dla 
przedsiębiorstw 

wysyłających zamówienia, 
odpowiednia informacja 

była automatycznie 
przekazywana do 

programów realizujących 
następujące funkcje 

        

  zarządzanie 
poziomem 
zapasów 

księgowość zarządzanie 
produkcją lub 

usługami 

zarządzanie 
dystrybucją 

zarządzanie 
poziomem 
zapasów 

księgowość 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Polska        

83759 28517 13476 17370 12013 10716 11148 11845 

100 34.0 16.1 20.7 14.3 12.8 13.3 14.1 

Woj. 
dolnośląskie 

       

6085 2155 911 1243 949 789 786 777 

100 35.4 15.0 20.4 15.6 13.0 12.9 12.8 

   



  

10.11 Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż przez sieci komputerowe 

 

Przedsiębiorstwa   Wartość netto przychodów ze sprzedaży (w tys. zł) 

ogółem w tym otrzymujące 
zamówienia poprzez 
sieci komputerowe 

ogółem w tym poprzez stronę internetową i automatyczną wymianę 
danych 

   razem  poprzez   

  stronę 
internetową 

automatyczną wymianę danych 
(XML, EDIFACT itp.) 

1 2 3 4 5 6 

Polska      

83759 7296 2930100677 237091434 61827696 175263738 

100 8.7 100.0 8.1 2.1 6.0 

Woj. 
dolnośląskie 

     

6085 529 132007267 14182262 1804529 12377733 

100 8.7 4.5 10.7 1.4 9.4 

   



  

10.12 Przedsiębiorstwa wykorzystujące protokół bezpieczeństwa do przyjmowania 

zamówień przez Internet 

 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Otrzymujące zamówienia poprzez sieci komputerowe 

  

razem 
w tym wykorzystujące protokół bezpieczeństwa taki jak SSL lub TLS do 

przyjmowania zamówień przez Internet 

1 2 3 

Polska   

83759 7296 2780 

100 8.7 3.3 

Woj. dolnośląskie   

6085 529 165 

100 8.7 2.7 

 
  



  

10.13 Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez sieci komputerowe 

 

Przedsiębi
orstwa 
ogółem 

W tym składające zamówienia przez sieci komputerowe  Wartość 
netto 

zakupów  
(w tys. zł) 

 

raz
em 

 w których udział wartości netto zamówień zrealizowanych przez sieci 
komputerowe wynosił 

 mniej 
niż 1% 

1% lub 
więcej, ale 
mniej niż 

5% 

5% lub 
więcej, ale 
mniej niż 

10% 

10% lub 
więcej, ale 
mniej niż 

25% 

25% lub 
więcej, ale 
mniej niż 

50% 

50% lub 
więcej, ale 
mniej niż 

75% 

75% 
lub 

więc
ej 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Polska          

83759 140
20 

3574 2945 1426 1712 1441 1238 1684 172911911
4 

100 16.
7 

4.3 3.5 1.7 2.0 1.7 1.5 2.0 100.0 

Woj. 
dolnośląs

kie 

         

6085 
126

2 414 187 137 119 114 88 203 96483182 

100 
20.

7 6.8 3.1 2.3 2.0 1.9 1.4 3.3 5.6 

 

  



  

10.14 Przedsiębiorstwa prowadzące politykę bezpieczeństwa ICT, występujące 

zagrożenia i stosowane zabezpieczenia 

 

Przedsiębi
orstwa 
ogółem 

Posiadające formalnie zdefiniowaną 
politykę bezpieczeństwa ICT 

Prowadzące działania mające na 
celu uświadomienie pracownikom 

ich obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa ICT za pomocą 

Używające następujących zabezpieczeń 

raz
em 

uwzględniającą następujące 
zagrożenia 

silneg
o 

hasła 
( min. 

8 
różny

ch 
znakó

w, 
ważn
ość 

max. 
do 6 
miesi
ęcy) 

identyfik
acji i 

autoryza
cji 

użytkow
nika za 
pomocą 
tokenów 
generują

cych 
jednoraz

owe 
kody 

biometry
cznej 

identyfik
acji i 

autoryza
cji 

użytkow
nika 

zapasowy
ch kopii 

danych na 
wyodrębni

onych 
nośnikach 

rejestracji 
zdarzeń 

na 
potrzeby 
analizy 

naruszeń 
bezpiecze

ństwa 

zniszczenie 
lub 

uszkodzeni
e danych w 

wyniku 
ataku lub 
innego 

nieprzewidz
ianego 

zdarzenia 

pharmi
ng, 

phishi
ng, 

ujawni
enie 

poufny
ch 

danyc
h na 

skutek 
włama
nia lub 
innych 
zdarze

ń 

brak 
dostę
pu do 
usług 
ICT w 
wynik

u 
ataku 

z 
zewn
ątrz ( 
np. 

Denia
l of 

Servi
ce 

Attac
k) 

obowiązkow
ych szkoleń 

lub 
prezentacji 

umiesz
czania 
informa

cji w 
umowa
ch ( np. 

w 
umowi

e o 
pracę ) 

dobrowolny
ch szkoleń 

lub 
ogólnodost

ępnych 
informacji 

umieszczon
ych w 

Intranecie , 
biuletynach 

itp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Polska             

83759 88
82 

8707 6673 610
0 

6274 7519 9767 396
41 

21759 4613 42526 19172 

100 10.
6 

10.4 8.0 7.3 7.5 9.0 11.7 47.3 26.0 5.5 50.8 22.9 

Woj. 
dolnośl

ąskie 

            

6085 
64
4 630 462 425 418 547 662 

308
7 1926 401 3488 1526 

100 
10.

6 10.4 7.6 7.0 6.9 9.0 10.9 50.7 31.7 6.6 57.3 25.1 

 

  



  

10.15 Przedsiębiorstwa korzystające z bezpłatnych systemów operacyjnych oraz 

podpisów elektronicznych 

 

Przedsiębiorstwa ogółem 

W tym wykorzystujące 

  

bezpłatne systemy operacyjne jak 
np. Linux 

podpis elektroniczny 

1 2 3 

Polska   

83759 16545 51060 

100 19.8 61.0 

Woj. dolnośląskie   

6085 1311 3727 

100 21.5 61.2 

 

 

 


