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Wykaz skrótów 

B2B Business-to-Business 

B2C Business-to-Consumer 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BSC Metodyka ustalania obszarów białych, szarych i czarnych 

CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 

DESI Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (ang.The 
Digital Economy and Society Index) 

ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 

EDI Elektroniczna wymiana danych 

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 

GOW Gospodarka oparta na wiedzy 

GSM Globalny standard sieci telefonii komórkowej (ang. Global System for 
Mobile Communications) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICT Technologia informacyjno-komunikacyjna (ang. Information and 
Communication Technologies) 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IS Inteligentne Specjalizacje 

IT Technologia informacyjna (ang. Information Technology) 

KL Kapitał Ludzki 

LTE Long Term Evolution 

NGA Next-generation Access 

NGO Organizacje pozarządowe (ang. Non Governmental Organisations) 

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

OSE Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 

PAN Polska Akademia Nauk 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

PEST Political, Economic Social, Technological 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

RIS3 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 
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SI Społeczeństwo informacyjne 

SWOT Analiza czterech czynników: mocne i słabe strony oraz szanse i 
zagrożenia (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

TIK Technologie informacyjne i komunikacyjne1 

UE Unia Europejska 

UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Wi-Fi Bezprzewodowa sieć internetowa (ang. Wireless Fidelity) 

WDIS Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej 

WKIS Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej 

WPUS Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi 

WZDI Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury 

WROT Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 

WSS Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa 

WRPO 2007-2013 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

WRPO 2014+ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

  

                                                      
1 Określenie, które w opracowaniu stosowane jest zamiennie z terminem ICT. 
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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyz ę rozwoju społecze ństwa informacyjnego 
w województwie wielkopolskim oraz jego wpływu na ro zwój społeczno-gospodarczy 
regionu , którą sporządzono na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego w Poznaniu. Badanie realizowane było w okresie styczeń-kwiecień 2017 roku. 

Celem badania były: 

1. Kompleksowa diagnoza stanu SI w Wielkopolsce pod kątem obszarów 
determinujących jego rozwój, w tym: 

• infrastruktury SI, 
• dostępności społeczeństwa do ICT, 
• stopnia kształcenia w zakresie ICT, 
• potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ICT oraz poza branżą 

ICT, 
• umiejętności korzystania z ICT i świadomości korzyści płynących z ich 

wykorzystania (w tym powszechności korzystania z ICT); 
2. Identyfikacja znaczenia SI dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

wielkopolskiego; 
3. Ocena rozwoju SI w Wielkopolsce na tle innych województw. 

Proces badawczy rozpoczął się od opracowania koncepcji badania, w tym 
przygotowania listy wskaźników i danych, które zostały zebrane na jego potrzeby. Na etapie 
koncepcyjnym przyporządkowano także badane zakresy tematyczne do poszczególnych 
źródeł danych i rodzaju instytucji, w których następnie prowadzono wywiady indywidualne. 
Wykonawca bazował zarówno na ogólnodostępnych danych zastanych, jak również na 
danych pozyskiwanych od instytucji publicznych. W trakcie badania udało się rozszerzyć listę 
źródeł informacji, które poddano analizie, szczególnie dzięki informacjom uzyskiwanym 
podczas kontaktów z przedstawicielami instytucji zaangażowanymi w przedsięwzięcie. Dane 
zastane zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Ponadto w ramach 
ekspertyzy przeprowadzono wywiady indywidualne z ekspertami z branży ICT, z instytucji 
publicznych oraz przedsiębiorstw. Wszystkie zebrane dane poddane zostały krytycznej 
ocenie i weryfikacji przez zespół badawczy. Warto wskazać, że w trakcie procesu 
badawczego nie udało się przeprowadzić wywiadów eksperckich z przedstawicielami 
operatorów telefonii komórkowej, czyli podmiotami zapewniającymi dostęp do 
szerokopasmowego i mobilnego internetu. Za przyczynę braku zainteresowania udziałem 
w badaniu należy uznać politykę przedsiębiorstw. 

Wszystkie zebrane dane zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu – 
wybrane informacje przedstawiono za pomocą map, wykresów i zestawień tabelarycznych. 
Na początku opracowania przedstawiono ideę SI (rozdział 1), charakterystykę województwa 
wielkopolskiego pod kątem rozwoju technologii teleinformatycznych (rozdział 2) oraz 
szczegółową ocenę stanu infrastruktury ICT w województwie (rozdział 3). W dalszej części 
dokonano oceny dostępu do internetu w wielkopolskich gospodarstwach domowych (rozdział 
4), wykorzystania ICT w wielkopolskich urzędach (rozdział 5) oraz kształcenia 
informatycznego i wykorzystania ICT w szkolnictwie i edukacji (rozdział 6). W kolejnej części 
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raportu przedstawiono poziom wykorzystania ICT w wielkopolskich przedsiębiorstwach 
(rozdział 7) oraz stopień wykorzystania środków unijnych jako źródła finansowania rozwoju SI 
(rozdział 8). W części podsumowującej przedstawiono ocenę poziomu rozwoju SI 
w województwie wielkopolskim na tle innych województw (rozdział 9) i perspektywy jego 
rozwoju w kolejnych latach (rozdział 10). W dwóch ostatnich rozdziałach zawarto 
podsumowanie przeprowadzonych analiz (rozdział 11) oraz tabelę wniosków i rekomendacji 
(rozdział 12). 
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1. Idea społecze ństwa informacyjnego 

Idea SI odgrywa we współczesnym świecie coraz istotniejszą rolę. Gwałtowny 
(zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach) rozwój szeroko rozumianych IT sprawił, że 
informacja, w tym zapewnienie szybkiego dostępu do niej, zdolność jej wykorzystania, 
przetwarzania i wytwarzania, stała się kluczowym zasobem, z którego czerpie 
technologiczny, ekonomiczny, przestrzenny i kulturowy rozwój społeczeństw2. O SI będzie 
mowa dopiero wówczas, gdy swobodnie dostępna, możliwie pełna informacja stanie się 
podstawą jakościowych zmian o charakterze społecznym3. Dostęp do informacji oraz dostęp 
do technologii umożliwiającej jej wykorzystanie to pierwszy krok na drodze rozwoju SI4. 

Informacje to szczególny rodzaj dobra ekonomicznego, którego wartością użytkową 
jest ograniczanie niepewności oraz pełnienie potencjalnej funkcji zasobu pierwotnego 
kategorii wiedzy. Wiedza to z kolei pochodna informacji zestawionej z doświadczeniem 
i kontekstem; innymi słowy wiedza to informacja posiadająca wartość5. Wartość jest 
oczywiście pojęciem względnym, efektem subiektywnego odbioru i oceny danej informacji 
przez każdą jednostkę dysponującą odpowiednią świadomością, wiedzą i zbiorem 
doświadczeń (por. rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Dane, informacje, wiedza, m ądrość – zestawienie  

 
Źródło: D.J. Skyrme, 1999. Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Oxford: Butterworth–

Heinemann, p. 47. 
 

                                                      
2 F. Webster, 2014. Theories of the Information Society, London - New York: Routledge.; H. Sommer, H. Sommer, 
J. Michno, 2015. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego [w:] Kultura – Przemiany – Edukacja, t. III 
(2015), Rzeszów, s. 83. 
3 E. Bendyk, 2012. Bunt sieci, Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy; Y. Masuda, 1980. The Information Society  
as Post-industrial Society, Washington: World Future Society; F. Webster, 2014. Op. cit. 
4 M. Castells, P. Himanen, 2009. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej. 
5 R. Żelazny, 2011. Ekonomia wieku informacji i wiedzy – w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji 
[w:] G. Musiał (red.). Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do 
specjalizacji, Katowice: Wydawnictwo UE, s. 81. 
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Wskazuje się często na pięć zasadniczych funkcji współczesnych środków masowego 
komunikowania: 

• informacyjną – która sprowadza się do informowania społeczeństwa o tym co się 
wydarzyło; 

• edukacyjną – wymagającą od mediów tłumaczenia (analizowania) znaczenia i rangi 
zdarzeń i faktów; 

• platformy publicznej debaty – media publiczne powinny ułatwić kształtowanie opinii 
publicznej, będąc odzwierciedleniem różnorodnych poglądów i postaw; 

• reklamową instytucji rządowych i politycznych – media, stojąc na straży interesu 
publicznego, śledzą działania polityków i wpływają na PR podmiotów politycznych; 

• perswazyjną – powinny być przekaźnikiem poglądów i programów wszystkich partii 
politycznych6. 

Za początek tworzenia SI w Europie przyjmuje się rok 1994, kiedy Komisja Europejska 
opublikowała dokument Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady 
Europejskiej, przygotowany przez ówczesnego komisarza do spraw przemysłu, technologii 
informacyjnych i telekomunikacji Martina Bangemanna. Raport ten stał się podstawowym 
dokumentem politycznym, określającym perspektywy rozwoju SI w państwach UE. 
Przedstawione w nim zostały inicjatywy, które miały na celu rozwój nowoczesnych technik 
informacyjnych. Obejmowały one następujące obszary: telepracę, szkolenia na odległość, 
sieci łączące uczelnie i jednostki badawcze, usługi teleinformatyczne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, zarządzanie ruchem drogowym, kontrolę ruchu powietrznego, sieci na 
użytek sektora zdrowia, komputeryzację sektora zamówień publicznych, transeuropejską sieć 
administracji publicznej, infostradę dla obszarów miejskich7. 

Pierwszym projektem budowy SI, wspólnym dla wszystkich krajów członkowskich, był 
dokument eEurope – An Information Society for All z grudnia 1999 roku. Długofalowymi 
celami tej strategii były: 

• wprowadzenie mieszkańców Europy, gospodarstw domowych, szkół, wszystkich sfer 
działalności biznesowej i administracyjnej w wiek cywilizacji cyfrowej; 

• stworzenie Europy zdolnej do wykorzystywania informacji cyfrowej, wspieranej przez 
„świat biznesu”, gotowy do finansowania i rozwoju nowych idei; 

• zapewnienie, aby dokonujące się procesy uwzględniały uwarunkowania socjalne, 
tworzyły zaufanie i wzmacniały jedność. 

Wszystkie następne strategie: Strategia lizbońska (Lizbona, 2000 rok), eEurope 2002 
– An Information Society for All (Feira, 2000 rok), eEurope+ 2003 – A Co-Operativ Effort to 
Implement The Information Society In Europe – Action Plan (Gőteborg, 2001 rok), eEurope 
2005: An Information Society for All – Action Plan (Sewilla, 2002 rok) oraz i2010 – European 

                                                      
6 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniewski, 2002. Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław: 
Wydawnictwo Astrum, s. 120-121. 
7 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, 2009. E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa: 
Wydawnictwo Difin, s. 12. 
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Information Society 2010 (Bruksela, 2005 rok) stanowiły niejako uzupełnienie 
i uszczegółowienie tej inicjatywy8. 

Polska stosunkowo późno rozpoczęła przygotowania do budowy SI. Potrzeba 
dostosowania polskich rozwiązań i standardów do kształtującego się nowoczesnego 
społeczeństwa opartego na technikach informacyjnych powstała w wyniku integracji ze 
strukturami UE. Impulsem do podjęcia prac była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 14 lipca 2000 roku w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce9. 

Pojęcie SI doczekało się bardzo wielu interpretacji. Jedną z popularniejszych definicji 
jest ta sformułowana w raporcie IBM Community Development Foundation. Zgodnie z jej 
brzmieniem SI charakteryzuje się: wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu 
codziennym przez większość obywateli i organizacji; użytkowaniem jednorodnej lub 
kompatybilnej technologii informacyjnej na użytek własny, społeczny, edukacji i działalności 
zawodowej; umiejętnością przekazywania, odbierania, a także szybkiej wymiany danych 
cyfrowych bez względu na odległość10. 

Ciekawe, z uwagi na swoją kompleksowość, podejście w definiowaniu SI stosują 
Agnieszka Olechnicka i Grzegorz Gorzelak11. W szerokim rozumieniu prezentowanym przez 
tych autorów SI to subsystem umiejscowiony w konkretnym środowisku społecznym, 
ekonomicznym i technologicznym. I właśnie w kształtowaniu trzech obszarów należy upatrywać 
determinant rozwojowych SI. Wymiar technologiczny  obejmuje przede wszystkim dostępność 
oraz wykorzystanie TIK w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Wymiar 
ekonomiczny  związany jest z rozwojem istotnych sektorów (sektora ICT, B+R, usług 
wiedzochłonnych), wartością dodaną powstałą w tych sektorach oraz stopniem intensywności 
prowadzenia badań naukowych i ich efektami (wyrażonymi np. przez liczbę patentów). Wymiar 
społeczny  natomiast opisuje rolę edukacji i IT w życiu obywateli oraz zawiera elementy takie 
jak e-administracja, e-handel, e-zdrowie, e-nauczanie itp. 

SI to społeczeństwo znajdujące się na takim etapie rozwoju techniczno-
organizacyjnego, że osiągnięty poziom zaawansowania ICT stwarza warunki techniczne, 
ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechnego wykorzystywania informacji w produkcji 
wyrobów i świadczeniu usług. Społeczeństwo takie zapewnia obywatelom powszechny 
dostęp i umiejętność korzystania z technologii teleinformatycznych w ich działalności 
zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze zdobyczy 

                                                      
8 M. Nowina-Konopka, 2006. Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-
Konopka, L. Zacher (red.). Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, s. 13-59. 
9 J. Wojnar, 2015. Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej 
w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 
(4/2015), cz. 2, s. 372-381. 
10 A. Wójcik, 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw [w:] Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 (4/2015), cz. 2 [za:] Społeczeństwo informacyjne w Polsce – wyniki badań 
statystycznych z lat 2004-2007, 2008, Warszawa: GUS. 
11 A. Olechnicka, G. Gorzelak, 2007. Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy, Studia Regionalne 
i Lokalne, s. 50-73. 
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kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług poprawiających jakość 
życia12. 

Należy jednak pamiętać, że informacja sama w sobie nie stanowi wartości13. 
Przesądza o niej znaczenie, jakie informacja ma dla potencjalnych użytkowników, ale także 
możliwość dotarcia do niej przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. W SI nośniki oraz 
kanały przekazywania informacji stanowią niejako krwiobieg gospodarczy oplatający swoim 
zasięgiem wszystkie, nawet tradycyjne, dziedziny aktywności i wytwórczości. Bazując na 
takim założeniu, można zatem SI określić jako takie, w którym realizacja celów przez 
podmioty gospodarcze jest bardziej racjonalna dzięki wykorzystaniu informacji oraz ICT 
w subsystemach: gospodarczym, politycznym i kulturowym. Zmiana sposobów wytwarzania, 
dostępu, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji pod wpływem ICT skutkuje 
m.in. wzrostem ilości i jakości informacji, poprawą racjonalności decyzji, obniżeniem kosztów 
transakcyjnych, obniżeniem poziomu niepewności i ryzyka, poprawą sprawności 
(efektywności i skuteczności) działania, wzrostem transparentności decyzji, kreacją nowych 
form pracy, edukacji i spędzania czasu wolnego, pojawieniem się nowych zwyczajów, zasad, 
norm postępowania14. 

Dokonując swoistego podsumowania przedstawionych definicji, można uznać SI za 
takie, którego członkowie posiadają kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii 
ICT w życiu codziennym, a informacja jest w nim szczególnym dobrem służącym nie tylko 
zaspokajaniu osobistych potrzeb, lecz także będącym przedmiotem wymiany oraz 
narzędziem produkcji mającym kluczowe znaczenie dla kształtowania warunków do rozwoju 
społeczno-gospodarczego. W SI kluczowym, ale wyłącznie inicjalnym aspektem jest szybki 
dostęp do informacji; istotną kwestią jest tu ograniczanie poziomu tzw. wykluczenia 
cyfrowego. 

 

Determinanty rozwoju SI 

Odnosząc się do determinant rozwoju SI, nie sposób nie analizować tego zjawiska 
z perspektywy historycznej, patrząc na rozwój społeczeństw przez pryzmat przejawów ich 
codzienności. Historia ludzkości obejmuje trzy główne etapy rozwoju: społeczeństwo oparte 
na łowiectwie i zbieractwie, erę agrarną oraz społeczeństwo industrialne. Rewolucja 
informacyjna, jaka zaszła w ostatnich latach, doprowadziła do powstania SI oraz gospodarki 
informacyjnej, a postęp technologiczny stał się katalizatorem rozwoju technologii mobilnych. 
Następstwem tych zjawisk było wyłonienie się społeczeństwa zewsząd otoczonego przez 
namiastki mobilności. Społeczność taką można nazwać „społeczeństwem mobilnym”15. 
Społeczeństwo mobilne nie jest oczywiście synonimem SI, tym niemniej znakomicie ilustruje 
właściwości życia współczesnych ludzi, dla których dostęp do informacji w każdym miejscu 

                                                      
12 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014. Społeczeństwo informacyjne w liczbach w 2014, Warszawa. 
13 T. Walczak, 2001. Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki, Kraków: Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, s. 5. 
14 R. Żelazny, 2015. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego, 
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213, Katowice: 
Wydawnictwo UE, s. 48. 
15 Ł. Lysik, P. Machura, 2014. Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, 
„Media i Społeczeństwo”, nr 4/2014, Belsko-Biała: Akademia Humanistyczno-Technologiczna, s. 18. 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
13 

i o każdej porze staje się dobrem nadrzędnym. Ewolucję rozwoju społeczeństw od 
tradycyjnego do tego, które określamy mianem informacyjnego, ilustruje tabela 1. Pokazuje 
ona zmiany, jakie zaszły w poszczególnych obszarach funkcjonowania człowieka. 

 

Tabela 1. Sposób realizacji wybranych czynno ści obecnie oraz 100 lat temu  

Czynno ść Rok 1913 Rok 2013 

Transport 
pasażerski 

Kolej parowa, samochód, transport 
wodny 

Samolot, samochód, szybka 
komunikacja kolejowa 

Komunikacja 
głosowa 

Przewodowy telefon stacjonarny, 
ograniczona dostępność ze względu na 

duże koszty użytkowania 

Bezprzewodowe telefony komórkowe, 
powszechna dostępność, niskie, 
elastyczne koszty użytkowania 

Komunikacja 
interpersonalna 

Komunikacja osobista, korespondencja 
pisemna 

Szybka komunikacja głosowa, rozmowy 
wideo, wiadomości SMS/MMS, poczta 

elektroniczna, internet 

Przekazywanie 
informacji 
i wiedzy 

W formie drukowanej, przekaz słowny, 
radio, przyswajanie wcześniej 

zredagowanych informacji 

Internet, telewizja, radio, stały dostęp do 
pożądanych informacji, bezpośrednia 

wymiana informacji, interakcja 

Nabywanie 
produktów 
i usług 

Konieczność fizycznego odwiedzenia 
sprzedawcy, ograniczony dostęp do 

szczegółowych informacji o produktach, 
cenach i usługach 

Zakupy przez internet, bez wychodzenia 
z domu, z dostawą w wybrane miejsce, 
możliwość porównania cen produktów, 

przeglądanie opinii użytkowników 
o produktach i usługach 

Zarzadzanie 
finansami 

Jednostki lokalne banków, czeki, 
zapisy w księgach rachunkowych 

Bankowość internetowa, bankowość 
mobilna, płatności internetowe, karty 

płatnicze 

Źródło: Ł. Lysik, P. Machura, 2014. Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI 
wieku, Media i Społeczeństwo, nr 4/2014, Belsko-Biała: Akademia Humanistyczno-Technologiczna, s. 18. 

 

Oczywiście rozwój SI jest także determinowany współcześnie zachodzącymi 
zjawiskami. Wśród istotnych obszarów mających wpływ na jego rozwój są wskazywane 
następujące: 

• środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; 
• poziom umiejętności cyfrowych; 
• dostępność ICT; 
• ekonomiczne i społeczne skutki implementacji ICT; 
• zakres wykorzystania ICT16.  

Przynajmniej pierwsze trzy z wymienionych zasadniczych determinant mogą być 
przedmiotem oddziaływania instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Stosując odpowiednio dobrane narzędzia polityki 
krajowej i regionalnej (np. stymulowanie komputeryzacji i cyfryzacji szkół i instytucji 
publicznej, kierowanie interwencji publicznej na rozwijanie e-usług, wprowadzanie do 
systemu edukacji wątków wykorzystania technologii informatycznych itp.), można 
stymulować rozwój SI. Dodatkowo trzeba przy tym podkreślić, że ze wskazanej listy 
determinant wynika istotna rola dostępu do narzędzi ICT jako kreatora rozwoju SI. Można 

                                                      
16 R. Żelazny, op.cit., s. 50. 
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zresztą bez wątpienia uznać, że infrastruktura jest niejako bazą do jego rozwoju. W SI 
bowiem gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administracja publiczna wykorzystują 
infrastrukturę ICT – internet i inne sieci, komputery, telefony, smartfony, tablety, serwery, 
terminale, smart TV – po to, aby sprawnie pozyskać wiarygodną informację przyjmującą 
coraz częściej postać cyfrowego produktu lub usługi (e-produktu, e-usługi) dla efektywnej 
realizacji celów w wielu obszarach swojej działalności17. 

ICT to narzędzia umożliwiające szeroko rozumiane korzystanie z informacji (dostęp, 
przesyłanie, przetwarzanie). Oczywiście różne typy odbiorców, mając często odmienne 
potrzeby i cele wykorzystywania informacji, podlegają oddziaływaniu różnych czynników. 
Każdy z nich wpływa na korzystanie z konkretnych narzędzi czy informacji w niejednakowym 
stopniu. Widać to zwłaszcza jeśli spojrzymy na prezentowane poniżej (por. tabela 2) 
zestawienia czynników wpływających na zachowania różnych aktorów SI, które znakomicie 
obrazują strukturę i charakter czynników oddziałujących na wykorzystanie ICT w życiu 
społeczno-gospodarczym. Najogólniej mówiąc, można stwierdzić, że w przypadku 
konsumentów indywidualnych kluczowa jest dostępność usług ICT połączona ze 
świadomością możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie technologii ICT. Nie bez 
znaczenia są oczywiście kwestie finansowe warunkujące siłę nabywczą gospodarstw 
domowych. W przypadku przedsiębiorstw natomiast na pierwszy plan wysuwa się szeroko 
rozumiane uzasadnienie biznesowe, z kolei w przypadku administracji publicznej kluczowe 
są systemowe rozwiązania narzucające w pewnym sensie konieczność wdrażania rozwiązań 
ICT do pracy instytucji i urzędów. 

 

Tabela 2. Najistotniejsze determinanty wykorzystani a ICT przez gospodarstwa domowe, 
przedsi ębiorstwa oraz administracj ę publiczn ą w Polsce 

Determinanty wykorzystania ICT przez gospodarstwa d omowe Obszar 

1. Dostępność ICT technologiczny 

2. Potrzeba ułatwiania sobie życia codziennego organizacyjny 

3. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ekonomiczny 

4. Zadowolenie z zakupu e-produktów i e-usług oraz załatwiania spraw 
urzędowych drogą elektroniczną 

organizacyjny 

5. Koszty dostępu do sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania ekonomiczny 

6. Wiedza i umiejętności w zakresie ICT społeczno-kulturowy 

7. Mentalność człowieka w zakresie wykorzystania ICT społeczno-kulturowy 

8. Licencje otwarte na oprogramowanie technologiczny 

9. Korzyści ekonomiczne wynikające z wykorzystania ICT ekonomiczny 

10. Bezpieczeństwo korzystania z ICT ekonomiczny 

Determinanty wykorzystania ICT przez przedsi ębiorstwa Obszar 

1. Ekonomiczne wynikające z wykorzystania ICT w firmie ekonomiczny 

2. Sytuacja finansowa firmy ekonomiczny 

                                                      
17 R. Żelazny, 2013. Raport Obserwatorium ICT. Społeczeństwo informacyjne, Gliwice: Park Naukowo-
Technologiczny Technopark Gliwice, s. 9. 
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3. Zadowolenie klientów firmy z możliwości skorzystania z e-produktów i e-usług organizacyjny 

4. Jakość oprogramowania w firmie – back office i front office – w tym e-produkty 
i e-usługi 

technologiczny 

5. Bezpieczeństwo informacji w firmie technologiczny 

6. Wiedza i umiejętności pracowników w zakresie ICT społeczno-kulturowy 

7. Integracja systemów informatycznych w firmie technologiczny 

8. Osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa firmy w zarządzanie ICT organizacyjny 

9. Konkurencja na rynku teleinformatycznym ekonomiczny 

10. Mentalność kadry kierowniczej w zakresie wykorzystania ICT społeczno-kulturowy 

Determinanty wykorzystania ICT przez administracj ę publiczn ą Obszar 

1. Sytuacja finansowa jednostki administracji publicznej ekonomiczny 

2. Publiczne nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną ekonomiczny 

3. Integracja e-usług publicznych z systemami dziedzinowymi instytucji 
administracji publicznej technologiczny 

4. Komunikacja elektroniczna pomiędzy instytucjami administracji publicznej organizacyjny 

5. Standaryzacja rozwiązań dla e-administracji na poziomie krajowym organizacyjny 

6. Wiedza i umiejętności pracowników instytucji administracji publicznej 
w zakresie ICT społeczno-kulturowy 

7. Osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa instytucji administracji 
publicznej w zarządzanie ICT i stosowanie nowych modeli zarządzania organizacyjny 

8. Bezpieczeństwo informacji w instytucji administracji publicznej technologiczny 

9. Jakość oprogramowania back office i front office (e-usługi publiczne) 
w instytucjach administracji publicznej technologiczny 

10. Kultura informacyjna w instytucji administracji publicznej sprzyjająca 
wykorzystaniu ICT 

społeczno-kulturowy 

Źródło: R. Żelazny, 2015. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju 
gospodarczego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 213, 

Katowice: Wydawnictwo UE, s. 50-53. 
 

Z powyższymi rozważaniami wiąże się ściśle pojęcie informatyzacji, która często jest 
mylnie utożsamiana z komputeryzacją. Komputeryzacja to proces wdrażania komputerów do 
określonych miejsc, takich jak np. urzędy, szkoły, a także eliminacja papierowych baz danych 
i wprowadzanie baz komputerowych ze specjalnie opracowanymi systemami 
informatycznymi. Umożliwia to przechowywanie, wyszukiwanie i klasyfikację danych. 
Informatyzacja to z kolei proces przekształcania gospodarki i społeczeństwa na SI, oparty na 
informacji. Informatyzacja zakłada zwiększanie ilości systemów informatycznych i środków 
finansowych przeznaczanych na projekty związane z technologiami informatycznymi. 
Gospodarka przemysłowa przekształcana jest na gospodarkę, w której kluczowe są 
informacja i wiedza. Zarówno proces informatyzacji, jak i komputeryzacji stanowi podstawę 
rozwoju społeczeństw w ramach nowoczesnych form zarządzania18. 

                                                      
18 A. Brzozowska, A. Grabińska, J. Imiołczyk, 2016. Informatyzacja jako element zrównoważonego rozwoju kraju, 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 23, t.1, s. 57, [za:] M. Abramowicz, Społeczeństwo 
informatyczne a informatyzacja. Konferencja zamykająca projekt „E-zdrowie w województwie świętokrzyskim, 
rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”, 8 października 2013 r., 
Kielce: ŚCO. 
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Społecze ństwo informacyjne jako czynnik rozwoju społeczno-go spodarczego 

Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem obejmującym wiele aspektów. Trudno 
go zatem opisać za pomocą jednego miernika i konieczne jest, zarówno w analizie, jak 
i w późniejszym kształtowaniu, podejście wielokryterialne19. Trzeba w każdym razie mieć na 
uwadze, że lokalny (regionalny) rozwój społeczno-ekonomiczny to trwałe, ukierunkowane, 
społecznie pożądane zmiany będące efektem zharmonizowanej i skutecznej działalności 
samorządów oraz społeczności lokalnych, prowadzące do ogólnego postępu 
zainteresowanych20. Wywoływanie zmian to próba oddziaływania na wszystkie składowe 
lokalnego systemu społeczno-gospodarczego, przy uznaniu za nadrzędny cel podniesienia 
jakości życia lokalnych społeczności. Wspomnianymi składowymi są czynniki rozwojowe, np. 
składniki i własności regionu oddziałujące na zmiany jego stanu (tj. wywierające wpływ na 
jego rozwój społeczno-gospodarczy), ale też zdarzenia, które nie tkwią w regionie, a jednak 
są przyczyną zewnętrzną zmian zachodzących w jego granicach21. 

Niezależnie od przyjmowanej kategoryzacji czynników rozwoju społeczno-
gospodarczego z reguły porządkowane są one w obrębie trzech grup: 

– czynniki społeczne  – składa się na nie ta część zasobów ludzkich, która aktywnie lub 
potencjalnie uczestniczy w działalności społeczno-gospodarczej ze względu na posiadane 
kwalifikacje, umiejętności i wiedzę. W tym zakresie możemy także umieścić wszelkie normy, 
wartości, aktywność społeczną i zrozumienie zapewniające współpracę wewnątrz grup 
społecznych i między tymi grupami. Kapitał społeczny stwarza warunki dla rozwoju m.in. 
przedsiębiorczości22, ale również dla będącego przedmiotem niniejszej analizy SI; 

– czynniki ekonomiczne  – obejmują takie czynniki bezpośrednie jak chociażby zatrudnienie 
(jego poziom i struktura) czy wydajność pracy, ale też poziom inwestycji, chłonność rynku 
wewnętrznego, dostosowanie struktur gospodarki do potrzeb rynku itp.; 

– czynniki organizacyjno-techniczne  – stanowią materialną podstawę kreowania różnego 
rodzaju aktywności społecznych i ekonomicznych. Obejmują zarówno poziom i jakość 
wyposażenia infrastrukturalnego regionu, jak również szeroko rozumiany sposób organizacji 
życia społeczno-gospodarczego. 

Narzędzia SI przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i efektywności 
gospodarowania, kreowania nowych obszarów działalności gospodarczej, budowania 
przewagi konkurencyjnej i coraz silniejszych więzi w globalnej gospodarce ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Następuje wzrost możliwości pozyskiwania informacji i zdobywania 
wiedzy, poznawania nowych kultur, następuje kształtowanie zachowań, preferencji czy 
wartości, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, oraz rosnąca integracja polityczna. 
Ponadto budowa SI daje możliwość ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na 

                                                      
19 J. Uglis, 2013. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 281, s. 187-188. 
20 A. Piekary, 1995. Funkcje samorządu terytorialnego a jakość życia, Warszawa: Wydawnictwo UW. 
21 P. Churski, R. Perdał, 2008. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej 
[w:] S. Dołzbasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych: Europa bez 
granic – nowa jakość przestrzeni, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 
22 Ibidem. 
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środowisko naturalne poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zużycia energii 
i infrastruktury. Te trzy (ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze) obszary ludzkiej aktywności 
są filarami zrównoważonego rozwoju. Kreowanie rozwiązań z dziedziny ICT i budowanie 
wokół nich kompetencji jako zasadniczych atrybutów SI przy równoczesnym równoważeniu 
ładów: ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego może dać podstawy do 
zrównoważonego rozwoju. Konwergencja i wzajemne oddziaływanie obu wymiarów 
gospodarowania stanowi obecnie zasadnicze wyzwanie dla poszczególnych państw, 
regionów i całego świata23. 

Rozpatrując zagadnienia związane ze SI, warto podkreślić wpływ, jaki wywiera ono na 
kształtowanie poziomu rozwoju gospodarczego krajów czy regionów24. Wątek ten został 
zresztą już kilkakrotnie zasygnalizowany w ramach prowadzonej analizy. Za truizm można 
uznać stwierdzenie, że procesy zachodzące pod wpływem rosnącej roli informacji i ICT 
w systemie społecznym generują nowe możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego. 
Wśród potencjalnych źródeł tych możliwości można wymienić: 

• ograniczenie zjawiska niepełnej informacji rynkowej (niższe koszty transakcyjne, 
niższy poziom niepewności i ryzyka, poprawa racjonalności decyzyjnej i efektywności 
gospodarowania); 

• wykorzystanie pozytywnych efektów zewnętrznych charakterystycznych dla 
informacji jako kategorii ekonomicznej (tzw. popytowe efekty skali); 

• transformację informacji w wiedzę, a wiedzy w innowacje, w tym szczególnie 
w obszarze ICT, co może ograniczyć zjawisko malejącej produktywności czynników 
wytwórczych i zapewnić trwały wzrost gospodarczy25. 

O potencjale SI jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno-gospodarczy mogą 
świadczyć przypisywane mu dwa wymiary funkcjonowania: 

• wymiar społeczny  – definicja SI dowodzi istotności rozwiązań ICT, w tym przede 
wszystkim internetu, w budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. W pierwszym 
aspekcie należy zwrócić uwagę na możliwość większego dostępu do edukacji 
i promowania nauki przez całe życie, zwiększoną dostępność szkoleń i kursów. Daje 
to szansę podnoszenia kwalifikacji bądź ich zmiany. Narzędzia SI dają możliwości 
poprawy jakości KL, szczególnie przez rozwój kompetencji cyfrowych. Ich brak 
przekłada się na niższą kreatywność i innowacyjność oraz ograniczoną możliwość 
poprawy sytuacji na rynku pracy i eliminacji zagrożeń społecznych związanych 
z bezrobociem. To stanowi barierę wzrostu konkurencyjności zarówno w skali 
pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Budowanie KL dzięki 
rozwiązaniom ICT pozwala na zapobieganie wykluczeniu społecznemu (cyfrowemu) 

                                                      
23 P. Szkudlarek, A. Milczarek, 2014. Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju, 
Ekonomia i Środowisko, 3(50), Szczecin: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 210. 
24 R. Żelazny, 2015. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego 
[w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213, Katowice: 
Wydawnictwo UE, s. 45-58. 
25 L. Balcerowicz, A. Rzońca, 2010. Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki [w:] L. Balcerowicz, 
A. Rzońca (red.), Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, Warszawa: 
Wydawnictwo C.H. Beck, s. 45. 
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oraz tworzeniu obszarów ubóstwa. Narzędzia SI, w tym przede wszystkim internet, 
mają również wpływ na budowanie kapitału społecznego. Dostarczają ludziom 
instrumentów służących powstawaniu grup społecznych: od portali 
społecznościowych i forów internetowych, poprzez blogi po skrzynki e-mail. 
Wirtualne społeczeństwa pozwalają na dzielenie się opiniami, informacjami, wiedzą, 
przekazywanie treści, realizację potrzeb, w tym przynależności, miłości, szacunku, 
samorealizacji. Dają możliwość łatwego i skutecznego organizowania się na masową 
skalę i stają się platformą do wyrażania swoich poglądów oraz bycia skuteczną grupą 
nacisku, która nie tylko przekracza tradycyjne granice państw narodowych, ale też 
omija sformalizowane instytucje26; 

• wymiar ekonomiczny  – narzędzia ICT mogą przede wszystkim skutecznie wpływać 
na osiągnięcie szybszego tempa wzrostu gospodarczego poprzez poprawę 
efektywności samego sektora ICT, jak i innych sektorów gospodarki, które 
wykorzystują te rozwiązania. Ułatwiają one zarządzanie relacjami zewnętrznymi 
między firmami (B2B), jak i między firmami oraz konsumentami (B2C). Dzięki temu 
przedsiębiorstwa mogą skuteczniej zarządzać danymi czy wspomagać się 
narzędziami ICT w procesie podejmowania decyzji. Szczególnie ważną rolę 
odgrywają one w handlu i bankowości27. Wpływ SI na wymiar ekonomiczny 
zrównoważonego rozwoju przejawia się zatem głównie poprzez funkcjonowanie  
e-gospodarki. Są to obszary wymiany produktów i usług, transferu funduszy, 
interakcji biznesowych oraz marketingowych, rozwoju produktu, rekrutacji 
pracowników, zarządzania relacjami z klientami czy administracji, które przebiegają 
w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych28. 

Funkcjonowanie SI w tych dwóch przestrzeniach wypełnia niejako znamiona życia 
społeczno-gospodarczego. Dopełniając rozważania, należy jednak wskazać, że może tu 
zachodzić – i z pewnością zachodzi – oddziaływanie dwustronne. O ile bowiem rozwój SI jest 
warunkiem kształtowania potencjału regionów czy krajów, o tyle poziom ich rozwoju 
warunkuje bez wątpienia chociażby dostęp do narzędzi ICT czy poprzez większe zasoby 
umożliwia dokonywanie np. inwestycji w obszarze informatyzacji. 

 

Społecze ństwo informacyjne = społecze ństwo mobilne 

Immanentną cechą współczesnych SI jest ich mobilność informacyjna. E. Turban i in.29 
w swojej pracy zauważają, że mobilne społeczeństwa przede wszystkim charakteryzują się: 

                                                      
26 P. Szkudlarek, A. Milczarek, 2014. Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju, 
Ekonomia i Środowisko, 3(50), Szczecin: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 214 [za:]  
D. Blachnicka-Ciacek, Nowe technologie a zmiana społeczna. Czy i jak nowe technologie wpływają na 
społeczeństwo, kulturę i gospodarkę, www.liberte.pl [dostęp: 22.03.2014]. 
27 Ibidem, s. 215. 
28 C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), 2007. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, s. 41. 
29 Ł. Lysik, P. Machura, 2014. Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, 
Media i Społeczeństwo, nr 4/2014, Belsko-Biała: Akademia Humanistyczno-Technologiczna, s. 19 [za:] E. Turban,  
J. Lee, D. King, M. Warkentin, H. Chung, 2002. Electronic Commerce a Managerial Perspective, New Jersey: 
Prentice Hall. 
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• mobilno ścią – dzięki oparciu przesyłu informacji na przenośnych urządzeniach, 
które można mieć przy sobie cały czas; 

• osiągalno ścią – dzięki oparciu przesyłanych informacji na kanałach 
bezprzewodowych można być dostępnym w każdym miejscu i o każdym czasie; 

• multimedialno ścią – dzięki wysyłaniu komunikatów multimedialnych, co wiąże się 
z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie urządzeń końcowych; 

• indywidualizacj ą – dzięki wysyłaniu danych w oparciu o wielowymiarowe bazy 
danych zawierające kompletne informacje o adresacie; 

• wirtualizacj ą – dzięki przeniesieniu części sfery życia codziennego w rzeczywistość 
wirtualną z silnym naciskiem na ciągły do niej dostęp. 

Korzyści, jakie wnoszą do naszego codziennego życia urządzenia mobilne, to m.in. 
zwiększona wydajność codziennych czynności – poprawa komunikacji międzyludzkiej, szybki 
dostęp do informacji (przepisów kulinarnych, najbliższych bankomatów, opinii o produktach, 
danych firmowych czy najlepszej trasy dojazdu), stały dostęp do informacji niezależnie od 
miejsca i czasu pobytu – dzięki małemu urządzeniu przenośnemu uzyskuje się dostęp do 
poczty elektronicznej, spersonalizowanych aplikacji mobilnych i innych danych zapisanych na 
serwerach w sieci internet, redukcja kosztów – te same czynności, które dotąd wykonywało 
się na urządzeniach klasy PC można teraz wykonać na powszechnie dostępnych tabletach 
i smartfonach, których ceny są już przystępne niemalże dla każdego30. 

 

Wyzwania rozwoju społecze ństwa informacyjnego 

W ramach przygotowań do konferencji Forum Zarządzania Internetem (ang.  
The Internet Governance Forum) sformułowano cztery główne obszary będące wyzwaniem 
dla globalnej sieci telekomunikacyjnej oraz dla społeczeństwa, które z niej korzysta: 

• otwarto ść – czyli wolność słowa, przepływ informacji, wiedzy i idei (ang. Openness – 
Freedom of expression, free flow of Information, ideas and knowledge); 

• bezpiecze ństwo  – stworzenie warunków poufności kontaktów, zaufania do 
współpracujących ze sobą stron, w tym między konsumentami i przedsiębiorcami 
oferującymi towary i usługi w sieci (ang. Security – Creating trust and confidence 
through collaboration); 

• różnorodno ść – wsparcie dla powstawania globalnych, wielojęzycznych, ale 
również lokalnych, stworzonych w językach narodowych, treści i innych zasobów 
sieci (ang. Diversity – Promoting multilingualism and local content); 

• dost ęp – relacje międzyoperatorskie, m.in. dotyczące tzw. net neutrality, koszty 
tworzenia i utrzymania infrastruktury itp. (ang. Access – Internet Connectivity: Policy 
and Cost)31. 

                                                      
30 Ł. Lysik, P. Machura, 2014. Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, 
Media i Społeczeństwo, nr 4/2014, Belsko-Biała: Akademia Humanistyczno-Technologiczna, s. 25 [za:] E. Turban,  
J. Lee, D. King, M. Warkentin, H. Chung, 2002. Electronic Commerce a Managerial Perspective, New Jersey: 
Prentice Hall. 
31 P. Waglowski, 2009. Prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa: PARP. 
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Rozwój SI może powodować w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego 
zagrożenia, do których należy zaliczyć: 

1) w obszarze polityki – pokusę totalitaryzmu informacyjnego (państwowego monopolu), 
podatność na zakłócenia informacyjne, poczucie ograniczonej wolności 
i prywatności; 

2) w obszarze życia społecznego – dehumanizację i alienację, rozprzestrzenianie się 
niewiarygodnych informacji, zmniejszenie prywatności przez zwiększenie kontroli 
i łatwość jej wprowadzenia; 

3) w obszarze gospodarki – możliwość wystąpienia konfliktów na tle automatyzacji 
i robotyzacji pracy, redukcję zatrudnienia, wzrost wymagań dotyczących obsługi 
systemów zautomatyzowanych, nadmierną standaryzację wyrobów i usług, 
możliwość pojawienia się nowych przestępstw; 

4) w obszarze edukacji i wiedzy – zróżnicowanie dostępu do wiedzy, konieczność 
kształcenia ustawicznego, kopiowanie prac, problemy z kontrolą praw autorskich; 

5) w obszarze pracy – zwiększenie bezrobocia poprzez automatyzację pewnych 
stanowisk pracy, zmniejszenie zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie, powiększenie 
luki pokoleniowej, konieczność częstych przekwalifikowań; 

6) w obszarze ochrony zdrowia – dehumanizację służby zdrowia, wykorzystanie danych 
o stanie zdrowia do celów pozamedycznych, nowe choroby cywilizacyjne, 
zróżnicowanie dostępu do pomocy medycznej32. 

Jak widać, spektrum wyzwań stojących przed instytucjami wpływającymi na rozwój SI 
jest dość szerokie. Dodatkowo należy w tym miejscu wprowadzić pojęcie cyberprzestrzeni 
rozumianej zarówno jako emanacja SI, jak i miejsce realizacji jego funkcji i przejawów. Sama 
koncepcja cyberprzestrzeni, jakkolwiek zmaterializowała się w ostatnich latach, to jako idea 
funkcjonowała od wielu dziesięcioleci, przede wszystkim jako futurystyczna wizja rozwoju 
społeczeństw i technologii. 

Powstanie cyberprzestrzeni jest spowodowane m.in. rozwojem internetu, który bywa 
zresztą postrzegany jako najważniejsza innowacja od czasów Gutenberga i jest traktowany 
jako fenomen współczesności. Każdy fenomen współczesności zawiera w sobie natomiast 
niejednoznaczność, dwoistość, cechy pozytywne i negatywne jednocześnie. Niewątpliwie 
takim fenomenem współczesności jest też cybernetyczna przestrzeń, cyberprzestrzeń (ang. 
cyberspace)33. 

Jak podaje Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na 
lata 2011-2016, cyberprzestrzeń to cyfrowa przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji 
tworzona przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz 
relacjami z użytkownikami. Życie w cyberprzestrzeni wymusza modyfikację i modernizację 
niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa i państwa funkcji oraz profesji. Nie tylko 
w sensie „technologicznego wspomagania” czyniącego pracę znośniejszą niż ta, która była 
udziałem ludzi pracy w społeczeństwie industrialnym. To oczywista konstatacja, wszak takie 

                                                      
32 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, 1999. Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: 
Wydawnictwo Fundacji Postępu Komunikacji, s. 139-157. 
33 P. Sienkiewicz, 2015. Ontologia cyberprzestrzeni, Zeszyty Naukowe WWSI, No 13, Vol. 9, Warszawa, s. 90. 
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są bezpośrednie oczekiwane skutki rozwoju cywilizacyjnego, którego sił sprawczych należy 
szukać w sferze nauki, techniki, technologii. Dzięki temu można mówić nie tylko 
o cyberprzestrzeni, lecz także o wielu nowych (zmodernizowanych) dziedzinach działalności 
społecznej w cyberprzestrzeni. 

Charakter cyberprzestrzeni implikuje także powstawanie specyficznych zagrożeń, 
które trzeba uwzględniać w rozważaniach nad tym zjawiskiem. Należą do nich: 

• prosta, ogólnie dostępna technologia; 
• anonimowość sprawcy; 
• wielość form cyberataków; 
• „efekt domina” jako skutek; 
• cechy broni masowej dezorganizacji; 
• niewielkie koszty ataków34. 

Wymienione zagrożenia uzupełniają niejako spektrum konotacji rozwoju SI 
omówionych wcześniej. Tworząc warunki do rozwoju SI, należy bez wątpienia mieć na 
uwadze również te niekorzystne możliwe skutki, choć oczywiście na pierwszym planie 
powinny być stawiane przede wszystkim korzyści, jakie wypływają z tego rozwoju. 

 

                                                      
34 P. Sienkiewicz, 2015. Ontologia cyberprzestrzeni, Zeszyty Naukowe WWSI, No 13, Vol. 9, Warszawa, s. 97-98. 
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2. Charakterystyka województwa wielkopolskiego w ko ntek ście rozwoju 
społecze ństwa informacyjnego 

2.1. Założenia rozwoju SI w województwie wielkopolskim 

Województwo Wielkopolskie jako jedno z pierwszych w Polsce stworzyło dokument 
strategiczny dotyczący SI. Powstał on w 2001 roku i nosił tytuł: e-WIELKOPOLSKA. 
Strategia budowy i rozwoju społecze ństwa informacyjnego w Województwie 
Wielkopolskim . Można go uznać za pionierski i innowacyjny w skali kraju. Dokument 
definiował dwa cele strategiczne: 

1. Niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia; 
2. Zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację 

wielkopolskiej gospodarki w gospodarkę elektroniczną opartą na wiedzy35. 

W obydwu celach strategicznych zawiera się koncepcja rozwoju idei SI, choć pierwszy 
z celów jest zdefiniowany w sposób na tyle ogólny, że odnosi się w swojej istocie również do 
szeregu innych obszarów partycypacji w różnych przejawach życia społeczno-
gospodarczego. Dla doprecyzowania sposobu realizacji celów wskazano obszary, w ramach 
których należy podjąć działania pozwalające uzyskać pożądane efekty: 

• umiejętności i świadomość (edukacja, rynek pracy); 
• administracja publiczna (przede wszystkim rozbudowa infrastruktury i rozwój usług 

informacyjnych, komunikacyjnych oraz transakcyjnych). 

Ponadto wskazano programy, w ramach których można było realizować powyższe działania. 
Odnosząc się bezpośrednio do tematyki podejmowanej w niniejszym raporcie, warto 
wskazać, że w dokumencie akcentowano również, iż rozwój SI jest sprzężony z: 

• zapewnieniem mieszkańcom warunków do podwyższenia poziomu życia; 
• zwiększeniem konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy; 
• wzrostem wewnętrznej integracji i istotną poprawą jakości przestrzeni; 
• dostosowaniem potencjału, struktury i organizacji Województwa do wyzwań XXI 

wieku i wymagań jednoczącej się Europy36. 

Pionierski charakter dokumentu w zakresie kształtowania podstaw do rozwoju SI 
w Wielkopolsce podkreślali respondenci badania. Wskazywano, że na poziomie ówczesnego 
Ministerstwa Łączności, tworząc strategię krajową pn. ePolska. Plan działań na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, traktowano strategię 
wielkopolską jako wzór działań, jakie powinno się powszechnie zastosować. 

Znaczenie strategiczne rozwoju SI potwierdzono w dokumencie z 2012 roku pn. 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. 
W ramach analizy SWOT prowadzonej na potrzeby opracowywanego dokumentu wśród 
słabych stron województwa wskazano m.in.: 

                                                      
35 https://www.umww.pl/attachments/article/23362/1.strategia-budowy-i-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego.pdf. 
36 Ibidem 
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• niewystarczający rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 
• ograniczony dostęp do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 

a wśród szans województwa wskazano: 

• rozwój infrastruktury informacyjnej, 
• rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
• integrację międzynarodową oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego37. 

Rozpatrywanie jako istotnych cech rozwojowych aspektów odnoszących się do 
rozwoju SI dowodzi po pierwsze znaczenia, jakie władze województwa przywiązują do tego 
aspektu rozwojowego, po drugie jego powiązania z szeregiem innych aspektów. Wskazuje 
jednak pośrednio na to, że funkcjonowanie SI może stanowić determinantę rozwojową 
w odniesieniu do innych społeczno-ekonomicznych aspektów regionu. Dowodzi tego 
chociażby fakt, że zagadnienia związane z SI pojawiły się w Strategii w ramach kilku celów 
strategicznych: 

Cel strategiczny 1. Poprawa dost ępno ści i spójno ści komunikacyjnej regionu 
Cel operacyjny 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego: 

• Kontynuacja rozbudowy sieci szerokopasmowych i infrastruktury dostępowej. 
• Wsparcie inwestycji w urządzenia odbioru, przetwarzania i przesyłu 

informacji. 
• Rozwój infrastruktury połączeń bezprzewodowych. 
• Rozwój platform zarządzania siecią informatyczną oraz systemów obsługi 

użytkowników sieci. 
• Rozbudowa infrastruktury baz danych, systemów i portali informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych, w tym budowa infrastruktury informacji 
przestrzennej. 

• Budowa infrastruktury e-usług. 

Cel strategiczny 5. Zwi ększenie spójno ści województwa 
Cel operacyjny 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych: 

• Ograniczenie wykluczenia cyfrowego. 

Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności podstawowych usług publicznych: 
• Poprawa podaży usług, w tym e-usług. 

Cel strategiczny 6.  Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 
Cel operacyjny 6.2. Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju 
gospodarczego: 

• Wzmocnienie gospodarczych elementów regionalnych specjalizacji, 
w szczególności jednostek B+R specjalizujących się między innymi 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, optoelektronice, designie, 
nanotechnologii, matematyce, fizyce, chemii, biologii, biotechnologii 
i biochemii. 

                                                      
37 http://www.bip.umww.pl/artykuly/2821757/pliki/20160512131421_strategiarozwojuwojewdztwawielkopolskiegodo2
020roku.wielkopolska2020.pdf. 
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Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszka ńców i zatrudnienia 
Cel operacyjny 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji: 

• Remonty, modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz jej 
doposażenie, w tym rozbudowa infrastruktury informatycznej, budowa 
laboratoriów zawodowych i centrów multimedialnych. 

Cel operacyjny 7.2. Wsparcie szkolnictwa wyższego: 
• Podniesienie jakości kształcenia przez wykorzystanie nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz 
poprawa organizacji rynku pracy: 

• Tworzenie warunków dla telepracy. 

Cel strategiczny 8. Zwi ększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 
społecznych województwa 
Cel operacyjny 8.10. Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego: 

• Rozwój cyfrowego systemu zarządzania dobrami kultury. 

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpiecze ństwa i sprawno ści zarz ądzania regionem 
Cel operacyjny 9.1. Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem regionu: 

• Tworzenie instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami 
o przestrzeni województwa. 

Cel operacyjny 9.3. Sprawna, innowacyjna administracja samorządowa: 
• Rozwijanie e-administracji38. 

Z powyższych założeń wynika, że działania władz województwa miały się skupić na 
rozwoju infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu, a także podnoszeniu umiejętności 
korzystania z rozwiązań teleinformatycznych. Dostęp do informacji za pośrednictwem 
szeroko rozumianych kanałów komunikacji elektronicznej jest zatem istotną determinantą 
prorozwojową wpływającą na poprawę kompetencji społecznych mieszkańców Wielkopolski 
oraz zwiększającą poziom ich partycypacji w różnych sferach życia, od rynku pracy 
począwszy, poprzez korzystanie z usług administracji publicznej, usług finansowych, na 
uczestnictwie w szeroko rozumianym życiu kulturalnym kończąc. 

 

2.2. Wyró żniające si ę podmioty z obszaru ICT w województwie wielkopolski m 

Charakteryzując Wielkopolskę należy również wskazać podmioty, które dały impuls do 
rozwoju SI w regionie. Przede wszystkim takim podmiotem okazało się Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)39 afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej 
PAN, które działa od 1993 roku. Misją PCSS od początku jego działalności była: „Integracja 
i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Zrealizowało ono szereg projektów z obszaru IT, 
a w kontekście niniejszej analizy należy wskazać przede wszystkim połączenie siecią 

                                                      
38 http://www.bip.umww.pl/artykuly/2821757/pliki/20160512131421_strategiarozwojuwojewdztwawielkopolskiegodo2
020roku.wielkopolska2020.pdf. 
39 http://www.man.poznan.pl/online/pl/. 
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instytucji oraz stworzenie publicznej sieci internetowej w mieście Poznaniu. Projekt ten miał 
na celu poprawę przepływu danych i komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi, co 
w efekcie miało przynieść zwiększoną efektywność ich pracy, a także możliwość rozwoju 
(tworzenie partnerstw, wspólnych działań, wprowadzanie innowacji, realizacja wspólnych 
projektów). Beneficjentami projektu mieli być sami urzędnicy, a także społeczeństwo. 
Wzorem dla tej inicjatywy był program pochodzący ze Stanów Zjednoczonych o nazwie 
Internet 2. Obecnie projekt ten można by zakwalifikować jako ideę Smart City, która zakłada 
tworzenie miast wykorzystujących TIK w celu zwiększenia wydajności poszczególnych 
elementów infrastruktury miejskiej (np. komunikacji miejskiej, zarządzania miastem), a także 
w celu podnoszenia świadomości mieszkańców i ich partycypacji w zarządzaniu miastem. 
Eksperci biorący udział w badaniu jakościowym wskazali, że sukces projektów PCSS to 
także zasługa lokalnych operatorów (tj. INEA S.A.), zaangażowania operatorów 
ogólnopolskich (Polkomtel S.A.) i samorządu. 

Drugim podmiotem zasługującym na wyróżnienie w kontekście przedmiotowej 
ekspertyzy jest wspomniany już wcześniej operator INEA S.A., który w efekcie realizacji 
projektu WSS zajmuje się m.in. tworzeniem dostępu do sieci internetowej na tzw. ostatniej 
mili. Operator, który współpracował z władzami województwa przy projekcie WSS, obecnie 
także kontynuuje tę współpracę, chociażby przy projekcie informatyzacji szkół w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Eksperci wskazali, że obecność INEA 
S.A., która od początku wykazywała chęć współpracy z samorządem, wpłynęła na zakres 
dostępu mieszkańców województwa wielkopolskiego do internetu szerokopasmowego. 
Podkreślają, że INEA S.A. zaangażowana jest także w projekt dotyczący Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (OSE), którego inicjatorem i realizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji. 
Projekt zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 
30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej 
(wybudowanej ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków 
publicznych, w szczególności PO PC). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, 
odpowiedzialny za jej utrzymanie (a jeżeli okaże się to konieczne – również za wybudowanie 
brakującej infrastruktury fizycznej) oraz: 

• dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 
Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa; 

• dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia 
umiejętności cyfrowych. 

Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do 
szkół) zostanie pokryta w pierwszych latach jej działania z budżetu państwa40. Obecnie 
operator ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu nr II PO PC. Celem tego Programu 
jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju41. Wykorzystanie potencjału 
technologii cyfrowych uznano w nim za jeden z priorytetów Polski na najbliższe lata. Projekty 
zgłoszone do konkursu mają zapewnić dostęp do szybkiego internetu na obszarach, gdzie 

                                                      
40 https://mc.gov.pl/projekty/ogolnopolska-siec-edukacyjna/opis-projektu. 
41 https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/. 
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stwierdzono niedoskonałość rynku lub nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA42. 
Konkurs nr II obejmował 79 obszarów konkursowych na terenie całego kraju. Planowane do 
realizacji projekty operatora INEA S.A. dotyczą zarówno gmin miejskich, jak i wiejskich (czyli 
tych obszarów, które pomimo powstania WSS nadal potrzebują wsparcia). 

Kolejnym podmiotem, który według ekspertów wyróżnia się w Wielkopolsce, jest 
Instytut Badawczy – Instytut Logistyki i Magazynowania43, który zajmuje się wdrażaniem 
i promowaniem rozwiązań w zakresie logistyki i e-gospodarki. Podmiot ten jest instytutem 
badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Rozwoju, jest także partnerem Ministerstwa 
Cyfryzacji. Instytut prowadzi projekty zarówno regionalne, jak i krajowe. W kontekście 
rozwoju SI oraz wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach należy wskazać projekt Cyfrowa 
Wielkopolska. Zakładał on prowadzenie spotkań wśród wielkopolskich przedsiębiorców, 
których celami są wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy prowadzące do: 

• przyspieszenia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw poprzez współpracę 
dostawców rozwiązań dla e-biznesu z odbiorcami tych aplikacji; 

• popularyzacji nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych 
wykorzystujących technologie cyfrowe; 

• rozpowszechnienia w firmach narzędzi informatycznych opartych na analityce Big 
Data oraz zarządzaniu i przetwarzaniu w chmurze44. 

 

2.3. Podsumowanie 

W Wielkopolsce istnieją odpowiednie warunki do rozwoju SI, o czym świadczy fakt, że 
kwestię tę uwzględniono w dokumentach strategicznych województwa. Przeprowadzona 
analiza pozwala na wskazanie kilku właściwości Wielkopolski jako regionu, w którym warunki 
do rozwoju SI są szczególnie korzystne. Są to: 

• stosunkowo wczesne, bo już w 2001 roku, podjęcie w regionie pionierskich w skali 
kraju działań w kontekście strategicznego planowania rozwoju SI; 

• działalność silnych podmiotów, jak PCSS czy INEA S.A., które zapewniają lokalnym 
społecznościom dostęp nie tylko do infrastruktury szerokopasmowej, ale i samych 
usług, czy działalność Instytutu Logistyki i Magazynowania w dziedzinie badawczo-
rozwojowej. 

Zestaw wymienionych zagadnień uzupełnia gotowość do współpracy pomiędzy 
władzami samorządowymi i operatorami, co ułatwia pracę nad niwelowaniem barier, jakie 
jeszcze ograniczają dostęp do usług szerokopasmowych. 

                                                      
42 https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/. 
43 http://www.ilim.poznan.pl/. 
44 http://www.ilim.poznan.pl/cyfrowa-wielkopolska. 
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3. Diagnoza stanu infrastruktury społecze ństwa informacyjnego 
w regionie 

Znaczenie dostępu do infrastruktury w kontekście kształtowania podstaw rozwojowych 
SI nie podlega w zasadzie żadnej wątpliwości. Jak wynika z przeprowadzonych wcześniej 
analiz celów Strategii rozwoju regionu, wątek infrastrukturalny pojawia się przy większości 
z przytaczanych celów operacyjnych. Wydaje się to naturalne z dwóch powodów. 
Wyposażenie techniczne jest warunkiem podstawowym dostępności usług, w tym przypadku 
internetu szerokopasmowego, dodatkowo przeniesienie ciężaru inwestycji infrastrukturalnych 
na barki prywatnych inwestorów mogłoby spowodować znaczący wzrost kosztów 
świadczonych przez nich usług, a co za tym idzie – ograniczenie dostępu do nich. Wreszcie 
należy mieć na uwadze, że zanim pojawił się dostęp do funduszy strukturalnych, nie było 
w Polsce możliwości finansowania tego rodzaju dużych i kompleksowych przedsięwzięć –
poziom infrastrukturalnych niedostatków odziedziczonych po wcześniejszym systemie 
społeczno-ekonomicznym powodował bowiem konieczność nadrabiania zaległości w wielu 
dziedzinach. 

Tezę o konieczności nadrabiania wieloletnich zaległości potwierdzają eksperci, którzy 
wzięli udział w badaniu. Wskazali oni, że za początek rozwoju infrastruktury 
teleinformatycznej w kraju należy uznać początek lat 90. Poziom inwestycji głównego 
operatora telekomunikacyjnego z tamtego okresu był jednak zbyt niski. Specjaliści wskazali, 
że w latach 2002-2005 dostęp do internetu stawał się powszechny, zaczęto bowiem 
korzystać z innych rozwiązań niż modem analogowy. To właśnie w tym okresie zarówno 
w Wielkopolsce, jak i w całym kraju pojawili się pierwsi dostawcy usług szerokopasmowych. 
Neostrada jako pierwsza zaoferowała przepustowość 2 Mb/s lub więcej. 

Dopiero perspektywa unijna 2007-2013 pozwoliła na przeprowadzenie kompleksowych 
inwestycji w infrastrukturę w całym kraju. Można uznać, że budowa sieci szerokopasmowych 
stanowiła pierwszy krok do rozwoju SI. Oceniając jednak stan infrastruktury internetowej, 
m.in. identyfikując „białe plamy”, należy uwzględnić specyfikę danego regionu. W przypadku 
Wielkopolski składają się na nią rozległość województwa i duże odległości pomiędzy 
największymi ośrodkami miejskimi. Według analiz Ministerstwa Cyfryzacji 80% „białych plam” 
w Wielkopolsce to obszary wiejskie, czyli miejscowości do 5 000 mieszkańców. Eksperci 
podkreślali, że podobne problemy występują w całej Polsce. Wybudowanie sieci szkieletowo-
dystrybucyjnej okazało się konieczne, aby infrastruktura mogła sprostać parametrom 
światłowodów w każdej gminie. 

Konsekwencją zapisów Strategii rozwoju województwa były działania i inwestycje 
władz, realizowane również przy współudziale środków finansowych z perspektywy unijnej 
2007-2013. Kluczowym wobec powyżej scharakteryzowanych celów rozwoju województwa 
wielkopolskiego był projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej  (WSS)45. 
Prace koncepcyjne nad projektem rozpoczęły się w maju 2010 roku, a umowę z wykonawcą 
sieci podpisano w 2013 roku. W efekcie zbudowano 4 549 km sieci internetu 

                                                      
45 http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl/. 
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szerokopasmowego – 2 410 km stanowiła sieć nowo wybudowana, a w przypadku 2 184 km 
wykorzystano istniejącą infrastrukturę46. 

Projekt zakładał budowę infrastruktury teleinformatycznej, która miała stanowić 
uzupełnienie istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnić lukę 
w dostępie do sieci internetowej następnej generacji (NGA). W wyniku realizacji inwestycji 
powstała sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i węzłami 
dystrybucyjnymi. Efektem projektu jest zamknięta sieć telekomunikacyjna składająca się 
z dwóch warstw. Są to: 

a) warstwa szkieletu sieci  – połączona z innymi sieciami krajowymi 
i międzynarodowymi poprzez punkty styku, stanowi warstwę transportową i usługową 
pełnego wachlarza obecnych i przyszłych usług szerokopasmowych. Warstwę 
szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi, 
całość zaś składa się z: 
• części aktywnej – urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, 
• części pasywnej – pomieszczeń, w których zostaną zlokalizowane urządzenia 

aktywne węzłów szkieletowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do 
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci 
szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego 
osprzętu światłowodowego; 

b) sieć dystrybucyjna  – umożliwiająca optymalizację przepływu ruchu oraz lokalnego 
terminowania ruchu. Stanowi punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami NGA 
budowanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w obszarze 
„ostatniej mili”. Warstwę sieci dystrybucyjnej tworzą punkty dystrybucyjne wraz 
z elementami pasywnymi, które łączą je z węzłami szkieletu sieci, całość zaś składa 
się z: 

• części aktywnej – urządzeń aktywnych warstwy dystrybucyjnej, 
• części pasywnej – pomieszczeń punktów dystrybucyjnych, zewnętrznych szaf 

telekomunikacyjnych, wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia 
bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, 
kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu 
światłowodowego. 

Cele projektu WSS zostały zdefiniowane w następujący sposób: 

• zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, w szczególności na 
obszarach wiejskich; 

• umożliwienie korzystania z technologii ICT przez samorządy; 
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa; 
• zapewnienie technicznych warunków dostępu mieszkańcom regionu i podmiotom 

gospodarczym do usług społeczeństwa informacyjnego; 
• aktywizacja małych i średnich przedsiębiorstw; 

                                                      
46 https://mc.gov.pl/files/raport_zamkniecia.pdf. 
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• przyciągnięcie, zatrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
regionu; 

• zwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym, poprawa oferty dostępu 
szerokopasmowego dla ludności; 

• usprawnienie i minimalizacja kosztów funkcjonowania instytucji publicznych; 
• zapewnienie możliwości technicznych wykorzystania dynamicznie rozwijających się 

technologii informacyjnych – teleinformatyki i informatyki oraz cyfrowych mediów 
audiowizualnych; 

• budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW); 
• zwiększenie dostępu do usług e-nauki, e-edukacji, e-zdrowia, e-administracji, 

bezpieczeństwa itp.; 
• zminimalizowanie wysokich kosztów dostępu do internetu dla konsumenta. 

Stworzona infrastruktura miała ułatwić operatorom „ostatniej mili”47 oferowanie usług 
adresowanych do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Dzięki realizacji projektu WSS 
operatorzy telekomunikacyjni mogą obecnie korzystać z sieci wojewódzkiej poprzez 
dołączanie do niej swoich sieci. Warto podkreślić, że w ramach projektu utworzona została 
sieć administracji publicznej na potrzeby agend administracji, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego. Sieć obejmuje siedziby wszystkich gmin na terenie województwa 
wielkopolskiego i zapewnia łączność na potrzeby działalności samorządów i innych instytucji 
publicznych48. 

Realizacja projektu miała zapewnić dostęp do internetu wszystkim mieszkańcom 
województwa wielkopolskiego (szczególnie mieszkańcom obszarów wiejskich) poprzez 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i technologii. W dalszej kolejności należy wskazać 
zwiększenie szybkości internetu, do którego podłączone są instytucje publiczne. Efektami 
długoterminowymi miały być przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, aktywizacja 
wielkopolskich przedsiębiorstw oraz rozwój e-usług (e-edukacji, e-zdrowia, e-administracji). 
Osiągnięcie powyższych efektów i rezultatów projektu WSS potwierdzili respondenci biorący 
udział w badaniu. Wskazywali oni przede wszystkim na fakt, że WSS była najbardziej 
rozbudowaną siecią, z wieloma węzłami, która objęła swym zasięgiem obszar całego 
województwa. Respondenci z Ministerstwa Cyfryzacji wskazali, że można ją uznać za jedną 
z najlepiej działających sieci w Polsce. 

Projekt w Wielkopolsce był drugą najdroższą inwestycją w kraju, zaraz po sieci 
szerokopasmowej w województwie mazowieckim. Warto natomiast podkreślić, że WSS 
równocześnie jest najtaniej zbudowaną regionalną siecią szerokopasmową w Polsce, gdy 
liczy się koszt poniesiony na kilometr infrastruktury. Jej wyjątkowość polegała także na 
podjęciu szeroko zakrojonej współpracy władz samorządowych z lokalnymi operatorami – 
Województwo Wielkopolskie zastosowało unikalne rozwiązanie, czyli współpracę 
z operatorem i wspólną realizację przedsięwzięcia. W innych regionach Polski to samorząd 
województwa organizował konkurs, a przedsiębiorca realizował zadania. Ewentualnie, tak jak 

                                                      
47 „Ostatnia mila” to dostarczenie internetu bezpośrednio do użytkownika. Jest ona szczególnie istotna w przypadku 
istnienia odosobnionych lokalizacji, gdzie doprowadzenie sieci na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. 
48 Wniosek o dofinansowanie projektu WSS. 
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zdarzało się na obszarach Polski Wschodniej, to województwa były beneficjentami 
i realizowały projekt samodzielnie. Projekt WSS w Wielkopolsce należy zatem uznać za 
przykład dobrej współpracy i synergii pomiędzy samorządem a biznesem, co stanowi 
największą przewagę rozwiązania zastosowanego w przypadku WSS. Partner biznesowy 
z racji posiadanego potencjału organizacyjnego oraz doświadczenia biznesowego był 
bowiem w stanie sprawnie zrealizować dużą inwestycję. 

W ramach projektu powstała bardzo rozległa i oplatająca całe województwo sieć 
szkieletowo-dystrybucyjna z wieloma węzłami. Stanowi ona podstawę, która umożliwi 
podłączenie wszystkich mieszkańców Wielkopolski do internetu o dużej prędkości przesyłu 
danych. Budowa sieci zapewniła możliwość dostępu do sieci NGA w każdej gminie. 
Przedstawiciele głównego operatora sieci INEA S.A. wskazywali podczas wywiadów, że 
jedynie w Wielkopolsce utworzono tak dużą liczbę przyłączy do gospodarstw domowych (ok. 
80 tys.). Spółka WSS SA jest obecnie operatorem wyłącznie powstałej sieci, a usługi 
abonentom końcowym świadczyć będą operatorzy telekomunikacyjni. 

Według ekspertów największym wyzwaniem dla województwa wielkopolskiego był 
problem „ostatniej mili”. Sieci operatorów są bardzo rozbudowane i szybkie, natomiast 
problem pojawia się na etapie ostatniej linii, szczególnie na obszarach wiejskich. 
Definiowanie „białych plam” to proces, który nie powinien kończyć się na poziomie powiatów 
lub gmin. Badani wskazali, że powinien być on definiowany na poziomie punktów 
adresowych. Budowa sieci, punktów dostępowych, a następnie poprowadzenie „ostatniej 
mili” zależy od wielu czynników: od decyzji operatora, układu budynków czy zainteresowania 
internetem potencjalnych klientów. Na obszarze jednej gminy część budynków może mieć 
zatem znacznie lepszy dostęp do sieci niż inne, sąsiadujące budynki. 

Rozwój infrastruktury w Wielkopolsce nie odbiegał od standardów obserwowanych 
w innych regionach Polski. Władze uznały, że podstawą jest właśnie infrastruktura. Eksperci 
wskazali jednak, że stworzenie bazy infrastrukturalnej, choć konieczne, odbywało się 
w poszczególnych częściach województwa niezależnie, co spowodowało powstanie 
systemów, które nie są ze sobą zintegrowane. Systemy gmin i powiatów nie tworzą, zdaniem 
ekspertów, całości, a zatem nie można wykorzystać ich pełnego potencjału. Ponadto za 
zapewnieniem infrastruktury w województwie wielkopolskim, jak i w całym kraju, nie szło 
podjęcie działań mających na celu wykształcenie u urzędników i ogółu społeczeństwa 
kompetencji „miękkich” dotyczących zagadnień teleinformatycznych. 

Rozmieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie wielkopolskim 
przedstawia poniższa mapa (rysunek 2). Wynika z niej przede wszystkim, że infrastruktura 
nawiązuje do rozmieszczenia sieci miejskiej. Większe natężenie występowania urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej charakteryzuje aglomerację poznańską oraz duże skupiska 
osadnicze. Natomiast tereny przyrodnicze (np. duże skupiska leśne w północno-zachodniej 
części województwa) z naturalnych przyczyn są obszarami, gdzie sieć infrastrukturalna jest 
nieco rzadsza. W strukturze sieci telekomunikacyjnej dominują przede wszystkim sieci 
radiowe, które zapewniają w dużej mierze operatorzy sieci komórkowych. Światłowody są 
typowe dla terenów zlokalizowanych w centralnej części regionu, choć jego północne tereny 
(powiat pilski czy złotowski) również dysponują relatywnie gęstą siecią tego rodzaju 
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połączeń. Rzadką siecią połączeń światłowodowych dysponują natomiast południowe krańce 
regionu (np. powiat kępiński, ostrzeszowski czy rawicki). 

 

Rysunek 2. Infrastruktura telekomunikacyjna w wojew ództwie wielkopolskim w 2015 roku 

 

Źródło: UKE  
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3.1. Obszary infrastruktury teleinformatycznej 

W celu możliwie najdokładniejszej oceny dostępu do infrastruktury umożliwiającej 
podłączenie internetu stosuje się klasyfikację, która zakłada wskazanie obszarów białych, 
szarych i czarnych. Aby rozróżnić poszczególne aspekty dostępności infrastruktury, 
dokonano podziału obszaru województwa według trzech różnych klasyfikacji49: 

• BSC podstawowe – klasyfikacja miejscowości na podstawie istniejącej i planowanej 
(w ciągu najbliższych trzech lat) infrastruktury szerokopasmowego dostępu do 
internetu (minimum 2 Mb/s do użytkownika końcowego); 

• BSC NGA – klasyfikacja miejscowości na podstawie istniejącej i planowanej (w ciągu 
najbliższych trzech lat) infrastruktury dostępu do internetu zaliczanej do kategorii 
NGA, czyli o przepływności powyżej 30-40 Mbit/s. Sieci NGA to przewodowe sieci 
dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych 
i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych 
parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami 
świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych; 

• BSC dystrybucyjne – klasyfikacja miejscowości na podstawie istniejącej 
i planowanej (w ciągu najbliższych trzech lat) infrastruktury dystrybucyjno-
szkieletowej. 

Metodyka ustalania obszarów BSC i obszarów NGA ma za zadanie określić liczbę 
miejscowości oraz liczbę ludności, która pozostaje wykluczona ze względu na brak dostępu 
do internetu lub ograniczony dostęp. W efekcie prowadzonych analiz wyróżnia się trzy typy 
obszarów: białe, szare i czarne, przy czym interpretacja tych pojęć różni się w zależności od 
przyjętej metodyki klasyfikacji. 

W ramach BSC podstawowego wyróżniono: 

• obszar biały – miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada 
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu o przepływności od 2 Mbit/s 
w kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii przewodowych 
lub radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym; 

• obszar szary – miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada 
infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do internetu o przepływności od 2 Mbit/s 
w kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii przewodowych 
lub radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym; 

• obszar czarny – miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów 
posiada infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do internetu o przepływności od 
2 Mbit/s w kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii 
przewodowych lub radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym. 

W ramach BSC NGA wyróżniono: 

                                                      
49 UMWW, 2011. Metodyka wyznaczania obszarów interwencji w ramach projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej”, Poznań. 
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• obszar biały – miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada sieci 
dostępowej NGA zapewniającej dostęp do internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s 
w kierunku do użytkownika końcowego; 

• obszar szary – miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada sieć 
dostępową NGA zapewniającą dostęp do internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s 
w kierunku do użytkownika końcowego; 

• obszar czarny – miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów 
posiada sieci dostępowe NGA zapewniające dostęp do internetu o przepływności od 
30-40 Mbit/s w kierunku do użytkownika końcowego. 

Wreszcie w ramach BSC dystrybucyjnego wyróżniono: 

• obszar biały – miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada węzła 
szkieletowo-dystrybucyjnego zasilanego łączem światłowodowym; 

• obszar szary – miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada węzeł 
szkieletowo-dystrybucyjny zasilany łączem światłowodowym; 

• obszar czarny – miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów 
posiada węzeł szkieletowo-dystrybucyjny zasilany łączem światłowodowym. 

Z analizy prowadzonej na podstawie tego rodzaju metodyki w ramach Diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego wynika, że według BSC 
podstawowego przed wdrożeniem projektu WSS na obszarze Wielkopolski występowała 
koncentracja infrastruktury na terenach silnie zurbanizowanych (w dużych miastach)50. 
Jak bowiem widać na prezentowanym dalej wykresie, ponad połowa ludności regionu 
(54%) posiadającej w 2011 roku dostęp do usług od co najmniej dwóch operatorów 
oferujących internet >2Mbit/s, a więc będącej w relatywnie najkorzystniejszej sytuacji, 
zamieszkiwała jedynie 3% miejscowości. Z kolei 34% miejscowości, gdzie nie było 
dostępu do tych usług, zamieszkiwało jedynie 8% ludności regionu (por. wykres 1). Przed 
wdrożeniem projektu WSS występowały zatem wyraźne dysproporcje w dostępie do 
infrastruktury umożliwiającej podłączenie internetu szerokopasmowego. 

Sytuacja wygląda nieco mniej optymistycznie w przypadku klasyfikacji BSC NGA (czyli 
pokazującej rozmieszczenie infrastruktury dostępu do internetu o przepływności powyżej  
30-40 Mbit/s). W tym przypadku znikoma część miejscowości (ok. 0,1%) może pochwalić się 
dostępem do tego rodzaju infrastruktury, przy czym jest to najprawdopodobniej głównie 
aglomeracja poznańska, bowiem pięć miejscowości zamieszkiwane jest łącznie przez jedną 
piątą (21%) ludności regionu (por. wykres 2). Obszary białe (98,7% wszystkich miejscowości 
Wielkopolski) to tereny słabo zaludnione, zamieszkiwane przez blisko połowę mieszkańców 
regionu. 

 

 

 

                                                      
50 WROT, 2015. Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2015.  
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Wykres 1. Udział ludno ści (okr ęg wewn ętrzny) oraz udział miejscowo ści (okr ęg zewn ętrzny) 
zakwalifikowanych przez badania na potrzeby projekt u Wielkopolska Sie ć 
Szerokopasmowa w województwie wielkopolskim  – ocena dost ępu według kryterium BSC – 
podstawowy dost ęp do internetu w 2011 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: WROT, Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 

Wielkopolskiego 2015 
 

Wykres 2. Udział ludno ści (okr ęg wewn ętrzny) oraz udział miejscowo ści (okr ęg zewn ętrzny) 
zakwalifikowanych przez badania na potrzeby projekt u Wielkopolska Sie ć 
Szerokopasmowa w województwie wielkopolskim  – ocena dost ępu według kryterium BSC 
NGA w 2011 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UMWW, Metodyka wyznaczania obszarów interwencji w ramach 

projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 

8%

38%54%

34%

63%

3%
obszary białe (nie działa
żaden operator oferujący
prędkość > 2Mbit/s)

obszary szare (działa jeden
operator oferujący
prędkość > 2Mbit/s)

obszary czarne (działa 2 lub
więcej operatorów
oferujących prędkość >
2Mbit/s)

Udział ludności

Udział miejscowości

49%

30%

21%

98,7%

1,2% 0,1% obszary białe (nie działa żaden
operator oferujący sieci
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do internetu o prędkości > 30-40
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oferujący sieci dostępowe
zapewniające dostęp do
internetu o prędkości > 30-40
Mbit/s)
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więcej operatorów oferujących
sieci dostępowe zapewniające
dostęp do internetu o prędkości
> 30-40 Mbit/s)
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Ostatnia z przyjętych klasyfikacji (BSC dystrybucyjne) potwierdza wcześniej 
dokonywane analizy (por. wykres 3). Wyniki diagnozy są przesłanką do wnioskowania, że 
poza większymi miastami, dostęp do infrastruktury dostępowej był przed wdrożeniem 
projektu WSS mocno ograniczony. W tym przypadku do kategorii obszarów białych zaliczono 
83% miejscowości, zamieszkanych przez nieco ponad jedną czwartą ludności (26%), zaś 
obszar czarny dotyczył tylko 2% miejscowości, za to dość gęsto zaludnionych (53% 
ludności). 

 

Wykres 3. Udział ludno ści (okr ęg wewn ętrzny) oraz udział miejscowo ści (okr ęg zewn ętrzny) 
zakwalifikowanych przez badania na potrzeby projekt u Wielkopolska Sie ć 
Szerokopasmowa w województwie wielkopolskim  – ocena dost ępu według kryterium BSC 
dystrybucyjnego w 2011 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UMWW, Metodyka wyznaczania obszarów interwencji w ramach 

projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 
 

Rozwinięciem powyższych rozważań jest analiza rozmieszczenia obszarów 
o określonych możliwościach dostępu do internetu według klasyfikacji BSC podstawowej  
(tzw. białych i czarnych obszarów) według powiatów. Potwierdza ona wcześniejsze 
obserwacje, zgodnie z którymi w uprzywilejowanej pozycji byli mieszkańcy największych 
miast regionu (Kalisz, Konin, Leszno i miasto Poznań – na tych obszarach 100% 
zamieszkującej je populacji posiadało możliwość przyłączenia internetu do swoich domów 
czy firm; por. rysunek 3). Natomiast największy problem z dostępem do internetu przed 
wdrożeniem projektu WSS dotyczył głównie zachodnich obrzeży regionu (powiaty: grodziski, 
leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, szamotulski czy wolsztyński) oraz jego części 
wschodniej (powiaty: kaliski, kępiński, kolski, ostrzeszowski czy turecki). 
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Rysunek 3. Ludno ść zamieszkuj ąca obszary o okre ślonych mo żliwo ściach podł ączenia dost ępu 
do internetu w województwie wielkopolskim w 2011 ro ku według powiatów 

 

Źródło: WROT, Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2015 
 

3.2. Dost ępność infrastruktury szerokopasmowej na terenie wojewódz twa 
wielkopolskiego w podziale na powiaty i gminy 

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji województwo wielkopolskie cechowało się 
jednymi z niższych w Polsce wartości wskaźników dostępności usługi internetu 
szerokopasmowego. Gdy wziąć pod uwagę dane z 2016 roku, Wielkopolska zajmowała 
przedostatnią pozycję, oferując dostęp do usługi 91% gospodarstw domowych (por. wykres 
4). Trzeba jednak pamiętać, że region należy do grupy największych w Polsce – pod tym 
względem zajmuje drugą pozycję, za województwem mazowieckim. Dodatkowo w przypadku 
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województwa wielkopolskiego w latach 2015-2016 zaszły niewielkie zmiany, jeśli chodzi 
o dostępność internetu szerokopasmowego, choć jedocześnie trzeba podkreślić, że są 
województwa, w których w tym okresie nastąpił spadek dostępu do internetu 
szerokopasmowego (dolnośląskie, opolskie, podkarpackie i pomorskie). 

 

Wykres 4. Odsetek gospodarstw domowych maj ących dost ęp do internetu szerokopasmowego 
w latach 2015-2016 według województw [%]  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji 

 

Analizując kwestię dostępności, można posłużyć się szeregiem wskaźników, które 
pokazują stopień zaawansowania rozwoju dostępności usług internetu szerokopasmowego51. 
Obrazują one różne aspekty wyposażenia regionu w infrastrukturę umożliwiającą korzystanie 
z internetu szerokopasmowego. Wyróżnia się cztery rodzaje wskaźników, które pozwalają na 
usystematyzowaną analizę rozwoju poszczególnych obszarów administracyjnych, w tym 
przypadku powiatów: 

                                                      
51 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zestaw wskaźników do monitorowania wypełnienia celów Europejskiej Agendy 
Cyfrowej w zakresie szybkiego i bardzo szybkiego dostępu do internetu, Warszawa. 
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1. Wskaźnik Dost ępno ści Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS)  – oznacza 
techniczną możliwość świadczenia usługi poprzez zadeklarowanie przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obecności budynku mieszkalnego objętego 
badaniem do sieci szerokopasmowej, czyli jest to stosunek liczby lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach z fizycznym dostępem do przewodowej stacjonarnej 
infrastruktury szerokopasmowej do liczby wszystkich lokali mieszkalnych 
w poszczególnych obszarach gminnych. WDIS określa m.in. stopień realizacji 
Narodowego Planu Szerokopasmowego52 w zakresie „zapewnienia powszechnego 
dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku”; 

2. Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS)  – jest to iloraz sumy 
usług szerokopasmowych świadczonych w budynkach mieszkalnych i całkowitej 
liczby lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych na badanym obszarze. WPUS 
określa m.in. stopień realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego w zakresie 
„doprowadzenia do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s 
przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku”; 

3. Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKI S) – określa stopień 
zduplikowania infrastruktury szerokopasmowej w poszczególnych punktach 
adresowych. Jest zdefiniowany jako dostępność co najmniej dwóch niezależnych 
infrastruktur sieci szerokopasmowych w budynku mieszkalnym; 

4. Wskaźnik Zrównowa żonej Dost ępno ści Infrastruktury (WZDI) – określa 
równomierność rozkładu dostępności infrastruktury szerokopasmowej na 
analizowanym obszarze. Wskaźnik ma charakter zestandaryzowany i bierze pod 
uwagę różnice, jakie mogą występować pomiędzy różnymi obszarami pod względem 
różnych parametrów, jak wielkość czy stopień penetracji usługami 
szerokopasmowymi. 

Wszystkie z wymienionych wskaźników są wyznaczane dla trzech różnych dostępnych 
deklarowanych przez operatorów przepustowości oferowanych usług, liczonych 
przepustowością w dół do klienta dla poziomów: >= 2 Mb/s, >= 30 Mb/s oraz >= 100 Mb/s. 

Zestawienia wartości poszczególnych wskaźników w regionie określonych dla różnych 
poziomów przepustowości znajdują się w tabelach 3-6. Wskazują one na poprawę 
dostępności infrastruktury szerokopasmowej w Wielkopolsce. Co ważne, jest ona widoczna 
zwłaszcza przy wyższych przepustowościach sieci dostępowych, które są coraz bardziej 
pożądane przez finalnych odbiorców. Potwierdzeniem mogą być wartości WPUS, które dla 
usług o najniższej przepustowości zmniejszyły się w ciągu roku o 1 p.p., podczas gdy dla 
wyższych wzrosły. W zasięgu konsumentów zamieszkujących określone gospodarstwa 
domowe pojawia się też coraz więcej możliwości wyboru pomiędzy różnymi usługodawcami, 
czego przejawem może być wzrost wartości WPUS 30 Mbps – w porównaniu do 2014 roku 
wzrosła ona o 3 p.p. (stanowi to około 75% wartości wyjściowej wskaźnika). Oczywiście 
dostęp do internetu o najwyższej przepustowości jest ograniczony przestrzennie 
i skoncentrowany przede wszystkim w dużych miejscowościach (zwłaszcza w aglomeracji 

                                                      
52 Narodowy Plan Szerokopasmowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2014. 
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poznańskiej). Świadczą o tym wartości WZDI, które dla przepustowości >= 2 Mb/s przyjmują 
wartości dwu-, a nawet czterokrotnie większe niż dla wyższych przepustowości. 

 

Tabela 3. Wska źnik Dost ępno ści Infrastruktury Szerokopasmowej WDIS w województw ie 
wielkopolskim w latach 2014-2015 

Wskaźnik 2014 2015 

WDIS 2 Mbps 69% 71% 

WDIS 30 Mbps 35% 43% 

WDIS 100 Mbps 16% 28% 

Źródło: UKE, 2015 
 

Tabela 4. Wska źnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi WPUS w woj ewództwie 
wielkopolskim w latach 2014-2015 

Wskaźnik 2014 2015 

WPUS 2 Mbps 32% 31% 

WPUS 30 Mbps 5% 8% 

WPUS 100 Mbps 2% 3% 

Źródło: UKE, 2015 
 

Tabela 5. Wska źnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej WKIS  w województwie 
wielkopolskim w latach 2014-2015 

Wskaźnik 2014 2015 

WKIS 2 Mbps 17% 29% 

WKIS 30 Mbps 8% 14% 

WKIS 100 Mbps 2% 3% 

Źródło: UKE, 2015 
 

Tabela 6. Wska źnik Zrównowa żonej Dost ępno ści Infrastruktury Szerokopasmowej WZDI 
w województwie wielkopolskim w latach 2014-2015 

Wskaźnik 2014 2015 

WZDI 2 Mbps 59% 60% 

WZDI 30 Mbps 22% 28% 

WZDI 100 Mbps 9% 15% 

Źródło: UKE, 2015 
 

Analiza danych prezentowanych na poziomie powiatów i gmin jest szczególnie istotna 
w kontekście odpowiedzialnego planowania rozwoju sieci teleinformatycznej. Działania takie, 
aby były skuteczne, wymagają precyzyjnego określenia obszarów, gdzie występują 
największe niedostatki w wyposażeniu w infrastrukturę dostępową, w tym przypadku 
szerokopasmowego internetu. W tabeli 7 zamieszczono wykaz powiatów Wielkopolski 
charakteryzujących się najwyższymi i najniższymi wartościami poszczególnych wskaźników. 
Jak widać w prezentowanym zestawieniu, relatywnie najlepsza sytuacja pod względem 
dostępności infrastruktury szerokopasmowej w 2015 roku występowała w największych 
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miastach powiatowych. Niezależnie od poziomu przepustowości miasta te wyróżniają się na 
tle regionu i innych powiatów. Uwaga inwestycyjna w kolejnych projektach powinna zostać 
zatem skupiona raczej na obszarach będących „białymi plamami”. 

 

Tabela 7. Powiaty województwa wielkopolskiego o naj słabszej i najlepszej dost ępno ści 
infrastruktury szerokopasmowej w 2015 roku 

Rodzaj 
wska źnika 

Powiaty o najsłabszej dost ępno ści 
(„białe plamy”) Powiaty o najlepszej dost ępno ści 

Wskaźnik Dost ępno ści Infrastruktury Szerokopasmowej 

WDIS 2 Mbps kolski, leszczyński, międzychodzki, 
słupecki, szamotulski, turecki 

jarociński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, 
pilski, rawicki 

WDIS  30 Mbps kaliski, kolski, międzychodzki, obornicki, 
słupecki, turecki 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, pilski, m. 
Poznań, rawicki 

WDIS 100 Mbps grodziski, kaliski, kolski, krotoszyński, 
międzychodzki, słupecki m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań 

Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi 

WPUS 2 Mbps gostyński, kolski, leszczyński, 
międzychodzki, nowotomyski, szamotulski m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań 

WPUS 30 Mbps 
kaliski, kolski, koniński, kościański, 

międzychodzki, nowotomyski, szamotulski, 
turecki 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, ostrowski, 
m. Poznań 

WPUS 100 Mbps  chodzieski, kaliski, m. Kalisz, kolski, 
kościański, pleszewski 

kępiński, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań, 
poznański 

Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej 

WKIS 2 Mbps grodziski, kaliski, kolski, krotoszyński, 
międzychodzki, nowotomyski, słupecki 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. 
Poznań, wągrowiecki, złotowski 

WKIS 30 Mbps 
czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, 

kościański, krotoszyński, międzychodzki, 
nowotomyski, pleszewski, szamotulski 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań 

WKIS 100 Mbps  
chodzieski, jarociński, kaliski, 

nowotomyski, pleszewski, średzki, 
złotowski 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno 

Wskaźnik Zrównowa żonej Dost ępności Infrastruktury 

WZDI 2 Mbps kolski, leszczyński, międzychodzki, 
słupecki, szamotulski, turecki 

jarociński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, 
pilski, rawicki 

WZDI 30 Mbps kaliski, kolski, koniński, międzychodzki, 
obornicki, słupecki, turecki 

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. 
Poznań, pilski, rawicki 

WZDI 100 Mbps  kaliski, kolski, krotoszyński, 
międzychodzki, nowotomyski, turecki m. Kalisz, m. Leszno, m. Poznań 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKE, 2015 
 

Dodatkowo na poziomie gmin obliczony został Wskaźnik Dostępności Usług 
Szerokopasmowych (WDUS), wyznaczany w oparciu o cztery składowe wskaźniki53 przy 
zastosowaniu równych wag (każdy 0,25). Prezentacja graficzna wartości WDUS dla 

                                                      
53 Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS), Wskaźnik Penetracji Usługami 
Szerokopasmowymi (WPUS), Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKIS) i Wskaźnik 
Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WZDI). 
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poszczególnych poziomów przepustowości znajduje się na rysunkach 4-6. Wynika z nich 
generalna zasada, że niezależnie od przyjętego poziomu przepustowości internetu 
szerokopasmowego jego ogólna dostępność skupia się w większych miejscowościach, 
siedzibach gmin, z reguły w miastach. Deficytowe są obszary peryferyjne, zarówno w obrębie 
gmin, jak też poszczególnych regionów, zwłaszcza we wschodniej i północno-zachodniej 
części województwa. Dostępność usług szerokopasmowych zmniejsza się także wraz ze 
wzrostem przyjętego poziomu przepustowości. Na szczególną uwagę zasługuje nie tyle 
aglomeracja poznańska, w oczywisty sposób osiągająca bardzo wysokie wartości 
wskaźników, co gminy położone w północnej części Wielkopolski (np. subregion pilski). 
Osiągają one stosunkowo wysokie wartości wskaźników dostępności, choć są terenami, 
które charakteryzuje dużo niższe niż aglomerację poznańską zaludnienie czy aktywność 
gospodarcza. Jest to zatem obszar, który mimo peryferyjności może pochwalić się relatywnie 
dobrymi wynikami i zasługuje na zainteresowanie jako źródło informacji o „dobrych 
praktykach”. Obserwacja pokrywa się z opiniami ekspertów uczestniczących w wywiadach. 

 

Rysunek 4. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych w województwie wielkopols kim 
dla przepustowo ści >= 2 Mb/s w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKE, 31.12.2015 
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Rysunek 5. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych w województwie wielkopols kim 
dla przepustowo ści >= 30 Mb/s w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKE, 31.12.2015 

 

Rysunek 6. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych w województwie wielkopols kim 
dla przepustowo ści >= 100 Mb/s w 2015 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKE, 31.12.2015 
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Zagadnienie dostępności usług szerokopasmowych zostało także poddane analizie 
z uwzględnieniem liczby ludności i powierzchni województwa objętych poszczególnymi 
rodzajami zasięgów. Podobnie jak w przypadku wcześniej prowadzonych i przywoływanych 
w ramach raportu diagnoz województwa wielkopolskiego należy zauważyć, że im niższy 
poziom przepustowości, tym większą powierzchnię regionu on obejmuje (por. wykresy 5-7). 
Ponownie można wskazać, że niewielka powierzchnia, na której występuje relatywnie lepsza 
dostępność poszczególnych rodzajów usług szerokopasmowych, zamieszkiwana jest przez 
względnie wysoki odsetek ludności regionu. Sugeruje to, że inwestycje infrastrukturalne 
koncentrowały się głównie w większych ośrodkach miejskich. 

 

Wykres 5. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych dla przepustowo ści ≥ 2 Mb/s 
według udziału ludno ści i powierzchni województwa wielkopolskiego w 2015  roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UKE, 2015 

 

Wykres 6. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych dla przepustowo ści ≥ 30 Mb/s 
według udziału ludno ści i powierzchni województwa wielkopolskiego w 2015  roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UKE, 2015 
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Wykres 7. Wska źnik Dost ępno ści Usług Szerokopasmowych dla przepustowo ści ≥ 100 Mb/s 
według udziału ludno ści i powierzchni województwa wielkopolskiego w 2015  roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UKE, 2015 

 

Zróżnicowanie poziomu dostępu do internetu i rozwoju sieci wynika z istnienia wielu 
barier, jakimi są m.in. rozproszenie sieci osadniczej czy pojedynczych skupisk domów. 
Zdaniem ekspertów uczestniczących w badaniu szczególnie istotną barierą, którą napotykają 
operatorzy zapewniający dostęp do internetu, jest wysokość opłat, jaką trzeba ponosić 
w związku z prowadzeniem prac infrastrukturalnych, zwłaszcza opłat za umieszczenie 
infrastruktury w pasie drogowym. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji 
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości opłat jest kluczowym 
problemem i wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi i operatorami. Jak 
wynika z rozmów przeprowadzonych z operatorami, nawet dofinansowanie z zewnątrz nie 
zapewnia oczekiwanej przez operatorów stopy zwrotu. Przedstawiciele Ministerstwa 
Cyfryzacji wskazali, że znają bariery (nie tylko wysokość opłat) i starają się je po kolei 
neutralizować. Przykładem była tzw. Megaustawa, czyli Ustawa o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych z 2010 roku, która określała regulacje usprawniające proces 
inwestycyjny w telekomunikacji oraz sprzyjające rozwojowi konkurencji na rynku 
telekomunikacyjnym. Ponadto określała ona szereg rozwiązań pozwalających na aktywną 
działalność samorządów w zakresie telekomunikacji oraz wprowadzania rozwiązań 
teleinformatycznych54. 

 

3.3. Dost ęp fizyczny do sieci za pomoc ą telefonii komórkowej 

Ze względu na oferowanie mieszkańcom regionu możliwości korzystania z usług 
internetu szerokopasmowego obok rozwoju infrastruktury równie istotny jest rozwój oferty 
operatorów telefonii komórkowej. Jak pokazują prezentowane poniżej mapy, dostępność 
w standardzie LTE (4G) jest co do zasady podobna, jak w przypadku wcześniej opisywanych 

                                                      
54 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675 z późniejszymi zmianami). 
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aspektów dostępności internetu szerokopasmowego określanego zestawem wskaźników. 
Wynika z tego, że poza ogólnie korzystną sytuacją w aglomeracji poznańskiej generalnie 
w lepszej sytuacji pod tym względem znajdowali się mieszkańcy miast, wokół których 
rozciągają się obszary dostępu do internetu w technologii LTE. Najbardziej rozwinięta sieć 
dostępu występuje przy tym w przypadku oferty sieci Play, która pokrywa zasięgiem internetu 
LTE relatywnie największy obszar. Internet w tej technologii w sieci Plus jest natomiast 
oferowany w większej liczbie miast, choć zasięg LTE obejmuje mniejszy obszar – są to 
tereny ograniczone małymi promieniami, roztaczające się wokół miejscowości powiatowych. 
Podobny zasięg oferowanego internetu LTE cechuje także ofertę sieci Orange i T-Mobile. 

 

Rysunek 7. Mapy zasi ęgu internetu operatorów telefonii komórkowej w woje wództwie 
wielkopolskim 

Internet 2G Internet 3G Internet 4G 

 

T-Mobile 
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Orange 

 
Orange 

 
Orange 

brak danych brak danych 

 
Play 

Źródło: Dane operatorów telefonii komórkowej – stan na dzień 31.03.2017 r. 
 

Szybki dostęp do internetu jest warunkowany m.in. poziomem rozwoju sieci 
dostępowej telefonii komórkowej. W województwie wielkopolskim praktycznie nie funkcjonuje 
już zasięg technologii GSM (2G), który jest oferowany jedynie przez sieć Orange. Pozostałe 
sieci bazują na dwóch technologiach, w ramach których łącznie jest do dyspozycji ponad 250 
tysięcy punktów adresowych z dostępem do internetu, większość (około 70%) w technologii 
3G (por. tabela 8). W obydwu technologiach dominują główni ogólnopolscy operatorzy. 
W przypadku technologii 4G trzeba także zwrócić uwagę na operatora Aero2, który obecnie 
świadczy usługi w technologii 4G. 

Obecnie punkty adresowe z dostępem do poszczególnych technologii dla 
mieszkańców zlokalizowane są w 4 878 miejscowościach (92% wszystkich miejscowości 
w regionie), w większości z możliwym zasięgiem LTE, a więc dostępem do internetu 
szerokopasmowego mogącego stanowić alternatywę wobec łączy światłowodowych. Co 
warte podkreślenia, w połowie miejscowości województwa wielkopolskiego najlepszym 
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testowanym rodzajem dostępu do internetu był zasięg w technologii 4G (LTE), a w niewiele 
mniejszej ich liczbie zasięg 3G (por. tabela 9). 

 

Tabela 8. Liczba punktów adresowych z dost ępem do internetu wykazanych przez 
przedsi ębiorców telekomunikacyjnych z podziałem na rodzaj t echnologii w Wielkopolsce 

Nazwa przedsi ębiorstwa telekomunikacyjnego Technologia Liczba punktów 
adresowych 55 

Orange Polska S.A. 4G 39 762 

P4 Sp. z o.o. 4G 27 048 

T-MOBILE POLSKA S.A. 4G 4974 

Aero 2 Sp. z o.o. 4G 2618 

MULTIMEDIA POLSKA S.A. 4G 9 

SAT-FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 4G 2 

SFERIA S.A. 4G 1 

ŁĄCZNY ZASIĘG 4G 74 414 

Polkomtel 3G 72 034 

T-MOBILE POLSKA S.A. 3G 50 129 

P4 Sp. z o.o. 3G 33 587 

Orange Polska S.A. 3G 22 474 

NETIA S.A. 3G 1829 

MULTIMEDIA POLSKA S.A. 3G 856 

Nordisk Polska Sp. Z O.O. 3G 144 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „WINOGRADY” w Poznaniu 3G 27 

Aero 2 Sp. z o.o. 3G 19 

ŁĄCZNY ZASIĘG 3G 181 099 

Orange Polska S.A. 2G 519 

ŁĄCZNY ZASIĘG 2G 519 

Źródło: Dane UKE opracowane na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE (stan na 31.12.2015) 

 

Tabela 9. Dost ęp miejscowo ści w województwie wielkopolskim do technologii LTE (4G), UMTS 
(3G) i GSM (2G) 

Technologia 
Liczba miejscowo ści podstawowych 

z najlepszym dost ępem do internetu w 
konkretnej technologii  

2G 5 

3G 2 270 

4G 2 603 

Suma 4 878 

Źródło: Dane UKE opracowane na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE (stan na 31.12.2015) 

                                                      
55 Jako punkt adresowy należy rozumieć konkretny budynek, bez uwzględnienia liczby mieszkań. 
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3.4. Lokalizacja hotspotów na terenie województwa w ielkopolskiego 

Dysproporcje w rozwoju infrastruktury ujawniają się także w przypadku rozmieszczenia 
hotspotów, czyli otwartych punktów dostępu, umożliwiających połączenie z internetem, 
najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi (por. rysunek 8). 
Z jednej strony można wskazać Poznań, który dysponuje największą liczbą tego rodzaju 
punktów dostępu, m.in. dzięki działalności dynamicznego operatora, jakim jest INEA S.A. 
W przypadku pozostałych powiatów, gdzie samorząd zdecydował się na inwestycje w tego 
rodzaju infrastrukturę, zagęszczenie hot-spotów skupia się w dwóch obszarach: 

• północno-zachodniej części województwa – powiaty czarnkowsko-trzcianecki, pilski, 
wągrowiecki, obornicki i nowotomyski; 

• południowo-wschodniej części województwa – powiaty gostyński, jarociński, koniński, 
pleszewski i śremski. 

Poza wyróżniającym się pod względem liczby punktów dostępu Poznaniem warto zwrócić 
uwagę również na powiat jarociński, w którym względnie duża liczba hotspotów związana 
była z wdrażaniem strategii cyfryzacji szkół. 

 

Rysunek 8. Lokalizacja hotspotów na terenie wojewód ztwa wielkopolskiego w 2017 roku 

 
Źródło: UKE 

 

3.5. Podsumowanie 

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Wielkopolsce, podobnie zresztą, jak 
i w całym kraju, mimo że rozpoczął się na początku XXI wieku, prawdziwego przyspieszenia 
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nabrał dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków unijnych dostępnych 
w perspektywie finansowej 2007-2013. Jednak nawet przeznaczenie na inwestycje środków 
o niespotykanej dotychczas skali nie spowodowało całkowitego usunięcia istniejących 
braków. W dalszym ciągu istnieją bowiem tzw. białe plamy. Dotyczą one przede wszystkim 
obszarów wiejskich i peryferyjnych. Wiąże się z nimi problem „ostatniej mili”, który jest typowy 
dla rozległego obszarowo województwa wielkopolskiego, gdzie często oddalone od dróg czy 
większych skupisk ludzkich domy są pozbawione możliwości podłączenia do infrastruktury 
szerokopasmowej. Definiowanie „białych plam” powinno zatem uwzględniać również i ten 
aspekt, nie ograniczając się do poziomu gminy czy powiatu, ale sięgając do konkretnych 
punktów adresowych. 

Jak już wspomniano, Wielkopolska dzięki środkom unijnym oraz unikalnej w skali kraju 
koncepcji wdrażania projektów infrastrukturalnych opartych na kooperacji samorządu 
i operatora prywatnego (zbliżonej do partnerstwa publiczno-prywatnego), jak również 
istnieniu silnych podmiotów branżowych, dokonała szeroko zakrojonych inwestycji w tym 
zakresie. Niestety nie zawsze udało się doprowadzić do integracji istniejących i powstających 
w różnych częściach województwa systemów teleinformatycznych. 

Traktując dostęp do infrastruktury jako bazę do późniejszego kształtowania 
świadomości i umiejętności społecznych dotyczących korzystania z dostępnych e-usług, czy 
to świadczonych w domenie publicznej, czy to oferowanych w ramach usług komercyjnych, 
należy uwzględnić faktyczną dostępność usług szerokopasmowych. Mimo że Wielkopolska 
zajmuje w skali kraju przedostatnią pozycję pod względem dostępności internetu 
szerokopasmowego (91,0% gospodarstw domowych ma do niego dostęp), to jednak trzeba 
zaznaczyć, że różnice pomiędzy poszczególnymi województwami są niewielkie (wartości 
wskaźnika wynoszą od 90,3% w województwie zachodniopomorskim do 95,0% 
w województwie podlaskim). Dodatkowo na taką pozycję Wielkopolski wpływa także jej 
rozciągłość przestrzenna, z relatywnie dużym odsetkiem trudno dostępnych obszarów 
o niskiej gęstości zaludnienia. Co ciekawe, w przypadku Wielkopolski pozytywne zmiany były 
szczególnie widoczne przy wyższych przepustowościach sieci dostępowych, które są coraz 
bardziej pożądane przez finalnych odbiorców. 

Kompleksowego obrazu potencjału Wielkopolski dostarcza dokonana analiza WDUS 
wyliczonego dla różnych poziomów przepustowości, który bazuje nie tylko na dostępności 
infrastruktury, ale także na świadczonych w oparciu o nią usługach. Wynika z nich generalna 
zasada, że niezależnie od przyjętego poziomu przepustowości internetu szerokopasmowego 
jego ogólna dostępność skupia się w większych miejscowościach, siedzibach gmin, z reguły 
w miastach. Deficytowe są obszary peryferyjne, tak w obrębie gmin, jak i z perspektywy 
regionu (zwłaszcza jego zachodnia i północno-zachodnia część). Dostępność usług 
szerokopasmowych zmniejsza się także wraz ze wzrostem przyjętego poziomu 
przepustowości, co nie wyklucza wcześniej wskazanej obserwacji wskazującej na rozwój 
sieci dostępowych wyższych przepustowości. 

Pomimo sukcesu projektu WSS, zaangażowania władz, operatorów czy instytucji 
naukowych w przypadku żadnego obszaru ani regionu województwa wielkopolskiego nie 
można uznać, że dostęp do internetu czy wykorzystanie ICT są na wystarczającym poziomie. 
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4. Analiza dost ępności technologii informacyjno-komunikacyjnych dla 
społecze ństwa 

 

4.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospo darstwach domowych 

Przeprowadzone w tym rozdziale analizy obejmują następujące zagadnienia: 

• wyposażenie gospodarstw domowych w komputery osobiste oraz dostęp do 
internetu, 

• rodzaje wykorzystywanych łączy internetowych, 
• cele korzystania z ICT. 

SI funkcjonuje w oparciu o umiejętności posługiwania się informacjami pozyskiwanymi 
przy zastosowaniu narzędzi ICT. Z uwagi na ich znaczenie kluczowe w tym kontekście jest 
zatem określenie dostępności sprzętu komputerowego do osobistego użytku. Jak widać na 
wykresie 8, większość gospodarstw domowych posiadało dostęp do tego rodzaju urządzeń. 
Odsetek wielkopolskich gospodarstw wyposażonych w komputer kształtował się na poziomie 
zbliżonym do średniej krajowej, choć jeszcze kilka lat temu był on o kilka p.p. wyższy niż 
w kraju. Oznacza to, że Wielkopolska relatywnie wcześnie rozpoczęła działania zmierzające 
do szeroko rozumianego rozwoju SI. Pozostałe regiony dopiero w ostatnim czasie nadrobiły 
istniejące pod tym względem zaległości, co sprawiło, że średnia krajowa zrównała się 
z wartościami wskaźnika dotyczącymi województwa wielkopolskiego. 

 

Wykres 8. Odsetek gospodarstw domowych wyposa żonych w komputer osobisty 
w Wielkopolsce i Polsce w latach 2003-2015 [%]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery osobiste szedł w parze 
z dostępnością internetu. Niemal jednakowy odsetek gospodarstw domowych posiadał 
bowiem sprzęt komputerowy podłączony do internetu. Trzeba również wskazać, że 
jakkolwiek w ostatnich kilku latach udział gospodarstw posiadających komputer w ogólnej ich 
liczbie zmieniał się nieznacznie, to odsetek gospodarstw posiadających dostęp do internetu 
od lat 2009-2010 ulegał corocznie znacznemu wzrostowi. Co ważne, w większości był to przy 
tym internet szerokopasmowy (por. wykres9). Było to więc zapewne efektem skutecznej 
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interwencji publicznej na poziomie regionu, zmierzającej do rozwoju sieci dostępowej. 
Wskaźniki krajowe w ostatnich kilku latach ponownie zrównały się z tymi dotyczącymi 
Wielkopolski, co znów świadczy o relatywnie wcześniejszym niż w innych regionach podjęciu 
działań zmierzających do zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych. 

 

Wykres 9. Odsetek gospodarstw domowych wyposa żonych w komputer osobisty z dost ępem do 
internetu w Wielkopolsce i Polsce w latach 2003-201 5 [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W Wielkopolsce 6 na 10 gospodarstw domowych (61%) posiadało dostęp do internetu 
szerokopasmowego za pomocą łącza stacjonarnego, a co trzecie (34%) korzystało 
z szerokopasmowych łączy mobilnych. Pozostałe rodzaje łączy internetowych (głównie 
wąskopasmowych mobilnych i stacjonarnych) miały niewielkie znaczenie (por. wykres 10). 

 

Wykres 10. Rodzaje poł ączeń internetowych w gospodarstwach domowych w Wielkopo lsce 
i Polsce w 2016 roku [%]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS – Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych 

w gospodarstwach domowych (2016) 
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Dostęp do narzędzi umożliwiających korzystanie z technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych jest, obok rozwoju szeroko rozumianych usług związanych 
z udostępnianiem informacji, warunkiem niezbędnym do rozwoju SI. W przypadku 
Wielkopolski sytuacja pod tym względem prezentuje się na tle kraju relatywnie lepiej. 
Świadczy o tym m.in. odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer oraz 
mających dostęp do internetu, który w Wielkopolsce kształtował się na poziomie wyższym 
(w 2016 r. o 2 p.p.) niż w kraju. Jeśli chodzi o dostępność internetu (rodzaj łączy), to jest to 
przede wszystkim łączność szerokopasmowa, mobilna lub stacjonarna (por. wykres 11). 
W Wielkopolsce, w porównaniu ze średnią krajową, korzystał z tego typu łączy nieznacznie 
większy odsetek gospodarstw domowych. 

 

Wykres 11. Rodzaje poł ączeń internetowych w gospodarstwach domowych w Wielkopo lsce 
i Polsce w 2016 roku [%]  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych 
w gospodarstwach domowych (2016) 

 

Wykres 12. Sposób ł ączenia si ę z internetem w gospodarstwach domowych w województ wie 
wielkopolskim w 2015 roku  

 
Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 – możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi 
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w największym stopniu w swoim gospodarstwie domowym łączą się z internetem za pomocą 
łącza operatora telefonii stacjonarnej (30,1% wskazań). W dalszej kolejności jest to dostęp 
poprzez telewizję kablową (28%) lub inne stałe, lokalne łącza (28,7%). W mniejszym stopniu 
wykorzystywane są w domach łącza sieci komórkowych (por. wykres 12). 

Analiza dotycząca dostępności internetu byłaby niepełna, bez uwzględnienia 
znaczenia telefonów komórkowych, których obecne możliwości i idące za nimi 
funkcjonalności wykroczyły już dawno poza pierwotną podstawową funkcję, jaką było jedynie 
wykonywanie połączeń telefonicznych. Współczesne modele telefonów (smartfony) posiadają 
szeroki wachlarz zastosowań, w tym dostęp do internetu. Jak wynika z wykresu 13, około 
96% gospodarstw domowych posiadało w 2015 roku dostęp do telefonów komórkowych, 
wśród których 48% stanowiły smartfony. 

 

Wykres 13. Odsetek gospodarstw domowych wyposa żonych w telefon komórkowy 
w Wielkopolsce i Polsce w latach 2007-2015 [%] 

 
Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych 
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W ramach Diagnozy Społecznej, według danych z ostatniej edycji badania (z 2015 
roku), spytano również respondentów o rodzaje urządzeń mobilnych wykorzystywanych do 
łączenia z internetem (smartfon lub tablet). Blisko połowa badanych wskazała, że nie 
wykorzystuje urządzeń mobilnych do tego celu (por. wykres 15). Wśród wykorzystujących 
tego typu urządzenia odsetek osób, które wykorzystywały sieć Wi-Fi w niewielkim stopniu 
przeważał nad udziałem osób korzystających z pakietu danych swojej sieci komórkowej 
(29,3% do 22,3%). Wyniki dotyczące mieszkańców województwa wielkopolskiego były przy 
tym bliskie średniej dla Polski. Warto wskazać, że więcej osób, względem mieszkańców 
Polski, korzystało w województwie wielkopolskim jedynie z połączeń Wi-Fi (o 2 p.p.). Może to 
być efektem relatywnie lepszej dostępności tego rodzaju infrastruktury, co umożliwiło 
mieszkańcom Wielkopolski łączenie się z internetem, np. w przestrzeni publicznej. 

 

Wykres 15. Korzystanie za pomoc ą telefonu komórkowego lub tabletu z przegl ądarki lub innych 
aplikacji internetowych poza domem przez mieszka ńców Wielkopolski w 2015 roku 

 
Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 
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respondentów, zadeklarowało, że wykorzystywało komputer do pisania programów 
komputerowych. Należy podkreślić, że mieszkańcy województwa wielkopolskiego wykonywali 
te czynności nieznacznie częściej niż mieszkańcy Polski ogółem. 

 

Wykres 16. Cel korzystania z internetu – % populacj i dorosłych (16-74 lat) w Wielkopolsce 
i Polsce w 2016 roku  
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Uczestnicy badania zadeklarowali, że w ostatnim tygodniu korzystali z internetu 
średnio 10,70 godziny – średnia dla Polski wyniosła 10,97 godziny. Jeśli wyniki te zostaną 
odniesione do liczby godzin spędzonych przy komputerze (13,68 dla Wielkopolski i 13,44 dla 
Polski), wówczas można pośrednio uzyskać informację na temat znaczenia, jakie dostęp do 
internetu odgrywa w codzienności Polaków i tego znaczenia w kontekście korzystania 
z urządzeń teleinformatycznych. Około 80% czasu spędzanego przy komputerach było 
związane z korzystaniem z internetu. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego poproszeni 
zostali także o wskazanie czynności, jakie wykonywali podczas korzystania z internetu. 
Wśród nich najczęściej wskazywano (por. wykres 18): korzystanie z poczty elektronicznej 
(61,1%), z serwisu Facebook (40,9%), z serwisu internetowego swojego banku (41,5%), 
z komunikatorów tekstowych (29,1%), a także słuchanie muzyki lub radia (28,4%). 
Najrzadziej respondenci tworzyli i publikowali swoje treści w sieci, tj. grafiki, teksty, płacili za 
dostęp do treści w internecie lub dokonywali zakupów produktów bądź usług zagranicznych. 
Tendencje wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego były przy tym zbieżne 
z wynikami dla ogółu Polaków. 

 

Wykres 18. Czynno ści realizowane podczas korzystania z internetu prze z mieszka ńców 
województwa wielkopolskiego– czynno ści zwi ązane ze sp ędzaniem czasu wolnego w 2015 
roku 

 
Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 
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W przypadku czynności związanych z aktywnością zawodową (pracą, podnoszeniem 
kwalifikacji, szukaniem zatrudnienia) respondenci badania wskazali, że internet najczęściej 
wykorzystywali do zbierania materiałów potrzebnych do nauki i pracy – 30,5% respondentów 
postąpiło tak choć raz w ostatnim tygodniu, a 32,1% kiedykolwiek (por. wykres 19). 
W mniejszym stopniu respondenci korzystali w domu z internetu i poczty elektronicznej 
w celach zawodowych oraz do szukania i wysyłania ofert pracy. Najrzadziej mieszkańcy 
województwa wielkopolskiego korzystali z oferty szkoleń i kursów przez internet. Tendencje 
wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego były zbieżne z wynikami dla ogółu 
Polaków. 

 

Wykres 19. Czynno ści realizowane podczas korzystania z internetu prze z mieszka ńców 
województwa wielkopolskiego – czynno ści zwi ązane z aktywno ścią zawodow ą w 2015 roku 

 
Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 
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wyliczonego na podstawie oferty czterech głównych operatorów (Multimedia, INEA S.A, 
Orange i Plus). Zgodnie z nimi średni abonament za dostęp do usług internetu 
szerokopasmowego o przepustowości do 100 Mb/s wynosił 46,15 zł, z kolei dla 
przepustowości >100 Mb/s – 56,15 zł. Biorąc pod uwagę wielkość kwoty pozostającej do 
dyspozycji, można przyjąć, że średnie koszty abonamentu pozostawały w zasięgu możliwości 
konsumentów z Wielkopolski. Taka ocena jest tym bardziej uzasadniona, że część pieniędzy 
przeznaczanych na koszty łączności zawierała już koszty użytkowania internetu (np. 
mobilnego), co powoduje, że poprzez uwzględnienie części już ponoszonych kosztów 
ewentualne dodatkowe nakłady na internet szerokopasmowy mogłyby być mniejsze niż 
średni koszt abonamentu. 

 

Tabela 10. Dochód rozporz ądzalny według województw w 2015 roku 

Województwo 

Przeci ętny 
miesi ęczny 

dochód 
rozporz ądzalny na 

1 osob ę [zł] 

Wydatki – 
ogółem na 
osob ę [zł] 

Kwota wolna 
do 

dyspozycji 
[zł] 

Wydatki – 
łącznie na 
osob ę [zł] 

MAZOWIECKIE 1 756,15 1 370,71 385,44 63,86 

DOLNOŚLĄSKIE 1 471,84 1 178,66 293,18 60,34 

ZACHODNIOPOMORSKIE 1 426,85 1 106,62 320,23 62,33 

ŚLĄSKIE 1 420,54 1 136,42 284,12 56,48 

LUBUSKIE 1 419,58 1 118,30 301,28 57,83 

POMORSKIE 1 380,92 1 058,53 322,39 57,62 

ŁÓDZKIE 1 362,03 1 146,23 215,80 54,10 

MAŁOPOLSKIE 1 305,45 985,77 319,68 50,39 

OPOLSKIE 1 288,74 1 102,99 185,75 51,75 

WIELKOPOLSKIE 1 287,79 959,20 328,59 52,93 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 280,51 904,91 375,60 53,18 

PODLASKIE 1 257,93 1 003,43 254,50 50,38 

KUJAWSKO-POMORSKIE 1 245,69 1 022,54 223,15 52,48 

LUBELSKIE 1 226,74 971,28 255,46 47,74 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 202,80 903,17 299,63 42,84 

PODKARPACKIE 1 081,64 922,32 159,32 43,70 

Źródło: GUS 
 

4.2. Podsumowanie 

Dokonane wcześniej podsumowanie dotyczące dostępu do infrastruktury razem 
z przeprowadzonymi w niniejszym rozdziale analizami dostępności społeczeństwa do ICT, 
pozwoliło na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu stanu rozwoju SI w Wielkopolsce. 
Trzeba przy tym podkreślić, że z analizowanych danych wyraźnie widać, że województwo 
wielkopolskie wcześniej niż inne regiony Polski rozpoczęło działania na rzecz rozwoju SI. 
Choć obecnie wskaźniki regionalne odpowiadają średniej krajowej, to jednak ich wartości 
zrównały się w ostatnich latach w efekcie skokowego postępu w innych regionach, podczas 
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gdy Wielkopolska cechowała się bardziej zrównoważonym, a jednocześnie trwałym 
rozwojem. 

Analizowane dane ujawniły szereg prawidłowości związanych z wykorzystaniem ICT. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że wyposażenie gospodarstw domowych w komputery 
osobiste rosło z roku na rok, to samo dotyczy zresztą dostępu do internetu 
szerokopasmowego. Jest to w dużej mierze pochodna rosnącej zamożności społeczeństwa 
oraz coraz powszechniejszej dostępności (w tym cenowej) sprzętu komputerowego. 
Zwiększająca się dostępność łączy internetowych jest natomiast przede wszystkim efektem 
działań prowadzonych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Komputery osobiste są 
obecnie tylko jednym z rodzajów urządzeń, za pomocą których można się łączyć 
z internetem. Innym narzędziem są smartfony będące na wyposażeniu niemal wszystkich 
gospodarstw domowych. To właśnie smartfony, poza komputerem, są najpowszechniej 
stosowanym urządzeniem do łączenia z internetem – wykorzystuje je do tego celu około 
połowa właścicieli. 

Podstawowy cel korzystania z internetu to uzyskiwanie dostępu do informacji, 
komunikowanie się z otoczeniem, korzystanie z coraz powszechniej dostępnych usług 
bankowości mobilnej czy szukanie informacji na temat zdrowia. Generalnie spektrum 
użyteczności internetu odnosi się do różnych aspektów życia codziennego. Internet był przy 
tym wykorzystywany do wykonywania obowiązków zawodowych (np. odbierania/wysyłania 
poczty elektronicznej, obsługi edytora tekstów czy prezentacji, korzystania z arkuszy 
kalkulacyjnych), ale również do zaspokajania potrzeb związanych z czasem wolnym (oprócz 
komunikacji elektronicznej dotyczy to chociażby korzystania z serwisów społecznościowych 
czy robienia zakupów w sklepach internetowych lub na portalach aukcyjnych). 

Badanie Diagnoza Społeczna przywoływane w ramach niniejszego opracowania 
ujawniło również, że dostęp do internetu jest niezbędną funkcjonalnością sprzętu 
komputerowego – korzystanie z internetu zajmowało bowiem około 80% czasu spędzanego 
przy komputerze. Co prawda mieszkańcy Wielkopolski spędzają w porównaniu 
z mieszkańcami Polski mniej czasu korzystając z internetu podczas użytkowania komputera 
(około 78% wobec 81% w Polsce). Co ważne, poziom zamożności mieszkańców 
Wielkopolski określany za pomocą wysokości dochodu rozporządzalnego, umożliwiał 
pokrywanie kosztów usług internetu szerokopasmowego dostępnych na rynku. Z danych 
statystycznych wynika, że przeciętny mieszkaniec Wielkopolski posiadał do swojej dyspozycji 
miesięcznie kwotę wolną w wysokości 328 zł. Świadczy to o tym, że zakup abonamentu za 
dostęp do usług internetu szerokopasmowego – którego średnia cena dla przepustowości do 
100 Mb/s wynosiła 46,15 zł, z kolei dla przepustowości >100 mb/s – 56,15 zł – pozostaje 
w zasięgu finansowym konsumentów z Wielkopolski. 
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5. Ocena stopnia wykorzystania technologii informat ycznych w ramach 
usług publicznych i komercyjnych 

 

5.1. Wielkopolskie urz ędy a rozwój teleinformatyczny na tle innych 
województw 

Jednym z istotnych przejawów SI jest poziom, na jakim szeroko rozumiane e-usługi 
czy elektroniczne kanały komunikacji są stosowane w codziennej praktyce. Rozpatrując tę 
kwestię, należy zwrócić uwagę na gotowość JST do prowadzenia działań na rzecz rozwoju 
informatyzacji i cyfryzacji urzędów, przejawiającą się m.in. przygotowaniem odpowiednich 
dokumentów. Zgodnie z raportem opracowanym na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji57 
województwo wielkopolskie charakteryzowało się w 2015 roku jedną z najniższych wartości 
wskaźnika (por. wykres 20) obrazującego posiadanie przez urzędy strategii, planów lub 
programów z zakresu rozwoju teleinformatycznego (cyfryzacji lub informatyzacji). Co prawda 
samo posiadanie dokumentu strategicznego nie przesądza o rozwoju teleinformatycznym, 
ponieważ możliwy jest on również bez stosownego dokumentu planistycznego, jest to jednak 
jeden ze wskaźników pokazujących nastawienie władz administracji do kwestii procesów 
cyfryzacyjnych. 

 

Wykres 20. Odsetek urz ędów posiadaj ących dokument strategiczny (strategia, plan, progra m) 
z zakresu rozwoju teleinformatycznego (cyfryzacji l ub informatyzacji) według województw – 
porównanie danych za lata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

                                                      
57 Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Innym wskaźnikiem obrazującym nastawienie władz do cyfryzacji administracji 
publicznej jest podejmowanie działań zachęcających pracowników urzędów do 
wykorzystywania technologii teleinformatycznych w celu podniesienia efektywności pracy 
i jakości obsługi klientów. Pod tym względem Wielkopolska, obok województwa pomorskiego 
i świętokrzyskiego, cechowała się jednymi z niższych wartości wskaźników na tle kraju (por. 
wykres 21), co można uznać za potencjalną barierę utrudniającą rozwój szeroko 
rozumianych e-usług (kontaktu na styku administracja publiczna – obywatele). 

 

Wykres 21. Odsetek urz ędów, w których promowano w śród pracowników wykorzystanie 
technologii teleinformatycznych w celu podniesienia  efektywno ści pracy i jako ści obsługi 
klientów według województw – porównanie danych za l ata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

Biorąc pod uwagę konkretne działania prowadzone w urzędach w zakresie rozwoju 
teleinformatycznego oraz rozwoju SI, należy wskazać, że województwo wielkopolskie 
pojawiało się w obrębie 4 z 6 rodzajów uwzględnionych w raporcie działań (por. tabela 11). 
Najczęściej sprowadzały się one do zapewnienia możliwości korzystania z internetu poprzez 
udostępnianie obywatelom komputerów z dostępem  do niego, czy podejmowanie 
współpracy z lokalnymi dostawcami internetu w celu wspierania budowy sieci 
szerokopasmowych.

73%

60%

71%

71%

60%

68%

65%

56%

64%

69%

69%

69%

58%

62%

61%

63%

77%

78%

74%

78%

74%

80%

75%

78%

74%

75%

71%

84%

71%

74%

70%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

2012 2015



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 

 

62 

Tabela 11. Działania z zakresu rozwoju SI prowadzon e przez urz ędy w 2015 roku według województw  
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Dolno śląskie 24,4% 25,2% 49,6% 34,1% 10,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,5% 

Kujawsko-pomorskie 35,8% 25,8% 49,2% 44,2% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Lubelskie 33,5% 38,9% 71,9% 50,3% 13,0% 0,0% 0,5% 0,5% 8,1% 

Lubuskie 18,6% 27,1% 52,5% 25,4% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 35,6% 

Łódzkie 21,0% 27,3% 61,5% 31,5% 15,4% 0,7% 0,0% 0,0% 23,1% 

Małopolskie 22,3% 34,5% 59,5% 39,9% 14,2% 1,4% 0,0% 0,7% 17,6% 

Mazowieckie 19,1% 29,0% 67,2% 38,2% 11,2% 0,0% 0,0% 1,2% 17,4% 

Opolskie   10,1% 23,2% 44,9% 31,9% 24,6% 0,0% 0,0% 0,0% 29,0% 

Podkarpackie 36,0% 34,6% 50,7% 29,4% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Podlaskie 26,3% 40,4% 51,5% 33,3% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 25,3% 

Pomorskie 25,6% 30,0% 58,9% 34,4% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 24,4% 

Śląskie 25,4% 31,9% 63,0% 39,1% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 

Świętokrzyskie 25,0% 29,8% 51,2% 36,9% 29,8% 0,0% 0,0% 0,0% 22,6% 

Warmińsko-mazurskie 28,7% 25,3% 74,7% 27,6% 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 

Wielkopolskie 23,4% 22,3% 46,7% 28,8% 6,0% 0,0% 0,0% 0,5% 31,5% 

Zachodniopomorskie 14,1% 28,2% 77,6% 36,5% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 16,5% 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Spośród innych działań na rzecz rozwoju SI, które podejmowano w urzędach na 
obszarze województwa wielkopolskiego, wymienić należy także przedsięwzięcia związane 
z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz współpracą z Latarnikami Polski 
Cyfrowej58. W pierwszym przypadku działania popularyzujące korzystanie z internetu były 
wskazane przez niemal co trzecią jednostkę samorządu terytorialnego (gminę lub powiat) lub 
jednostki podlegające administracji samorządowej, z kolei podejmowanie wspólnych działań 
z Latarnikami Polski Cyfrowej zadeklarowało 6% wielkopolskich urzędów. W jednym i drugim 
przypadku odnotowano relatywnie niewielki, w porównaniu z innymi regionami, poziom 
zaangażowania urzędów administracji samorządowej w działania zmniejszające poziom 
wykluczenia cyfrowego. Poza ww. działaniami nieznaczna część urzędów w Wielkopolsce 
podjęła starania na rzecz zachęcenia obywateli do wykorzystywania internetu w kontaktach 
z urzędami. Może to wynikać z przyczyn związanych z niskim poziomem cyfryzacji urzędów 
(zwłaszcza gminnych), ale też z przyzwyczajeń i niskich kompetencji informatycznych 
lokalnych społeczności, głównie na terenach wiejskich. 

Podstawą sprawnego wdrażania technologii teleinformatycznych w urzędach 
administracji samorządowej jest zatrudnianie osób posiadających odpowiednie kompetencje 
z tego zakresu. Województwo wielkopolskie należy do grupy regionów, gdzie takie 
wymagania wobec zatrudnianych urzędników były najczęściej wskazywane (por. wykres 22). 
Odrębnym zagadnieniem jest sposób weryfikacji kompetencji deklarowanych przez 
potencjalnych pracowników. W większości przypadków (83%), podobnie jak w innych 
województwach, wiedzy na ten temat dostarczała analiza dokumentacji rekrutacyjnej (CV, 
poświadczeń kompetencji, dyplomów, świadectw). W niemal co trzecim wielkopolskim 
urzędzie weryfikowano deklarowane umiejętności w sposób praktyczny, a w co dziesiątym 
nie przeprowadzano jakiejkolwiek weryfikacji (por. wykres 23). Uwzględniając praktykę 
rekrutacyjną, można uznać, że poprzestawanie głównie na przyjmowaniu deklaracji 
kandydatów jest działaniem niewystarczającym, aby zapewnić odpowiedni poziom 
kompetencji teleinformatycznych kadry, i konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań, 
wśród których wymienić należy przede wszystkim przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń 
informatycznych dla nowo zatrudnianych pracowników. W województwie wielkopolskim takie 
praktyki stosowano w niemal jednej trzeciej urzędów, co jest jednym z lepszych wyników na 
tle kraju (wykres 24). Nie zmienia tego nawet fakt dość wyraźnego spadku wymagań 
kompetencji informatycznych, jaki nastąpił pomiędzy rokiem 2012 a 2015. Może on wynikać 
z jednej strony z różnicy w strukturze próby badawczej, w której nie powieliły się 
w poszczególnych turach badania dokładnie te same urzędy, z drugiej zaś strony 
z obserwowanych w ostatnich latach zmian w podejściu do oceny kwalifikacji pracowników, 
gdzie kompetencje informatyczne coraz częściej są traktowane jako oczywiste 
i niewymagające weryfikacji. 

  

                                                      
58 Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy działający na rzecz alfabetyzacji cyfrowej osób z pokolenia 50+ 
w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans [www.latarnicy.pl]. 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
64 

Wykres 22. Wymogi kompetencji informatycznych jako obligatoryjne kryteria przy zatrudnianiu 
pracowników do pracy w urz ędach na stanowiska merytoryczne według województw –  
porównanie danych za lata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

Wykres 23. Sposoby weryfikacji kompetencji informat ycznych kandydatów w trakcie naboru do 
pracy na stanowiska merytoryczne w urz ędach w 2015 roku według województw  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Wykres 24. Odsetek urz ędów, w których przeprowadzano obowi ązkowe szkolenia informatyczne 
dla nowych pracowników według województw – porównan ie danych za lata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

Wykres 25. Odsetek urz ędów, w których przeprowadzano szkolenia informatycz ne dla 
pracowników według województw – porównanie danych z a lata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Dobrą pozycję na tle innych regionów Polski województwo wielkopolskie zajmowało 
także pod względem częstotliwości zapewniania dotychczasowym pracownikom urzędów 
i instytucji samorządowych szkoleń informatycznych. W ponad połowie przypadków takie 
szkolenia były gwarantowane. Warto zwrócić także uwagę na zaobserwowany w latach  
2012-2015 znaczny wzrost odsetka wielkopolskich urzędów (z 40% do 53%), w których 
przeprowadzano szkolenia dla pracowników (por. wykres 25). Może to świadczyć 
o pogłębiającej się świadomości zarządzających urzędami dotyczącej zapewniania 
pracownikom odpowiednich kompetencji w analizowanym zakresie. To z kolei może wynikać 
z rosnących potrzeb związanych ze stosowaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych, 
może też być jednak efektem zaobserwowanego w latach 2012-2015 spadku wymagań 
kompetencji informatycznych jako obligatoryjnych kryteriów przy zatrudnianiu pracowników, 
co poskutkowało koniecznością ich doszkalania w tym zakresie. Z przywoływanego badania 
wynika ponadto, że z umiejętnościami teleinformatycznymi mają najczęściej trudności 
pracownicy starsi (szczególnie w jednostkach medycznych i instytucjach kultury). Opinie 
badanych wskazują z kolei, że najlepsze kompetencje z zakresu ICT mają pracownicy szkół 
i kadra naukowo-dydaktyczna uczelni wyższych. 

Kompetencje pracowników w zakresie stosowania technologii informatycznych są 
podstawą do tego, aby w praktyce zastosować dostępne możliwości komunikowania się czy 
zarządzania wybranymi aspektami funkcjonowania urzędów. Jak pokazują wyniki 
przywoływanego badania realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w 2015 roku 
technologie ICT w instytucjach były powszechnie wykorzystywane – najczęściej wskazywano 
wewnętrzny serwer i sieć internetową, zintegrowany system wydruku oraz digitalizacji 
dokumentów. Podkreślano też, że zaawansowanymi technologiami zajmują się działy 
informatyczne, które funkcjonują w każdym podmiocie. W ponad połowie wielkopolskich 
urzędów zapewniono pracownikom zdalny dostęp do poczty elektronicznej, dokumentów lub 
innych aplikacji istotnych z punktu widzenia ich pracy (por. wykres 26). Był to jeden 
z wyższych wyników na tle innych województw. 

W porównaniu z resztą regionów na niskim poziomie jest jednak inny aspekt związany 
z praktycznym zastosowaniem rozwiązań teleinformatycznych w codziennej pracy urzędów – 
stosowanie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Takie systemy według 
deklaracji stosowano w 2015 roku w nieco ponad jednej czwartej wielkopolskich urzędów, co 
było jedną z niższych wartości w kraju (por. wykres 27)59. Fakt niekorzystania z systemu EZD 
jako podstawowego sposobu dokumentowania i rozstrzygania spraw, zarówno 
w Wielkopolsce, jak i w innych regionach, był motywowany niską istotnością tego rodzaju 
kwestii z punktu widzenia działalności urzędu. W administracji samorządowej, głównie 
w gminach i powiatach, zwracano ponadto w dużej mierze uwagę (w 30% gmin oraz 26% 
powiatów) na niewielką liczbę pism oraz fakt, że nie wszystkie pisma urzędowe można 
zdigitalizować (np. problemem mogą być zezwolenia budowlane z dużą liczbą załączników). 
W tego rodzaju urzędach dość istotną barierą była także obawa przed wdrożeniem nowinek 
technicznych, co może świadczyć o niskiej otwartości na nowe technologie. Problemem 

                                                      
59 Analizując ten obszar, należy zwrócić uwagę, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu EZD zostanie wprowadzony od 1.07.2017 r. Natomiast do tej pory np. w UMWW wykorzystywany był 
inny system - EOD. 
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zgłaszanym przez 19% ogółu urzędów były także ograniczenia budżetowe, ponieważ 
wdrożenie EZD wiąże się z inwestycjami w sprzęt, szkolenia itp.60 

Przejawem wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w codziennej pracy urzędów 
może być także prowadzenie komunikacji z mieszkańcami za pomocą kanałów 
elektronicznych. W 2015 roku jedna trzecia urzędów i instytucji w Wielkopolsce umożliwiała 
klientom śledzenie postępu realizacji sprawy przez internet (por. wykres 28), co 
w porównaniu z 2012 rokiem oznacza znaczne zmniejszenie się odsetka urzędów 
stosujących takie udogodnienie. Może to wynikać z braku lub niewielkiego zainteresowania 
klientów urzędów korzystaniem z tego rozwiązania. Względnie wysoki (na tle innych 
regionów) odsetek urzędów i instytucji z Wielkopolski – 15% (2015 rok) umożliwiał także 
mieszkańcom umawianie się na wizyty za pomocą kanałów on-line (por. wykres 29). 

 

Wykres 26. Odsetek urz ędów zapewniaj ących pracownikom zdalny dost ęp do systemu poczty 
elektronicznej, dokumentów lub aplikacji urz ędu według województw – porównanie danych 
za lata 2012 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

  

                                                      
60 Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r., 
Warszawa, s. 9. 
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Wykres 27. Odsetek urz ędów korzystaj ących z systemu elektronicznego zarz ądzania 
dokumentacj ą (EZD) według województw – porównanie danych za lat a 2014 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 
Wykres 28. Odsetek urz ędów umo żliwiaj ących klientom śledzenie post ępu w realizacji sprawy 

przez internet według województw – porównanie danyc h za lata 2013 i 2015 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Wykres 29. Odsetek urz ędów umo żliwiaj ących klientom umówienie si ę na wizyt ę on-line w 2015 
roku według województw  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

W miarę pozytywny obraz Wielkopolski rysuje się także, gdy zostanie wzięty pod 
uwagę poziom zapewniania przez urzędy dostępu do swoich usług przy użyciu Profilu 
Zaufanego. Taką możliwość dawało w 2015 roku 82% wielkopolskich urzędów i instytucji 
(por. wykres 30). Osiągnięta wartość wskazuje na przeciętną sytuację Wielkopolski na tle 
kraju. Ostatnią kwestią, którą warto uwzględnić w analizie, jest stosowanie przez urzędy 
proaktywnej komunikacji z klientami, np. przez SMS, e-mail lub telefonicznie. W 2015 roku 
w Wielkopolsce na stosowanie takiej formy komunikacji wskazywało 69% urzędów i instytucji. 
Był to średni wyniki względem wskazań dla innych województw (por. wykres 31). 

Wykorzystanie internetu w kontaktach z administracją publiczną jest zależne z jednej 
strony od społecznych potrzeb w tym zakresie, z drugiej natomiast od praktyki urzędów oraz 
kompetencji ich pracowników, niezbędnych do prowadzenia komunikacji tą właśnie drogą. 
Jak pokazują wyniki analiz prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w 2015 roku61 
Wielkopolska charakteryzowała się najwyższym w kraju odsetkiem urzędów (14%), które 
albo nie posiadały, albo posiadały, lecz nie używały elektronicznej skrzynki podawczej. 
Wielkopolskie urzędy relatywnie rzadko używały tej formy komunikacji dynamicznie, tj. 
zarówno do odbierania, jak i wysyłania pism (por. wykres 32). Jako najczęstszą przyczynę 
takiego stanu rzeczy podawano brak potrzeby ze strony lokalnej społeczności, o którym 
miało świadczyć niewystępowanie nacisków na wprowadzenie tej formy załatwiania spraw 
urzędowych. W co piątym wielkopolskim urzędzie nie uznawano tej sprawy za priorytetową62. 

                                                      
61 Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r., 
Warszawa,s. 103. 
62 Ibidem. 
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Wykres 30. Odsetek urz ędów zapewniaj ących dost ęp do swoich usług przy u życiu Profilu 
Zaufanego w 2015 roku według województw  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

Wykres 31. Odsetek urz ędów stosuj ących proaktywn ą komunikacj ę z klientami, np. przez SMS, 
e-mail lub telefonicznie w 2015 roku według wojewód ztw  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Wykres 32. Sposób wykorzystywania elektronicznej sk rzynki podawczej w codziennej pracy 
urzędów administracji samorz ądowej w 2015 roku według województw  

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

Uzupełnienie informacji dotyczących prowadzenia korespondencji elektronicznej 
w województwie wielkopolskim stanowią wyniki przywoływanego wcześniej badania 
realizowanego na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji. Jakkolwiek we wszystkich 
województwach korespondencja odebrana bądź wysłana drogą elektroniczną stanowiła 
maksymalnie 25% wszystkich tego rodzaju przesyłek, to w Wielkopolsce odsetek wskazań na 
ten przedział procentowy był jednym z wyższych w skali kraju (por. tabele 12-13). W 2015 
roku w 85% urzędów wpłynęło drogą elektroniczną maksymalnie 25% dokumentów, a tylko 
w 12% urzędów odsetek ten wynosił 26-50%. Wielkopolska należy zatem do grupy regionów, 
w których preferencje stosowania tradycyjnych form korespondencji były względnie 
największe Sytuacja ta może jednak wynikać także z niedostatecznego informowania 
mieszkańców o możliwościach skorzystania z usług administracji publicznej przez internet. 
W 2015 roku działania z tego zakresu prowadziło 81% wielkopolskich urzędów, co było jedną 
z najniższych wartości w kraju (por. wykres 33). Warto także zauważyć, że w przeciwieństwie 
do większości regionów w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2012-2015 odsetek ten zmniejszył 
się aż o 11 p.p. 
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Tabela 12. Szacowany odsetek dokumentów/przesyłek, które wpłyn ęły drog ą elektroniczn ą (nie 
tylko za pomoc ą skrzynki podawczej) w całej korespondencji przycho dzącej do urz ędów 
administracji samorz ądowej w latach 2014-2015 według województw 

Liczba dokumentów/przesyłek 

Odsetek urz ędów wg 
województw  

0-25% 
w 2014 

0-25% 
w 2015 

26-50% 
w 2014 

26-50% 
w 2015 

51-75% 
w 2014 

51-75% 
w 2015 

76-100% 
w 2014 

76-100% 
w 2015 

Dolno śląskie 93% 83% 4% 14% 1% 3% 1% 0% 

Kujawsko-pomorskie 88% 78% 6% 19% 3% 3% 4% 0% 

Lubelskie 82% 72% 13% 17% 5% 10% 1% 1% 

Lubuskie 94% 79% 6% 19% 0% 2% 0% 0% 

Łódzkie 91% 80% 6% 15% 1% 4% 2% 0% 

Małopolskie 85% 77% 8% 18% 3% 4% 5% 0% 

Mazowieckie 86% 80% 9% 15% 4% 4% 2% 0% 

Opolskie 80% 76% 16% 19% 4% 5% 0% 0% 

Podkarpackie 87% 87% 12% 11% 1% 2% 0% 1% 

Podlaskie 85% 76% 10% 21% 1% 3% 4% 0% 

Pomorskie 84% 80% 10% 12% 6% 3% 0% 5% 

Śląskie 90% 87% 7% 10% 1% 2% 3% 1% 

Świętokrzyskie 77% 76% 19% 17% 2% 6% 2% 1% 

Warmińsko-mazurskie 93% 82% 3% 15% 3% 2% 3% 0% 

Wielkopolskie 93% 85% 6% 12% 1% 2% 1% 1% 

Zachodniopomorskie 91% 89% 6% 10% 3% 1% 0% 0% 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
 

Tabela 13. Szacowany odsetek dokumentów/przesyłek w ychodz ących drog ą elektroniczn ą (nie 
tylko za pomoc ą skrzynki podawczej) w całej korespondencji wychodz ącej z urz ędów 
w latach 2014-2015 według województw  

Liczba dokumentów/przesyłek 

Odsetek urz ędów wg 
województw  

0-25% 
w 2014 

0-25% 
w 2015 

26-50% 
w 2014 

26-50% 
w 2015 

51-75% 
w 2014 

51-75% 
w 2015 

76-100% 
w 2014 

76-100% 
w 2015 

Dolno śląskie 95% 87% 4% 11% 1% 2% 0% 0% 

Kujawsko-pomorskie 86% 84% 7% 16% 3% 0% 4% 0% 

Lubelskie 90% 82% 7% 14% 2% 4% 1% 0% 

Lubuskie 98% 93% 2% 7% 0% 0% 0% 0% 

Łódzkie 93% 92% 6% 6% 0% 2% 1% 0% 

Małopolskie 89% 86% 5% 12% 4% 2% 2% 0% 

Mazowieckie 91% 88% 6% 10% 3% 2% 1% 0% 

Opolskie 88% 84% 8% 15% 2% 2% 2% 0% 

Podkarpackie 91% 92% 10% 5% 0% 2% 0% 0% 

Podlaskie 86% 85% 10% 14% 1% 1% 3% 0% 

Pomorskie 90% 87% 7% 9% 3% 1% 0% 2% 

Śląskie 94% 94% 3% 5% 0% 1% 3% 0% 

Świętokrzyskie 86% 89% 11% 9% 2% 2% 2% 0% 

Warmińsko-mazurskie 91% 92% 6% 6% 0% 1% 3% 1% 

Wielkopolskie 95% 90% 4% 8% 0% 2% 1% 0% 

Zachodniopomorskie 91% 94% 5% 5% 5% 1% 0% 0% 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 
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Wykres 33. Odsetek urz ędów informuj ących obywateli i przedsi ębiorców o mo żliwo ści 
korzystania z usług administracji publicznej przez internet w 2012 i 2015 roku według 
województw 

 
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 

 

Respondenci wywiadów, którzy reprezentowali urzędy, wskazali, że wśród 
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korzystają z e-usług. Jeden z respondentów wskazał, że wniosek o 500+ w jego mieście 
obywatele częściej składali przez formularz serwisu bankowego, bo był bardziej intuicyjny niż 
ten na stronie internetowej urzędu. 
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te sprowadzały się do poszukiwania informacji na stronach internetowych czy wyszukiwania 
formularzy urzędowych (por. wykres 35). Relatywnie niewiele osób korzystało z możliwości 
załatwiania spraw urzędowych poprzez wysyłanie wypełnionych formularzy lub deklaracji 
podatkowych. 

 

Wykres 34. Odsetek osób korzystaj ących z usług administracji publicznej za po średnictwem 
internetu w ci ągu ostatnich 12 miesi ęcy w Wielkopolsce i Polsce w latach 2014-2016 [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 35. Cel korzystania z internetu w kontaktach  z administracj ą publiczn ą w Wielkopolsce 
i Polsce w 2016 roku  

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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z możliwości kontaktowania się z administracją publiczną za pomocą platformy ePUAP. 
Szczególnie zauważalne jest to w przypadku firm. Rozpatrując kwestię stosowania 
elektronicznych kanałów przesyłania dokumentów, warto jednak zwrócić uwagę na znaczną 
dysproporcję pomiędzy liczbą pism otrzymywanych a wysyłanych przez urzędy administracji 
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administracyjnych, zgodnie z którymi po pierwsze musi pozostać fizyczny proceduralny „ślad” 
po prowadzonej w danym urzędzie sprawie. Przyczyną takiej sytuacji może być także to, że 
pewna część istotnych kwestii urzędowych musi być finalizowana wysłaniem pisma z decyzją 
urzędową drogą formalną, często za potwierdzeniem odbioru. 

Pewnych informacji na temat ograniczeń rozwoju SI dostarcza analiza przyczyn, dla 
których mieszkańcy Wielkopolski nie decydują się na załatwianie spraw urzędowych 
(wysyłanie wypełnionych formularzy) drogą elektroniczną. Podstawowym powodem był brak 
potrzeby wysyłania formularzy urzędowych (por. wykres 37). 

 

Wykres 36. Liczba pism wysłanych lub odebranych dro gą elektroniczn ą w wielkopolskich 
urzędach w latach 2014-2016 

 
Źródło: ePUAP 

 

Wykres 37. Przyczyny niewysyłania wypełnionych form ularzy urz ędowych przez internet – 
% populacji dorosłych (16-74 lat) w Wielkopolsce i Polsce w 2016 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Znacznie częściej niż w przypadku korzystania z e-administracji mieszkańcy 
Wielkopolski korzystali z usług e-handlu. W 2016 roku blisko połowa dorosłych mieszkańców 
(16-74 lat) regionu dokonywała zakupów przez internet (por. wykres 38). Ponadto poza 
samym dokonywaniem zakupu mieszkańcy wykorzystywali internet także do wyszukiwania 
informacji na temat produktów i usług, porównywali ceny czy sprawdzali opinie 
o sprzedawcach produktów przed finalizowaniem transakcji (por. wykres 39). 

 

Wykres 38. Odsetek osób dorosłych dokonuj ących zakupów przez internet w Wielkopolsce 
i Polsce w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 39. Rodzaje informacji on-line poszukiwanych  przed dokonaniem zakupu przez internet 
– % populacji dorosłych (16-74 lat) w Wielkopolsce i Polsce w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Korzystanie z szeroko rozumianych e-usług wymaga ze strony użytkowników internetu 
uwzględniania skutków, jakie wynikają z niekontrolowanego udostępniania informacji na swój 
temat. Jak pokazują dane GUS, aż jedna trzecia populacji osób dorosłych nie miała 

45

48

53

43

43

49

2014

2015

2016

% populacji dorosłych (16–74 lat)

63

65

68

59

62

66

% populacji użytkującej 
internet 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy

POLSKA WIELKOPOLSKA

24

26

22

23

26

22

 informacje na
stronach kilku
sprzedawców,

producentów lub
dostawców usług

porównanie cen
lub produktów na

stronach
internetowych

lub w aplikacjach

opinie klientów
na stronach

internetowych
lub blogach

% populacji dorosłych (16–74 
lat)

31

35

29

32

35

30

% populacji użytkującej internet 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

POLSKA WIELKOPOLSKA



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
77 

świadomości, jak działają tzw. ciasteczka, a znacznej części (około 40%) nie niepokoiło, bądź 
w niewielkim stopniu niepokoiło, istnienie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. 

Należy poczynić jednak zastrzeżenie, że ogólny poziom wykorzystania e-usług 
w Polsce jest niski i ma wiele przyczyn. Eksperci wskazują przede wszystkim na dwa 
elementy: na kwestię społeczną oraz ofertę i jakość dostępnych e-usług. Pierwsza kwestia 
wiąże się m.in. z faktem, że społeczeństwo wykorzystuje internet do rozrywki i komunikacji, 
natomiast w niewielkim stopniu do podnoszenia kwalifikacji, nauki lub kontaktów z urzędami. 
Pomimo że stale rośnie liczba użytkowników internetu w kraju, to nadal pod kątem e-usług 
Polska nie należy do europejskiej czołówki. Druga kwestia to zakres i jakość e-usług, które 
oferują instytucje centralne i samorządowe. Według ekspertów są one nadal ograniczone, 
choć odnowiony portal obywatel.gov.pl i działania Ministerstwa Cyfryzacji dowodzą, że 
w zakresie dostępnych e-usług zachodzą pożądane zmiany. Obecne działania Ministerstwa 
Cyfryzacji są ukierunkowane na to, aby wszelkie usługi publiczne o charakterze centralnym 
(tj. wnioskowanie o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, 
rejestracja udziału w programie 500+) były obsługiwane z poziomu centralnego systemu. 
Ponadto należy wskazać, że działania resortu ukierunkowane są na elektroniczny dostęp do 
dowodu osobistego i prawa jazdy za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym. 
W konsekwencji powinno to stymulować rozwój e-usług na poziomie samorządów lokalnych. 
Odciążone od spraw administrowanych centralnie, lokalne władze samorządowe będą mogły 
swoje zasoby finansowe i ludzkie przekierować na wdrażanie innych e-usług. Z własnych 
analiz Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w pierwszej kolejności samorządy powinny 
uruchomić e-usługi związane z kwestiami gospodarowania nieruchomościami i planowaniem 
przestrzennym. Analizy prowadzone są na podstawie ruchu użytkowników na stronach 
internetowych urzędów (zarówno danych wejściowych, jak i wyjściowych), należy zatem 
uznać, że stanowią odzwierciedlenie potrzeb obywateli. 

Eksperci zaangażowani w badanie podkreślali, że wdrożenie e-usług lokalnych będzie 
jednak wyzwaniem dla władz, ponieważ wiąże się ono z koniecznością: 

• oszacowania i dostosowania zakresu e-usług do możliwości obecnej infrastruktury. 
Eksperci podają przykład Poznańskiej Elektronicznej Katy Aglomeracyjnej (PEKA), 
która pierwotnie miała obejmować szerszy obszar, ale z uwagi na prace nad 
systemem ITS (zintegrowany inteligentny system zarządzania ruchem drogowym) 
ogranicza się obecnie do węższego obszaru; 

• przeprowadzenia badań potrzeb wśród społeczności lokalnej, w tym także 
zaangażowania obywateli do decydowania, jakie usługi i w jakim zakresie powinny 
być wdrożone w pierwszej kolejności; 

• zintegrowania systemów pomiędzy gminami, które mają zapewnić możliwość 
rozwoju integralnych miast. Integracja systemów zapewni szanse realizacji idei 
multimodalnego transportu pasażerskiego, a także elementów sharing economy. 

Eksperci podkreślali również, że wdrażanie e-usług to proces, który powinien być 
poprzedzony fazą testowania, pilotażu, która pozwoli uniknąć tzw. informatyzacji bałaganu. 
Przedstawiciele PCSS wskazali, że przykładem takiego podejścia było stworzenie 
w Poznaniu wyszukiwarki cmentarnej. Aplikacja powstała dzięki wykorzystaniu i zebraniu 
w jednym miejscu zasobów kilku podmiotów. 
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5.3. Podsumowanie 

Efektem opisanych we wcześniejszym rozdziale działań upowszechniających 
korzystanie z IT może być wzrost świadomości społecznej w zakresie stosowania tych 
technologii w codziennym życiu. Służą do tego nie tylko komputery będące w wyposażeniu 
większości gospodarstw domowych, ale i urządzenia mobilne, jak laptopy czy będące 
w posiadaniu niemal wszystkich smartfony, które są podstawowym narzędziem łączenia 
z internetem poza domem. 

Jedną z miar rozwoju SI jest odsetek osób, które korzystają z elektronicznych usług 
administracji publicznej, choć wpływ na to ma nie tylko poziom społecznych kompetencji 
w zakresie stosowania w praktyce IT (popyt), ale także dostępność tego rodzaju e-usług. 
Trzeba podkreślić, że korzysta z nich coraz więcej osób, przy czym wzrost odsetka 
użytkowników systemu był w Wielkopolsce relatywnie większy niż średnia krajowa. 
Większość osób jednak ogranicza się jedynie do poszukiwania informacji na stronach 
internetowych urzędów, korzystanie z możliwości załatwiania spraw urzędowych (przesyłania 
formularzy) jest zaś nieco mniej powszechne. Wynika to najczęściej z braku potrzeb w tym 
zakresie, ale być może także z obawy o bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Istnieje tu 
zatem w dalszym ciągu możliwość wieloaspektowego oddziaływania na zmianę istniejącego 
stanu rzeczy i kształtowania odpowiednich nawyków. Trzeba jednak wskazać również na 
imponujący wzrost zainteresowania mieszkańców województwa wielkopolskiego 
korzystaniem z platformy ePUAP do kontaktowania się z administracją publiczną, czego 
przejawem jest wzrost liczby pism otrzymywanych oraz wysyłanych tą drogą. Jest to dobry 
prognostyk na przyszłość. 

Jeśli chodzi o inne niż oferowane przez administrację publiczną usługi elektroniczne, to 
na pewno najpowszechniejsze jest dokonywanie zakupów przez internet. Generalnie jednak 
ogólny poziom wykorzystania e-usług zarówno w Wielkopolsce, jak i w Polsce jest niski i ma 
wiele przyczyn. Eksperci wskazują przede wszystkim na dwa elementy: kwestię społeczną 
oraz ofertę i jakość dostępnych e-usług. Społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi 
jest dość wysokie, o czym świadczy chociażby sposób wdrażania programu 500+, gdzie duża 
część wniosków była składana właśnie za pośrednictwem kanałów internetowych. Świadczy 
to o możliwym dużym potencjale rozwoju w zakresie wdrażania e-usług. 

 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
79 

6. Kształcenie w zakresie wykorzystania ICT na ró żnych poziomach 
edukacji 

Przeprowadzone w tym rozdziale analizy obejmują następujące zagadnienia: 

• charakterystykę projektów edukacyjnych związanych z rozbudową infrastruktury ICT 
i wykorzystywaniem narzędzie teleinformatycznych; 

• opis działań dotyczących zastosowania ICT w edukacji; 
• wyposażenie placówek edukacyjnych w komputery i dostęp do internetu; 
• wyniki uczniów z egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla kluczowych 

przedmiotów szkolnych. 

Eksperci uczestniczący w badaniu wskazali że ICT jest istotnym elementem 
kształcenia w województwie wielkopolskim. Świadczy o tym m.in. liczba wydarzeń 
edukacyjnych oraz szereg projektów i pilotaży działań dotyczących wykorzystania technologii 
teleinformatycznych w nauczaniu. Wielkopolska, w opinii ekspertów, kojarzy się 
z innowacyjnym podejściem do nauczania. Wśród organizowanych na obszarze 
województwa wydarzeń z tego zakresu warto wymienić szereg ogólnopolskich konferencji 
metodycznych w obszarze cyfryzacji i e-edukacji pn. Lepsza edukacja. Jest to coroczne 
wydarzenie poświęcone nowoczesnym technologiom w nauczaniu, organizowane przez 
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni, 
Wrześnieński Ośrodek Kultury i partnerów. Wydarzenie obejmuje zarówno konferencję, jak 
i warsztaty. Główne zagadnienia i tematy poruszane podczas czterech ostatnich edycji 
wydarzenia przedstawiono w tabeli 14. Jak widać, z roku na rok zmienia się zakres 
zagadnień poddawanych dyskusji, choć bez wątpienia należy podkreślić rolę wspomnianych 
konferencji jako narzędzia wspomagającego identyfikację i promocję dobrych praktyk. Na 
uwagę zasługuje także uwzględnienie podczas konferencji kwestii nauczania 
programowania, które w różnych odsłonach zostało wykorzystane w ramach trzech edycji 
wydarzenia. Co ważne, konferencja została dostrzeżona na poziomie ministerialnym, co 
potwierdza jej rangę oraz wartość merytoryczną. 

Ważnym kierunkiem zmian w zakresie wykorzystywania ICT w edukacji jest zwrot 
w kierunku programowania – jak wskazuje ekspert (przedstawiciel Kuratorium Oświaty) – 
kształcenie umiejętności programowania skierowane m.in. do uczniów na bardzo wczesnych 
etapach kształcenia (1.-3. klasy szkoły podstawowej) ma za zadanie nie tyle oswajać 
z technologią, co kształtować myślenie o charakterze algorytmicznym. W wielu przypadkach 
pilotażowe wdrożenie programu (w Wielkopolsce uczestniczyło w nim 170 szkół, 
w większości podstawowych) nie wiąże się z wykorzystaniem komputerów, ponieważ jego 
istotą jest kształtowanie sposobu myślenia, nie zaś uczenie języka programowania. Ten sam 
ekspert podkreślił także, że diagnozowane zróżnicowanie w zakresie wyposażenia szkół 
w komputery i podłączenie do internetu stanowi odzwierciedlenie oddziaływania przynajmniej 
dwóch istotnych czynników: zasobności gminy lub powiatu, która przekłada się na inwestycje 
m.in. w szkolny sprzęt komputerowy, oraz postaw kierownictwa szkoły, przede wszystkim jej 
dyrektora, i w dalszej kolejności gotowości kadry nauczycielskiej do korzystania z istniejących 
możliwości, m.in. włączania tablic interaktywnych, tabletów czy komputerów w pracę 
dydaktyczną. Perspektywa porównawcza – przede wszystkim bieżący kontakt 
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z przedstawicielami wszystkich pozostałych województw – skłania rozmówczynię do 
podkreślenia, że diagnozowane w Wielkopolsce zróżnicowanie w zakresie wyposażenia 
i korzystania szkół z ICT nie odbiega od charakterystyk innych województw. Co istotne, jedną 
z silnych stron Wielkopolski jest nie sieć i infrastruktura, ale inicjowanie (w skali 
ogólnopolskiej) dyskusji o wykorzystaniu technologii w oświacie, do którego dochodzi dzięki 
wieloletniej tradycji ogólnopolskich konferencji, łączących dyskusję z pracą warsztatową. 

 

Tabela 14. Obszary tematyczne konferencji Lepsza edukacja w latach 2014-2017 
Rok 2014 2015 2016 2017 

Obszary 
tematyczne 

– Dobre praktyki 
wykorzystania sprzętu 
IT w edukacji  
– Cyberprzestępczość 
– Realizacja projektów 
edukacyjnych 
– Interaktywne zajęcia 
w szkole 

– Programowanie 
w szkole 
(prezentacja 
projektów uczniów) 
– Wpływ ICT na 
rozwój dzieci 
i uczniów 
– Program  
e-Podręcznik 

– Wpływ ICT na 
szkołę 
– Dobre praktyki 
wykorzystania sprzętu 
IT w edukacji  
– Program  
e-Podręcznik 
– Ogólnopolska 
Akademia 
Programowania 

– Mobilna edukacja 
w szkole 
– Dobre praktyki 
wykorzystania sprzętu 
IT w edukacji 
– Nowoczesne 
zarządzanie szkołą 
– Nauczanie poprzez 
projekt eTwinning 
– Programowanie 
w szkole 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://lepszaedukacja.pl/ 
 

Kwestia nauki programowania jako istotnego elementu zastosowania ICT w edukacji 
pojawiała się również podczas innych wydarzeń, organizowanych zarówno na poziomie 
województwa wielkopolskiego, jak i całego kraju. W ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty 28 października 2016 roku w Nowym Tomyślu odbyła się, konferencja pn. Nauka 
programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Została ona 
zorganizowana na terenie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, które jest 
jednym z inicjatorów wydarzeń związanych z zastosowaniem ICT w wielkopolskich szkołach. 
W Nowym Tomyślu zorganizowano także dwie inne konferencje poświęcone ICT: 
Technologie Mobilne w Szkole – edukacja z iPadem i Nowe Technologie w Edukacji – 
KASSK. 

Przeglądając zakres tematyczny konferencji, warto podkreślić zagadnienie 
cyberprzestępczości, które w opinii ekspertów jest bardzo istotne zarówno w kontekście 
korzystania z internetu przez coraz młodszych użytkowników, jak również w kontekście 
wykorzystania ICT w nauczaniu. Jest to obszar, który niesie ze sobą zagrożenia, niekiedy 
niewystarczająco uregulowane prawnie (różne formy stalkingu). W związku z tym rodzice 
i kadra pedagogiczna powinni być szczególnie świadomi zagrożeń. O istocie i aktualności 
problemu cyberprzemocy świadczy fakt, że w 2017 roku (7 czerwca) odbyła się w Poznaniu 
konferencja dla kadry pedagogicznej pn. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – Profilaktyka 
pozytywna – kształcenie cyberświadomych. Konferencja była organizowana w ramach 
Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Analizując wykorzystanie ICT w edukacji, warto podkreślić rolę Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, które realizowało działania mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystania 
ICT w edukacji i wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa w internecie. Wśród nich 
wymienić należy projekty dotyczące: 
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• uatrakcyjnienia lekcji informatyki:  
– klasa z ECDL – pozwala zdobyć uczniom w szkole bezpłatnie Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych (ECDL), który uznawany jest na całym świecie; 

• cyberbezpieczeństwa i „mowy nienawiści” w sieci: 
– projekt pn. Internet bez nienawiści – skierowany do nauczycieli, którzy 
uczestnicząc w kursie, otrzymują materiały i scenariusze dotyczące prowadzenia 
lekcji związanych z tym zagadnieniem, 
– projekt pn. Inicjatywa Edukacyjna KURSOR – skierowany do całej szkolnej 
społeczności, która biorąc w nim udział, nabywa umiejętności i zwiększa świadomość 
z zakresu bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami, 
– projekt pn. Cyfrowa wyprawka – skierowany do nauczycieli, zapewniający im 
dostęp do materiałów, scenariuszy lekcji dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

Mówiąc o e-edukacji, nie można nie wspomnieć o PCSS w Poznaniu, które ma bardzo 
szeroki zakres działania w obszarze usług edukacyjnych – było m.in. pierwszym autorem 
systemu e-rekrutacji do szkół, a także aktywnie angażowało się w realizację projektu 
systemowego E-podręczniki. Pracownicy PCSS stworzyli również platformę Słownika 
Podstawy Programowej (USPP)63. Kluczowe projekty edukacyjne realizowane na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w województwie wielkopolskim 
przedstawia tabela 15. 

 

Tabela 15. Kluczowe projekty edukacyjne w Wielkopol sce realizowane przez PCSS 

Nazwa 
projektu 

Realizatorzy/partnerzy 
projektu 

Cele projektu Efekty Zasięg 
Okres 

realizacji 
eSzkoła – 
Moja 
Wielkopolska 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego 
w partnerstwie z: 
– Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
– Ogólnopolską Fundacją 
Edukacji Komputerowej 

Wdrożenie 
w szkołach 
województwa 
wielkopolskiego 
nauki metodą 
projektu 
i korzystania na 
lekcjach 
z nowoczesnego 
sprzętu, m.in. 
tabletów, tablic 
interaktywnych 
i komputerów. 
Stworzenie jednej 
sieci internetowej 
Wielkopolski Grid 
Edukacyjny – 
centrum wymiany 
doświadczeń oraz 
wiedzy między 
uczniami 
i nauczycielami. 
 

– Powstanie 
sieci 
internetowej  
(Wi-Fi) 
– Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 
informatyczne-
go 
– Nowe 
standardy 
i metodyka 
nauczania 
– Powstanie 
platformy 
edukacyjnej 

Całe 
województwo: 
– 70 
gimnazjów 
– 35 liceów 
ogólnokształcą
-cych 
(uczniowie 
i nauczyciele) 

2011-2014  

                                                      
63 http://uspp.pl/. 
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Nazwa 
projektu 

Realizatorzy/partnerzy 
projektu 

Cele projektu Efekty Zasięg 
Okres 

realizacji 
E-podręczniki 
do kształcenia 
ogólnego 

PCSS w Poznaniu 
w partnerstwie z: 
– Grupą Edukacyjną S.A. 
– Uniwersytetem 
Wrocławskim 
– Politechniką Łódzką 
– Uniwersytetem 
Przyrodniczym we 
Wrocławiu 

Opracowanie 
i udostępnienie 
bezpłatnych  
e-podręczników 
i zasobów 
edukacyjnych na 
platformie 
edukacyjnej. 

– Powstanie 
platformy 
edukacyjnej (do 
tworzenia 
i udostępniania 
e-podręczników 
na zasadach 
pełnej 
otwartości) 
– Udostępnione 
podręczniki, 
zasoby 
metodyczne 
i dydaktyczne 

Całe 
województwo: 
– 40% uczniów 
i nauczycieli 
z ok. 13 000 
szkół 
podstawowych, 
7 000 
gimnazjów oraz 
6 000 szkół 
ponadgimna-
zjalnych 
– pracownicy 
instytucji 
wspierających 
szkoły 
i placówki 
oświatowe 
(min. 1 000 
osób) 
z zakresu 
wykorzystania 
technologii 
informacyjno-
komunikacyj-
nych 
w nauczaniu 

2012-2015 

Cyfrowa 
Szkoła 
Wielkopolsk@ 
2020 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu 
w partnerstwie z: 
– Uniwersytetem  
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
– Politechniką Poznańską 
– PCSS w Poznaniu 

Zapewnienie 
nowoczesnej 
infrastruktury 
informatycznej 
w szkołach  

– Powstanie 
sieci 
internetowej 
(Wi-Fi) 
– Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 
informatycznego 
– Nowe 
standardy 
i metodyka 
nauczania 

Całe 
województwo: 
– 600 
placówek 
edukacyjnych 
(uczniowie 
i nauczyciele) 

2016-2021 

Polski Portal 
Edukacyjny 
Interkl@sa 

PCSS w Poznaniu 
w partnerstwie z: 
– Fundacją Edukacji 
Ekonomicznej 

Stworzenie portalu 
kierowanego do 
szerokiego kręgu 
odbiorców 
związanych 
z edukacją, od 
uczniów szkół 
podstawowych, 
przez 
gimnazjalistów 
oraz studentów do 
nauczycieli, 
a nawet całych 
szkół. 

– Powstanie 
portalu 
udostępniające-
go zasoby 
edukacyjne 

Całe 
województwo 

2000-2010 
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Nazwa 
projektu 

Realizatorzy/partnerzy 
projektu 

Cele projektu Efekty Zasięg 
Okres 

realizacji 
Jarocin – 
KREATYWNA 
SZKOŁ@ 

Gmina Jarocin 
 

Wyposażanie 
wszystkich 
placówek 
edukacyjnych 
w nowoczesny 
sprzęt. 

– Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 
informatycznego 
– Powstanie 
platformy 
edukacyjnej 

Gmina 
Jarocin: 
– szkoły 
podstawowe 
– szkoły 
gimnazjalne 

2010-2011 

E-tornister Miasto Ostrów Wielkopolski 
w partnerstwie z: 
– firmą Polkomtel 
– firmą Mobile Box 
– Wydawnictwem MAC 
Edukacja 
– Centrum Technologii 
Informatycznych Sp. z o.o. 

Udostępnienie 
uczniom szkół 
gimnazjalnych 
podręczników na 
tablecie (pierwszy 
pilotażowy 
program 
w Polsce). 

– Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 
informatycznego 
– Powstanie 
platformy 
edukacyjnej 

Miasto Ostrów 
Wielkopolski: 
– szkoły 
gimnazjalne 
(645 uczniów 
oraz 40 
nauczycieli) 

2011-2012 

iPad 
w edukacji 

Gimnazjum im.  
F. Szołdrskiego w Nowym 
Tomyślu w partnerstwie z: 
– Apple Polska 
– firmą Cortland 
– Łódzkim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego 

Wdrożenie 
w szkołach nauki 
przy 
wykorzystaniu 
iPadów (pierwsza 
szkoła publiczna 
w Polsce, która 
postanowiła 
realizować projekt 
iPad w edukacji). 

– Zakup iPadów Gimnazjum im. 
F. Szołdrskiego 
w Nowym 
Tomyślu 

2011-2012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych szkół 
 

Patrząc na zakres realizowanych projektów edukacyjnych, można zauważyć, że 
w pierwszej kolejności miały one zapewnić dostęp do internetu na terenie szkoły. Ponadto, co 
szczególnie istotne w kontekście niniejszego opracowania, miały one przyczyniać się do 
zmian jakościowych w edukacji poprzez umożliwienie wykorzystywania w procesie 
dydaktycznym narzędzi internetowych w postaci platform edukacyjnych czy poszerzanie 
instrumentarium metodycznego nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii 
informatycznych. Projekty te należy uznać zatem za interwencję kompleksową, obejmującą 
zarówno rozbudowę infrastruktury i uzupełnienie wyposażenia szkół, jak i działania typowo 
„miękkie” – rozwój kompetencji, wypracowanie nowej metodyki nauczania. 

Spośród innych zrealizowanych w ostatnich latach na terenie województwa 
wielkopolskiego projektów z zakresu edukacji cyfrowej warto wymienić: 

1. Projekt miasta Jarocin Kreatywna Szkoła, który zakładał rozbudowę i doposażenie 
pracowni informatycznych, tak aby każdy uczeń miał dostęp do jednego komputera; 

2. Projekt eTornister realizowany w Ostrowie Wielkopolskim, który zakładał 
udostępnienie każdemu uczniowi czytnika e-booków z wgranymi podręcznikami; 

3. Projekt Cyfrowa Szkoła w Nowym Tomyślu, który zakładał nauczanie 
z wykorzystaniem iPadów. 

Eksperci wskazali, że wykorzystanie ICT w edukacji zależy w dużym stopniu od decyzji 
i zaangażowania kadry w danej placówce edukacyjnej; sam fakt podłączenia światłowodu do 
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placówki nie spowoduje wzrostu kompetencji uczniów. Eksperci podkreślali, że zakup sprzętu 
powinien odbywać się jednocześnie ze zmianą metodyki nauczania, tak aby w jak 
największym stopniu wykorzystać możliwości zakupionych narzędzi. Dla jednej placówki 
standardem mogą być przygotowywanie prezentacji multimedialnych, praca w chmurze 
obliczeniowej i podstawy programowania. W przypadku innych e-edukacja ograniczać się 
będzie do pracy w dokumencie tekstowym czy programie Paint. Eksperci są skłonni postawić 
tezę, że na obecnym etapie rozwoju SI problemem nie jest brak sprzętu (tj. tablice 
interaktywne, rzutniki, komputery), ale brak świadomości nauczycieli i rodziców. Wskazują 
oni konieczność dostosowania programów i metodyki nauczania do możliwości, jakie dają  
e-podręczniki, komputery i tablety. Jednak tu również, tak jak w kwestii e-usług, konieczna 
jest świadomość użytkowników technologii teleinformatycznych. Badani wskazują, że 
nauczyciele muszą mieć koncepcje niezbędne do wykorzystania komputerów w szkole, aby 
lekcje informatyki nie były bezproduktywne. 

Na dowód dostrzegania potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych w wielkopolskich 
szkołach można także przytoczyć ich udział w programie Ministerstwa Edukacji Cyfryzacja 
Szkół. Spośród realizowanych w programie działań edukacyjnych warto wyróżnić pilotaż 
zadania dotyczącego programowania, którego celem było kształtowanie u uczniów 
umiejętności sprawnego posługiwania się TIK. Realizowano go w szkołach na terenie całego 
kraju (1 592 szkoły). Programowanie rozumiane było jako informatyczne podejście do 
rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, zgodnie z następującym schematem: 

• określenie problemu i celu; 
• znalezienie i opracowanie rozwiązania; 
• zaprogramowanie rozwiązania; 
• testowanie. 

W pilotażu uczestniczyły 152 szkoły z terenu Wielkopolski, przede wszystkim szkoły 
podstawowe (por. tabela 16), które zgłosiły łącznie 160 innowacji (więcej zgłosiły tylko szkoły 
z województw mazowieckiego i podkarpackiego). Potwierdza to względnie duże 
zainteresowanie wielkopolskich szkół kwestiami wykorzystania programowania w edukacji. 

Kształcenie w zakresie ICT na poziomie uczelni wyższych odbywa się w ramach 
kierunków w różnym stopniu nawiązujących do zagadnień informatycznych. Przedmioty 
informatyczne pojawiają się właściwie na każdej uczelni, nienależnie od jej profilu kształcenia. 
Kluczowym podmiotem w kształceniu z zakresu szeroko pojętych umiejętności ICT jest 
Politechnika Poznańska, która prowadzi następujące kierunki dotyczące tego obszaru: 

• Informatyka; 
• Teleinformatyka; 
• Edukacja techniczno-informatyczna; 
• Automatyka i robotyka; 
• Elektrotechnika; 
• Elektronika i telekomunikacja. 

Kierunki prowadzone są w ramach czterech wydziałów uczelni. Ponadto uczelnia 
prowadzi dwa przedsięwzięcia związane z podnoszeniem kwalifikacji dotyczących utrzymania, 
zarządzania i administrowania siecią internetową: Akademia Sieci Cisco i Akademia Sieci 
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Huawei. Politechnika Poznańska prowadzi działalność badawczą dotyczącą innowacyjnych 
rozwiązań teleinformatycznych – zarówno w ramach projektów krajowych, jak i zagranicznych. 

 

Tabela 16. Efekty pilota żu programowania w szkołach według województw 

Województwo Liczba 
szkół 

Liczba 
zgłoszonych 

innowacji 

Szkoły 
podstawowe Gimnazja Szkoły 

ponadgimnazjalne 

Dolnośląskie 94 96 63 20 11 

Kujawsko-pomorskie 84 99 52 23 9 

Lubelskie 52 56 29 10 13 

Lubuskie 46 54 30 9 4 

Łódzkie 80 85 48 22 10 

Małopolskie 136 140 112 22 2 

Mazowieckie 198 218 117 50 31 

Opolskie 59 60 42 11 6 

Podkarpackie 162 162 97 43 22 

Podlaskie 52 63 32 17 3 

Pomorskie 128 134 62 46 20 

Śląskie 141 150 106 26 9 

Świętokrzyskie 51 52 30 12 9 

Warmińsko-mazurskie 77 80 41 21 15 

Wielkopolskie  152 160 103 35 14 

Zachodniopomorskie 83 79 56 21 6 

Razem 1 592 1 688 1 020 388 184 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji 
 

Analizując ofertę kształcenia wielkopolskich uczelni w zakresie ICT, warto również 
zwrócić uwagę na realizowane przez nie inwestycje i projekty, które dotyczą najczęściej 
rozwoju sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury informatycznej (por. tabela 17). 
Świadczą one o tym, że uczelnie przywiązują dużą wagę do procesów informatyzacji oraz 
cyfryzacji. Z założenia wdrażane projekty nie tylko mają przyczynić się do usprawnienia 
procesu zarządzania uczelniami (kwestie organizacyjno-administracyjne), ale również 
odnoszą się do prowadzenia badań czy procesów dydaktycznych. Świadczy to o wysokiej 
świadomości znaczenia potencjału technologii ICT po stronie środowiska uczelnianego. 

 

Tabela 17. Projekty własne z zakresu ICT realizowan e przez uczelnie wy ższe województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2013  

Beneficjent Tytuł projektu Zakres projektu 

Politechnika Poznańska Infrastruktura 
Środowiska 
Informatycznego 
Politechniki 
Poznańskiej dla 
Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów 

Modernizacja i rozbudowa środowiska informatycznego 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

• transmisja danych, 
• zasoby sprzętowego przetwarzania i dostępu do danych, 
• oprogramowanie aplikacyjne, 
• Zintegrowany System Informatyczny, 
• wyspecjalizowane oprogramowanie. 
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Beneficjent Tytuł projektu Zakres projektu 

SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny 

Wirtualna uczelnia Stworzenie portalu, na którym studenci i pracownicy mają 
dostęp do wszystkich funkcjonalności dydaktycznych, jak 
i organizacyjno-administracyjnych. 

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Poznaniu 

e-UEP Stworzenie portalu, na którym można zrealizować sprawy dot. 
kwestii organizacyjno-administracyjnych. 
Poprzez e-UEP studenci:  

• sprawdzają oceny z egzaminów; 
• uzyskują dostęp do poczty elektronicznej; 
• znajdują pomoce naukowe dotyczące poszczególnych 

zajęć; 
• wypełniają ankietę studencką; 
• sprawdzają plany zajęć; 
• uzyskują dostęp do e-sylabusa. 

Poprzez e-UEP pracownicy: 
• sprawdzają plany zajęć; 
• załatwiają kwestie kadrowe i urlopowe; 
• uzyskują dostęp do poczty elektronicznej; 
• sprawdzają dostępność sal dydaktycznych; 
• uzyskują dostęp do regulacji wewnętrznych, bazy 

projektów itp. 
Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Poznaniu 

Wyposażenie 
Centrum 
Edukacyjnego Usług 
Elektronicznych 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Poznaniu 
w innowacyjną 
infrastrukturę 
informatyczną 

Wyposażenie sal dydaktycznych i seminaryjno-
konsultacyjnych w nowoczesny sprzęt informatyczny 
niezbędny do prowadzenia zajęć na innowacyjnych kierunkach 
związanych z technologiami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup i wykonanie 
następującej infrastruktury i prac:  

• infrastruktura systemu przewodowej i bezprzewodowej 
sieci komputerowej; 

• infrastruktura systemu wirtualizacji laboratoriów 
komputerowych; 

• infrastruktura audio-wideo do przeprowadzania 
wideoprezentacji, teleobecności i wideokonferencji; 

• prace związane z przeniesieniem systemu zasilania 
gwarantowanego i dostosowaniem systemu klimatyzacji 
serwerowni. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych uczelni wyższych 
 

6.1. Wyposa żenie szkół województwa wielkopolskiego w komputery 
z dost ępem do internetu 64  

To, jakie znaczenie ma dostępność informacji w procesie kształcenia, nie wymaga 
szerokich uzasadnień. Dostęp do internetu, zwłaszcza wydajnych sieci szerokopasmowych, 
z pewnością ułatwia pozyskiwanie informacji oraz umożliwia stosowanie urozmaiconych 
metod i narzędzi kształcenia (np. tablic interaktywnych). Z uwagi na korzyści, jakie mogą 
wyniknąć z zastosowania ułatwień w kształceniu dzieci i młodzieży, projekty informatyzacji 
i cyfryzacji szkół nabierają dodatkowego znaczenia.  

W województwie wielkopolskim znaczna większość szkół w 2012 roku65 była 
wyposażona w komputery z dostępem do internetu. Należy jednak zaznaczyć, że odsetek 

                                                      
64 Podawane informacje dotyczą wyposażenia szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 
w komputery z internetem, które są przeznaczone do użytku uczniów. 
65 W kontekście przyszłego monitorowania zmian w obrębie analizowanego zjawiska trzeba podkreślić, że GUS nie 
dysponuje już nowszymi danymi i jednocześnie nie prowadzi już badań w tym zakresie. 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
87 

placówek w poszczególnych powiatach wykazywał pewne zróżnicowanie przestrzenne (por. 
rysunek 9), wynosząc od ok. 82% (powiat chodzieski), do 96-97% (m. Konin, powiat turecki, 
powiat rawicki), przy średniej dla województwa wynoszącej 88,8%. Niejednakowo również 
prezentowała się dynamika i kierunek zmian liczby szkół wyposażonych w komputery 
z dostępem do internetu w latach 2007-2012. Jej wartość dla całego regionu wynosiła 101 
i w zależności od powiatów przyjmowała wartości od ok. 99 (powiaty: pleszewski, słupecki) 
do 103-104 (powiaty: gostyński, wolsztyński, kościański). 

 

Rysunek 9. Szkoły wyposa żone w komputery z dost ępem do internetu przeznaczone do u żytku 
uczniów w województwie wielkopolskim w 2012 roku we dług powiatów  

 

Źródło: WROT, Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015; dane pochodzą 
z GUS BDL z 2012 roku, od tej pory nie pojawiły się nowsze dane. Uwaga: miasta na prawach powiatu połączono 

z otaczającymi je powiatami 
 

Przestrzenne zróżnicowanie województwa według poziomu wyposażenia szkół 
w komputery z dostępem do internetu przeznaczone do użytku uczniów prezentuje poniższa 
mapa (por. rysunek 10). Wynika z niej, że największe braki w tym zakresie występowały 
w powiatach położonych na północy oraz południowym zachodzie regionu. Względnie 
najlepiej sytuacja kształtowała się we wschodniej części Wielkopolski, zwłaszcza w powiecie 
konińskim (z miastem Koninem), rawickim i tureckim, gdzie co najmniej 95% szkół oferowało 
swoim uczniom możliwość korzystania z komputera z dostępem do internetu. 

Rozpatrując wyposażenie szkół w komputery z dostępem do internetu warto zwrócić 
uwagę na to, iż duża część wielkopolskich placówek szkolnych korzysta (2017 rok) 
z internetu szerokopasmowego, a wiele z nich uzyska do niego dostęp w najbliższym czasie 
(por. rysunki 11-15). Pod tym względem w lepszej sytuacji (w każdym z podregionów) 
znajdują się szkoły położone w większych miejscowościach, zwłaszcza będących siedzibami 
powiatów.  
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Rysunek 10. Odsetek szkół wyposa żonych w komputery z dost ępem do internetu przeznaczone 
do u żytku uczniów w województwie wielkopolskim w 2012 ro ku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WROT, Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 
wielkopolskiego 2015; dane pochodzą z GUS BDL z 2012 roku, od tej pory nie pojawiły się nowsze dane. 

 

Rysunek 11. Dost ęp placówek o światowych w województwie wielkopolskim do 
szerokopasmowego internetu w 2017 roku – podregion poznański i podregion miasto 
Poznań  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/ (stan na dzień 31.05.2017) 
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Rysunek 12. Dost ęp placówek o światowych w województwie wielkopolskim do 
szerokopasmowego internetu w 2017 roku – podregion pilski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/ (stan na dzień 31.05.2017) 

 

Rysunek 13. Dost ęp placówek o światowych w województwie wielkopolskim do 
szerokopasmowego internetu w 2017 roku – podregion leszczy ński  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/ (stan na dzień 31.05.2017) 
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Rysunek 14. Dost ęp placówek o światowych w województwie wielkopolskim do 
szerokopasmowego internetu w 2017 roku – podregion kaliski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/ (stan na dzień 31.05.2017) 

 

Rysunek 15. Dost ęp placówek o światowych w województwie wielkopolskim do 
szerokopasmowego internetu w 2017 roku – podregion koni ński 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://szkoly-geoserver.itl.waw.pl/ (stan na dzień 31.05.2017) 
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6.2. Dost ęp do internetu według typów szkół 

Przeprowadzone w tym rozdziale analizy obejmują następujące wskaźniki: 

• odsetek komputerów z dostępem do internetu; 
• średnia liczba uczniów przypadająca na jeden komputer, jeden komputer z dostępem 

do internetu oraz jedną pracownię komputerową. 

Analiza danych dotyczących dostępności internetu w szkołach (z 2012 roku66) 
w zależności od ich typu pozwala stwierdzić, że relatywnie najgorzej sytuacja pod tym 
względem prezentowała się w szkołach podstawowych, w przypadku których 92% 
dostępnych komputerów było podłączonych do internetu, natomiast w najkorzystniejszej 
sytuacji pod tym względem były szkoły gimnazjalne i technika, gdzie odsetek ten wynosił 
97% (por. wykresy 40-42). Trzeba także zwrócić uwagę na relatywnie gorszą sytuację szkół 
specjalnych, które wyraźnie odstawały pod względem posiadania komputerów z dostępem do 
internetu od równoważnych szkół ogólnego charakteru. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
nie wszystkie szkoły dysponowały połączeniem światłowodowym. W niektórych przypadkach, 
o czym świadczą wywiady przeprowadzone z ekspertami zajmującymi się problematyką 
cyfryzacji i SI, szkoły mają jedynie połączenie radiowe, nie zawsze dobrej jakości. 

 

Wykres 40. Odsetek komputerów z dost ępem do internetu w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych województwa wielkopolskiego w latac h 2007 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Wykres 41. Odsetek komputerów z dost ępem do internetu w szkołach ponadgimnazjalnych 
województwa wielkopolskiego (szkoły zawodowe, techn ika) w latach 2007 i 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                      
66 Dane z 2012 roku, udostępnione przez GUS BDL, są najnowszymi danymi na temat dostępu do komputerów 
i internetu w szkołach. 

82 79 93 7492 85 97 85

Szkoły podstawowe
(bez specjalnych)

Szkoły podstawowe
(specjalne)

Szkoły gimnazjalne
(bez specjalnych)

Szkoły gimnazjalne
(specjalne)

2007 2012

94 95 9397 95 97

Szkoły zawodowe (bez
policealnych)

Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

2007 2012
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Wykres 42. Odsetek komputerów z dost ępem do internetu w szkołach ponadgimnazjalnych 
województwa wielkopolskiego (licea, szkoły policeal ne) w latach 2007 i 2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Rozwinięciem prezentowanych wyżej danych są zestawienia obrazujące dostępność 
komputerów z podłączeniem do internetu mierzoną liczbą uczniów przypadających na jeden 
komputer (por. wykresy 43-45). W przypadku szkół podstawowych wyposażenie w sprzęt 
komputerowy i pracownie w 2012 roku wypadało gorzej niż w pozostałych typach szkół. Na 
jeden komputer, w tym komputer z dostępem do internetu, przypadało tu dwu-, trzykrotnie 
więcej uczniów niż w gimnazjach czy szkołach ponadgimnazjalnych. Relatywnie mniej było 
także pracowni komputerowych, a co za tym idzie, były one przeznaczone do wykorzystania 
przez znacznie większą liczbę uczniów. Bez wątpienia przekładało się to na komfort pracy 
edukacyjnej i efektywność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. 

Patrząc na dynamikę zmian zachodzących w obszarze komputeryzacji szkół, można 
zaobserwować pozytywne tendencje, niewielki pod względem dynamiki, lecz trwały trend 
wzrostowy. W latach 2003-2012 odsetek komputerów z dostępem do internetu w szkołach 
podstawowych województwa wielkopolskiego wzrósł o połowę (z 64% do 92%), podobnie 
zresztą jak w całej Polsce. Zgodnie z wcześniej poczynionymi obserwacjami w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyposażenie w komputery w odniesieniu do liczby 
uczniów było relatywnie wyższe. W tych placówkach nie było także konieczności nadrabiania 
znaczących niedoborów w zakresie komputeryzacji. Nie spowodowało to jednak zaprzestania 
prowadzenia działań inwestycyjnych, o czym świadczy dynamika wzrostowa. We wszystkich 
typach szkół w 2012 roku niemal wszystkie komputery miały dostęp do internetu, podczas 
gdy w 2003 roku wartości te utrzymywały się na poziomie około 75-80%. Na postęp 
inwestycyjny w tym zakresie wpłynęła zapewne akcesja Polski do UE i skuteczna absorpcja 
funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój systemu edukacji, jak również wysoka 
świadomość władz samorządowych odnośnie do konieczności inwestowania w ten obszar 
rozwoju społecznego. 

Ujęcie historyczne zostało także zastosowane do przedstawienia zmian, jakie zaszły 
w efekcie komputeryzacji szkół różnych szczebli. Przyczyniła się ona do zmniejszenia liczby 
uczniów przypadających na jeden komputer, komputer z dostępem do internetu oraz 
pracownię komputerową. Odstępstwem od tej reguły były jedynie szkoły podstawowe 
specjalne, które pomimo znacznego spadku liczby uczniów (z 884 uczniów szkół 
podstawowych w 2000 roku do 245 osób w 2012 roku) borykały się w 2012 roku 
z koniecznością korzystania z pracowni przez większą niż dekadę wcześniej liczbę osób. 

 

92 86 9695 84 98

Licea ogólnokształcące Szkoły policealne Licea profilowane

2007 2012
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Wykres 43. Średnia liczba uczniów przypadaj ąca na jeden komputer, jeden komputer 
z dost ępem do internetu oraz jedn ą pracowni ę komputerow ą w szkołach podstawowych 
województwa wielkopolskiego w latach 2007 i 2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Wykres 44. Średnia liczba uczniów przypadaj ąca na jeden komputer, jeden komputer 
z dost ępem do internetu oraz jedn ą pracowni ę komputerow ą w szkołach gimnazjalnych 
województwa wielkopolskiego w latach 2007 i 2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Wykres 45. Średnia liczba uczniów przypadaj ąca na jeden komputer, jeden komputer 
z dost ępem do internetu oraz jedn ą pracowni ę komputerow ą w szkołach 
ponadgimnazjalnych ogółem województwa wielkopolskie go w latach 2010-2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Bardzo wyraźny spadek liczby uczniów przypadających na jeden komputer miał 
natomiast miejsce w przypadku szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim, 

8 5 15 105 3 10 7

67 71

183 168

2007 2012 2007 2012
liczba uczniów przypadająca na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczonym do użytku uczniów

liczba uczniów przypadająca na 1 komputer

liczba uczniów przypadająca na 1 pracownię

Szkoły podstawowe 

(bez specjalnych)
Szkoły podstawowe (specjalne)

3 1 5 31 1 3 2
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50

2007 2012 2007 2012

liczba uczniów przypadająca na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczonym do użytku uczniów

liczba uczniów przypadająca na 1 komputer

liczba uczniów przypadająca na 1 pracownię

Gimnazja (specjalne) Gimnazja (bez specjalnych)

3 2 23 2 2

70 66 62

2010 2011 2012
średnia ilość uczniów przypadająca na 1 komputer
średnia ilość uczniów przypadająca na 1 komputer z dostępem do internetu
średnia ilość uczniów przypadająca na 1 pracownię komputerową



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
94 

gdzie w ciągu 10 lat analizowanego okresu odnotowano doinwestowanie szkół w sprzęt 
komputerowy. Korzystne zmiany wartości wskaźników wiązały się również z oddziaływaniem 
efektów niżu demograficznego skutkującego zmniejszającą się liczbą uczniów szkół. 

 

6.3. Wyniki egzaminów z przedmiotów matematyczno-pr zyrodniczych oraz 
matematyki wielkopolskich uczniów  

Dodatkowym aspektem, który warto wziąć pod uwagę w kontekście analizy potencjału 
rozwojowego SI, są wyniki egzaminów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
(w gimnazjach) i matematyki (w szkołach ponadgimnazjalnych). Jako przedmiot analizy 
wybrano matematykę ze względu na powszechność przystępowania do sprawdzianu 
i egzaminu z tego zakresu. Obowiązkowy charakter sprawia, że wyniki wskazują na poziom 
opanowania przedmiotu wszystkich kończących dany etap kształcenia, nie zaś tych, którzy 
ze względu na zainteresowania lub przewidywania w zakresie wyboru kierunku studiów, 
decydują się na zdawanie egzaminu z informatyki. Ponadto kształcenie w zakresie 
matematyki obejmuje przede wszystkim uczenie specyficznego sposobu myślenia, tj. 
myślenia logicznego, istotnego dla dalszego rozwoju jednostek i społeczeństwa, równie 
ważnego dla uczenia się informatyki i późniejszego programowania, co dla wszystkich 
procesów podejmowania decyzji. 

Czynnik ten należy rozpatrywać w dwóch kontekstach – z jednej strony mówimy 
bowiem o potencjale intelektualnym ułatwiającym wykorzystanie technik teleinformacyjnych, 
z drugiej z kolei możemy ten aspekt rozpatrywać w kontekście efektu informatyzacji oraz 
cyfryzacji szkół. Rozważania te mają jednak charakter czysto teoretyczny, bowiem 
i w jednym, i w drugim przypadku odnotowano współdziałanie szeregu uwarunkowań 
i determinant. Samo SI jest, jak wykazano w początkowych częściach raportu, zjawiskiem 
złożonym i tak wielowątkowym, że jego rozwój stanowi efekt oddziaływania złożonej 
rzeczywistości. Z kolei efekty nauczania mierzone wynikami egzaminów to rezultat nie tylko 
dostępności komputerów czy internetu w szkołach, ale także umiejętności dydaktyczno-
pedagogicznych kadry. Nie należy zapominać również o uwarunkowaniach środowiskowych 
wpływających na określone postawy uczniów. 

Analiza danych dotyczących wyników egzaminów (por. rysunki 16-19) pozwala 
zidentyfikować kilka prawidłowości: 

• zarówno w przypadku egzaminów gimnazjalnych, jak i maturalnych znacząco 
powyżej średniej wojewódzkiej prezentują się szkoły z Poznania i powiatu 
poznańskiego, jak również innych miast na prawach powiatu; 

• w przypadku gimnazjów wyniki egzaminów mają bardziej płaską strukturę, tj. 
występuje mniej powiatów, w których wyniki w sposób bardzo wyraźny odstają od 
średniej dla całego województwa, zwłaszcza w przypadku części dotyczącej 
matematyki; 

• występują powiaty, w których powtarzają się wyraźnie lepsze od pozostałych 
osiągnięcia edukacyjne mierzone wynikami egzaminów. Oprócz wspomnianego 
Poznania i innych powiatów grodzkich jako wyróżniające się można wskazać powiat 
wrzesiński oraz turecki. 
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Rysunek 16. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w wojewó dztwie wielkopolskim w 2016 roku. 
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów pr zyrodniczych – wyniki średnie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE i OKE Poznań – średnie wyniki w pkt. 

 

Rysunek 17. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w wojewó dztwie wielkopolskim w 2016 roku. 
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – w yniki średnie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE i OKE Poznań – średnie wyniki w pkt. 
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Rysunek 18. Wyniki egzaminów maturalnych w wojewódz twie wielkopolskim w 2016 roku. 
Matematyka, poziom podstawowy – wyniki średnie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE i OKE Poznań – średnie wyniki w pkt. 

 

Rysunek 19. Wyniki egzaminów maturalnych w wojewódz twie wielkopolskim w 2016 roku. 
Matematyka, poziom rozszerzony – wyniki średnie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE i OKE Poznań – średnie wyniki w pkt. 
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Do rzeczowego określenia cząstkowego wpływu informatyzacji i cyfryzacji szkół na 
osiągane wyniki konieczne byłoby przeprowadzenie szczegółowej analizy na poziomie 
powiatów czy gmin, a nawet pojedynczych szkół. Wówczas możliwe byłoby chociażby 
określenie, na ile realizowane projekty (np. iPad w edukacji realizowany w jednym 
z gimnazjów w Nowym Tomyślu) przekładają się na wyniki osiągane przez uczniów. 

 

6.4 Komputery podł ączone do internetu w bibliotekach województwa 
wielkopolskiego 

Dostęp do narzędzi umożliwiających korzystanie z ICT może odbywać się na różnych 
poziomach. Bez wątpienia kluczowe jest wyposażenie gospodarstw domowych w komputery 
osobiste z dostępem do internetu, zwłaszcza w technologiach szerokopasmowych, czy 
dostęp do sprzętu komputerowego w szkołach. Duże znaczenie może mieć także działalność 
bibliotek publicznych, które szczególnie w małych, wiejskich gminach pełnią istotną funkcję 
kulturotwórczą. Będące na wyposażeniu i udostępniane w takich placówkach komputery 
z podłączeniem do internetu mogą dla części mieszkańców stanowić istotne źródło 
kontaktów z ICT. 

Z prezentowanych na mapach danych (por. rysunki 20-23) obrazujących poziom 
wyposażenia bibliotek w komputery oraz dostęp do internetu wynikają dwie podstawowe 
tendencje: 

• w prawie każdym powiecie w ostatnich latach (głównie w latach 2013-2015) 
odnotowano wzrost liczby komputerów, w tym komputerów podłączonych do 
internetu; relatywnie najmniejsze zmiany zaszły pod tym względem na południu oraz 
w środkowej części regionu; 

• dynamika zmian była największa w przypadku Poznania i powiatu poznańskiego 
(przykładowo w mieście Poznań w latach 2008-2015 pozyskano 198 komputerów, 
w tym 107 dostępnych dla użytkowników i 90 komputerów z dostępem do internetu 
dla użytkowników). W pozostałych powiatach wzrost liczby komputerów był wyraźnie 
mniej zauważalny (przykład powiatu wolsztyńskiego, gdzie w latach 2008-2015 
pozyskano 9 komputerów, w tym 1 nowy dostępny dla użytkowników z dostępem dla 
internetu). 

Zaobserwowane zmiany były zapewne związane z zamożnością poszczególnych gmin 
i powiatów oraz ich zaangażowaniem w projekty finansowane ze środków UE w zakresie 
doposażania placówek kultury w sprzęt komputerowy. 
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Rysunek 20. Komputery u żytkowane w bibliotekach w województwie wielkopolski m w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Rysunek 21. Komputery u żytkowane w bibliotekach dost ępne dla czytelników w województwie 
wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Rysunek 22. Komputery w bibliotekach podł ączone do internetu w województwie wielkopolskim 
w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Rysunek 23. Komputery w bibliotekach podł ączone do internetu dost ępne dla czytelników 
w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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6.4. Podsumowanie 

Jedną z podstaw rozwoju SI jest wykształcenie społecznych postaw, umiejętności 
i nawyków w zakresie korzystania z dostępnych narzędzi teleinformatycznych oraz usług 
bazujących na ich wykorzystaniu. W przypadku Wielkopolski podejmowano szereg działań, 
których celem było zwiększenie społecznej świadomości w analizowanym zakresie. 
Podejmowano wiele projektów upowszechniających kwestię rozwoju SI (np. konferencje 
metodyczne w obszarze cyfryzacji i e-edukacji), jak również wspierających rozwój edukacji 
cyfrowej w szkołach (m.in. projekty w Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim i Nowym Tomyślu). 

Kluczowe z punktu widzenia edukacji cyfrowej jest jednak wyposażenie placówek 
edukacyjnych zarówno w sprzęt komputerowy, jak i dostęp do internetu. Jak wynika 
z przeprowadzonych analiz, w Wielkopolsce dostęp ten był w większości zapewniony, choć 
oczywiście wykazuje on pewne wewnątrzregionalne zróżnicowanie. Względnie najlepiej 
sytuacja wyglądała we wschodniej części Wielkopolski, zwłaszcza w powiatach konińskim 
(z miastem Koninem), rawickim i tureckim, w których co najmniej 95% szkół oferowała swoim 
uczniom możliwość korzystania z komputera z dostępem do internetu.  

Najistotniejszą zmienną w zakresie dostępu do komputerów podłączonych do internetu 
są jednak typy szkół. Analiza danych dotyczących dostępności internetu w szkołach 
w zależności od ich typu prowadzi do wniosku, że relatywnie najgorzej sytuacja pod tym 
względem prezentowała się w szkołach podstawowych, w przypadku których liczba 
komputerów podłączonych do sieci stanowiła 92% wszystkich dostępnych komputerów, 
natomiast najlepsza sytuacja miała miejsce w gimnazjach i technikach, gdzie odsetek ten 
wynosił 97%. Trzeba także zwrócić uwagę na relatywnie gorszą sytuację szkół specjalnych, 
w których odsetek komputerów z dostępem do internetu kształtował się na znacznie niższym 
poziomie niż w przypadku pozostałych szkół. 

W kontekście korzystnych zmian zwraca uwagę zmniejszająca się liczba uczniów 
przypadających na jedną pracownię komputerową, co z jednej strony jest efektem 
prowadzonych działań inwestycyjnych w zakresie wyposażenia wielkopolskich szkół w sprzęt 
komputerowy, zaś z drugiej strony jest skutkiem postępującego niżu demograficznego 
powodującego zmniejszanie się liczby uczniów szkół. 

Wyposażenie szkół jest niezbędne do budowania SI, ale działania nie powinny 
ograniczać się wyłącznie do zakupu nowego sprzętu, lecz być uzupełniane przez działania 
edukacyjne – z jednej strony wykorzystujące dostępny sprzęt, a z drugiej dostosowujące 
programy i metodyki nauczania do możliwości, jakie dają e-podręczniki, komputery i tablety. 
Istotnym zadaniem jest więc stworzenie odpowiedniej koncepcji wykorzystania komputerów 
w szkołach, a kluczową rolę odgrywają w tym zakresie dyrektorzy i nauczyciele. 

Kształtowanie nawyków właściwych dla SI może się odbywać na różnych poziomach. 
Jednym z nich jest także wprowadzanie ułatwień dostępowych w obiektach użyteczności 
publicznej, np. bibliotekach, których znaczenie w małych wiejskich gminach należy 
rozpatrywać w inny sposób niż w dużych aglomeracjach. Choć sytuacja bibliotek poprawiła 
się pod tym względem w ostatnich latach, w dużej mierze zapewne dzięki możliwościom 
korzystania z funduszy UE, to jednak poziom wcześniejszego niedoinwestowania był na tyle 
duży, że wskazane jest, aby kontynuować proces komputeryzacji bibliotek publicznych. 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
101 

7. Wykorzystanie ICT w wielkopolskich przedsi ębiorstwach 
 

7.1. Charakterystyka bran ży ICT w województwie wielkopolskim 

Według danych zawartych w Polskiej Bazie Danych Bisnode w województwie 
wielkopolskim funkcjonowało w 2016 roku 3 188 przedsiębiorstw wchodzących w skład 
branży ICT67. Blisko połowa z nich miała swoją siedzibę w Poznaniu – 46%. Szczegółowy 
rozkład geograficzny firm z branży przedstawia poniższa mapa (por. rysunek 24). 

 

Rysunek 24. Rozkład geograficzny firm wchodz ących w skład bran ży ICT w województwie 
wielkopolskim w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bisnode (stan na 31.12.2016) 

 

W strukturze zatrudnienia w branży ICT w województwie wielkopolskim na koniec 2016 
roku dominowały firmy jednoosobowe (74%) i mikroprzedsiębiorstwa (20%) (por. wykres 46). 
Odnotowano jedynie trzy firmy z branży ICT zatrudniające ponad 250 pracowników. 

Respondenci wywiadów IDI, którzy reprezentowali firmy z branży, wskazywali, że 
rynek pracy nie oferuje wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników IT. Natomiast 
rynek IT jest o tyle specyficzny, że pracownicy w tej branży są zmuszeni samodzielnie śledzić 
zmiany technologiczne, aby oferować konkurencyjne usługi i produkty. Stąd dla 

                                                      
67 Bisnode (stan na 01.05.2017) – przedsiębiorstwa z następującymi PKD: Sekcja J, dział 61. telekomunikacja, 
Sekcja J, dział 62. działalność związana z oprogramowaniem, Sekcja J, dział 63. działalność usługowa w zakresie 
informacji, Sekcja S, dział 95. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
102 

pracodawców w sektorze IT istotne jest, aby pracownicy byli gotowi sami rozwijać swoje 
kompetencje. Eksperci wskazywali, że kadry IT to najczęściej pasjonaci, którzy w czasie 
wolnym także rozwijają swoje umiejętności. 

 

Wykres 46. Struktura firm bran ży ICT w województwie wielkopolskim w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bisnode – ze względu na zbyt małą liczebność firm dużych (od 250 

pracowników) nie odnotowano tej wartości na wykresie 
 

Według Barometru zawodów 2017 w województwie wielkopolskim, cyklicznego 
badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych, zawodom dotyczącym branży ICT 
przyznano status „równowaga”68. Warto jednak wskazać, że jeszcze w 2016 roku zawód 
grafika komputerowego uznawano w regionie za deficytowy. 

Ponad połowa przedsiębiorstw z branży ICT (54%) funkcjonujących na obszarze 
Wielkopolski prowadziła działalność związaną z oprogramowaniem, a 24% z konserwacją 
komputerów i urządzeń peryferyjnych (por. wykres 47). Ogólnie pojętą telekomunikacją 
zajmowało się 7% firm, a działalnością usługową 14% podmiotów. Taka struktura podmiotów 
daje pozytywne podstawy do rozwoju SI, ponieważ skupia się nie tylko na działalnościach 
związanych z obsługą i konserwacją sprzętu, ale także na programowaniu, które daje szanse 
na tworzenie podstaw do nadawania szerszych niż obecnie zastosowań IT, zarówno 
w działalności firm, jak też gospodarstw domowych. 

 

Wykres 47. Rodzaje działalno ści firm z bran ży ICT w województwie wielkopolskim w 2016 roku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bisnode 

                                                      
68 https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/wielkopolskie/Raport_wojewodztwo_wielkopolskie_web.pdf. 
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Sektor ICT w województwie wielkopolskim wspierany jest przez obecność czterech 
klastrów dotyczących tego obszaru: 

1. Narodowe Centrum Archiwizacji – Klaster Archiwizacji Cyfrowej (skupia 11 
członków); 

2. Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (skupia 76 członków); 
3. SynergIT Klaster Informatyczny (skupia 48 członków); 
4. e-Commerce Connections (skupia 14 członków). 

Działania wielkopolskich klastrów skupiają się na następujących obszarach: 

• Inicjacja i koordynacja projektów z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań ICT; 
• Wspieranie i promowanie przedsiębiorstw tworzących innowacyjne rozwiązania ICT; 
• Sieciowanie producentów i eksporterów rozwiązań ICT; 
• Internacjonalizacja rozwiązań ICT wypracowanych w województwie wielkopolskim. 

Szczególny nacisk położony został na wspieranie projektów z obszaru ICT, które mogą 
przełożyć się na jakość życia mieszkańców województwa wielkopolskiego (rozwój sieci Wi-Fi, 
Poznańska Sieć Metropolitalna). Poza tym działania klastrów mają służyć stworzeniu marki 
Poznania i Wielkopolski jako regionu kojarzonego z innowacyjnością i ICT. 

Charakteryzując sektor ICT w województwie wielkopolskim, należy przede wszystkim 
przedstawić liczbę podmiotów, które wytwarzają innowacyjne produkty i usługi. Wśród 
wielkopolskich przedsiębiorców najwięcej w tym obszarze funkcjonuje twórców 
oprogramowania i systemów informatycznych dla biznesu (stanowią blisko 1/3 branży). Tę 
dziedzinę można uznać za specjalizację sektora ICT. W ramach producentów 
oprogramowania w województwie wielkopolskim za liderów należy uznać: PSI Polska 
Sp. z o.o., Talex SA, itelligence Sp. z o.o., BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwa z tego obszaru obsługują przede wszystkim branże: medyczną, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie przedsiębiorstwami, administrację, bankowość. 

Są one nastawione na dostarczanie produktów i usług dla klientów z innych branż, 
w związku z tym istnieje ryzyko braku wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych, które 
wychodzą poza specyfikę obecnych klientów sektora ICT. Na tle kraju, wśród wielkopolskich 
firm z branży IT, wyróżnia się Komputronik S.A., który jest dystrybutorem sprzętu 
teleinformatycznego. Przedsiębiorstwo w rankingach największych firm IT w Polsce 
(zatrudnienie i przychody) klasyfikowało się w pierwszej dziesiątce (jego przychody w 2014 
roku szacowano na 1 500 000 tys. zł, dla porównania w 2013 roku wyniosły one 1 200 000 
tys. zł)69. Warto także wskazać, że znanymi i obsługującymi cały kraj firmami IT 
z województwa wielkopolskiego są także PayU SA oraz Allegro QXL Poland Sp. z o.o. 

 

7.2. Wykorzystanie ICT w wielkopolskich przedsi ębiorstwach niefinansowych 

Dostęp do internetu jest istotny nie tylko z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
gospodarstw domowych, ale także stanowi ważne narzędzie umożliwiające prowadzenie 

                                                      
69 http://itwiz.pl/100-najwiekszych-firm-polsce-wyniki-raportu-itwiz-100/. 
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działalności gospodarczej. Może o tym świadczyć chociażby znaczenie stron internetowych 
czy rozwój e-handlu, choć oczywiście zakres zastosowań, również w bieżącej operacyjnej 
działalności przedsiębiorstw, jest znacznie szerszy i obejmuje chociażby bieżącą 
komunikację z kontrahentami i klientami, dokonywanie rozliczeń podatkowych czy 
wykonywanie płatności. Jak pokazują dane GUS, w Wielkopolsce większość przedsiębiorstw 
w 2016 roku wykorzystywała w swojej pracy komputery, choć odsetek ten był o 2 p.p. niższy 
od średniej krajowej (por. wykres 48). Niemal wszystkie komputery były przy tym podłączone 
do internetu (por. wykres 49). Trzeba także dodać, że zarówno w przypadku 
wykorzystywania komputerów, jak i dostępu do internetu nastąpiły w ostatnich latach 
niewielkie zmiany, co może oznaczać, że został osiągnięty określony poziom nasycenia. 

 

Wykres 48. Odsetek przedsi ębiorstw wykorzystuj ących komputery w Wielkopolsce i Polsce 
w latach 2011-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Wykres 49. Odsetek przedsi ębiorstw z dost ępem do internetu w Wielkopolsce i Polsce w latach 
2007-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Z analizy dostępu do usług szerokopasmowych wynika, że od 2007 roku istotnie 
wzrósł odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu dostarczanego 
w technologiach szerokopasmowych (por. wykres 50). Od 2013 roku zwiększał się także 
odsetek firm, które udostępniały swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na 
mobilny dostęp do internetu (por. wykres 51). Wiąże się to z ogólnym trendem wzrastającej 
mobilności społeczeństw. 

 

Wykres 50. Odsetek przedsi ębiorstw z dost ępem do internetu szerokopasmowego 
w Wielkopolsce i Polsce w latach 2007-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 51. Odsetek przedsi ębiorstw wyposa żających swoich pracowników w urz ądzenia 
przeno śne pozwalaj ące na mobilny dost ęp do internetu w Wielkopolsce i Polsce w latach 
2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

O wzrastającym znaczeniu dostępu do internetu dla działalności przedsiębiorstw 
świadczą prezentowane poniżej dane pokazujące sposoby wykorzystywania przez firmy 
komunikacji elektronicznej w szeroko rozumianych kontaktach z rynkiem. W zależności od 
zakresu czasowego prezentowanych danych od 2007-2008 roku odnotowuje się wzrost 
odsetka firm stosujących konkretne narzędzia komunikacji bazujące na dostępie do internetu, 
np. posiadających stronę internetową, otrzymujących lub składających zamówienia poprzez 
sieci komputerowe, wykorzystujących internet w kontaktach z administracją publiczną itp. 
Szczegółowe dane przedstawiono na wykresach 52-59. Wynika z nich ogólna tendencja 
przenoszenia szeroko pojętej komunikacji do sfery elektronicznej. Wynika to zapewne 
z szybkiego rozwoju technologii i infrastruktury, ale również z równie szybko zmieniających 
się preferencji ludzi w zakresie prowadzenia komunikacji czy sposobów realizacji czynności 
dnia codziennego. Około dwie trzecie firm wykorzystuje do komunikacji z rynkiem własną 
stronę internetową i niemal tyle samo wykorzystuje ją do prezentacji swoich produktów 
i usług. Co prawda dużo mniejszy odsetek firm prowadzi bezpośrednią sprzedaż (również 
w rozumieniu oferowania klientom możliwości składania zamówień), tym niemniej należy 
podkreślić, że od 2008 roku nastąpiła w tym względzie istotna poprawa. Podobna uwaga 
dotyczy również mediów społecznościowych, z których korzystało w 2016 roku 23% 
wielkopolskich firm, wobec jedynie 18% trzy lata wcześniej. 

 

Wykres 52. Odsetek przedsi ębiorstw posiadaj ących własn ą stron ę internetow ą w Wielkopolsce 
i Polsce w latach 2007-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Wykres 53. Odsetek przedsi ębiorstw, dla których strona internetowa spełniała f unkcje 
prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników w Wielk opolsce i Polsce w latach 2008-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 54. Odsetek przedsi ębiorstw otrzymuj ących zamówienia poprzez sieci komputerowe 
(stron ę internetow ą, systemy typu EDI, inne środki elektronicznej wymiany danych 
z wyj ątkiem poczty elektronicznej) w Wielkopolsce i Polsc e w latach 2008-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 55. Odsetek przedsi ębiorstw prowadz ących e-sprzeda ż w Wielkopolsce i Polsce w latach 
2007-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Wykres 56. Odsetek przedsi ębiorstw składaj ących zamówienia poprzez sieci komputerowe 
(stron ę internetow ą, systemy typu EDI, inne środki elektronicznej wymiany danych 
z wyj ątkiem poczty elektronicznej) w Wielkopolsce i Polsc e w latach 2008-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 57. Odsetek przedsi ębiorstw wykorzystuj ących internet w kontaktach z administracj ą 
publiczn ą w Wielkopolsce i Polsce w latach 2008-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Wykres 58. Odsetek przedsi ębiorstw wykorzystuj ących media społeczno ściowe w Wielkopolsce 
i Polsce w latach 2013-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 59. Odsetek przedsi ębiorstw kupuj ących jakiekolwiek usługi w chmurze obliczeniowej 
w Wielkopolsce i Polsce w latach 2014-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Przedstawione wyżej dane dotyczące korzystania przez firmy z różnego rodzaju 
narzędzi teleinformatycznych pokazują pozytywne tendencje, jakie zachodzą w tym 
względzie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Co prawda najpowszechniejsze są 
firmowe strony internetowe, tym niemniej analiza danych ujawnia, że w pozostałych, 
relatywnie rzadziej stosowanych narzędziach (np. stosowanie mediów społecznościowych 
czy prowadzenie sprzedaży przez internet), mamy w ostatnich latach do czynienia 
z korzystnymi zmianami. Co prawda niektóre z możliwości są wykorzystywane w niewielkim 
stopniu, jak chociażby stosowanie usług w chmurze obliczeniowej, co może wynikać w dużej 
mierze z obaw o bezpieczeństwo znajdujących się tam danych. Niezależnie od tego kierunek 
zachodzących zmian należy jednak uznać za korzystny, tym bardziej że wartości dla 
Wielkopolski są zbliżone do poziomu ogólnopolskiego. 

Za niekorzystne zjawisko, obserwowane zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju, uznać 
należy natomiast to, iż niewielki odsetek przedsiębiorstw organizuje dla swoich pracowników 
szkolenia z zakresu ICT, które umożliwiłyby podniesienie kwalifikacji i nabycie dodatkowych 
umiejętności teleinformatycznych. W latach 2011-2016 odsetek ten kształtował się 
w województwie wielkopolskim na poziomie 9-12%, przy średniej dla Polski wynoszącej  
10-12% (por. wykres 60). 

 

Wykres 60. Odsetek przedsi ębiorstw zapewniaj ących swoim pracownikom szkolenia 
podnosz ące umiej ętności z zakresu ICT w Wielkopolsce i Polsce w latach 2 011-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Obserwacje wynikające z analizy danych statystycznych potwierdzają także 
przedstawiciele przedsiębiorstw, zarówno ICT, jak i spoza tej branży. Wskazywali oni, że 
prowadzone szkolenia dla pracowników nie dotyczą obszaru ICT. Podczas rekrutacji 
pracowników w sektorze prywatnym standardem był test umiejętności obsługi pakietu MS 
Office – szczególnie arkusza Excel i edytora Word. Osoby o niskich umiejętnościach 
teleinformatycznych mają zatem mniejsze szanse na zatrudnienie. Inaczej wyglądała 
natomiast rekrutacja do instytucji publicznych, w przypadku których, jak wskazali respondenci 
wywiadów, kompetencje ICT nie zawsze były sprawdzane. Część respondentów 
argumentowała to tym, że w instytucji znajduje się dział informatyczny, który rozwiązuje 
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wszystkie trudności lub wykonuje najprostsze czynności informatyczne. Tego rodzaju 
obserwacje są zbieżne z przytaczanymi wcześniej wynikami analiz prowadzonych na 
zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. 

Z wywiadów z przedsiębiorcami można ponadto wysnuć wniosek, że najbardziej 
pożądaną kompetencją, poza tymi specjalistycznymi związanymi ze stanowiskiem pracy, jest 
zaawansowana obsługa arkusza Excel (w tym tabel przestawnych i funkcji). Wskazania 
przedstawicieli firm są zbieżne ze wskazaniami ekspertów na temat kompetencji ICT uczniów 
i absolwentów szkół. Wskazywali oni na niedostateczny poziom znajomości obsługi arkusza 
Excel, w tym stosowania funkcji logicznych. 

 

7.3. Wykorzystanie ICT w wielkopolskich przedsi ębiorstwach sektora 
finansowego 

Kwestie wykorzystania komputerów i dostępu do internetu zostały także przedstawione 
i przeanalizowane w kontekście działalności przedsiębiorstw z sektora finansowego. W ich 
przypadku komunikacja elektroniczna jest podstawowym narzędziem prowadzenia 
działalności, a skłonność do stosowania narzędzi i IT jest wyższa niż w firmach z innych 
branż. Świadczą o tym chociażby dane GUS za 2015 rok, zgodnie z którymi praktycznie 
każda firma z sektora finansowego (tak w Wielkopolsce, jak i całym kraju) wykorzystywała 
w swojej pracy komputery. Niemal wszystkie (98%) były także podłączone do internetu, 
a same instytucje były niemal w całości podłączone do internetu szerokopasmowego – co 
zapewne jest koniecznością w sytuacji, gdy praktycznie cała komunikacja pomiędzy 
instytucjami finansowymi odbywa się drogą elektroniczną. 

Wartości wskaźników odnoszących się do innych aspektów komputeryzacji 
i informatyzacji przedsiębiorstw z sektora finansowego funkcjonujących na terenie 
województwa wielkopolskiego również pokazują, że w ich przypadku sytuacja pod tym 
względem wygląda korzystniej niż w przedsiębiorstwach niefinansowych (por. wykresy  
61-64). Świadczy o tym chociażby fakt, że pracownicy instytucji finansowych relatywnie 
częściej byli wyposażani w urządzenia przenośne pozwalające na mobilny dostęp do 
internetu, przedsiębiorstwa finansowe częściej posiadały własne strony internetowe (w tym 
także takie, które pełniły nie tylko funkcje informacyjne, ale również sprzedażowe), 
a instytucje finansowe w 100% wykorzystywały internet w kontaktach z administracją 
publiczną. Zbiorcze zestawienie porównujące przedsiębiorstwa niefinansowe i finansowe 
znajduje się poniżej (por. wykres 65).  

 

Wykres 61. Odsetek przedsi ębiorstw sektora finansowego wyposa żających swoich pracowników 
w urz ądzenia przeno śne pozwalaj ące na mobilny dost ęp do internetu w Wielkopolsce 
i Polsce w latach 2012-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 62. Odsetek przedsi ębiorstw sektora finansowego posiadaj ących własn ą stron ę 
internetow ą w Wielkopolsce i Polsce w latach 2008-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 63. Odsetek przedsi ębiorstw sektora finansowego, dla których strona int ernetowa 
spełniała funkcje prezentacji katalogów, wyrobów lu b cenników w Wielkopolsce i Polsce 
w latach 2008-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 64. Odsetek przedsi ębiorstw sektora finansowego wykorzystuj ących internet 
w kontaktach z administracj ą publiczn ą w Wielkopolsce i Polsce w latach 2008-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 65. Porównanie wykorzystania ICT w przedsi ębiorstwach finansowych i niefinansowych 
w województwie wielkopolskim w 2016 roku [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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7.4. Podsumowanie 

Wykorzystanie komputerów, w tym komputerów podłączonych do internetu, w pracy 
przedsiębiorstw jest zagadnieniem odrębnym w stosunku do analizowanych wcześniej 
kwestii postaw społecznych. O dużym znaczeniu narzędzi i IT dla prowadzenia działalności 
gospodarczej może świadczyć chociażby waga, jaką przywiązuje się do prowadzenia stron 
internetowych czy rozwoju e-handlu. Większość firm w Wielkopolsce wykorzystuje komputery 
w swojej pracy, a największe zmiany zaszły w dostępie do internetu szerokopasmowego. 
Wzrósł również odsetek firm, które dają swoim pracownikom możliwość korzystania 
z internetu mobilnego. Generalnie w przypadku przedsiębiorstw można zaobserwować 
następujące tendencje: 

• przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują strony internetowe do promowania 
i sprzedaży swoich usług; 

• coraz częściej firmy dostrzegają potencjał, jaki tkwi w mediach społecznościowych 
jako narzędziach wspierających prowadzenie działalności gospodarczej; 

• występują istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwami finansowymi 
i niefinansowymi – w tych pierwszych odsetek firm wykorzystujących w swojej 
działalności komputery oraz oferujących e-usługi jest relatywnie większy. 
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8. Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju społecze ństwa 
informacyjnego 

 

8.1. Charakterystyka wykorzystania środków unijnych w obszarze ICT 

Przeprowadzone w tym rozdziale analizy obejmują charakterystykę wykorzystania 
środków unijnych w ramach dwóch programów operacyjnych, które w perspektywie 
finansowej 2007-2013 w największym stopniu wspierały realizację projektów dotyczących 
w sposób bezpośredni lub pośredni rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tj. PO IG oraz 
WRPO 2007-2013. 

PO IG był jednym z największych programów krajowych w latach 2007-2013, który 
przyczyniał się do rozwoju polskich firm w następujących obszarach: B+R, infrastruktury 
badawczej, turystyki oraz ICT. Różne aspekty rozwoju polskich przedsiębiorstw były w istotny 
sposób stymulowane możliwością skorzystania z przeznaczonych dla nich ze środków UE. 
W przedmiotowym zakresie wsparcia udzielano w ramach dwóch działań PO IG: 

• 8.1 Wspieranie działalno ści gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej  – jego celem było stymulowanie rozwoju usług świadczonych 
w formie elektronicznej. W ramach tego działania dofinansowanie mogły uzyskać 
projekty polegające na świadczeniu e-usług, przy czym projekty mogły obejmować 
wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usług; 

• 8.2 Wspieranie wdra żania elektronicznego biznesu typu B2B  – jego celem był 
z kolei rozwój elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawania 
wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami 
w formie elektronicznej. Ideą przewodnią tego działania było wdrażanie w polskich 
przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii ICT, ułatwiających zacieśnianie 
współpracy z partnerami biznesowymi. Dofinansowanie mogły uzyskać 
przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak 
i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie 
elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorcami. 

Jak wynika z poniższych zestawień, większym zainteresowaniem wielkopolskich 
przedsiębiorców cieszyła się możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług świadczonych 
w formie elektronicznej. W konkursie na dofinansowanie w ramach działania 8.1 złożono 
o połowę więcej wniosków niż w ramach drugiego z analizowanych działań (por. tabela 18). 
Świadczy to o wysokiej świadomości przedsiębiorców odnośnie do tendencji zachodzących 
na współczesnym rynku, gdzie nie tylko komunikacja (informacja, promocja), ale także 
procesy sprzedażowe są coraz częściej realizowane za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych. W sumie w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach analizowanych 
działań zrealizowano na terenie województwa wielkopolskiego 1 046 projektów, na które 
pozyskano łącznie 465 529 tys. zł dofinansowania (por. tabela 19). Beneficjentami tych 
środków były w większości firmy wywodzące się z województwa wielkopolskiego, 
w szczególności z Poznania (por. rysunek 25), głównie spółki prawa handlowego (z o.o., 
jawne, akcyjne) (por. tabela 20). 
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Warto wskazać również na skuteczność aplikowania wielkopolskich przedsiębiorców 
o środki dostępne w ramach PO IG, która w przypadku działania 8.2 wyniosła 47% (560 
wniosków otrzymało wsparcie na łączną kwotę 208 897 tys. zł), natomiast w przypadku 
działania 8.1 – 27% (486 wniosków otrzymało wsparcie na łączną kwotę 256 632 tys. zł). 

 

Tabela 18. Liczba zło żonych i zrealizowanych wniosków, wraz z ł ączną kwot ą dofinansowania, 
w ramach działa ń 8.1 i 8.2 PO IG w województwie wielkopolskim  

Rok naboru 
Działanie 8.1 Działanie 8.2 

Liczba zło żonych wniosków 

2008 44 46 

2009 482 168 

2010 236 119 

2011 299 153 

2012 374 204 

2013 388 294 

2014 Brak naboru 220 

SUMA wniosków zło żonych 1 823 1 204 

SUMA wniosków zrealizowanych 485 561 

Łączna kwota dofinansowania wniosków 256 632 tys. zł 208 897 tys. zł 

Źródło: PARP 
 

Tabela 19. Liczba projektów realizowanych w ramach działań 8.1 i 8.2 PO IG w województwie 
wielkopolskim 

Siedziba 
beneficjenta – 
województwo 

Liczba projektów realizowanych 
na terenie Wielkopolski 

8.1 PO IG 

Liczba projektów realizowanych 
na terenie Wielkopolski 

8.2 PO IG 

Wielkopolskie 449 523 

Mazowieckie 9 16 

Lubuskie 4 5 

Zachodniopomorskie 3 3 

Dolnośląskie 4 2 

Pomorskie 1 4 

Małopolskie 1 4 

Śląskie 4 0 

Łódzkie 1 3 

Kujawsko-pomorskie 3 1 

Świętokrzyskie 3 0 

Warmińsko-mazurskie 2 0 

Podlaskie 1 0 

SUMA 485 561 

Źródło: PARP 
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Rysunek 25. Rozkład geograficzny beneficjentów środków PO IG (działa ń 8.1 i 8.2) 
z województwa wielkopolskiego 

 
Źródło: PARP 

 

Tabela 20. Forma prawna beneficjentów środków PO IG (działa ń 8.1 i 8.2) realizuj ących projekty 
na terenie województwa wielkopolskiego 

Forma prawna beneficjentów 
WIELKOPOLSKA POZOSTALI 

Liczba 
beneficjentów 

Udział 
w % 

Liczba 
beneficjentów 

Udział 
w % 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 589 61% 48 65% 

osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą 

217 22% 6 8% 

spółka jawna 51 5% 5 7% 

spółka komandytowa 43 4% 10 14% 

spółka akcyjna 37 4% 5 7% 

spółka cywilna prowadząca działalność 
w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC 

24 2% - - 

spółka partnerska 7 1% - - 

stowarzyszenie 2 0% - - 

fundacja 1 0% - - 

spółdzielnia 1 0% - - 

SUMA 972 100% 74 100% 

Źródło: PARP 
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PO IG był programem, który przyczyniał się do rozwoju polskich firm, w tym z obszaru 
ICT. Wśród zrealizowanych w jego ramach projektów z tego zakresu warto wskazać na 
sukces komercyjny jednej z wielkopolskich firm (City Navigation Systems z siedzibą 
w Poznaniu), która stworzyła popularną aplikację na komputer i urządzenia przenośne – 
jakdojade.pl. Obecnie z aplikacji korzysta w Polsce blisko 5 mln użytkowników. 

W perspektywie finansowej 2007-2013 poza PO IG możliwość pozyskania środków 
finansowych na projekty przyczyniające się do rozwoju SI w Wielkopolsce stwarzał także 
WRPO 2007-2013. W ramach priorytetu II (Infrastruktura komunikacyjna) istniała bowiem 
możliwość uzyskania funduszy przypisanych do trzech działań: 

• 2.7 Infrastruktura społecze ństwa informacyjnego – jego celem było 
przekształcenie Wielkopolski w region rozwijający się w oparciu o nowe zasoby 
wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT oraz zintegrowaną regionalną 
infrastrukturę teleinformatyczną sektora publicznego powiązaną z centralnymi, 
dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi; 

• 2.8 Zapewnienie dost ępu do internetu szerokopasmowego  – jego celem było 
stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do 
internetu na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA; 

• 2.9 Informatyzacja sektora publicznego  – jego celem była informatyzacja sektora 
publicznego służąca stworzeniu warunków do świadczenia publicznych e-usług 
(w tym budowa niezbędnej infrastruktury szerokopasmowej)70. 

Jak wynika z danych sprawozdawczych WRPO, w perspektywie finansowej 2007-2013 
w ramach wymienionych działań 17 beneficjentów zrealizowało w sumie 37 projektów (por. 
tabela 21). W większości beneficjentami były podmioty z szeroko rozumianej sfery publicznej 
– szkoły, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego (por. tabela 22). 

 

Tabela 21. Liczba projektów zrealizowanych, wraz z łączną kwot ą dofinansowania, w ramach 
działań 2.7, 2.8 i 2.9 WRPO 2007-2013 

Działanie 
Liczba projektów realizowanych 

na terenie województwa 
wielkopolskiego 

Liczba 
beneficjentów 

Łączna kwota 
dofinansowania 

2.7 8 8 339 282 tys. zł 

2.8 22 5 108 392 tys. zł 

2.9 7 4 64 815 tys. zł 

SUMA 37 17 512 489 tys. zł 

Źródło: UMWW 

                                                      
70 http://wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/attachments/article/3455/UWRPO_wersja%207.32.pdf. 
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Tabela 22. Forma prawna beneficjentów WRPO 2007-201 3 (działań 2.7, 2.8 i 2.9) 

Działanie Forma prawna beneficjentów Liczba beneficjentów 

2.7 
Infrastruktura 

społeczeństwa 
informacyjnego 

Jednostka oświaty 1 

Jednostki samorządu terytorialnego 2 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3 

Organ administracji państwowej na obszarze województwa  1 

Spółka akcyjna 1 

2.8 
Zapewnienie 

dostępu do internetu 
szerokopasmowego 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 2 

Spółka komandytowo-akcyjna 2 

Spółka jawna 1 

2.9 
Informatyzacja 

sektora publicznego 

Jednostki samorządu terytorialnego 4 

Jednostka oświaty 2 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1 

SUMA 17 

Źródło: UMWW 
 

Dzięki środkom dostępnym w ramach tych działań stworzono możliwość realizacji 
różnych inwestycji poprawiających dostępność internetu i usług szerokopasmowych 
w Wielkopolsce (aplikacji, inwestycji w wyposażenie, wybudowania sieci internetu 
szerokopasmowego). Patrząc na efekty projektów, należy zwrócić uwagę na ich 
różnorodność. W ramach sześciu dużych projektów zrealizowanych ze środków działania 2.7 
wdrożono sześć e-usług bądź aplikacji, tyle samo systemów, ale również wyposażono 
cztery serwerownie czy umożliwiono 400 osobom sygnowanie dokumentów podpisem 
elektronicznym (por. tabela 23). Spośród tych projektów należy przywołać projekt 
realizowany przez Politechnikę Poznańską – Infrastruktura Środowiska Informatycznego 
Politechniki Poznańskiej dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zasługuje on na uwagę 
ze względu na swoją kompleksowość – jego inwestycyjny charakter (wdrożone systemy czy 
wyposażone serwerownie) został bowiem uzupełniony aplikacjami czy e-usługami. 
Przedmiotem Projektu była modernizacja i rozbudowa środowiska informatycznego 
Politechniki Poznańskiej w zakresie infrastruktury technicznej (transmisja danych, zasoby 
sprzętowego przetwarzania i dostępu do danych, oprogramowanie aplikacyjne 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne 
zarządzania dostępem do zasobów środowiska) niezbędnej dla zapewnienia technicznych 
możliwości modernizacji zarządzania działalnością i funkcjonowaniem uczelni. Projekt był 
ponadto skierowany do szerokiego grona odbiorców (studenci studiów I, II i III stopnia, 
pracownicy uczelni, partnerzy Politechniki Poznańskiej). Stanowił on również jeden z etapów 
ukierunkowanej przebudowy i restrukturyzacji środowiska informatycznego uczelni71. 

 

 

                                                      
71 www.put.poznan.pl. 
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Tabela 23. Beneficjenci działania 2.7 WRPO 2007-201 3 wdra żający usługi, aplikacje oraz 
wyposa żający serwerownie 

Beneficjent Nazwa projektu 
Liczba 

aplikacji,  
e-usług 

Liczba 
wdro żonych 
systemów 

Liczba 
wyposa żonych 

serwerowni 

Podpis 
elektroniczny 
(liczba osób) 

Politechnika 
Poznańska 

Infrastruktura 
Środowiska 
Informatycznego 
Politechniki 
Poznańskiej dla 
Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów 

5 3 2 nie dotyczy 

Samorz ąd 
Województwa 

Wlkp. 

Budowa Platformy 
Teleinformatycznej 
Dla Administracji 
Samorządowej w celu 
Cyfryzacji Procesów 
i Zadań 
Realizowanych na 
poziomie Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego  

nie 
dotyczy 

2 1 nie dotyczy 

Szpital 
Kliniczny 

Przemienienia 
Pańskiego UM 

w Poznaniu 

E-Szpital – Rozwój 
Infrastruktury 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 
w Obszarze Ochrony 
Zdrowia 

2 nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Szpital 
Kliniczny  
im. Karola 
Jonschera 

UMED Poznań 

E-Szpital Rozwój 
Systemu 
Informatycznego 
Wdrażanie 
Elektronicznej 
Dokumentacji 
Medycznej i E-Usług 
w Szpitalu Klinicznym 
im. K. Jonschera 
w Poznaniu 

1 1 nie dotyczy 400 

Ginekologiczno
-Poło żniczy 

Szpital 
Kliniczny UMED 

Poznań 

Rozbudowa 
Infrastruktury 
Informatycznej w celu 
Poprawy Jakości 
Obsługi Pacjentów 
i Dostępności do  
E-Usług Medycznych 
w Gpsk w Poznaniu 

2 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Miasto Pozna ń 
Poznańska 
Elektroniczna Karta 
Aglomeracyjna  

1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Źródło: UMWW 
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Odrębną kategorię projektów zrealizowanych w ramach działania 2.7 stanowiły 
projekty mające na celu wybudowanie sieci szerokopasmowej i węzłów 
szkieletowych/dystrybucyjnych/dostępowych. W tym przypadku, głównie dzięki projektowi 
WSS, kluczowym rezultatem było wybudowanie 4 tys. km sieci internetu szerokopasmowego 
(por. tabela 24). Z kolei w efekcie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach działania 
2.8 wybudowano niemal 3 tys. km sieci szerokopasmowej (2 801 km), dzięki czemu 
możliwość dostępu do internetu szerokopasmowego uzyskało niemal ćwierć miliona osób, 
z czego większość (200 tys. osób) na terenach wiejskich (por. tabela 25). Projekty te 
niewątpliwie stworzyły odpowiednie warunki do rozwoju SI w Wielkopolsce. 

 

Tabela 24. Beneficjenci działania 2.7 WRPO 2007-201 3, których projekty dotyczyły budowy sieci 
szerokopasmowej 

Beneficjent Nazwa projektu 

Liczba 
osób/jednostek, 
które uzyskały 

możliwo ść 
dost ępu do 

internetu 

Długo ść 
wybudowanej 

sieci [km] 

Liczba w ęzłów 
szkieletowych/ 

dystrybucyjnych/  
dost ępowych 

Komenda 
Wojewódzka 

Policji 
w Poznaniu 

Wzmocnienie 
Potencjału 
Rozwojowego 
Wielkopolski 
Poprzez 
Zastosowanie 
Technologii 
Informacyjnych 
w Działalności 
Instytucji 
Publicznych na 
rzecz Budowania 
Infrastruktury 
Społecznej 
i Gospodarczej 
Regionu 

nie dotyczy 23 
nie dotyczy / nie 

dotyczy / 4 

Wielkopolska 
Sieć 

Szerokopasmowa 
Spółka Akcyjna 

Budowa 
Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej 

3 293 988 / 261 4 004,72 
31 / 576 / nie 

dotyczy 

Źródło: UMWW 
 

Tabela 25. Beneficjenci działania 2.8 WRPO 2007-201 3, których projekty dotyczyły budowy sieci 
szerokopasmowej 

Beneficjent Powiat 

Liczba osób – dost ęp 
do internetu NGA/NGD 
WSZYSCY / OBSZAR 

WIEJSKI 

Liczba osób – 
dost ęp do internetu 
szerokopasmowego  

WSZYSCY / 
OBSZAR WIEJSKI 

Długo ść 
wybudowanej 

sieci [km] 

FIBREHOST  turecki 23 866 / 23 866 4 166 / 4 166 125,7 

FIBREHOST  kępiński 54 232 / 33 113 28 933 / 17 378 217,7 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
118 

Beneficjent Powiat 

Liczba osób – dost ęp 
do internetu NGA/NGD 
WSZYSCY / OBSZAR 

WIEJSKI 

Liczba osób – 
dost ęp do internetu 
szerokopasmowego  

WSZYSCY / 
OBSZAR WIEJSKI 

Długo ść 
wybudowanej 

sieci [km] 

FIBREHOST ostrzeszowski 35 322 / 35 322 3 009 / 3 009 157 

FIBREHOST rawicki 50 235 / 20 849 14 486 / 11 202 121,5 

FIBREHOST koniński 43 645 / 43 645 3 209 / 3 209 155,1 

FIBREHOST pleszewski 17 116 / 17 116 9 396 / 9 396 83,2 

FIBREHOST gostyński 25 236 / 25 236 12 000 / 12 000 113 

„ ASTA-NET”  
ASTA GROUP 

złotowski nie dotyczy / nie dotyczy 13 152 / 9 579 149,8 

„ ASTA-NET” 
ASTA GROUP 

pilski nie dotyczy / nie dotyczy 4 464 / 2 688 55,3 

„ ASTA-NET”  
ASTA GROUP 

czarnkowsko-
trzcianecki 

nie dotyczy / nie dotyczy 11 223 / 7 989 117,73 

WEBTOUCH 
leszczyński 

i miasto 
Leszno 

113 881 / 25 528 19 578 / 11 405 147,9 

WEBTOUCH poznański nie dotyczy / nie dotyczy 11 568 / 11 568 97,26 

WEBTOUCH wągrowiecki nie dotyczy / nie dotyczy 16 284 / 16 284 155,94 

WEBTOUCH kościański nie dotyczy / nie dotyczy 10 458 / 7 128 100,16 

WEBTOUCH miasto Poznań nie dotyczy / nie dotyczy 813 / nie dotyczy 6,84 

WEBTOUCH ostrowski nie dotyczy / nie dotyczy 3 603 / 3 603 65 

WEBTOUCH szamotulski nie dotyczy / nie dotyczy 15 222 / 9 522 138,5 

EasyHost jarociński nie dotyczy / nie dotyczy 7 785 / 7 785 70,38 

EasyHost średzki nie dotyczy / nie dotyczy 10 359 / 7 785 107,08 

EasyHost wrzesiński nie dotyczy / nie dotyczy 8 694 / 6 732 91,39 

EasyHost kolski nie dotyczy / nie dotyczy 10 734 / 9 165 111,78 

EasyHost śremski nie dotyczy / nie dotyczy 6 180 / 6 180 69,52 

FIBREHOST  turecki 23 866 / 23 866 4 166 / 4 166 125,7 

FIBREHOST  kępiński 54 232 / 33 113 28 933 / 17 378 217,7 

OGÓŁEM 441 631 / 281 654 247 957 / 199 317 2 801,17 

Źródło: UMWW 
 

W przypadku działania 2.9 WRPO 2007-2013 dofinansowanie uzyskało natomiast 
siedem projektów związanych z informatyzacją placówek sektora publicznego z obszarów 
ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego, a więc obszarów w których zdiagnozowano 
największe braki pod kątem dostępu do e-usług publicznych (por tabela 26). Realizowane 
projekty dotyczyły wyposażenia beneficjentów w infrastrukturę teleinformatyczną 
i szerokopasmowy dostęp do internetu. 
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Tabela 26. Beneficjenci działania 2.9 WRPO 2007-201 3 i charakterystyka projektów 

Beneficjent Obszar Typ projektu 

Samorz ąd Województwa 
Wlkp. 

Ochrona zdrowia 
Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony 
zdrowia podległych Samorządowi, które umożliwia wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

Samorz ąd Województwa 
Wlkp. 

Ochrona zdrowia 
Wdrożenie usług elektronicznych służące do zarządzania 
w jednostkach ochrony zdrowia podległych Samorządowi 

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu 

Szkolnictwo 
wyższe 

Wyposażenie uczelni (centrum informatycznego) 
w innowacyjne usługi teleinformatyczne 

Samorz ąd Województwa 
Wlkp. 

Ochrona zdrowia 
Wdrożenie szybkiej transmisji danych pomiędzy jednostkami 
ochrony zdrowia podległymi Samorządowi a UMWM 

Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu 

Szkolnictwo 
wyższe 

Stworzenie portalu internetowego eUczelnia dla studentów 
i pracowników uczelni 

Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii Torakochirurgii 

Ochrona zdrowia 
Wdrożenie elektronicznego systemu przekazywania 
dokumentacji medycznej 

Samorz ąd Województwa 
Wlkp. 

Ochrona zdrowia 
Wyposażenie jednostki ochrony zdrowia w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 

8.2. Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, iż dostępne w perspektywie UE 2007-
2013 fundusze unijne stanowiły w Wielkopolsce ważne źródło finansowania działań z zakresu 
rozwoju SI. Umożliwiły one realizację wielu ważnych (najczęściej kosztochłonnych) 
projektów, które przyniosły korzystne zmiany w różnych sferach życia społeczno-
gospodarczego regionu. Zasadnicze znaczenie miały w tym przypadku środki funkcjonujące 
w ramach dwóch programów operacyjnych, tj. PO IG i WRPO 2007-2013. Środki PO IG 
zostały przede wszystkim wykorzystane przez podmioty gospodarcze, na rozwój e-usług czy 
wdrożenie nowych rozwiązań teleinformatycznych. W największym stopniu wykorzystali je 
beneficjenci z miasta Poznania i powiatu poznańskiego, co potwierdza tezę o silnym 
zapleczu ICT w tej części województwa. Projekty wsparte w ramach WRPO 2007-2013 były 
natomiast ukierunkowane przede wszystkim na rozwój infrastruktury zapewniającej 
mieszkańcom regionu dostęp do internetu szerokopasmowego, a także na informatyzację 
instytucji publicznych (w tym rozwój e-administracji). Z tego wsparcia w największym stopniu 
skorzystały jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty lecznicze 
i edukacyjne. Wsparcie pozyskane w ramach WRPO 2007-2013 i PO IG należy uznać zatem 
za istotny impuls rozwoju SI w województwie wielkopolskim. 
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9. Ocena poziomu rozwoju społecze ństwa informacyjnego 
w województwie wielkopolskim w porównaniu z innymi regionami 

Analizę porównawczą o charakterze benchmarkingu przeprowadzono w pierwszym 
kroku w oparciu o kryteria wprowadzone w jednym z powszechnie stosowanych indeksów 
oceny poziomu rozwoju SI, jakim jest DESI72 (The Digital Economy and Society Index). DESI 
został wprowadzony przez Komisję Europejską w celu monitorowania rozwoju 
konkurencyjności państw członkowskich UE w dziedzinie cyfryzacji. 

W analizie wykorzystano dane dotyczące poszczególnych współczynników (łącznie 
ponad 50) wchodzących w skład DESI, obejmujących następujące aspekty: 

• łączność; 
• kapitał ludzki; 
• korzystanie z internetu; 
• integrację technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach; 
• cyfrowe usługi publiczne. 

Wykorzystanie DESI do porównań międzykrajowych (zgodnie z profilem Wskaźnik 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015. Profil państwa. Polska, opracowanym 
przez Komisję Europejską) ulokowało Polskę wśród krajów o niskim poziomie cyfryzacji. 
Polska z wynikiem 0,39 zajęła dopiero 23. miejsce w zestawieniu (na 28 krajów), znajdując 
się w grupie takich państw jak: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Rumunia, Słowenia, 
Słowacja, Węgry i Włochy. Przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zestawienie dla 
krajów wykorzystano do analizy będącej odpowiednikiem porównania międzykrajowego na 
poziomie polskich województw. Analizę przeprowadzono wykorzystując trzy podejścia: 

1) wyznaczając wskaźnik syntetyczny dla wszystkich wskaźników, na podstawie 
którego stworzono ranking lokujący województwo wielkopolskie na tle pozostałych 
(odpowiednik wartości wskaźnika krajowego); 

2) tworząc analogiczny ranking województw w oparciu o każdy z wymiarów osobno; 
3) wykorzystując analizę skupień i wskazując województwa najbardziej podobne do 

Wielkopolski. 
 

9.1. Wskaźnik syntetyczny – wszystkie współczynniki DESI 

W analizie wykorzystano jedno z podejść klasyfikacji wielowymiarowej, prowadzące do 
syntezy wielowymiarowego opisu sytuacji analizowanych jednostek (województw) w postaci 
wskaźnika syntetycznego, umożliwiające bezpośrednie ich porównanie. Analizę 
przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich wykorzystywanych w badaniu DESI 
współczynników rozwoju SI. Pozwoliło to na ukazanie względnej pozycji Wielkopolski wśród 
wszystkich województw. Do stworzenia rankingu wykorzystano wskaźnik syntetyczny 
opracowany metodą Perkala. Należy przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do 
oryginalnie wyznaczanego wskaźnika DESI, w którym poszczególne grupy wskaźników są 

                                                      
72 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2015. Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015, Warszawa. 
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zróżnicowane ze względu na ważność i mają w związku z tym przypisane różne wagi, 
w przypadku wyznaczonego wskaźnika dla województw procedura nie uwzględniała 
zróżnicowanych wag – wszystkie wchodzące w skład końcowego wskaźnika składowe 
uznano za równie istotne. 

Uzyskane wartości wskaźnika syntetycznego metodą Perkala dla województw 
przedstawiono w tabeli 27. Wskazują one na stosunkowo niekorzystną pozycję województwa 
wielkopolskiego, które zajęło 14. miejsce na 16 możliwych. Należy jednak zauważyć, że 
uzyskane wartości wskaźnika wskazują na niewielkie zróżnicowanie międzywojewódzkie – 
wszystkie wartości mieszczą się w zakresie od +1,1 do -0,87, a więc są nieznacznie tylko 
odchylone od wartości średniej. Oznacza to, że chociaż województwa różnią się między sobą 
pod względem wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju SI, to jednak nie są to, przy tym 
poziomie uogólnienia danych, znaczne różnice. 

 

Tabela 27. Ranking województw według warto ści wska źnika syntetycznego opartego na 
składowych DESI 

Pozycja Województwo Wskaźnik syntetyczny 

1 Mazowieckie 1,10 

2 Dolnośląskie 0,79 

3 Pomorskie 0,72 

4 Małopolskie 0,49 

5 Śląskie 0,24 

6 Opolskie 0,20 

7 Podlaskie 0,09 

8 Łódzkie -0,19 

9 Kujawsko-pomorskie -0,20 

10 Warmińsko-mazurskie -0,28 

11 Lubelskie -0,40 

12 Lubuskie -0,42 

13 Zachodniopomorskie -0,45 

14 Wielkopolskie -0,47 

15 Podkarpackie -0,67 

16 Świętokrzyskie -0,87 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego każde z województw 
przyporządkowano do klasy określającej stopień jego zaawansowania w zakresie 
syntetycznie ujmowanego stanu SI. Tworząc klasy, wykorzystano dwie miary opisowe: 
średnią wartość wskaźnika syntetycznego i odchylenie standardowe tej wartości. Pierwszą 
klasę stanowią województwa charakteryzujące się wartością wskaźnika przekraczającą 
wartość średnią o więcej niż jedno odchylenie standardowe – a więc o wartości wskaźnika 
wyższej niż 0,53. Ta klasa obejmuje zatem województwa znajdujące się w najlepszej sytuacji 
pod względem zaawansowania rozwoju SI mierzonego wskaźnikami składającymi się na 
DESI. Są to województwa: mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie (por. rysunek 26). Druga 
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klasa obejmuje województwa o wartości wskaźnika wyższej niż średnia o wartość mniej niż 
jednego odchylenia standardowego (przedział wartości wskaźnika pomiędzy 0,55 a -0,02) – 
są to cztery województwa: małopolskie, śląskie, opolskie i podlaskie. Sytuacja województw 
z tej klasy jest nieco bardziej korzystna niż średnia ogólnopolska. Najliczniejszą klasę 
stanowią województwa o wyniku niższym niż wartość średnia, jednak o oddaleniu od średniej 
nie większym niż wartość jednego odchylenia standardowego. Tę klasę województw, 
o sytuacji mniej korzystnej niż średnia ogólnopolska, jednak umiarkowanie odbiegającej od 
niej, stanowi łącznie siedem województw, wśród nich – z wynikiem najniższym w tej klasie – 
województwo wielkopolskie. Ostatnia klasa obejmuje województwa charakteryzujące się 
największym negatywnym odchyleniem wartości wskaźnika syntetycznego, a zatem 
znajdujące się w najmniej korzystnej sytuacji – są to województwa podkarpackie 
i świętokrzyskie. 

 

Rysunek 26. Klasyfikacja województw według warto ści wska źnika syntetycznego opartego na 
składowych DESI 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

Istotne z punktu widzenia uzyskanego wyniku jest wskazanie czynników, które nie 
zostały wzięte pod uwagę ze względu na zbyt małe zróżnicowanie pomiędzy województwami 
(zgodnie z procedurą klasyczny współczynnik zróżnicowania powinien przekraczać 10%), 
a także średnie wskaźniki zróżnicowania. W przypadku grupy „kapitał ludzki” średnie 
zróżnicowanie wyniosło nieco ponad 19% (20,2%, uwzględniając tylko średnią dla zmiennych 
o współczynnikach wyższych niż 10%) i uwzględniono większość współczynników (por. 
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tabela 28). W wymiarze „łączności”, obejmującym przede wszystkim kwestie dostępności 
i ogólnego korzystania z internetu, średnie zróżnicowanie wyniosło zaledwie 7,4% 
i odrzucono 5 z 6 wskaźników – jedynym różnicującym pomiędzy województwami okazał się 
wskaźnik opisujący korzystanie z internetu za pomocą urządzeń przenośnych (zróżnicowanie 
na poziomie 16,7%). Z kolei w wymiarze „korzystanie z internetu” średnia zmienność 
wyniosła 19,2% i odrzucono 3 z 11 wskaźników (średnie zróżnicowanie dla pozostałych 
wskaźników wyniosło 23,4%). Względnie mało zróżnicowany okazał się wymiar opisujący 
integrację przedsiębiorstw z usługami elektronicznymi – w wymiarze „integracja” odrzucono 
bowiem 6 z 13 wskaźników, a średnie zróżnicowanie wyniosło 10,0% (dla pozostałych 
7 zmiennych – 15,0%). Wśród wskaźników opisujących wdrażanie usług cyfrowych 
w urzędach (wymiar „cyfrowe usługi publiczne”) średni współczynnik zróżnicowania wyniósł 
niemal 18,8% i odrzucono jeden wskaźnik jako niewystarczająco różnicujący województwa 
(po jego odrzuceniu średnia zmienność osiągnęła poziom niemal 20%). 

 

Tabela 28. Wska źniki DESI nieró żnicuj ące województw wraz ze wskazaniem wymiarów 

Wymiar i nale żące do niego wska źniki 
nieró żnicuj ące województw 

Klasyczny 
współczynnik 
zmienno ści 

[%] 

Średnia warto ść 
klasycznego 

współczynnika 
zmienno ści 

w ramach wymiaru 
[%] 

Średnia warto ść 
klasycznego 

współczynnika 
zmienno ści 

różnicuj ących [%] 

KAPITAŁ LUDZKI 19,40 20,24 

Nieposiadający żadnych umiejętności 
komputerowych 

9,409723   

ŁĄCZNOŚĆ 7,37 16,67 

Korzystający z komputera  3,931639   

Korzystający z internetu 4,205666   

Regularnie korzystający z internetu 5,883809   

Gosp. domowe z dostępem szerokopasmowym 6,132985   

Niekorzystający z internetu z braku potrzeby 7,391390   

KORZYSTANIE Z INTERNETU 19,19 23,43 

Komunikują się za pomocą internetu 7,296167   

Wyszukujący w sieci informacji o produktach 7,231002   

Zamawiający lub kupujący on-line 9,052107   

INTEGRACJA 9,97 15,04 

Firmy wykorzystujące komputery 1,570975   

Firmy z dostępem do internetu 1,634868   

Firmy z szerokopasmowym dostępem do internetu 2,734060   

Firmy korzystające z płatnej autoreklamy 7,069155   

Firmy z własną stroną WWW 6,854236   

Firmy korzystające z e-administracji 4,405783   

CYFROWE USŁUGI PUBLICZNE 18,83 19,89 

Urzędy konsekwentnie wdrażające ICT 9,313665   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach 2015 
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Obok wskaźników, które w skali ogólnopolskiej i z poziomu województw charakteryzuje 
małe zróżnicowanie, warto wskazać zakres zróżnicowania pozostałych wskaźników, a także 
liczbę składowych poszczególnych wymiarów, które istotnie różnicowały województwa (por. 
tabela 29). 

 

Tabela 29. Wska źniki DESI ró żnicuj ące województwa wraz ze wskazaniem wymiarów  

Wymiar i nale żące do niego wska źniki ró żnicuj ące 
województwa 

Średnia 
warto ść 

wskaźnika 

Odchylenie 
standardowe 

warto ści 
wskaźnika 

Warto ść 
klasycznego 

współczynnika 
zmienno ści 

[%] 

KAPITAŁ LUDZKI 

Niekorzystający z internetu z braku umiejętności 18,38 2,98 16,20 

Osoby z wysokimi umiejętnościami komputerowymi 19,50 4,44 22,79 

Nieposiadający żadnych umiejętności internetowych 31,19 3,15 10,09 

Osoby z wysokimi umiejętnościami internetowymi 10,00 2,32 23,18 

Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do internetu 
w gimnazjach 2012 

10,25 1,09 10,63 

Studiujący na kierunkach technicznych i przyrodniczych 28,75 4,02 13,99 

Osoby z wyższym wykształceniem 2013 17,56 3,04 17,31 

Studenci szkół wyższych 3,58 0,98 27,26 

Poszukujący w internecie informacji nt. edukacji, ofert 
szkoleniowych 

17,38 3,10 17,84 

Szukający pracy lub wysyłający aplikację przez internet 10,81 2,46 22,71 

Publikujący przez internet stworzone przez siebie teksty, 
zdjęcia, filmy itp. 

12,13 2,85 23,49 

Czytający lub umieszczający w internecie własne opinie 
w sprawach społeczno-politycznych 

4,63 1,73 37,35 

ŁĄCZNOŚĆ 

Korzystający z internetu za pomocą urządzeń 
przenośnych 

34,31 5,72 16,67 

KORZYSTANIE Z INTERNETU 

Czytający książki elektronicznie 10,19 3,11 30,50 

Czytający on-line 46,50 4,72 10,14 

Korzystający z serwisów podróżniczych, rezerwacyjnych 12,88 3,20 24,85 

Korzystający z e-administracji 25,63 3,92 15,29 

Umawiający się na wizyty lekarskie 4,25 2,56 60,28 

Korzystający z usług bankowych 31,31 5,05 16,12 

Słuchający radia internetowego 18,81 3,13 16,62 

Grający on-line, odtwarzający muzykę i filmy 26,31 3,60 13,68 

INTEGRACJA 

Pracujący wykorzystujący komputery 37,75 5,68 15,06 

Firmy wykorzystujące ERP 20,06 3,36 16,76 

Firmy wykorzystujące CRM  20,94 2,84 13,56 
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Wymiar i nale żące do niego wska źniki ró żnicuj ące 
województwa 

Średnia 
warto ść 

wskaźnika 

Odchylenie 
standardowe 

warto ści 
wskaźnika 

Warto ść 
klasycznego 

współczynnika 
zmienno ści 

[%] 

Firmy dokonujące e-zakupów 22,63 2,67 11,78 

Firmy prowadzące e-sprzedaż 11,19 2,04 18,21 

Firmy ponoszące nakłady na ICT 31,81 4,23 13,30 

CYFROWE USŁUGI PUBLICZNE 

Wskaźnik wspierania rozwoju SI przez urzędy  27,19 2,81 10,34 

Urzędy świadczące i rozwijające usługi elektroniczne  43,50 6,90 15,86 

Urzędy wspierające e-integrację 25,94 3,47 13,39 

Urzędy posiadające użyteczną stronę WWW 18,38 4,12 22,43 

Wskaźniki skuteczności cyfryzacji w urzędach 35,94 6,42 17,86 

Urzędy stosujące dobre praktyki zarządzania 23,38 6,32 27,05 

Urzędy promujące wykorzystanie ICT wśród 
pracowników 

63,14 10,56 16,73 

Urzędy osiągające rezultaty stosowania ICT 27,69 10,75 38,81 

Urzędy wymagające kompetencji informatycznych od 
pracowników i rozwijających je 

39,56 6,53 16,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach 2015 

 

W obrębie wskaźników składających się na wymiar kapitału ludzkiego, opisujących 
sposoby korzystania z technologii cyfrowych przez mieszkańców poszczególnych 
województw oraz swoiście rozumiany „potencjał korzystania z technologii cyfrowych 
opisywany przez wskaźniki dotyczące poziomu wykształcenia czy dostępności komputerów 
w szkołach” aż 12 cech różnicuje regiony. Najsilniejsze zróżnicowanie dotyczy aktywności 
w zakresie umieszczania własnych opinii, a następnie udziału studentów szkół wyższych 
w populacji województwa, a także publikowania treści w internecie, posiadania wysokich 
umiejętności komputerowych i internetowych oraz korzystania z internetu w ramach 
czynności związanych z poszukiwaniem pracy. Odnosząc się do wartości charakteryzujących 
Wielkopolskę w wymiarze kapitału ludzkiego jako wymiaru DESI, należy wskazać, że 
w większości cech nie odbiega ona znacząco od charakterystyki ogólnopolskiej (por. wykres 
66), chociaż charakteryzuje się najniższym wśród polskich województw odsetkiem 
korzystających z internetu w celu znalezienia lub aplikowania o pracę, a także niskimi 
wskaźnikami w zakresie umiejętności internetowych (relatywnie niski odsetek osób 
posiadających wysokie umiejętności internetowe i wysoki odsetek osób nieposiadających 
żadnych umiejętności komputerowych).  
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Wykres 66. Wska źniki DESI w Wielkopolsce i Polsce – „kapitał ludzki ” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

W wymiarze łączności jedynym wskaźnikiem ujawniającym odmienność województw 
okazał się wskaźnik dotyczący korzystających z internetu za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych. W zakresie infrastrukturalnym, bo wymiar ten odnosi się głównie do sposobów 
uzyskiwania dostępu do internetu i do istniejących w tym zakresie możliwości, województwa 
są do siebie bardzo podobne, wartości dla Wielkopolski nie odbiegają zaś znacznie od 
wartości ogólnopolskich (por. wykres 67). 

 

Wykres 67. Wska źniki DESI w Wielkopolsce i Polsce – „ł ączność” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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W wymiarze sposobów korzystania z internetu istotne zróżnicowanie dotyczy ośmiu 
wskaźników. Można przy tym sądzić, że częściowo oddają one odmienności w zakresie 
zainteresowań i sposobów wykorzystania internetu, ponieważ potencjalna dostępność np. 
książek elektronicznych, portali rezerwacyjnych czy usług bankowych nie ma lokalnego 
zróżnicowania (oferta jest ogólnopolska czy wręcz ogólnoświatowa). Znacznie istotniejszym 
wynikiem są natomiast odmienne zakresy korzystania z usług o lokalnym charakterze, 
ponieważ wskazują także na dostępność poszczególnych usług, takich jak e-administracja 
czy rezerwacja wizyt lekarskich (bardzo niska średnia i bardzo wysokie zróżnicowanie). 
Najbardziej niekorzystne różnice w zakresie sposobów korzystania z internetu dotyczą 
korzystania z e-administracji – mieszkańców Wielkopolski charakteryzuje najniższa spośród 
województw wartość wskaźnika (21% – podobnie jak województwo świętokrzyskie). Warto 
jednak zauważyć, że może to być efekt sprawności funkcjonowania administracji lokalnej 
w tradycyjnym wymiarze kontaktu. Co istotne, w obrębie wszystkich wskaźników w tym 
wymiarze udziały korzystających są niższe niż wynik ogólnopolski (por. wykres 68). 

 

Wykres 68. Wska źniki DESI w Wielkopolsce i Polsce – „korzystanie z internetu”  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

W wymiarze integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach istotnie różnicujące 
okazało się sześć wskaźników, przy czym nie są to zróżnicowania bardzo silne 
(współczynniki zróżnicowania nie przekraczają wartości 20%), a udziały podmiotów 
gospodarczych podejmujących poszczególne działania są względnie niskie – najwyższą 
wartość średnią ma udział pracujących korzystających z komputerów. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że osiągane przez Wielkopolskę wartości wskaźników są w tym wymiarze zbliżone 
do ogólnopolskich (por. wykres 69). 
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Wykres 69. Wska źniki DESI w Wielkopolsce i Polsce – „integracja”  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

Ostatni z wymiarów DESI, dotyczący aktywności urzędów, to wymiar określany jako 
„cyfrowe usługi publiczne”. Istotne zróżnicowanie charakteryzuje dziewięć wskaźników tego 
wymiaru, najwyższe w zakresie efektywności korzystania przez urzędy z rezultatów ICT, 
w drugiej zaś kolejności – stosowania w urzędach dobrych praktyk zarządzania. W tym 
wymiarze województwo wielkopolskie trzykrotnie osiągnęło najniższe wśród województw 
wartości wskaźników. Sytuacja ta występuje w przypadku wskaźników dotyczących: urzędów 
wspierających e-integrację, wspierania rozwoju SI przez urzędy i wdrażania dobrych praktyk 
zarządzania w urzędach. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że urzędy wyróżniają się 
pozytywnie w przypadku wskaźników dotyczących wymagania i wspierania kompetencji 
informatycznych swoich pracowników, a więc tworzeniem potencjału ludzkiego dla 
korzystania z rozwiązań informatycznych w pracy urzędów (por. wykres 70). 

 

Wykres 70. Wska źniki DESI w Wielkopolsce i Polsce – „cyfrowe usługi  publiczne” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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Przytoczone wyniki pierwszej z analiz wskazują, że pod względem łącznie 16 
składowych województwa nie są istotnie zróżnicowane (wartości klasycznego współczynnika 
zróżnicowania pomiędzy województwami nie przekraczają wartości 10%), jednak 
w odniesieniu do pozostałych 36 składowych zróżnicowanie międzyregionalne było większe. 
Analizując względne różnice w obrębie tych wskaźników, które przekraczają wartość 
klasycznego współczynnika zróżnicowania wynoszącą 10%, należy jednak podkreślić nadal 
niewielką zmienność. Można sądzić, że polem do kolejnych zmian powinna być nie tyle 
infrastruktura, co sposoby korzystania z internetu czy szerzej – technologii cyfrowych. Nie 
może to jednak prowadzić do wniosku, że w zakresie infrastruktury nie pozostały do 
wykonania dalsze działania – w żadnym ze wskaźników nie osiągnięto poziomu nasycenia 
(100%). Istotna jest tu konkluzja, że wszystkie polskie województwa (rozpatrywane w całości) 
charakteryzuje podobny poziom zaawansowania. 

 

9.2. Klasyfikacja wielowymiarowa w zakresie podwymi arów DESI 

Dążąc do oceny pozycji Wielkopolski wśród województw w poszczególnych wymiarach 
wskaźnika DESI, przeprowadzono klasyfikację wielowymiarową w każdym z jego pięciu 
wymiarów SI. Pozwoliła ona także na wskazanie tych aspektów, które wyróżniają region 
spośród innych, jak i tych, w przypadku których sytuacja Wielkopolski kształtowała się 
szczególnie niekorzystnie. Rozkład wartości syntetycznego wskaźnika dla poszczególnych 
wymiarów przedstawiono na kartogramach, bazując na tzw. naturalnych przerwach Jenksa – 
dzięki temu podejściu zgrupowane zostały województwa o podobnych wartościach 
wskaźnika, jako granice wykorzystano zaś występowanie relatywnie dużych różnic między 
wartościami danych, co odzwierciedla przerwy w ich rozkładzie. 

Kapitał ludzki 

W przypadku wymiaru „kapitał ludzki” rangowanie z wykorzystaniem wskaźnika 
syntetycznego lokowało województwo wielkopolskie na 15. miejscu w zestawieniu. 
Najkorzystniejsza sytuacja charakteryzowała województwa dolnośląskie i mazowieckie, 
a najmniej korzystna, z bardzo zbliżonymi wynikami, województwa: lubelskie, wielkopolskie 
i świętokrzyskie (por rysunek 27). Należy jednak zauważyć, że chociaż miejsce rankingowe 
województwa wielkopolskiego jest niskie, to w relatywnie niewielkim stopniu (odchylenie od 
wartości średniej wynosi mniej niż 0,6 odchylenia standardowego, Wielkopolska jest też 
znacznie bliżej wyniku przeciętnego niż ostatnie w zestawieniu województwo świętokrzyskie). 
W istocie wynik ten jest nieco zastanawiający, chociaż należy pamiętać, że kategoria kapitału 
ludzkiego jest w ujęciu DESI specyficznie rozumiana, i tylko częściowo odnosi się do 
kompetencji, częściowo natomiast do składowych społeczno-demograficznych. Analiza 
rozkładu przestrzennego pozwala wskazać, że województwo wielkopolskie, wraz z lubuskim 
i zachodniopomorskim, stanowi swego rodzaju północno-zachodnie zgrupowanie regionów 
o podobnej wartości wskaźnika, w swoistej opozycji (geograficznej) do analogicznej grupy 
obejmującej województwa południowo-wschodnie. 
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Rysunek 27. Przestrzenne zró żnicowanie warto ści wska źnika syntetycznego wymiaru DESI 
„kapitał ludzki” według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

Łączno ść 

W wymiarze „łączności” tylko jedna zmienna okazała się różnicująca dla porównań 
międzywojewódzkich, i było to korzystanie z internetu za pomocą urządzeń przenośnych. 
W zakresie tego wskaźnika województwo wielkopolskie zajęło 11. miejsce w rankingu, 
z wartością 31% użytkowników. Najkorzystniejszy wynik uzyskały województwa: 
mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie, a najmniej korzystny – województwa podkarpackie 
i świętokrzyskie (por. rysunek 28). W przypadku Wielkopolski 11. miejsce wiąże się 
z wartością o 15 p.p. niższą niż w najlepszym pod tym względem województwie 
mazowieckim (46%) – oznacza to ulokowanie wartości zmiennej o pół odchylenia 
standardowego poniżej średniej. Ponownie wyróżnić można zgrupowanie województw 
południowo-wschodnich (nieco rozszerzone na północny wschód) i zachodnich, tym razem 
utworzone przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Są to dwie grupy województw 
należące do tej samej klasy wyróżnionej z uwzględnieniem przerw Jenksa, a więc 
o zbliżonych wartościach wskaźnika. Należy jednak zaznaczyć, że względnie niskie wartości 
wskaźników w tych województwach wynikały z różnych przesłanek. W przypadku 
województw wschodnich przyczyną mógł być niedostateczny rozwój infrastruktury dla 
komunikacji mobilnej, natomiast w przypadku Wielkopolski i województwa lubuskiego – 
dobrze rozwinięta infrastruktura, tj. sieć umożliwiająca korzystanie z internetu za pomocą 
połączeń stacjonarnych, która zmniejszała zapotrzebowanie na korzystanie z dostępu 
mobilnego. 
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Rysunek 28. Przestrzenne zró żnicowanie warto ści wska źnika korzystania z internetu za pomoc ą 
urządzeń przeno śnych w ramach wymiaru DESI „ł ączność” według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
 

Korzystanie z internetu 

Pod względem intensywności korzystania z różnych dostępnych w internecie usług 
Wielkopolanie ulokowali się na 14. miejscu wśród województw. Osiągnięta wartość 
wskaźnika syntetycznego, kształtująca się na poziomie -0,76, oznaczała rozbieżność wobec 
średniej o ¾ odchylenia i jednocześnie wskazywała na bardzo duży dystans w stosunku do 
lidera, którym ponownie było województwo mazowieckie. Dwa kolejne województwa 
o wysokich wskaźnikach to dolnośląskie i pomorskie, natomiast najmniej korzystne wartości 
wskaźnika charakteryzowały województwa wielkopolskie, lubuskie i świętokrzyskie (por. 
rysunek 29). Wydaje się, że ten wymiar szczególnie dobrze odzwierciedla poziom cyfrowego 
włączenia mieszkańców, stopień, w jakim korzystają z usług świadczonych drogą 
elektroniczną. Istotne jest przy tym wskazanie, że wpływ na to mają zarówno czynniki 
infrastrukturalne (które chociaż nie różnicują istotnie województw, to jednak na niższych 
poziomach – powiatów, gmin czy nawet konkretnych lokalizacji – mają bardzo zróżnicowany 
charakter, np. w zakresie dostępu do internetu szerokopasmowego), jak też podażowe 
i popytowe. O ile chociażby w zakresie usług bankowych czy odbioru mediów (słuchanie 
radia czy czytanie gazet) podaż wiąże się bezpośrednio z dostępnością (ponieważ wszystkie 
banki oferują e-usługi, podobnie jak słuchanie radia, które nie zależy od lokalizacji odbiorcy), 
o tyle w obszarze np. usług medycznych istotny jest zakres, w jakim w danej lokalizacji są 
one dostępne przez internet – są bowiem ściśle zlokalizowane. W tym przypadku znaczenia 
nabiera więc podaż zlokalizowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Oczywiście 



ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 
 

 

 
132 

ostatecznie decyduje użytkownik i niezbędne dla skorzystania z usługi jest jego przekonanie, 
że chce on z niej korzystać, a więc popyt. Analizując tę sytuację, należy pamiętać, że 
analizowany wymiar obejmuje nie tylko kwestie konsumpcji (potrzeb, popytu na konkretne 
usługi), ale także kompetencji (umiejętności korzystania) i przekonań (np. w zakresie 
bezpieczeństwa czy wygody), co stanowi potencjalny obszar dla podejmowania działań 
skierowanych do mieszkańców (zarówno odgórnych, systemowych, jak i oddolnych, 
oferowania usług i uświadamiania ich znaczenia, wygody, bezpieczeństwa). W tym 
wymiarze, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich, najniższe wartości wskaźnika 
odnotowały województwa skoncentrowane w północno-zachodniej oraz południowo-
wschodniej części kraju (w tym województwo wielkopolskie). Należy jednak zaznaczyć, że 
przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane – w przypadku województw północno-
zachodnich może to wynikać z zaspokojenia potrzeb przez tradycyjnie dostępne usługi, 
natomiast w odniesieniu do województw południowo-wschodnich – z dostępności e-usług. 

 

Rysunek 29. Przestrzenne zró żnicowanie warto ści wska źnika syntetycznego wymiaru DESI 
„korzystanie z internetu” według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach. 2015, Warszawa 2015 
 

Integracja technologii cyfrowych w przedsi ębiorstwach 

Wskaźniki z wymiaru integracji technologii cyfrowych odnoszą się bezpośrednio do 
przedsiębiorstw, i jest to wymiar, w którym Wielkopolska ulokowana jest najwyżej spośród 
wszystkich analizowanych wymiarów DESI – zajęła szóste miejsce wśród województw 
z wynikiem o ¼ odchylenia standardowego powyżej średniej. W tym wymiarze zajmujące 
pierwsze miejsce województwo mazowieckie, z wartością wskaźnika o 2,3 odchylenia 
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standardowego przekraczającą średnią, miało bezkonkurencyjnie najkorzystniejszą sytuację. 
Ulokowane na kolejnych miejscach województwa podlaskie i małopolskie osiągnęły znacznie 
niższy wynik (około 0,8). Najmniej korzystną sytuację zidentyfikowano w województwach 
lubelskim i podkarpackim. Niewątpliwie oddaje to bardzo istotną składową społeczeństwa 
cyfrowego i można sądzić, że będzie się przekładało na wyższe wyniki w zakresie 
korzystania z e-usług przez mieszkańców. Analizując poszczególne składowe, warto 
zauważyć ogromną rozbieżność pomiędzy wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa 
komputerów i internetu w różnych obszarach ich działalności. Z jednej strony wskazania 
osiągają i przekraczają 90%, np. w zakresie udziału podmiotów wykorzystujących dostęp do 
internetu czy korzystających z e-administracji, z drugiej jednak oferowanie przez 
przedsiębiorstwa e-sprzedaży charakteryzują wskazania na poziomie 12% w skali kraju. 
Nawet obecność w internecie w postaci prowadzenia własnej strony internetowej 
charakteryzuje tylko 2/3 przedsiębiorstw, o działalności wielu podmiotów gospodarczych brak 
zatem informacji cyfrowej, a więc w pewnym sensie „nie istnieją” one dla potencjalnych 
kontrahentów czy konsumentów poszukujących informacji lub oferty drogą elektroniczną. Da 
się zauważyć dwa wyraźne zgrupowania regionów osiągających stosunkowo wysokie 
wartości wskaźnika (por. rysunek 30) – najwyższa wartość wyróżnia województwo 
mazowieckie, ale występuje wyraźny pas obejmujący województwa o ogólnie wyższych 
wartościach wskaźników DESI w zakresie integracji technologii cyfrowych 
w przedsiębiorstwach. Oddaje on jednocześnie rozkład województw, które można określić 
jako bardziej zaawansowane gospodarczo. 

 

Rysunek 30. Przestrzenne zró żnicowanie warto ści wska źnika syntetycznego wymiaru DESI 
„integracja technologii cyfrowych w przedsi ębiorstwach” według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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Cyfrowe usługi publiczne 

Wymiar cyfrowych usług publicznych ulokował Wielkopolskę na 15. miejscu w rankingu 
województw. Miejsce ostatnie z najmniej korzystną wartością wskaźnika zajęło województwo 
podkarpackie, z kolei wartości najwyższe charakteryzowały województwa śląskie 
i warmińsko-mazurskie (por. rysunek 31). Analizując przestrzenne zróżnicowanie tego 
wskaźnika, warto zwrócić uwagę na odmienny niż w pozostałych wymiarach rozkład jego 
wartości. Wymiar ten obejmuje jednak tylko częściowo usługi oferowane mieszkańcom czy 
przedsiębiorcom przez urzędy, natomiast w dużej mierze dotyczy rozwoju kompetencji 
cyfrowych wśród pracowników samych urzędów, co niewątpliwie stanowi punkt wyjścia dla 
pełniejszej cyfryzacji działalności urzędów. Wiele usług publicznych jest też oferowanych 
w wersji cyfrowej z poziomu centralnego (np. poprzez portal obywatel.gov.pl), a więc nie 
zależą one od działań konkretnych urzędów gmin czy powiatów. Wskaźniki tego wymiaru 
charakteryzują dosyć niskie wartości, chociaż najwyższe (w Polsce i Wielkopolsce) dotyczą 
takich obszarów zapewniających rozwój usług cyfrowych w urzędach, jak wymaganie 
i rozwijanie kompetencji informatycznych pracowników czy promowanie wykorzystania ICT 
przez pracowników. Nawet plasujące się na pierwszym miejscu rankingu województwo 
śląskie osiąga wynik nieznacznie tylko wyższy niż wartość średnia, co wskazuje na znaczne 
pole dla dalszego rozwoju e-usług w urzędach. 

 

Rysunek 31. Przestrzenne zró żnicowanie warto ści wska źnika syntetycznego wymiaru DESI 
„cyfrowe usługi publiczne” według województw  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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Tabela 30. Zestawienie warto ści wska źników syntetycznych dla poszczególnych wymiarów DES I i ranking województw 

Wymiar KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZNOŚĆ KORZYSTANIE 
Z INTERNETU INTEGRACJA CYFROWE USŁUGI 

PUBLICZNE 

województwo wskaźnik 
syntetyczny 

pozycja odsetek 
wskazań 

pozycja wskaźnik 
syntetyczny 

pozycja wskaźnik 
syntetyczny 

pozycja wskaźnik 
syntetyczny 

pozycja 

Dolnośląskie 1,04 1 43 2 1,35 2 0,59 4 0,03 8 

Kujawsko-pomorskie -0,24 9 33 8 -0,18 8 -0,39 11 0,00 10 

Lubelskie -0,58 14 30 12 -0,47 11 -0,57 12 0,08 4 

Lubuskie -0,32 11 30 13 -0,84 15 -0,77 14 0,12 3 

Łódzkie -0,25 10 32 9 -0,06 7 -0,21 9 -0,17 12 

Małopolskie 0,48 4 37 5 0,70 4 0,79 3 0,07 5 

Mazowieckie 1,03 2 46 1 1,61 1 2,31 1 -0,30 13 

Opolskie 0,22 5 40 4 0,46 5 -0,09 8 0,07 6 

Podkarpackie -0,44 12 27 15 -0,73 13 -0,67 13 -0,85 16 

Podlaskie 0,11 7 29 14 -0,32 10 0,82 2 -0,01 11 

Pomorskie 0,95 3 43 3 1,24 3 0,46 5 0,05 7 

Śląskie 0,20 6 35 6 0,32 6 0,13 7 0,31 1 

Świętokrzyskie -0,95 16 27 16 -1,42 16 -1,18 16 0,01 9 

Warmińsko-mazurskie -0,15 8 32 10 -0,29 9 -1,14 15 0,24 2 

Wielkopolskie -0,59 15 31 11 -0,76 14 0,24 6 -0,58 15 

Zachodniopomorskie -0,50 13 34 7 -0,61 12 -0,32 10 -0,40 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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W tabeli 30 zestawiono wyniki obejmujące wartości wskaźnika syntetycznego dla 
wszystkich pięciu wymiarów wskaźnika DESI. Wielkopolska dwukrotnie zajmuje 
przedostatnie miejsce w rankingu, a w najkorzystniejszej sytuacji znajduje się pod względem 
integracji przedsiębiorstw. Wyniki te wskazują jednocześnie, że liderem w zakresie rozwoju 
w poszczególnych wymiarach jest województwo mazowieckie, które trzykrotnie uzyskało 
pierwszą lokatę. Należy jednak przypomnieć, że znaczna część wskaźników wchodzących 
w skład pierwotnego opisu DESI nie była wystarczająco zróżnicowana, by poddać ją analizie, 
zaś uzyskane wyniki wskaźnika syntetycznego dla wymiarów także wskazują na niewielkie 
zróżnicowanie województw w zakresie zaawansowania rozwoju SI – innymi słowy sytuacja 
Wielkopolski, chociaż lokuje ją nisko w rankingach, nie oznacza drastycznego pozostawania 
w zapóźnieniu rozwojowym, a przynajmniej nie jest to zapóźnienie dużo większe niż całej 
Polski (która zajmowała w 2015 roku 23. miejsce na 28 objętych analizą państw UE). 

 

9.3. Analiza skupie ń – poszukiwanie podobie ństw 

Przeprowadzona analiza wielokryterialna pozwoliła zidentyfikować pozycję, jaką 
zajmuje województwo wielkopolskie na tle kraju pod względem różnych wymiarów rozwoju 
SI. W tym podrozdziale przedstawiono hierarchiczną analizę skupień, która pozwoliła na 
wskazanie względnego podobieństwa województw – przeprowadzono ją w odniesieniu do 
czterech wymiarów DESI (pomijając wymiar „łączność”, obejmujący tylko jedną różnicującą 
województwa zmienną). Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmów 
oprogramowania statystycznego IMAGO (PS IMAGO, wersja 4.0 obejmująca IBM SPSS 
Statistics 24), w oparciu o wskaźniki spełniające kryteria analizy wielokryterialnej (czyli 
o odpowiednim poziomie zróżnicowania).  

Analiza skupień nie pozwala na szczegółowy opis czynników, które odpowiadają za 
grupowanie, jednak pozwala wskazać na strukturalne podobieństwa i wskazuje na 
potencjalne tropy dalszych analiz o porównawczym i pogłębionym charakterze. W tym 
kontekście szukając odpowiedzi na pytania o dalsze drogi rozwoju czy oddziaływania, warto 
będzie sięgnąć po charakterystyki województw podobnych (należących do tego samego 
skupienia), ale uzyskujących nieco wyższe wyniki w danym wymiarze. Byłoby to 
poszukiwanie wytycznych dotyczących zmian w krótkim horyzoncie. Z kolei spojrzenie na 
najkorzystniej ulokowane województwa i analiza ich wspólnych cech pozwoliłyby na 
wyznaczenie punktu odniesienia o dalszym horyzoncie, zmierzania w kierunku najlepszych. 
Wymaga to jednak szczegółowej analizy czynników odpowiedzialnych za rozwój SI 
w każdym z przyjętych do porównania województw i wykracza poza analizy przedstawione 
w tym opracowaniu. 

Kapitał ludzki 

W odniesieniu do wymiaru kapitału ludzkiego sytuacja województwa wielkopolskiego 
jest zbliżona do sytuacji województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, 
lubuskiego i kujawsko-pomorskiego (por. rysunek 32). W szerszym ujęciu grupę tworzyłyby 
jeszcze dodatkowo województwa podlaskie i śląskie. Rozkład wartości wskaźnika 
syntetycznego w wymiarze kapitału ludzkiego, przy porównaniu charakterystyki grupy, do 
której należy województwo wielkopolskie, wskazuje na niższą średnią wartość wskaźnika  
(-0,36 wobec 0,16). Innymi słowy analizowana grupa obejmująca województwo wielkopolskie 
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jest grupą o niskich wartościach zmiennych składających się na ten syntetyczny wskaźnik. 
Warto jednak zauważyć, że w rankingu wartości wskaźnika syntetycznego tylko województwa 
lubelskie i zachodniopomorskie były ulokowane blisko województwa wielkopolskiego (pozycje 
13., 14. i 15.) – wartość średnia jest podnoszona przez wkład województw warmińsko-
mazurskiego (ósme miejsce w rankingu) i kujawsko-pomorskiego (dziewiąte miejsce 
w rankingu). Grupowanie pozwala więc wskazać podobieństwo między województwami, 
które mimo że nie osiągają podobnego wyniku syntetycznego w wymiarze, to jednak są 
zbliżone ze względu na rozkład wartości poszczególnych składowych. 

 

Rysunek 32. Dendrogram – skupienia województw wedłu g składowych wymiaru DESI „kapitał 
ludzki” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  
Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 

 

Korzystanie z komputera i internetu 

W zakresie sposobów korzystania z komputera i internetu Wielkopolska tworzy grupę 
wraz z województwami: lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz 
zachodniopomorskim (por. rysunek 33). W przypadku charakterystyk korzystania z internetu 
wskaźnik syntetyczny grupy obejmującej województwo wielkopolskie jest niższy (-0,65) niż 
pozostałych (0,29). Odnosząc wynik grupowania do rankingu, należy wskazać, że o ile 
województwa lubuskie, podkarpackie i zachodniopomorskie ulokowane są stosunkowo blisko 
w rankingu w relacji do 14. miejsca województwa wielkopolskiego, o tyle warmińsko-
mazurskie osiągnęło wynik syntetyczny znacznie wyższy. Wiąże się to z odmiennością 
procedur – rangowanie sprowadza różnice pomiędzy regionami i cechami do jednego 
wymiaru, natomiast grupowanie pozwala dostrzec podobieństwa, które nie muszą przekładać 
się na analogiczną pozycję. Podobieństwo wiąże się z analogicznymi profilami korzystania 
z internetu przez mieszkańców, nie zaś z samym nasyceniem wykorzystania (czyli odsetkami 
użytkowników poszczególnych usług). 
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Rysunek 33. Dendrogram – skupienia województw wedłu g składowych wymiaru DESI 
„korzystanie z komputera i internetu”  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  
Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 

 

Integracja technologii cyfrowych w przedsi ębiorstwach 

W wymiarze obejmującym zmienne opisujące integrację ICT w działalności 
przedsiębiorstw województwo wielkopolskie charakteryzuje podobieństwo do województw: 
śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego (por. rysunek 34). W tym przypadku 
wartość wskaźnika syntetycznego wymiaru jest wyższa (0,44) niż w przypadku pozostałych 
województw (-0,20). W zestawieniu rankingowym są to województwa zajmujące miejsca od 
czwartego do siódmego – nie są to zatem wyniki najwyższe, ale jak widać, są podobne nie 
tylko w wyniku syntetycznym, ale także w strukturze zmiennych składających się na ten 
wymiar. 

 

Rysunek 34. Dendrogram – skupienia województw wedłu g składowych wymiaru DESI 
„integracja technologii cyfrowych w przedsi ębiorstwach”  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 
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Cyfrowe usługi publiczne 

Charakterystyka wdrażania usług cyfrowych lokuje województwo wielkopolskie 
w grupie tworzonej przez województwa mazowieckie i zachodniopomorskie (por. rysunek 35). 
Mimo że w większości wymiarów pożądane i świadczące o dobrym rozwoju byłoby 
ulokowanie w tej samej grupie co województwo mazowieckie, to w tym wymiarze nie jest ono 
liderem i wspólna grupa nie świadczy o dobrej pozycji Wielkopolski. Charakteryzując grupę, 
należy wskazać, że obejmuje ona województwa o niskiej średniej wartości wskaźnika (-0,30 
wobec -0,01 dla pozostałych województw) – grupę stanowią województwa: mazowieckie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie, które w zestawieniu rankingowym zajmują miejsca 13., 
14. i 15. Nie są to zatem wyniki najniższe, ale jednak spójnie obejmujące grupę nie tylko 
w zakresie wyniku syntetycznego, ale i struktury zmiennych składowych. 

 

Rysunek 35. Dendrogram – skupienia województw wedłu g składowych wymiaru DESI „cyfrowe 
usługi publiczne”  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  
Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2015 

 

9.4. Określenie znaczenia rozwoju społecze ństwa informacyjnego dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego – perspektywa regionalna 

Na poziomie programowania i definiowania pozytywnie wartościowanych zmian 
zachodzących w skali regionu (często utożsamianego z województwem), które określane są 
zwykle mianem rozwoju, obszar analiz ogranicza się często do wybranych, kluczowych dla 
syntetycznego obrazu cech. Ich wyrazem są m.in. zapisy w strategiach rozwoju. 
Jednocześnie dążenie do ilościowego, umożliwiającego porównania ujęcia rozwoju sprawia, 
że wykorzystuje się szereg zmiennych i opartych na nich wskaźników syntetycznych. Do 
często stosowanych miar należą73: 

                                                      
73 J.F. Nowak, 2006. Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań: Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, s. 19. 
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• wysokość przeciętnych dochodów gospodarstw domowych, wskaźnik bezrobocia 
i podobne wskaźniki rozwoju gospodarczego i stopnia korzystania z niego przez 
mieszkańców regionu; 

• poziom wykształcenia, dostępność usług publicznych – co pozwala określić poziom 
rozwoju społecznego, a więc „jakość” mieszkańców regionu, najczęściej ujmowaną 
w kategorii KL; 

• przeciętna długość życia, stan zanieczyszczenia środowiska, wyposażenie mieszkań 
– te wskaźniki obejmują ogólnie rozumiane warunki życia mieszkańców regionu. 

W wielu wypadkach wskaźnikiem syntetycznym staje się różnie rozumiana jakość 
życia – przekładana albo na wskaźniki obiektywne (jak się żyje mieszkańcom – do jakich 
usług mają dostęp, jakimi zasobami dysponują, czy są zdrowi i czy zdrowe jest ich 
środowisko), albo subiektywne (jak oceniają swoje życie w ogóle lub w wybranych 
aspektach). Prowadzi to do wniosku, że najogólniej rzecz ujmując, pod pojęciem rozwoju 
regionu kryje się poprawa jakości życia uwarunkowana sytuacją gospodarczą, stanem 
środowiska naturalnego, dostępnością dóbr kultury czy aktywnością obywatelską. 

Syntetyczne zebranie zasadniczych grup czynników wpływających na rozwój 
regionalny pozwala na następujące ich ujęcie74: 

1. Czynniki zewnętrzne (egzogenne), na które składają się m.in. polityka rządu, 
programy ponadkrajowe, inwestorzy; 

2. Czynniki wewnętrzne (endogenne), obejmujące zasoby lokalne, tj. społeczeństwo, 
lokalną gospodarkę, infrastrukturę, środowisko przyrodnicze oraz administrację 
lokalną, m.in. zdolność do przywództwa i koordynacji. 

Podobnie jak związki pomiędzy jakością życia mieszkańców a rozwojem SI nie są 
oczywiste, tak i związki wymienionych grup czynników z infrastrukturą internetu 
i wynikającymi z jej rozwijania konsekwencjami także nie są oczywiste. Czynnikami, które 
w pośredni sposób odpowiadają za to powiązanie, są chociażby ekonomiczne, polityczne czy 
społeczne sposoby wykorzystania internetu. Jak już wskazywano, każdy punkt dostępu, czy 
to publiczny, czy rozumiany jako miejsce zamieszkania, z podłączoną siecią umożliwiającą 
przekazywanie danych, jest konkretnym miejscem, które musi mieć fizyczne (nawet jeśli 
bezprzewodowe) połączenie z siecią internet. Chociaż „Lokalny układ środowiskowy 
[wyznaczający] podstawowe ramy bytowania względnie samoistnej społeczności lokalnej 
i należących do niej ludzi”75 coraz bardziej należy do przeszłości, to jednak układy lokalne 
pozostają jednymi z podstawowych układów odniesienia i – jak ujmuje to Sowa – właśnie 
układ lokalny zakorzenia człowieka „zarówno w określonej przestrzeni, jak i w szerszej 
zbiorowości społecznej”76. To lokalność, a więc w kontekście infrastruktury internetu jakość 
sieci dostępowej, jej parametry techniczne, ale też ekonomiczne (koszt przesyłu), stanowi 
współcześnie podłoże jakości życia mieszkańców, jakości życia gospodarczego 
i w końcowym rozliczeniu – chociażby tak syntetycznej miary jak regionalny PKB. 

                                                      
74 J.F. Nowak, 2006. Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań: Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, s. 25. 
75 Z. Pucek, 1989. Lokalność jako ojczyzna [w:] B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Społeczności 
lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 255. 
76 K.Z. Sowa, 1989. Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu [w:] B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz 
(red.), op. cit., s. 23–24. 
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W kontekście licznych strategii rozwoju, które skupione są przede wszystkim na 
infrastrukturze, oraz w odniesieniu do omawianych w niniejszym raporcie czynników, 
inwestycji i osiągniętych celów, także charakteryzujących infrastrukturalny rozwój SI 
w Wielkopolsce, warto zwrócić uwagę na komentarze dotyczące tego właśnie 
(infrastrukturalnego) aspektu. Polskie Towarzystwo Informatyczne, opiniując w listopadzie 
2007 roku projekt Strategii rozwoju SI w Polsce na lata 2007-2013, wskazało na problem 
„potraktowania problematyki społeczeństwa informacyjnego (…) czysto technicznie 
(szerokopasmowy Internet i «rozdawanie» komputerów), nie wnikając w społeczne problemy 
zjawiska”77. Takie technologiczne, infrastrukturalne podejście jest od czasu Raportu 
Banngemana bardzo wyraziste na poziomie dokumentów strategicznych i idących za nimi 
inwestycji. Indagowani rozmówcy wskazują na istotne bolączki czy ograniczenia tego 
podejścia, podobnie jak liczne analizy cyfrowego włączenia, a nawet – cyfrowego 
wykluczenia. Oczywiście sam dostęp stanowi niezbędny warunek brzegowy korzystania 
z internetu i włączenia w społeczeństwo sieci, jednak już proste statystyki opisujące 
mieszkańców gospodarstw domowych, w których internet jest, ale którzy z niego nie 
korzystają, uświadamiają złożoność czynników, które muszą łącznie zadziałać, aby dostęp 
przerodził się w korzystanie, korzystanie zaś – w poprawę jakości życia, rozwój 
innowacyjności gospodarczej czy umiejętności (np. poprzez zdalne kształcenie). 

Truizmem jest wskazanie znaczenia i wkładu rozwoju technologii w całokształt 
przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i politycznych, w tym w rozwój 
społeczny (a współcześnie można wskazać, że wpływ ten staje się coraz silniejszy, skoro już 
mowa nie tylko o zmianie zachowań, np. relacji z innymi ludźmi czy pracy zdalnej, ale i samej 
neurostruktury mózgu78). Jednak społeczeństwo staje się informacyjnym nie dzięki 
infrastrukturze szerokodostępowej, ale dzięki ludziom, którzy z informacji w jej sieciowej 
strukturze będą korzystać, dzięki niej działać i gospodarować. Już przed dekadą 
wskazywano, że „w krajach o najwyższym poziomie rozwoju SI, w tym o wysokim nasyceniu 
infrastrukturą, coraz ważniejsze okazują się czynniki kulturowe i psychologiczne, mogące 
ograniczać korzystanie z dostępnych usług […] budowa infrastruktury jest warunkiem 
koniecznym, lecz niewystarczającym dla rozwoju otwartego SI”79. Innymi słowy nie wystarczy 
zapewnienie realizacji „dostępu”, jeśli nie towarzyszą mu generujące rozwój regionu postawy, 
zachowania i kompetencje mieszkańców tego regionu. W efekcie stanowi ona tylko warunek 
wstępny kształtowania (się) SI i jako specyficznej struktury społeczno-gospodarczej, 
wpływania przezeń na rozwój regionu, przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. 

Przywoływana kategoria zasobów lokalnych w odniesieniu do internetu i kształtowania 
SI obejmuje zatem od strony infrastrukturalnej sieci dostępowe, od strony społecznej zaś – 
szeroko rozumiane cechy KL regionu, czyli cechy jego mieszkańców. Definicyjnie na KL 
składają się wszystkie kompetencje jednostki, zarówno formalnie potwierdzone i wyraźnie 
nazwane – poprzez dyplomy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów i szkoleń – jak i te 
o znacznie bardziej miękkim charakterze, które znajdują czasem odzwierciedlenie 

                                                      
77 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uwagi do strategii rozwoju SI 2013, http://www.old.pti.org.pl/opinie/ 
strategia_rozwoju_2013.pdf]. 
78 N. Carr, 2013. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice: Helion; G. Small, G.Vorgan, 2011. iMózg. 
Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań: Vesper. 
79 A. Olechnicka, G. Gorzelak, 2007. Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy, Studia Regionalne 
i Lokalne, z. 1, s. 59. 
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w określeniach w rodzaju „samodyscyplina”, „otwartość”, „innowacyjność”, „motywacja”. KL 
obejmuje także cechy warunkujące efektywne wykorzystanie kompetencji, takie jak witalność 
czy stan zdrowia. 

W tabeli 31 przedstawiono syntetyczną analizę opartą na procedurze korelacyjnej. 
Wykorzystano w niej omówione wcześniej wyniki analiz opartych na wskaźnikach 
zgrupowanych w indeksach DESI, które uzupełniono danymi pochodzącymi z zasobów 
statystyki publicznej (GUS) dotyczącymi dochodów ludności, wartości dodanej brutto, a więc 
efektywności gospodarowania oraz efektów kształcenia obowiązkowego w postaci 
wskaźników zdawalności egzaminu gimnazjalnego. Ta ostatnia miara w pewnym stopniu 
informuje także o potencjale KL wchodzących po kilku latach do dorosłości (a więc zarówno 
do aktywności politycznej, jak i gospodarczej) młodych Polaków, ale jest też miarą 
efektywności systemu edukacyjnego na najniższych (i obligatoryjnych) poziomach. 

 

Tabela 31. Współczynniki korelacji wybranych wska źników syntetycznych DESI i miar rozwoju 
gospodarczego oraz efektywno ści edukacji dla 16 województw 

 Kapitał 
Ludzki 

Korzystanie 
z internetu 

i komputera 

Integracja 
firm 

Cyfrowe 
Usługi 

Publiczne 

Dochody 
do 

dyspozycji 
brutto na 1 
mieszka ńca 

Warto ść 
dodana 

brutto na 
1 mieszka ńca 

Zdawalno ść 
egzaminu 

gimnazjalnego 

Kapitał Ludzki 1 0,968** 0,769** 0,251 0,535* 0,632** 0,235 

Korzystanie 
z internetu 
i komputera 

0,968** 1 0,771** 0,223 0,613* 0,681** 0,237 

Integracja firm 0,769** 0,771** 1 -0,099 0,682** 0,805** 0,579* 

Cyfrowe 
Usługi 

Publiczne 
0,251 0,223 -0,099 1 0,017 -0,136 -0,355 

Dochody do 
dyspozycji 
brutto na 

1 mieszkańca 

0,535* 0,613* 0,682** 0,017 1 0,924** 0,166 

Wartość 
dodana brutto 

na 
1 mieszkańca 

0,632** 0,681** 0,805** -0,136 0,924** 1 0,337 

Zdawalność 
egzaminu 

gimnazjalnego 
0,235 0,237 0,579* -0,355 0,166 0,337 1 

* korelacje istotne na poziomie p < 0,1; ** korelacje istotne na poziomie p < 0,05 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 

w liczbach 2015, oraz GUS BDL 
 

Przedstawiony wynik analizy korelacyjnej ukazuje interesujące i jednocześnie wąskie 
konsekwencje różnic międzyregionalnych w zakresie wymiarów DESI. Przede wszystkim 
miara syntetyczna opisująca poziom korzystania i wspierania przez instytucje administracji 
państwowej i samorządowej usług cyfrowych okazała się kompletnie nieistotna w tym sensie, 
że zróżnicowanie jej wysokości nie jest skorelowane z żadną inną miarą. Innymi słowy – jest 
to wskaźnik „sam dla siebie” czy raczej – dla administracji. Być może, podobnie jak sama 
infrastruktura, publiczne usługi cyfrowe są w pewnym sensie przezroczyste, tzn. są istotne 
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tylko jako czynnik wejścia (np. infrastruktura – jak przytaczali rozmówcy, nikt nie chce 
inwestować w miejscu, w którym nie ma światłowodu, jest to zatem warunek brzegowy, a nie 
element przetargowy) inwestycji gospodarczej. Podobnie są też czynnikiem niedostrzeganym 
przez mieszkańców z dwóch powodów: 1) niewielki poziom korzystania z e-usług publicznych 
sprawia, że w istocie ich dostępność lub brak nie stanowią różnicy; 2) w dużym stopniu 
realizowane są jako usługi poziomu centralnego – nie różnicują zatem i nie są istotne dla 
cech regionu. Również zdawalność egzaminu gimnazjalnego okazała się niepowiązana na 
poziomie wojewódzkim z pozostałymi miarami, czy to z zakresu DESI, czy ogólniejszego 
rozwoju. To z kolei może wynikać z ogromnego uogólnienia, jakim jest wszelkie rozważanie 
cech regionu prowadzone z poziomu całego województwa – lokalne silne zróżnicowania i być 
może występujące zależności pozostają ukryte za uśrednionymi danymi. 

Jednak mimo takiego uogólnienia, wzajemne relacje wskaźników syntetycznych 
w obrębie wymiarów „kapitału ludzkiego”, „korzystania z internetu i komputera” oraz 
„integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach” okazują się bardzo silne i istotne. 
Mimo podziału na wymiary i objęcia każdym z nich kilku lub kilkunastu wskaźników na 
poziomie miar syntetycznych okazują się one silnie powiązane. Nieco słabsze okazują się 
korelacje cech regionu opisujących jego zaawansowanie cyfrowe z parametrami 
gospodarczymi, co z jednej strony wskazuje na istotne związki SI i gospodarki (choć kierunek 
wzajemnej stymulacji pozostaje nieznany), z drugiej zaś uspokaja w kwestii konsekwencji 
stosunkowo niskich lokat Wielkopolski w rankingach opartych na wskaźnikach DESI. Innymi 
słowy – niskie wyniki rozwoju SI w takich wymiarach jak: „korzystanie z internetu” i „integracja 
technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach” nie przekładają się na niskie wyniki aktywności 
gospodarczej i warunków życia mieszkańców w ich aspekcie materialnym. Jednocześnie 
w sensie statystycznym związek ten jest istotny, zaś w sensie merytorycznym można się go 
spodziewać – skoro dostęp mieszkańców ma się przekładać na ich KL, to powinien mieć 
przełożenie na wysokość dochodów. Podobnie cyfrowe technologie w przedsiębiorstwach 
powinny prowadzić do wzrostu ich efektywności. Takie przełożenia kryją się niewątpliwie za 
przytoczonymi wskaźnikami korelacji, jednak ich obecność nie powinna przesłonić trzech 
kwestii: 1) korelacja ma charakter pozytywny, ale obejmuje też bardzo syntetyczne wskaźniki, 
zatem niskie wyniki województwa wielkopolskiego nie muszą się przekładać na niskie wyniki 
w zakresie osiągnięć gospodarczych; 2) województwo (każde, a tak duże jak wielkopolskie 
w szczególności) charakteryzuje zawsze duża wewnętrzna różnorodność – w efekcie 
wskaźniki dla całego województwa, także wskaźniki korelacji, ukrywając ją, jednocześnie 
modyfikują miernik siły związku; 3) można spodziewać się, że relacje mają charakter 
długookresowy – inaczej mówiąc, dane dotyczące DESI z 2014 roku należałoby uwzględnić 
za kilka lat, podobnie jak uwzględniając dane gospodarcze z roku 2015, należałoby sięgnąć 
po dane na temat. rozwoju SI sprzed kilku lub kilkunastu lat, gdy podstawowego obycia 
z internetem nabierał obecny założyciel innowacyjnego startupu lub po prostu zatrudniony już 
pracownik. Trudno jednak oszacować niezbędny okres przerwy.   
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10. Perspektywy rozwoju ICT w województwie wielkopo lskim 
 

10.1. Plany inwestycyjne 

W celu zdiagnozowania przyszłych kierunków rozwoju infrastruktury ICT w badanych 
podmiotach (przede wszystkim instytucjach publicznych: urzędach, podmiotach leczniczych 
i ośrodkach kultury) poproszono respondentów o wskazanie planowanych inwestycji w tym 
obszarze. W pierwszej kolejności badani wskazali na zakup serwerów oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej mającej zapewnić szybkość transmisji danych oraz odpowiednią 
ochronę danych osobowych. Wynika to z postępującej cyfryzacji jednostek, które muszą 
zapewnić sprzęt zdolny obsługiwać coraz większą ilość danych. W dalszej kolejności 
respondenci wskazywali na planowane inwestycje związane z wdrożeniem e-usług 
i rozwojem systemów informatycznych (w tym archiwizacji dokumentów, elektronicznego 
obiegu dokumentów). Przedstawiciele podmiotów leczniczych podawali również zakup 
tabletów medycznych, podpisu kwalifikowanego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego 
wykorzystującego technologie teleinformatyczne. W przypadku uczelni i instytucji kultury 
wskazywano przede wszystkim wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz 
digitalizację zasobów bibliotecznych. 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że w zdecydowanej większości badanych 
podmiotów technologie teleinformatyczne są już wdrożone i plany inwestycyjne dotyczą 
przeważnie ich dalszego rozwoju. Nie wystąpiła sytuacja, w której respondent wskazywał, że 
brakuje sprzętu, który stanowi podstawowe narzędzie pracy i powinien być zakupiony 
wcześniej. Respondenci wskazali wręcz, że nie ma innej możliwości niż dalsza 
informatyzacja podmiotów. Stąd wyzwanie przed kadrą zarządzającą, aby zabezpieczyć 
środki na zakup nowego sprzętu, aktualizowanie oprogramowania i serwis informatyczny. 

 

10.2. Inteligentne specjalizacje a szanse rozwoju I CT w Wielkopolsce 

Branża ICT jest jedną z sześciu IS zdefiniowanych w ramach Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3). IS są efektem unijnej strategii Strategia 
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną80. 

Wytyczne unijne wskazują, że poszczególne regiony powinny zdefiniować i rozwijać 
branże, w których jest największy potencjał rozwojowy. Potencjał ten powinien pozwolić na 
wypracowywanie przez nie innowacji wpływających w dłuższej perspektywie na rozwój 

                                                      
80 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
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całego regionu. Branża ICT została uznana w Wielkopolsce za obszar, który należy rozwijać. 
„Rozwój oparty na ICT” obejmuje dwie dziedziny:  

1. Technologie dla innowacyjnych społeczności, które służą rozwojowi inteligentnego 
otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród tych technologii można 
wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy 
transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, 
systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze 
Smart City; 

2. Biznesowe zastosowania ICT, które odnoszą się w szczególności do 
wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój 
pozostałych specjalizacji regionu81. 

W uzasadnieniu powołania tej specjalizacji wskazano na fakt istnienia wielu 
przedsiębiorstw, które wytwarzają usługi rozpoznawane w kraju, jak i za granicą. Jednak ze 
względu na ich zbyt niski potencjał kadrowy i finansowy należy dać im możliwość wsparcia, 
aby kreowały i rozwijały produkty innowacyjne, zarówno w kraju, jak i na rynkach 
międzynarodowych. Wśród kierunków rozwoju IS do 2020 roku wskazano w RIS3: 

• rozwój technologii dla usług publicznych z wykorzystaniem najnowszych trendów 
w ICT; 

• rozwój infrastruktury (szybki internet, łącza) i technologii (bezpieczeństwo danych, 
tracebility, prywatność) dla bezpieczeństwa wymiany danych i masowej analizy 
danych typu Big Data; 

• rozwój technologii dla branży energetycznej i usług publicznych; 
• rozwój produktów i usług IT dla ochrony zdrowia i telemedycyny; 
• rozwój specjalistycznych produktów IT oraz zaawansowanych systemów dla biznesu; 
• rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT dla branży rolno-spożywczej; 
• rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT dla branży meblarskiej i wyposażenia 

wnętrz; 
• rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT dla branż transportowej i logistycznej; 
• rozwój specjalistycznych narzędzi i aplikacji IT dla branży maszynowej i procesów 

przemysłowych82. 

Warto podkreślić, że rozwój i wykorzystanie ICT uznano za swoisty czynnik powiązań 
międzybranżowych, który będzie determinował sukcesy w pozostałych IS w Wielkopolsce. 
Powiązania ICT z innymi IS przedstawia tabela 32. 

  

                                                      
81 http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Reginalna-Strategia-Innowacji-dla-Wielkopolski-2015-2020-RIS3.pdf. 
82 Ibidem. 
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Tabela 32. Powi ązanie IS „Rozwój oparty na ICT” z innymi IS w RIS3 

 
Rozwój oparty na ICT 

Oferuje Pozyskuje 

Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

a) E-commerce 
b) Zarządzanie produkcją 
c) E-certyfikaty 
d) Przetwarzanie danych 
e) Współpraca IT z MŚP 
f) Systemy klasy traceability 
g) Specjalistyczne oprogramowanie 

dla branży 

a) Dane nt. specyficznych potrzeb 
i procesów w branży 

b) Prototypowanie nowoczesnych 
rozwiązań z wykorzystaniem ICT 

c) Kooperacja, prototypowanie 
i testowanie nowych rozwiązań 
umożliwiające zwiększenie skali 
produkcji 

d) Inteligentne rolnictwo 
Wnętrza przyszłości a) Specjalistyczne oprogramowanie 

dla branży 
b) E-commerce 
c) Zarządzanie produkcją 
d) Integrowanie danych 
e) Logistyka danych 

a) Dane nt. specyficznych potrzeb 
i procesów w branży 

b) Prototypowanie nowoczesnych 
rozwiązań z wykorzystaniem ICT 

c) Kooperacja, prototypowanie 
i testowanie nowych rozwiązań 
umożliwiające zwiększenie skali 
produkcji 

Przemysł jutra a) Specjalistyczne oprogramowanie 
dla branży 

b) Zarządzanie relacjami z klientem 
c) Systemy osadzone 
d) Zautomatyzowane systemy dla 

biznesu 

a) Dane nt. specyficznych potrzeb 
i procesów w branży  

b) Prototypowanie nowoczesnych 
rozwiązań z wykorzystaniem ICT 

c) Kooperacja, prototypowanie 
i testowanie nowych rozwiązań 
umożliwiające zwiększenie skali 
produkcji 

Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

a) Monitorowanie i sterowanie ruchem 
b) Systemy optymalizacji procesów 

i decyzji logistycznych 
c) Sensory, geolokalizacja, platformy 

wymiany danych logistycznych 

a) Dane nt. specyficznych potrzeb 
i procesów w branży 

b) Prototypowanie nowoczesnych 
rozwiązań z wykorzystaniem ICT 

c) Kooperacja, prototypowanie 
i testowanie nowych rozwiązań 
umożliwiające zwiększenie skali 
produkcji 

d) Rozwiązania logistyczne dla 
branży e-commerce 

Nowoczesne technologie 
medyczne 

a) ICT w ochronie zdrowia 
b) Telemedycyna i teleopieka 
c) Wspomaganie decyzji 

diagnostycznych i leczniczych 
z wykorzystaniem Big Data 

d) Zarządzanie dużymi zbiorami 
danych chronionych 

– 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 
 

Eksperci oceniając koncepcję IS wskazali, że ich powstanie jest trafnym pomysłem. 
Uznano, że jest to dobry instrument, zachęcający przedsiębiorców do rozwoju istniejącego 
potencjału technologii cyfrowych, a także zachęcający przedsiębiorców z innych branż do 
zainteresowania się możliwościami, jakie daje ICT. Jedyne zastrzeżenia dotyczyły 
sklasyfikowania branży ICT jako osobnej specjalizacji. Uczestnicy badania zaznaczyli, że nie 
powinno się oddzielać ICT, bo technologie teleinformatyczne są podstawą rozwoju dla każdej 
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innej branży. W związku z powyższym w opinii ekspertów przedsiębiorcy ubiegający się 
o dofinansowanie w ramach IS powinni być premiowani w każdej specjalizacji za 
wykorzystanie innowacyjnych technologii teleinformatycznych. 

Aby wykorzystać potencjał płynący z koncepcji IS, należy przede wszystkim 
upowszechnić ją wśród wielkopolskich przedsiębiorców, przedstawicieli IOB, szkół wyższych, 
jak też organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Należy ich 
informować, że mogą oni skorzystać z konkursów dedykowanych IS, które prowadzone są 
w ramach WRPO 2014+. Warto wyjaśnić wszelkie wątpliwości przedsiębiorców, które mogą 
się pojawić na etapie poszukiwania odpowiednich konkursów, w ramach których mogą 
ubiegać się oni o wsparcie. Takie wątpliwości to przede wszystkim przyporządkowanie 
przedsiębiorstwa do danej specjalizacji. Przedsiębiorcy muszą być świadomi, że: 

• jedynym kryterium przynależności do IS jest ich PKD; 
• jednocześnie mogą kwalifikować się do więcej niż jednej specjalizacji. 

Kolejnym wyzwaniem jest uświadomienie beneficjentom, że korzystając z konkursów 
związanych z IS, mogą uzyskać także inne korzyści niż wsparcie finansowe. Taką korzyścią 
jest przede wszystkim możliwość nawiązania współpracy z IOB lub z uczelniami, a także 
wypracowanie różnych modeli prac badawczo-rozwojowych (zlecania badań jednostkom 
naukowo-badawczym, partnerstwa z innymi podmiotami badawczo-naukowymi, realizacja 
projektu wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. 
skutecznej współpracy). 

 

10.3. Wyzwania i kierunki rozwoju bran ży ICT 

Zdaniem ekspertów Wielkopolska poradziła już sobie z podstawowymi problemami 
rozwoju, zarówno w branży ICT, jak i w innych. Wskazują oni, że województwo wielkopolskie, 
podobnie jak cała Polska, znalazło się w tzw. pułapce średniego rozwoju. Trudniej od 
budowania infrastruktury, która już powstała, jest realizować programy, które spowodują 
wzrost umiejętności ICT lub zaangażowania środowiska nauczycieli w opracowywanie 
metodyki nauczania opartej na nowych technologiach. Rozbudowa SI jest obecnie 
realizowana przede wszystkim w ramach funkcjonujących w perspektywie finansowej  
2014-2020 Regionalnych Programów Operacyjnych i PO PC. Szczególnie istotny pod kątem 
dalszego tworzenia SI jest program PO PC, który pozwoli na dalszą rozbudowę infrastruktury 
i rozwój e-usług. 

Przedstawiciel INEA S.A. podkreśla, że PO PC to słuszna interwencja, która powinna 
przyczynić się do zapewnienia dostępu do internetu mieszkańcom obszarów wiejskich 
w Wielkopolsce do tej pory niepodłączonych do sieci szerokopasmowej. Oprócz dalszego 
rozwoju infrastruktury wyzwaniem jest zwiększenie umiejętności korzystania z nowych 
technologii. Wzrost umiejętności powinien być powiązany ze wzrostem świadomości, która 
determinuje kwestie bezpieczeństwa poruszania się w sieci i wzrost liczby korzystających 
z e-usług. Działania Ministerstwa Cyfryzacji skupiają się w tym momencie na ofercie e-usług. 
Jeszcze w 2017 roku ma powstać odnowiony portal obywatel.gov.pl, który ma skupić 
wszystkie dostępne centralne e-usługi. Zdobywanie umiejętności i świadomości to 
najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed władzami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi. 
Jednak eksperci widzą już postępujące (korzystne) zmiany mentalno-pokoleniowe. 
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Przedstawiciele jednostek naukowych lub IOB wskazywali również na inne wyzwania 
stojące przed branżą ICT, przede wszystkim na niedofinansowanie akceleracji pomysłów 
biznesowych, komercjalizację wyników badań naukowych, które można wprowadzić na 
rynek. Problem ten wynika z braku wspólnej platformy, na której te podmioty mogłyby się 
kontaktować i podejmować współpracę. Wyniki badania pokazują, że brak współpracy jest 
częścią szerszego problemu, a mianowicie braku zintegrowanych systemów, czy to e-
zdrowia, e-edukacji, czy e-kultury. 

W ramach kierunków rozwoju branży ICT eksperci wskazywali następujące obszary: 

1. Media, telekomunikacja – fuzja rynku medialnego z rynkiem telekomunikacyjnym; 
2. Energetyka – jako branża u progu rewolucji cyfrowej, która ją zupełnie odmieni. Tutaj 

wskazywano technologie związane głównie z zarządzaniem przesyłem, 
zarządzaniem sieciami oraz podejściem prokonsumenckim; 

3. Przemysł – powstawanie w pełni ucyfrowionych fabryk; 
4. Transport, zarządzanie transportem; 
5. Technologie ICT dla sektora finansowego; 
6. Rozwój internetu 5G; 
7. Autonomiczne samochody. 

 

10.4. Podsumowanie 

Dotychczasowe inwestycje regionalne w zakresie rozwoju infrastruktury 
teleinformatycznej umożliwiającej korzystanie z internetu szerokopasmowego oraz 
stosowania szeroko rozumianych e-usług stworzyły stosunkowo solidne podstawy do rozwoju 
SI. Co ważne, w dużym stopniu pionierski charakter tych działań w skali kraju (np. w zakresie 
realizowania projektów inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego) 
pozwala sądzić, że władza samorządowa przywiązuje dużą wagę do rozwoju SI jako 
tożsamego z rozwojem społeczno-gospodarczym Wielkopolski. Oczywiście dokonane 
dotychczas inwestycje nie wyczerpują wszelkich potrzeb, bo ważne jest chociażby to, aby 
oddziaływać na społeczny aspekt – kształtować umiejętności stosowania w praktyce 
dostępnych narzędzi. Niezależnie od stanu zastanego infrastruktury teleinformatycznej 
w województwie wielkopolskim kolejne inwestycje i ułatwienia w dostępie do sieci 
szerokopasmowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług mogą przyczynić się do 
jeszcze większego poziomu korzystania z nich przez mieszkańców Wielkopolski. 

Przyszłe inwestycje planowane w sektorze ICT w Wielkopolsce wiążą się w dużej 
mierze z rozbudowywaniem istniejącej sieci w celu umożliwienia szerszego niż dotąd 
wykorzystania potencjału ICT. Planowane są chociażby inwestycje w rozbudowę serwerów, 
ale też systemów teleinformatycznych dających możliwość wdrażania różnego rodzaju  
e-usług czy stosowania narzędzi teleinformatycznych w praktyce zarządzania administracją 
(np. elektroniczny obieg dokumentów). 

Dalsza informatyzacja jest zatem traktowana jako konieczność. Ułatwieniem w jej 
rozwoju może być wykorzystanie koncepcji ICT jako IS regionu. Korzyści wsparcia dla 
sektora ICT w ramach programów UE nie wymagają szerszego uzasadnienia. W kontekście 
IS regionu ma to o tyle duże znaczenie, że branża ta jest horyzontalnie powiązana z innymi 
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specjalizacjami. Inwestycje w ICT mogą zatem de facto odbywać się w obrębie innych branż 
i sektorów gospodarczych. 

W kontekście wyzwań, jakie stoją przed dalszym rozwojem SI, w Wielkopolsce 
wskazuje się zwrócenie większej uwagi na obszary wiejskie, które z racji trudniejszej 
dostępności (np. większego rozproszenia zabudowy) nie zawsze w pełni i na równi 
z obszarami miejskimi uzyskiwały możliwość przyłączania do powstającej sieci 
szerokopasmowej. Inne wyzwania wiążą się z szerszym wykorzystaniem potencjału 
jednostek naukowych i badawczych działających w obszarze technologii informatycznych. 
Większe możliwości komercjalizacji wyników ich pracy (wdrażania nowych koncepcji e-usług 
czy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie) mogłyby w istotny sposób 
przyczynić się do rozwoju SI. 
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11. Podsumowanie 
 

11.1. Charakterystyka wykorzystania ICT w Wielkopol sce 

Wykorzystanie ICT w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego jest – 
zgodnie z podstawowymi determinantami rozwoju SI – pochodną trzech podstawowych 
czynników: dostępności szeroko rozumianej infrastruktury, społecznych kompetencji 
i umiejętności w zakresie stosowania technologii ICT w codziennym życiu oraz 
upowszechnienia stosowania usług opartych na wykorzystaniu internetu. 

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że poziom dostępu mieszkańców 
Wielkopolski do technologii ICT (mierzony chociażby wyposażeniem gospodarstw domowych 
w komputery podłączone do internetu czy dostępnością telefonów komórkowych, głównie 
smartfonów) systematycznie rośnie. Poprawie ulega także dostępność technologii ICT 
w instytucjach i placówkach szeroko rozumianej sfery publicznej (szkoły, biblioteki, 
samorządowe jednostki budżetowe), które systematycznie inwestują w rozbudowę sieci 
teleinformatycznych oraz w sprzęt. Warte uwagi jest również doinwestowanie szkół 
w ostatnich latach, szczególnie istotne w kształtowaniu kompetencji teleinformatycznych. 

Ponadto należy podkreślić, że działania polegające na upowszechnieniu dostępu do 
technologii i infrastruktury teleinformatycznej były w Wielkopolsce podejmowane relatywnie 
wcześniej niż w innych regionach Polski, co powodowało, że wskaźniki przyjmowały wartości 
przekraczające średnią krajową. Niezależnie od dysproporcji występujących między różnymi 
typami instytucji czy poszczególnymi gminami i powiatami osiągnięty poziom rozwoju 
infrastrukturalnego tworzy możliwości korzystania z dostępnego spektrum e-usług 
oferowanych przez podmioty administracji publicznej, czy też w ramach usług komercyjnych. 

W przypadku drugiego z aspektów, czyli społecznych kompetencji stosowania ICT 
w różnych sferach życia, to bez wątpienia można mówić o coraz większym upowszechnieniu 
tego rodzaju umiejętności i nawyków. Należy przy tym rozróżnić dwa aspekty: 

• korzystanie z usług administracji publicznej; 
• wykorzystywanie internetu do korzystania z usług komercyjnych. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją złożoną, uwarunkowaną nie 
tylko możliwościami w zakresie korzystania z internetu dzięki wyposażeniu w komputery czy 
smartfony, ale także dostępnością samych usług. Te z kolei są nieco trudniejsze do 
wdrożenia niż zwykłe usługi komercyjne, świadczone przez banki czy sklepy internetowe. 
W przypadku usług administracji publicznej zachodzi bowiem konieczność wdrożenia usług 
bardziej złożonych, z zachowaniem określonego poziomu poufności i troski o ochronę 
danych osobowych. Dodatkowo w przypadku administracji wymagany jest duży poziom 
zaufania, również dotyczący tożsamości klientów – z tego wynikają obostrzenia w dostępie 
do systemu umożliwiającego załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem kanałów 
internetowych (np. konieczność osobistej wizyty w urzędzie w celu aktywacji konta). Dlatego 
właśnie jedynie co czwarty mieszkaniec Wielkopolski korzysta z tego rodzaju udogodnienia 
i jest to wartość niższa niż średnia krajowa. W dodatku forma kontaktu ogranicza się głównie 
do pozyskiwania informacji czy formularzy, a nie finalizowania samych spraw. Tu w dalszym 
ciągu preferuje się, budzące najprawdopodobniej u klientów większe zaufanie, osobiste 
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wizyty w urzędach. Bez wątpienia pozytywnym symptomem jest wzrost liczby dokumentów 
przesyłanych w ramach systemu ePUAP, zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne. 

Bardziej powszechne jest korzystanie z różnego rodzaju e-usług komercyjnych, 
głównie zakupów przez internet. Podobnie jak w przypadku usług administracji publicznej 
poziom korzystania z tego rodzaju usług jest jednak w Wielkopolsce niższy niż w skali Polski. 
Pomimo względnie dobrego wyposażenia w infrastrukturę możemy mieć zatem do czynienia 
z barierą na poziomie świadomości społecznej oraz relatywnie mniejszych potrzeb w tym 
zakresie. Niższe od ogólnopolskich są również wartości wskaźników dotyczących 
wykorzystania internetu w działalności przedsiębiorstw. 

Pisząc o powszechności stosowania ICT w różnych sferach życia, należy bez 
wątpienia wspomnieć o gotowości wielkopolskich podmiotów (w tym JST i przedsiębiorców) 
do korzystania ze środków zewnętrznych w zakresie inwestowania w rozwój infrastruktury 
ICT czy elektronicznego biznesu (w tym e-usług). Bazując na możliwościach dostępnych 
w ramach programów krajowych (działania 8.1 i 8.2 PO IG) czy regionalnych (działania 2.7, 
2.8 i 2.9 WRPO 2007-2013), dofinansowanie uzyskało ponad 1 000 projektów składanych 
przez firmy (PO IG) oraz 37 projektów realizowanych głównie przez podmioty szeroko 
rozumianej sfery publicznej (szkoły, szpitale, jednostki samorządowe). W przypadku 
projektów realizowanych w sferze publicznej za ich relatywnie niewielką liczbą stoi bardzo 
istotna skala oddziaływania, ponieważ były to duże, kompleksowe projekty infrastrukturalne. 

 

11.2. Bilans stanu ze wskazaniem mo żliwych konsekwencji 

Podsumowującą analizę przeprowadzono jako zestawienie najważniejszych ustaleń 
w odniesieniu do trzech kluczowych dla rozwoju SI obszarów (por. tabele 33-35): 

• infrastruktury (szkieletowej i dostępu dla użytkownika końcowego); 
• kompetencji cyfrowych i KL jako ogólniejszego podłoża przekształcania się 

możliwości infrastrukturalnych w pełnowymiarowe SI; 
• gospodarczych konsekwencji przekształcania sposobów produkcji, logistyki, 

świadczenia pracy związanych z rozwojem SI, w tym komercjalizacji, innowacyjności 
i e-usług. 

Wskazane obszary odpowiadają zatem podstawowym składowym analizy PEST, 
z pominięciem obszaru regulacji prawnych, które w dużej mierze pozostają poza kontrolą 
regionalną, jako prawo stanowione na poziomie krajowym lub ponadnarodowym (unijnym), 
a więc z jednej strony – nieróżnicujące polskich regionów, z drugiej – niekontrolowalne na 
poziomie województwa i wreszcie z trzeciej – pozostające poza zasadniczym przedmiotem 
analiz przedstawionych w raporcie. Rozwinięciem bilansu stanu jest wskazanie możliwych 
konsekwencji zdiagnozowanego stanu w każdym z obszarów, przy czym zarówno bilans, jak 
i analizę prospektywną przeprowadzono w schemacie porównania sił i słabości, a więc 
silnych i słabych stron oraz możliwości i ryzyk. Nie odpowiada to w pełni schematowi 
tradycyjnie przyjmowanemu jako analiza SWOT, ponieważ skupiono się na perspektywie 
wewnętrznej (sytuacja w regionie), tylko w zakresie ogólnym (szczególnie w wymiarze 
konsekwencji społecznych) odwołano się do perspektywy zewnętrznej. 
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Tabela 33. Bilans stanu w zakresie infrastruktury d ostępu do internetu w Wielkopolsce 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• rozległa sieć szkieletowo-dystrybucyjna, oparta na 
okablowaniu światłowodowym 

• wieloletnie inwestycje, prowadzące do stopniowej 
rozbudowy sieci szkieletowej, zapewniające trwałe 
efekty (jako konsekwencja działań podjętych na tle 
ogólnopolskim relatywnie wcześnie) 

• efektywny model budowy sieci, oparty na dużym 
centralnym wykonawcy szkieletu i konkursach na 
budowę dostępu do końcowych użytkowników – 
synergia w zakresie budowy stacjonarnej sieci 
szerokopasmowej 

• wysoka ocena projektu WSS jako inwestycji 
zapewniającej dostęp do szerokopasmowego 
internetu zarówno odbiorcom indywidualnym 
(z naciskiem na wyrównanie szans obszarów 
o większym rozproszeniu sieci osadniczej), jak 
i instytucjom publicznym 

• silny lokalny dostawca (INEA S.A.) z klarowną 
(nieróżnicującą wg typu zabudowy) polityką 
cenową 

• dobre wyposażenie szkół i pracowni w sprzęt 
komputerowy (90-95% komputerów z dostępem do 
internetu) 

• wysokie wskaźniki wyposażenia gospodarstw 
domowych w komputery z dostępem do internetu 
(75% z dostępem szerokopasmowym, 95% 
wyposażonych w smartfony stanowiące potencjalny 
punkt dostępu do internetu w technologii 3G lub 
4G) i przedsiębiorstw z dostępem do internetu 
(94%) 

• nierównomiernie i niewspółmiernie wysokie koszty 
tworzenia sieci dostępowej do końcowego 
użytkownika przy rozproszonej sieci osadniczej 

• duże zróżnicowanie dostępu, związane z lokalizacją 
sieci szkieletowej i różnicami w doprowadzeniu 
połączenia na poziomie pojedynczych budynków 

• deficyty dostępu do szerokopasmowego internetu na 
obszarach peryferyjnych, zarówno na poziomie gmin 
(tereny odległe od siedziby gminy), jak i województwa 
(gminy i powiaty ze wschodniej i północno-zachodniej 
części) 

• nadal istniejące niedoinwestowane szkoły i urzędy 
gmin, z komputerami wystarczającymi do 
podstawowej pracy biurowej, ale np. niewystarczająco 
zabezpieczonymi 

MOŻLIWOŚCI RYZYKA 
• sieć szkieletowa utworzona w modelu otwartym, 

a więc umożliwiająca dalszą rozbudowę i 
różnorodne wykorzystanie 

• wysokie w zakresie jakości przesyłu wymagania 
użytkowników z terenów wiejskich – stanowiące 
silny impuls dla oferowania dobrej jakościowo 
usługi 

• dalsze opieranie rozwoju SI wyłącznie na budowie 
infrastruktury, co może prowadzić do rozwoju 
infrastruktury, która nie będzie miała użytkowników 

• występowanie „białych plam” dostępu związane 
z barierami prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi 

• rozdrobnienie „białych plam” do poziomu 
pojedynczych punktów adresowych utrudniające ich 
zlokalizowanie 

• różnicowanie rozwoju SI pomiędzy gminami 
i powiatami, prowadzące do pogłębiania przepaści 
cyfrowej w zakresie infrastruktury, protokołów 
przepływu danych, e-usług, ale też nauczania 
kompetencji cyfrowych 

• bariery rozwoju ostatnich odcinków dostępowych 
związane z polityką zarządców dróg w zakresie opłat 
za korzystanie z pasa drogowego 

Źródło: Opracowanie własne 
 

W wymiarze infrastrukturalnym podjęte inwestycje i stojąca za nimi strategia tworzenia 
sieci szkieletowej stwarzają duże możliwości usunięcia słabych stron, przede wszystkim 
w zakresie wyrównywania dostępu do infrastruktury internetu szerokopasmowego 
i likwidowania „białych plam”. Budowa sieci szkieletowej w modelu otwartym umożliwia takie 
działania i można sądzić, że stopniowo będą one podejmowane. Obecne już wysokie 
nasycenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw podstawowymi urządzeniami 
w połączeniu z wysokimi oczekiwaniami w tej kwestii stanowi element wyraźnie 
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ukształtowanego popytu na dobrej jakości dostęp do sieci. Należy jednak zwrócić uwagę na 
zagrożenia i wykorzystać otwarty model sieci szkieletowej oraz ujawniający się popyt jako 
czynniki oddziałujące na inwestycje w obszarach „białych plam”. Niemniej zagrożeniem 
o charakterze zewnętrznym pozostają formalne uwarunkowania, związane z barierami 
prawnymi czy ekonomicznymi, do których rozwiązania niezbędne są decyzje z poziomu 
ponadregionalnego. Najistotniejsze zagrożenie wiąże się jednak z kompleksowo ujętymi 
czynnikami o charakterze łączącym uwarunkowania infrastrukturalne i społeczno-kulturowe, 
a więc z kwestiami kompetencji cyfrowych i celowego ich kształtowania Zagrożenie to 
wypływa z konieczności inwestowania w kompetencje i kluczowego znaczenia głębszych 
poziomów cyfrowych nierówności, tj. związanych nie z samym dostępem do sieci, ale 
z umiejętnościami i gotowością (odczuwanymi potrzebami) pogłębionego z nich korzystania. 
Sformułowane podsumowania odnoszące się do obszaru społecznego w zakresie 
kształtowania SI zwracają uwagę na ten aspekt szans i zagrożeń, mają przy tym stosunkowo 
uniwersalny charakter, ponieważ pod względem wskaźników kompetencji i sposobów 
użytkowania Wielkopolanie nie odbiegają charakterystykami od ogółu Polaków. 

Należy zauważyć, że w przypadku społecznego obszaru część podsumowań 
zaczerpnięto z ogólniejszych ustaleń prawidłowości w zakresie związków KL, kompetencji 
cyfrowych (informatycznych i informacyjnych) z rozwojem SI, a także diagnoz sytuacji 
ogólnopolskiej (np. szkolnictwa), ponieważ tylko częściowo objęte były one szczegółowymi 
analizami, a jednocześnie mają uniwersalny charakter i, szczególnie w zakresie problemów, 
Wielkopolska pozostaje w podobnej sytuacji co inne regiony. 

 

Tabela 34. Bilans stanu w zakresie kompetencji cyfr owych, KL i pozostałych konsekwencji 
społecznych tworzenia SI w Wielkopolsce 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• wysoki (strategicznie) priorytet dla działań 
wspierających rozwój infrastruktury ICT, a także 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
(z zastrzeżeniem, że siłę tego priorytetu osłabia fakt, 
iż poziom nakładów i zaangażowania wskazuje na 
nacisk przede wszystkim na wymiar 
infrastrukturalny) 

• wprowadzanie elektronicznej obsługi usług 
medycznych z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa czyli np. poprzez budowanie sieci 
zamkniętej szpitala, z dostępem opartym na 
terminalach 

• lokalni i ponadlokalni liderzy cyfrowych usług 
edukacyjnych – PCSS, budowa OSE, liderujące 
szkoły (Ostrów Wielkopolski, Nowy Tomyśl) 

• stopniowe wprowadzanie kolejnych e-usług 
publicznych, aczkolwiek głównie ze szczebla 
centralnego (e-deklaracje, wnioski o dowód 
osobisty) 

• stosowanie przez urzędy proaktywnej komunikacji z 
klientami (69% urzędów i instytucji w województwie 
w 2015 roku) 

• wyższy niż ogólnopolski udział urzędów 
wymagających od pracowników kompetencji 
cyfrowych (47% wobec 42% w Polsce) 
i kształcących ich w tym zakresie (53% urzędów 
z Wielkopolski zapewniało urzędnikom szkolenie ) 

• przekształcanie bibliotek w lokalne ośrodki kultury 

• stosunkowo niskie kompetencje nauczycieli, brak 
jasności, jak rozwiązania cyfrowe powinny być 
wprowadzone do nauczania (casus tablic 
interaktywnych) 

• niska świadomość nauczycieli w zakresie zagrożeń 
cyfrowych i uwrażliwiania na nie uczniów 

• niejasna z perspektywy szkół definicja celu i sposobu 
realizowania zajęć kształtujących kompetencje 
cyfrowe (np. informatyka jako nauka historii 
komputerów vs informatyka jako nauka 
programowania i myślenia algorytmicznego vs 
informatyka jako nauka selekcji informacji 
i użytkowania podstawowych aplikacji) 

• niskie wartości wskaźników w zakresie stosowania 
dobrych praktyk zarządzania czy osiągania 
rezultatów ze stosowania ICT w urzędach, a także 
prowadzania elektronicznego zarządzania 
dokumentacją w urzędach 

• brak wspólnych standardów przekazywania/ 
przepływu danych pomiędzy jednostkami różnych 
poziomów czy nawet wewnątrz jednostki (np. między 
referatami tego samego urzędu), umożliwiających 
proste dalsze przekształcanie informacji na potrzeby 
decyzji, agregacji itd. 

• niewystarczające powiązanie inwestycji 
infrastrukturalnych i kompetencyjnych w odniesieniu 
zarówno do ogółu mieszkańców, jak i przedstawicieli 
podmiotów administracji publicznej 
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i pośrednictwa w przekazie informacji oraz 
rozwijaniu kompetencji 

• wszechstronność i różnorodność korzystania 
z internetu przez mieszkańców, związane ze 
świadomością i realnym odwoływaniem się do wielu 
typów usług (komunikacyjne, informacyjne, 
bankowe, turystyczne, zdrowotne, edukacyjne) 

• niewygórowane ceny usług internetu 
szerokopasmowego, oszacowane na 4,4% 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego per capita 
(przy przepustowości > 100 Mb/s) 

• wprowadzenie rozwiązań cyfrowych do szkół  
(e-dzienniki, e-podręczniki, systemy 
administrowania procesem uczenia) 

• liczne projekty realizowane w szkołach 
województwa (np. Klasa z ECDL, eSzkoła – Moja 
Wielkopolska, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, 
Cyfryzacja szkół), a także wśród wielkopolskich 
uczelni, w tym ostatnim przypadku związane m.in. 
z systemami administrowania procesem kształcenia 
i wprowadzania e-learningu 

MOŻLIWOŚCI RYZYKA 

• rosnąca świadomość, że budowa infrastruktury nie 
skutkuje samoistnym rozwojem kompetencji 
cyfrowych i tym bardziej innowacji gospodarczych 
oraz synergii sieciowania działalności 

• wprowadzenie rozwiązań eID, które umożliwią 
uwierzytelnienie w sposób bardziej dostępny dla 
obywatela niż kwalifikowany podpis elektroniczny 

• brak standardu przepływu informacji elektronicznej 
jako uświadomiony brak, podzielany na wielu 
poziomach, może zostać przekształcony w dobre, 
wspólne rozwiązanie (dla dostrzegających to 
rozmówców jest to szansa na stworzenie dobrego 
standardu protokołu przepływu) 

• niski stopień świadomości zagrożeń związanych 
z korzystaniem z internetu – jest on wprawdzie 
zbliżony do poziomów ogólnopolskich, ale przy 
znacznie wyższym zaawansowaniu Wielkopolski 
w budowie infrastruktury SI wynik ten można 
interpretować jako zagrożenie, ponieważ wskazuje 
na relatywnie niskie (skoro nie wyższe niż 
w pozostałych regionach) efekty działań „miękkich”, 
które towarzyszyły budowaniu sieci, a których celem 
było oddziaływanie na sferę świadomości 

• duże zróżnicowanie przestrzenne wyników uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w zakresie przedmiotów matematycznych czy 
przyrodniczych – potencjalnie może to prowadzić do 
utrzymywania się barier w dostępie do edukacji na 
najwyższym poziomie (ze względu na wymogi 
rekrutacyjne do najlepszych szkół wyższych, które 
opierają się na wynikach egzaminów maturalnych), 
co jest istotne dla rozwoju KL w sensie ogólnym, ale 
także dla rozwoju SI i GOW, ponieważ wyniki 
przedmiotów matematycznych można traktować jako 
miernik potencjału intelektualnego ułatwiającego 
zaawansowane korzystanie z technik 
teleinformatycznych 

• ryzyka związane z kradzieżą tożsamości, 
nadużyciami uwierzytelnień na poziomie regionalnym 
– konieczność wprowadzenia weryfikacji tożsamości 
„analogowej”, czyli powrót do „okienka” 
i bezpośredniego spotkania z urzędnikiem 

• na tle ogólnopolskim mało zaawansowane 
wdrażanie lokalnych e-usług, które stanowi 
zagrożenie w kontekście dalszego rozwoju tych 
usług w skali umożliwiającej Wielkopolsce uzyskanie 
w późniejszym okresie zbieżności z ogólnopolskimi 
wskaźnikami zaawansowania 

• potencjalnie dyskryminacyjne utrzymywanie 
stereotypu wysokich kompetencji cyfrowych 
młodszych pracowników związane z postrzeganiem 
ich jako „cyfrowych tubylców” i idącą za tym wiarą 
w ich sprawność w zakresie kompetencji cyfrowych – 
stereotypy te mają dwojakie konsekwencje: 

• rezygnacja ze szkoleń z zakresu kompetencji 
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cyfrowych skierowanych do tej grupy pracowników 
związana z przekonaniem, że nie są im one 
potrzebne 

• utrudniony dostęp do miejsc pracy dla starszych 
pracowników, postrzeganych jako niedysponujący 
wystarczającymi kompetencjami 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Przez stosunkowo długi okres rozwój SI, zarówno na poziomie strategii, jak 
i podejmowanych działań, postrzegany był jako uwarunkowany rozwojem infrastrukturalnym 
i wprost od niego zależny. Jest to wyraźne szczególnie w deklarowanych celach projektów 
i inwestycji, w których efektem poprawy dostępu na poziomie infrastrukturalnym mają być 
przemiany KL, charakteru gospodarki w kierunku gospodarki wiedzy czy ogólniej rozumianej 
spójności społecznej. Siłą Wielkopolski i czynnikiem potencjalnie umożliwiającym 
przezwyciężenie zagrożeń związanych z nasilaniem się cyfrowych nierówności jest rosnąca 
świadomość tego uproszczenia i przechodzenie do działań o charakterze „miękkim”. Takie 
działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji różnych grup społecznych, w zakresie 
dopasowanym do ich oczekiwań i możliwości. Oznacza to chociażby różnicowanie propozycji 
szkoleniowych, np. programowanie dla najmłodszych, rozwój kompetencji analitycznych czy 
pogłębione korzystanie z narzędzi informatycznych dla „cyfrowych tubylców” oraz 
podstawowe zastosowanie dla najstarszych użytkowników. Siłę stanowią niewątpliwie liderzy, 
czyli niektóre wielkopolskie szkoły, a istotnym czynnikiem są zmiany wprowadzane 
z poziomu ponadregionalnego, związane z rozwojem e-usług (typu wnioskowanie o dowód 
osobisty), które przyczyniając się do zwiększenia świadomości obywateli i urzędników 
lokalnych, mogą być czynnikiem zwiększającym zarówno ofertę e-usług, jak i korzystanie 
z nich przez mieszkańców. 

 

Tabela 35. Bilans stanu gospodarczych konsekwencji upowszechniania aktywno ści 
zapośredniczonej przez internet (w tym w zakresie organi zacji procesów gospodarczych 
i świadczenia pracy) 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• nadal dobre wskaźniki gospodarcze, jednak głównie 
w obrębie biegunów rozwoju – Poznań i okolica, 
niektóre dawne miasta wojewódzkie 

• duża aktywność konsumpcyjna mieszkańców –  
e-zakupy, poszukiwanie informacji o produktach czy 
usługach – analogiczna jak w danych 
ogólnopolskich 

• nieco wyższa świadomość (niepokój) zagrożeń 
związanych z wykonywaniem czynności 
w internecie (o 8 p.proc. więcej bardzo 
zaniepokojonych niż w danych ogólnopolskich) – to 
siła Wielkopolski, ponieważ z jednej strony udział 
internautów nie jest niższy, więc niepokój ten nie 
powoduje rezygnacji z użytkowania internetu, 
z drugiej zaś – niepokój ten może prowadzić do 
bardziej świadomych zachowań, sięgania po 
zabezpieczenia i wiedzę 

• wysoki i zbliżony do ogólnopolskiego odsetek 

• mniejsza siła gospodarki regionu niż wynika to 
z powszechnych przekonań (bazowanie na micie 
gospodarności) 

• niezagospodarowany potencjał stanowi cyfryzacja 
branż tradycyjnych, ponieważ skupienie na rozwoju 
usług IT wiązało się z pomijaniem znaczenia 
informatyzacji tych branż 

• ePUAP jako rozwiązanie nadmiernie skomplikowane 
dla obywateli (niedopasowanie poziomu komplikacji) 

• bardzo silne zróżnicowanie w obrębie województwa 
(np. supermiernik rozwoju społeczno-gospodarczego 
powiatów Wielkopolski osiągał wartość od +1,6 dla 
Poznania do -0,6 dla powiatu kolskiego, jednak 
drugie w rankingu Leszno ma wskaźnik na poziomie 
zaledwie +0,55, co ukazuje duże zróżnicowanie 
pomiędzy Poznaniem a pozostałymi 
miejscowościami regionu83) 

                                                      
83 WROT, Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego, UMWW, Poznań 2015, s. 
187. 
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przedsiębiorstw mających dostęp do internetu 
i wykorzystujących komputery (powyżej 90%) 

• innowacyjne podmioty gospodarcze z Wielkopolski, 
odnoszące sukcesy w oferowaniu e-usług 

• korzystna struktura działalności podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność 
w zakresie ICT – ponad połowa (54%) prowadzi 
działalność związaną z programowaniem, ze 
specjalizacją w zakresie usług dla biznesu 

• funkcjonowanie czterech klastrów w sektorze ICT 

MOŻLIWOŚCI RYZYKA 

• „rozciągnięcie potencjałów” – pomysłów na 
działalność gospodarczą i pracę zdalną dzięki 
delokalizacyjnym możliwościom sieci (niezbędna do 
tego infrastruktura dostępu jest w regionie 
zapewniona) 

• lokowanie działalności gospodarczej coraz częściej 
związane z oczekiwaniem dostępu do infrastruktury 
obejmującej obok podstawowych mediów (jak 
zasilanie, wodociąg czy kanalizacja) czy drogi 
dojazdowej także światłowód – istnienie tej 
infrastruktury daje województwu przewagę, choć 
czynnik ten nie decyduje o ostatecznej lokalizacji 

• deklarowanie strategicznego wsparcia dla rozwoju 
sektorów wysokiej i średniej techniki, 
zaawansowanych usług i sektorów kreatywnych 

• silna przestrzenna kumulacja przedsiębiorstw 
prowadzących działalność ICT w Poznaniu 
i powiecie poznańskim – taki rozkład może wynikać z 
efektów synergii i jednocześnie prowadzić do ich 
uzyskiwania czy ułatwiać przepływ pracowników 
pomiędzy podmiotami, jednak wskazuje na bardzo 
słaby przepływ potencjału prowadzenia działalności 
w zakresie ICT na obszary peryferyjne województwa, 
chociaż co do zasady działalność ta może być 
prowadzona w sposób niezależny od lokalizacji, w 
formie e-usług (szczególnie w zakresie 
programowania) 

• nasilanie zróżnicowania międzyregionalnego 
i polaryzacja siły lokalnych gospodarek (z poziomu 
powiatów czy gmin) 

• deklaracja wspierania rozwoju sektorów wysokiej 
i średniej technologii pomijająca istotność sektorów 
tradycyjnych, w których wdrożenie rozwiązań 
informatycznych przekłada się na efektywność 
i zwiększenie jeśli nie innowacyjności, to 
przynajmniej przepływu informacji i współpracy 

• brak jasnej i wdrażanej polityki regionalnej łączącej 
znaczenie infrastruktury SI, kompetencji cyfrowych 
i rozwoju gospodarczego (w Strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020 cele operacyjne skupione są na 
rozbudowie infrastruktury na rzecz SI: cel 1.3, ale 
także cel 5.5 dedykowany budowie SI, zawierają 
budowę infrastruktury, a tylko cel 5.1 dotyczy 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, podobnie 
cele 7.1, 8.10 czy 9.1 odnoszące się do modernizacji 
infrastruktury lub tworzenia systemów zarządzania) 

• w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 
2020 roku. Wielkopolska 2020 cel 7.1 obejmuje 
deklarację zapewnienia zatrudnienia młodzieży, 
jednak to nie gwarantuje transformacji lokalnej 
gospodarki do gospodarki wiedzy, przede wszystkim 
ze względu na fakt bardzo słabych w istocie 
kompetencji dotyczących pracy z informacjami 
i wiedzy, jaką reprezentuje młodzież (sprawność 
cyfrowa na poziomie mediów społecznościowych nie 
idzie w parze z pogłębionym korzystaniem 
z informacji, ich selekcją i przekształcaniem) – 
zagrożenie stanowi przekonanie, że takie 
automatyczne przełożenie istnieje 

Źródło: Opracowanie własne 
 

W sferze działalności gospodarczej stan rozwoju SI w Wielkopolsce otwiera przed 
gospodarką regionu szereg szans – związane są one ze stosunkowo silnym obszarem 
działalności podmiotów gospodarczych w branży ICT, ze specjalizacją w zakresie wspierania 
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biznesu i wsparciem w postaci klastrów. Charakterystyka przestrzenna wskazuje na silną 
koncentrację działalności w centrum województwa, co może stanowić czynnik prowadzący do 
nasilania się nierównomiernego rozwoju SI. Działalność gospodarcza i zapotrzebowanie na 
najwyższe kompetencje ICT (programowanie), kumulując się w Poznaniu, mogą być 
odpowiednikiem procesów „drenażu mózgów” w mikroskali albo utrzymywać stan niższego 
poziomu rozwoju w obszarach peryferyjnych. Siłę branży można jednak zwiększać 
i wykorzystać potencjalną niezależność miejsca prowadzenia działalności od lokalizacji 
poprzez wspieranie działalności podmiotów z obszaru ICT w innych niż Poznań i okolice 
częściach regionu. Należy jednak zwrócić uwagę na tendencję do lokowania działalności 
dużych podmiotów z branży ICT we wspólnych lokalizacjach, a wiec na efekt ich grupowania. 
Problem stanowi fakt, że takim punktem grupowania nie stał się jak dotąd Poznań. 

W odniesieniu do ogólniejszego poziomu korzystania podmiotów gospodarczych 
z technologii ICT oraz KL dostrzec można wymagające interwencji obszary – szczególnie 
dotyczące upowszechnienia niektórych usług cyfrowych oraz wspierania rozwoju kompetencji 
cyfrowych obecnych i przyszłych pracowników. Na ten aspekt wskazywano w omówieniu 
obszaru społecznego rozwoju SI w Wielkopolsce. Działania innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych z branży przy jednoczesnym dobrym stanie infrastruktury i efektywnym 
wykorzystaniu projektów skierowanych do szkół powinny stanowić silny punkt wyjścia dla 
działań niwelujących zagrożenia w zakresie polaryzacji czy dyskryminacji niektórych grup 
pracowników. Ryzyko związane z naciskiem położonym na rozwój infrastruktury przy 
jednoczesnym słabszym (w zakresie skali oddziaływań i efektów) wspieraniu rozwoju 
kompetencji można zatem zneutralizować tymi samymi czynnikami. Zapotrzebowanie 
przedsiębiorców na (dobrze zdefiniowane i pogłębione) kompetencje cyfrowe pracowników 
przy zaangażowaniu szkół każdego poziomu (w tym w procesy kształcenia ustawicznego) 
i wsparciu finansowaniem ze środków publicznych może wywierać silną (i efektywną) presję 
na rozwój kompetencji cyfrowych.  
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12. Wnioski i rekomendacje 

Lp. Wniosek Rekomendacja 84 

1. Infrastrukturę zapewniającą dostęp do 
internetu w Wielkopolsce należy uznać za 
dobrą, o czym świadczy relatywnie 
kompletna sieć szkieletowa i sieć „ostatniej 
mili”. Należy podkreślić wczesne podjęcie 
tych inwestycji związane z obecnością 
PCSS czy lokalnego dostawcy INEA S.A., 
dzięki czemu mieszkańcy i przedsiębiorstwa 
są przyzwyczajeni do wysokiego standardu 
usług dostępowych, a korzystanie z nich jest 
trwalszym nawykiem niż w regionach, które 
dopiero w ostatnich latach intensywnie 
rozwijają infrastrukturę. Ze względu na 
wyrównanie wartości wskaźników efekt ten 
pozostaje niewidoczny w aktualnych 
statystykach, ale gdy uwzględni się aspekt 
czasowy, pozostaje istotny. 

Szczegółowe analizy wskazują na istnienie 
„białych plam” dostępu, szczególnie na 
obszarach peryferyjnych (zarówno na 
poziomie gmin, jak i całego województwa), 
o niewielkiej gęstości zaludnienia. Obok 
lokalizacji o bardzo słabym dostępie istotne 
jest także wskazanie na fakt, że tylko część 
mieszkańców (głównie z większych 
miejscowości) dysponuje (faktycznym lub 
potencjalnym) dostępem do internetu 
szerokopasmowego. 

Odsetek gospodarstw domowych 
wyposażonych w komputery osobiste rośnie 
w Wielkopolsce, co idzie w parze 
z dostępnością internetu. Co szóste 
gospodarstwo domowe w Wielkopolsce 
posiada dostęp do stacjonarnej 
infrastruktury szerokopasmowej, a mniej 
więcej co trzecie korzysta 
z szerokopasmowych łączy mobilnych. 
Pozostałe rodzaje łączy internetowych 
(głównie wąskopasmowych mobilnych 
i stacjonarnych), mają niewielkie znaczenie. 

Mimo już osiągniętego wysokiego poziomu nasycenia 
infrastrukturą istotne jest utrzymanie zaangażowania 
w tworzenie infrastruktury dostępu na poziomie 
mikrostrukturalnym, tj. dostępu pojedynczych budynków, ich 
skupisk czy (na terenach wiejskich) osad, ponieważ to na 
tym poziomie identyfikowane są „białe plamy”. Istotne jest 
także zwiększanie przepustowości na obszarach, które 
objęte są dostępem do internetu o niższych parametrach 
przesyłu i utrzymywanie najwyższej możliwej 
przepustowości w obrębie całej infrastruktury, tj. 
wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych w miarę 
jak stają się dostępne. 

Istotne jest także podjęcie intensywnej realizacji projektów 
dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych (KL w sferze 
SI) w celu: 

1. zmniejszania zróżnicowania kompetencji ICT 
w obrębie regionu. Rozwinięcie w rekomendacji nr 2; 

2. wykorzystania potencjału delokalizacji 
(uniezależnienia od geografii), czyli oderwania 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 
edukacji czy uczestnictwa w kulturze od ścisłej 
przestrzennej lokalizacji na rzecz ich realizowania 
w sposób zdalny. Rozwinięcie w rekomendacji nr 4; 

3. kształtowania rzeczywistych i pogłębionych 
kompetencji cyfrowych, przekładających się na 
przewagę konkurencyjną, innowacje lub przynajmniej 
wielkopolską solidność (błędne jest założenie, że jeśli 
w gospodarstwie domowym jest dostęp 
i deklarowane jest użytkowanie komputera/internetu, 
to mieszkańcy mają kompetencje cyfrowe, ponadto 
kluczowe są także kompetencje dotyczące 
przetwarzania wiedzy, np. selekcji czy integracji 
informacji – potrzebne jest ich kształtowanie i ich 
wcześniejsze diagnozowanie). Rozwinięcie 
w rekomendacjach nr 2, 8 i 9. 

2. Wysokie odsetki komputerów szkolnych 
mających dostęp do internetu, dobre 
nasycenie sprzętem w szkołach oraz 
bibliotekach – oznacza to, że jeśli nawet nie 
w gospodarstwach domowych, to 

Rekomenduje się działania (projekty) włączające 
społeczność lokalną w rozwijanie kompetencji cyfrowych, tj.  

• w projektach rozwijania kompetencji cyfrowych 
szczególnie u osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym, niezbędne jest uzupełnienie działania 

                                                      
84 Rekomendacje sformułowano przede wszystkim odnosząc je do działań podejmowanych z poziomu regionalnego. 
Część z nich to bezpośrednio propozycje inicjatyw, które może podjąć samorząd województwa, część wskazano 
jako ewentualny obszar kształtowania projektów czy oddziaływania skierowanego do innych podmiotów – czy to 
gospodarczych, czy ze sfery edukacyjnej lub kulturalnej. Niektóre oddziaływania mają charakter wsparcia dla 
procesów o charakterze ogólnopolskim, stanowiących element oddziaływania administracji państwowej. 
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w szkołach czy innych ośrodkach gminnych 
są komputery z dostępem do internetu 
i można na ich bazie tworzyć systemy 
kształcenia (np. w schemacie projektu 
„Latarnicy” czy poprzez Uniwersytety 
Trzeciego Wieku). Należy jednak zauważyć, 
że udostępniane dane nie uwzględniają 
parametrów w zakresie jakości sprzętu. 

edukacyjnego wsparciem społecznym z poziomu 
lokalnego (np. z kręgów rodziny, sąsiadów, bliskich 
znajomych lub poprzez lokalnych animatorów); 

• w projektach zachęcających do cyfrowego włączenia, 
czyli zachęcających mieszkańców do korzystania 
z internetu, istotne jest przywoływanie argumentacji 
i wdrażanie praktyk (ćwiczeń), które przekładają 
ogólnikowo opisywane kompetencje na zaspokajanie 
potrzeb i realizację aktywności w codziennym, 
najbliższym otoczeniu (włączanie cyfrowe przy 
jednoczesnym przeciwdziałaniu alienacji, 
ukonkretnienie – dla wielu potencjalnych 
użytkowników „korzystanie z internetu” albo 
„wyszukiwanie informacji” są określeniami, dla 
których nie znajdują odniesienia we własnych 
doświadczeniach – tymczasem mogą i często 
odczuwają realne potrzeby informacyjne, i to do nich 
należy się odwołać, proponując szkolenia). Potrzeby 
te należy wcześniej rozpoznać, np. dla niektórych 
obecnie wykluczonych cyfrowo potrzebą motywującą 
do podjęcia edukacji cyfrowej może być kontakt 
z najbliższymi za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, dla innych – dostęp do informacji 
medycznych, zakupów z dostawą do domu itd.; 

• wspieranie rozwoju lokalnych usług. np. brokerstwa 
informacyjnego, doradztwa medycznego, 
zawodowego czy podatkowego, konsultacji 
społecznych bazujących na kompetencjach 
cyfrowych; 

• tworzenie swoistych centrów lokalnych 
umożliwiających wejście w rzeczywistość cyfrową – 
mogą być nimi np. biblioteki lub świetlice wiejskie, 
w których umożliwiony zostanie dostęp nie tylko do 
internetu, ale pojawi się także wsparcie 
kompetencyjne (ktoś, kto pomoże wykonać daną 
operację, wyjaśni problem) i wsparcie społeczne (np. 
sąsiedzi, osoby zainteresowane tą samą tematyką). 
Centra pełniłyby dwojaką funkcję – wspierania 
rozwoju (utrzymania) kompetencji cyfrowych 
i jednocześnie przeciwdziałania alienacji, do jakiej 
może prowadzić ich wykorzystywanie (samotne 
prowadzenie poszukiwań w sieci, angażowanie się 
w dyskusje itp. związane wyłącznie z wirtualnym 
kontaktem z innymi ludźmi alienuje ze społeczności 
lokalnej). 

Dobry kierunek rozwoju stanowią działania bibliotek, 
przekształcających się w lokalne centra kultury 
i infobrokerstwa. 

3. Dobry poziom wyposażenia szkół różnych 
poziomów w komputery, dostęp do internetu 
i pracownie komputerowe wraz z szeregiem 
istotnych, innowacyjnych na tle kraju 
projektów edukacyjnych nie mogą 
przesłaniać faktu, że w wielu szkołach 
w województwie występuje brak 
odpowiedniego wykorzystania tego sprzętu, 

Rekomenduje się ukierunkowanie wsparcia szkół regionu 
na wdrażanie dobrych, wypracowanych rozwiązań 
zmieniających metodykę nauczania na dopasowaną do 
odmiennych (na poziomie neuronalnym) schematów 
poznawczych młodszych pokoleń (oczekiwanie 
intensywnych bodźców, krótkich komunikatów, 
pozostawanie na poziomie płytkiego przetwarzania 
informacji, zmniejszone kompetencje społeczne). Jednym 
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brak kompetencji nauczycieli, by 
kształtować pogłębione kompetencje 
uczniów w zakresie nie tyle dostępu do 
danych, co przekształcania ich w informację 
i wiedzę, efektywnej selekcji, oceny czy 
integracji. 

z kierunków powinno być diagnozowanie dobrych praktyk 
w państwach i regionach partnerskich i wspólna realizacja 
projektów edukacyjnych, opartych na sprawdzonych 
rozwiązaniach. Narzędziami realizacji mogą tu być 
chociażby projekty wymiany młodzieżowej  i wymiany kadry 
nauczycielskiej na wzór akademickiego programu 
Erasmus+. 

Rekomenduje się edukowanie nauczycieli i tworzenie 
programów, np. zajęć dodatkowych lub uzupełniania 
problematyki w ramach zajęć obowiązkowych, tam gdzie na 
to pozwalają wytyczne programowe w zakresach 
obejmujących następujące tematy i kompetencje: 

• zagrożenia wypływające z niepoprawnego, 
pozbawionego refleksyjności i nieprowadzącego do 
głębokiego przetwarzania informacji korzystania 
z internetu (refleksyjne korzystanie z dostępnych 
w internecie informacji wymaga takich kompetencji 
jak selekcja informacji, ich ocena, przekształcanie, 
w tym agregowanie, ocena jakości źródeł, krytyczne 
myślenie o danych); 

• zagrożenia typu kradzież tożsamości, pornografia 
itp.); 

• stosunek do takich aspektów korzystania z danych, 
jak prawa autorskie czy kradzież własności 
intelektualnej; 

• podstawy programowania, obróbki graficznej czy 
tworzenia baz danych, czyli zaawansowane 
kompetencje stanowiące punkt wyjścia dla 
kształcenia informatycznego na poziomie wyższym 
lub dla bardziej zaawansowanych kompetencji 
kognitywnych (jak myślenie algorytmiczne). 

Programy rozwoju kompetencji nauczycieli powinny być 
przy tym zróżnicowane: 

• w zakresie kompetencji bardziej zaawansowanych 
skierowane do nauczycieli przedmiotów 
informatycznych; 

• w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa 
w internecie i poprawnego korzystania z dostępu do 
danych powinny to być szkolenia skierowane do 
wszystkich nauczycieli (umożliwi to szerokie 
włączenie korzystania z danych do zajęć 
przedmiotowych, przy jednoczesnym podniesieniu 
wśród nauczycieli i uczniów poziomu troski o jakość 
źródeł, unikanie kradzieży własności intelektualnej 
itd.).  

4. Zachowane, choć malejące zróżnicowanie 
dostępności internetu szerokopasmowego – 
ogólna dostępność skupia się w większych 
miejscowościach, siedzibach gmin, z reguły 
miastach. Deficytowe są obszary peryferyjne, 
tak w obrębie gmin, jak i w perspektywie 
regionu, zwłaszcza jego zachodnia i północno-
zachodnia część.  

Rekomenduje się zróżnicowanie oddziaływań (np. wsparcia 
dla inwestycji infrastrukturalnych) stosownie do sytuacji 
lokalnej, tj. powiatów, gmin czy części gmin. W celu takiego 
zróżnicowania niezbędne jest prowadzenie analiz (nie tylko 
infrastrukturalnych) na poziomie gmin, powiatów lub 
przynajmniej subregionów, ponieważ ogólne analizy, 
ograniczające się do poziomu całego województwa, często 
nie uwzględniają wskazanego różnicowania (dla danych 
zastanych) subregionów. Rozwinięcie i nawiązanie 
w rekomendacji nr 9. 
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Ponieważ punkt wyjścia dla oddziaływań stanowią często 
zapisy strategii wojewódzkich, na których opierają się 
podejmowane w województwie działania, rekomenduje się 
różnicowanie ich zapisów uwzględniające sytuację 
poszczególnych powiatów, gmin i części gmin. 

We współpracy z podmiotami telekomunikacyjnymi 
(odpowiedzialnymi za dostęp ostatniej mili) rekomenduje się 
podejmowanie diagnozy problemów i zapewniania dostępu 
na poziomie punktów adresowych. Takie działanie powinno 
uwzględniać dodatkowe koszty, związane z gromadzeniem 
i agregowaniem danych. Warto je uwzględnić, ponieważ 
bez systematycznego gromadzenia danych oddziaływania 
(np. poprawa dostępność sieci czy jakości przesyłu) 
pozostaną na poziomie albo interwencyjnym (działań 
podejmowanych w sytuacji oddolnie zgłaszanego przez 
mieszkańców zapotrzebowania), albo anegdotycznym 
(znajomości pojedynczych przypadków). Na poziomie 
realizowania strategii pełnego dostępu założenie, że każde 
gospodarstwo domowe zlokalizowane w obrębie „białej 
plamy” samodzielnie zgłosi potrzebę uzyskania dostępu, 
może być niewystarczające. 

5. Wielkopolska gospodarka postrzegana jest 
nadal jako silna, chociaż dosyć tradycyjna, 
co wynika z silnych korzeni przemysłu 
w centrum regionu i rolniczego charakteru 
interioru. Wskazuje się na zalety związane 
z lokalizacją geograficzną (bliskość 
Niemiec), wspierane przez wskazywane już 
kompletne rozwiązania infrastrukturalne – 
mimo delokalizacyjnego działania internetu 
bliskość geograficzna i fizyczne połączenia 
przepływu towarów mają nadal znaczenie. 
Rozpatrując czynniki rozwoju 
gospodarczego, należy zatem uwzględniać 
zarówno te tradycyjne (lokalizacja czy 
kapitał materialny), jak i te cyfrowe, 
przyczyniające się do delokalizacji (która 
jednak ma swoje ograniczenia). 

Rekomenduje się uznanie za jeden ze wspieranych celów 
strategicznych potrzeby rozwoju relacji gospodarczych 
opartych na kanałach cyfrowych, umożliwiające korzystanie 
z potencjału delokalizacji czynników gospodarczych. 

Kanały cyfrowe i jednocześnie rozwój e-edukacji w zakresie 
kompetencji relacyjnych, zarządzania projektami, 
komunikacji zapośredniczonej czy kompetencji językowych 
to jeden ze sposobów rozwijania tych relacji, który 
jednocześnie przeciwdziała migracjom, a przynajmniej 
zmniejsza ich zakres, umożliwia także wsparcie rozwoju 
podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na peryferiach 
województwa. 

Wyłącznie jako przykład można wskazać potencjał relacji 
gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorstw 
ukierunkowanych na rynek niemiecki, który coraz wyraźniej 
może być i jest przenoszony w sferę kontaktów cyfrowych. 
Ważne jest przy tym wspieranie relacji o charakterze 
partnerskim (odchodzenie od stanowienia zaplecza dla 
gospodarki niemieckiej). 

6. Wysoki potencjał Poznania jako bieguna 
edukacji (na poziomie wyższym, w tym 
w zakresie IT, ekonomii, transferu innowacji) 
związany z przyciąganiem studiujących – 
rosnące wskaźniki udziału osób z wyższym 
wykształceniem, funkcjonowania parków 
technologicznych i firm typu start-up. 

Wyraźne jest przy tym zlokalizowanie 
podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność w sferze ICT (w dużej mierze 
w zakresie obejmującym programowanie) 
w centralnej części województwa (Poznań 
i powiat poznański). 

Rekomenduje się zachęcanie do pozostawania 
w Wielkopolsce (nie tylko w Poznaniu) kompetentnych, 
wykształconych absolwentów (jeśli przybyli spoza 
województwa), ale też wspieranie ich powrotu do własnych 
gmin/powiatów, jeśli przybyli do Poznania z interioru 
Wielkopolski. Jeśli ich przyzwyczajenie do zdalnych relacji 
zostanie wsparte podniesieniem jakości życia w miejscu 
zamieszkania (powrotnym), to powinna ujawnić się 
gotowość do powrotu w miejsca o dotychczas słabszych 
parametrach rozwoju (powiaty północne czy wschodnie 
Wielkopolski). Powrót do rodzinnych stron absolwentów 
będzie stanowił istotny czynnik dla rozwoju gospodarczego, 
a także wsparcie dla rozwijania w tych regionach SI. Można 
wskazać na szereg czynników utrudniających niesterowane 
osiągnięcie tego efektu – z jednej strony inne ośrodki (jak 
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Wrocław, Kraków czy Warszawa) stanowią wyraźne 
bieguny lokalizacji dużych firm informatycznych (chociaż 
przykłady działających w Poznaniu także są liczne), 
z drugiej – w małych miejscowościach często nie ma dla 
wykształconych informatyków miejsc pracy innych niż 
urzędy czy szkoły, które nie są dla nich szczególnie 
atrakcyjne, m.in. ze względu na wysokość wynagrodzenia. 
Dlatego niezbędne jest przynajmniej dwukierunkowe 
oddziaływanie na poziomie regionu: 

• wspieranie (także wizerunkowe) pozostawania 
w regionie już funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych z branży ICT, przenoszenia się ich 
z innych lokalizacji i rozwoju nowych – takie 
działania są obecnie podejmowane, rekomenduje 
się ich podtrzymywanie (wraz z weryfikacją 
trafności poszczególnych form wsparcia) i rozwój; 

• formułowanie zachęt i wsparcie (np. poprzez 
dedykowane projekty, zwrotne stypendia lub 
pożyczki z umorzeniem spłaty warunkowanym 
powrotem do miejscowości pochodzenia) dla 
podejmowania przez absolwentów kierunków 
informatycznych i pokrewnych (być może także 
innych) działalności gospodarczej lub społecznej 
rozwijającej i wspierającej kompetencje cyfrowe 
w miejscowościach z interioru Wielkopolski. 

7. Słabości rozwoju e-usług publicznych 
wynikające z jednej strony z centralnego 
charakteru wielu z nich, z drugiej – 
z dobrego funkcjonowania lokalnych 
urzędów w wymiarze kontaktu 
bezpośredniego. Wielkopolska w zakresie 
rozwoju e-usług publicznych znajduje się 
poniżej średniej ogólnopolskiej, co jednak 
świadczy jednoznacznie nie tyle o słabości 
lokalnych urzędów administracji 
samorządowej, co o przyzwyczajeniu 
i efektywności działania w zakresie 
tradycyjnej obsługi. 

Rekomenduje się rozwój lokalnych elektronicznych usług 
publicznych, np. związanych z geodezją, działalnością 
gospodarczą, aktywnością obywatelską, na bazie zaufania 
i rozwoju zabezpieczeń (np. w zakresie eID), które 
wdrażane są na poziomie publicznych usług państwa. 
Oznacza to wspólne z odgórnymi projektami budowanie 
zaufania do środowiska cyfrowego, przy jednoczesnym 
przekładaniu uzyskiwanych efektów na aktywności lokalne 
takie jak lokalna aktywność obywatelska, kontakt z urzędem 
gminy, korzystanie z lokalnych usług medycznych czy 
uczestnictwo w kulturze. 

Ponadto rekomenduje się podjęcie działań 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych 
pracowników urzędów gmin i powiatów. Takie inicjatywy 
mogą obejmować projekty edukacyjne, ściśle nastawione 
na kompetencje cyfrowe niezbędne w pracy urzędników, 
i powinny być skierowane do tych z nich, którzy ogólne 
kompetencje już posiadają (np. z zakresu bezpieczeństwa 
danych, procedur elektronicznego przepływu dokumentów, 
archiwizacji). Jednocześnie należy wdrażać szkolenia 
o charakterze ogólnym, skierowane do pracowników, którzy 
takich ogólnych umiejętności (np. sprawnej obsługi 
oprogramowania biurowego) nie posiadają. Szczególnie 
istotne jest zachęcanie do udziału w kształceniu 
ustawicznym, ponieważ wymagania programów czy 
systemów zabezpieczeń, a także zagrożenia nieustannie 
się zmieniają, ponadto nieużytkowane aktywnie 
kompetencje zanikają. Podobnie jak w przypadku np. 
szkoleń BHP istotne jest utrwalanie i rozwój. 

8. W ramach Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 

Rekomenduje się tworzenie i wdrożenie jasnej i spójnej 
polityki regionalnej łączącej znaczenie infrastruktury SI, 
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2020 wciąż silnie obecne są kwestie 
infrastruktury dostępu do internetu 
(szczególnie sieci szerokopasmowej) 
i dostrzec można wiele projektów 
ukierunkowanych na osiągnięcie tego celu. 
Mimo wskazywania w Strategii rozwoju 
województwa na wymiar cyfrowego 
włączenia i gospodarki wiedzy skupiono się 
w nich (i ich realizacji) na samej kwestii 
rozwoju infrastruktury, pomijając istotną rolę 
kompetencji. 

kompetencji cyfrowych i rozwoju gospodarczego. Dopiero 
powiązanie rozwoju infrastrukturalnego z rozwojem 
kompetencji cyfrowych, a w dalszej kolejności 
innowacyjności, działalności gospodarczej, społecznej 
i kulturalnej opartej na e-usługach i komunikacji 
zapośredniczonej pozwoli na uzyskanie efektu synergii. 
Infrastruktura stanowi niezbędny i konieczny warunek 
rozwoju SI, ale jednocześnie sama nie jest czynnikiem 
wystarczającym, by upowszechnienie tego typu 
społeczeństwa wywołać. 

Rekomenduje się rozwój projektów i innych schematów 
oddziaływania wspierających rozwój zapotrzebowania na 
kompetencje cyfrowe i faktyczny ich rozwój wśród ogółu 
mieszkańców województwa, w szczególności osób 
reprezentujących kategorie zagrożone wykluczeniem 
cyfrowym oraz dysponujących tylko podstawowym 
poziomem umiejętności (za poziom zaawansowany należy 
przy tym uznać nie tyle programowanie czy aktywność 
twórczą, co umiejętności selekcji informacji, oceny ich 
jakości, prowadzenia efektywnych poszukiwań, ochrony 
przed zagrożeniami cyfrowymi). Potencjalne obszary takich 
działań skierowane szczególnie do osób dorosłych 
wskazano w rekomendacji nr 2. W odniesieniu do dzieci 
i młodzieży istotne są przy tym kierunki wskazane 
w rekomendacji nr 8. 

W zakresie sformułowań strategicznych rekomenduje się 
podjęcie działań zmierzających do zdiagnozowania 
pożądanego stanu KL (poziomu umiejętności cyfrowych) 
albo poprzez odniesienia do zewnętrznych mierników (np. 
kompetencje zdefiniowane w ECDL), albo przez wskazanie 
poszczególnych kompetencji. Obecnie wykorzystywane 
źródła diagnozy, np. pytania zadawane przez GUS czy 
w ramach Diagnozy Społecznej, okazują się dalece 
niewystarczające, jednak wypracowanie nowych wymaga 
poszerzonego dialogu z ekspertami z różnych obszarów 
wiedzy i doświadczeń (dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, ale i nauczyciele, wykładowcy, 
wolontariusze projektów w rodzaju „Latarnicy Internetu”, 
przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji itp.). Częściowo 
ścieżkę dialogu wskazano w rekomendacji nr 10. 

9. Przegląd dostępnych informacji dotyczących 
rozwoju SI w Wielkopolsce wskazuje na 
pewne istotne luki informacyjne, m.in. 
związane z gromadzeniem danych nt. 
zachowań, oczekiwań i kompetencji 
mieszkańców, w zakresie praktyk 
wdrażanych w szkołach czy usług 
elektronicznych (np. z obszaru e-zdrowia). 
Skala ograniczenia zasobów źródeł w tych 
obszarach okazuje się wyjątkowo duża Jest 
to szczególnie uderzające w porównaniu do 
zasobów dostępnych informacji dotyczących 
infrastruktury czy gospodarki. Także przy 
sprowadzeniu analiz na poziom niższy niż 
całe województwo barierę dla ich 
prowadzenia stanowi niewystarczający 

Rekomenduje się systematyczne gromadzenie danych 
bezpośrednich, pochodzących z własnych badań 
(inicjowanych przez UMWW, realizowanych metodami 
ilościowymi), oraz integrowanie danych zastanych (np. 
z kuratorium, projektów NGO). Poziom gromadzenia 
powinien pozwalać na analizy przynajmniej na poziomie 
powiatów i obejmować zagadnienia: 

• kompetencji cyfrowych użytkowników; 
• potrzeb i oczekiwań użytkowników; 
• doświadczeń z zakresu e-usług publicznych i innych 

form e-usług; 
• zakresu (zasięgu w rozumieniu ilościowym, ale także 

w przekrojach wg grup społeczno-demograficznych) 
wykluczenia cyfrowego różnych poziomów 
(wykluczenie z dostępu, niedostatecznie rozwinięte 
kompetencje cyfrowe, podstawowe i zaawansowane, 
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zasób informacji źródłowych. wykluczenie motywacyjne). 

Rozwiązaniem organizacyjnym (i finansowym) dla takiego 
zamierzenia może być nawiązanie współpracy 
z Ministerstwem Cyfryzacji i/lub Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w celu wspólnego pilotażowego wdrożenia 
badań na terenie województwa (z możliwością rozszerzenia 
wypracowanej metodologii na badania ogólnopolskie). 
Istotnym dla realizacji takiego projektu podmiotem 
współpracy byłby także wojewódzki Urząd Statystyczny. 

W zakresie wskaźników obok wykorzystywanych (m.in. 
w przywoływanych badaniach) deklaratywnych 
(samoopisowych) istotne byłoby włączenie wskaźników 
wykonania (realizacja konkretnego zadania). Wskaźniki 
powinny pozwalać na określenie kompetencji dotyczących 
użytkowania podstawowych narzędzi (aplikacji), ale też 
narzędzi i procedur bezpieczeństwa, analizy danych (np. 
strategii porównywania wyników, oceny ich jakości) czy 
procesów decyzyjnych. 

Rekomenduje się także przygotowanie i bieżącą 
aktualizację baz projektów i dobrych praktyk w zakresie 
wdrażanych w województwie działań wspierających rozwój 
SI (niezależnie od źródła ich finansowania czy zasięgu 
terytorialnego lub społeczno-demograficznego). 

10. Przeprowadzony proces badawczy (m.in. 
wypowiedzi ekspertów, analiza nowych 
inicjatyw ogólnopolskich, jak eID czy 
Cyfryzacja szkół), uzyskane odpowiedzi 
i szereg pytań, jakie jednocześnie otwiera, 
wskazują na zapotrzebowanie na 
rozwiązania wykraczające poza obecne 
zapisy dotyczące SI zawarte 
w dokumentach strategicznych czy 
podejmowanych działaniach. Jest to zatem 
zapotrzebowanie na aktywną wymianę 
pomysłów, rozwiązań i ustalenie przyszłych 
kierunków działania. 

Rekomenduje się podjęcie procedury regionalnego 
foresightu nt. SI w Wielkopolsce. Procedura foresightu 
regionalnego umożliwia nie tylko rozpoznanie opinii, 
doświadczeń i oczekiwań poszczególnych ekspertów, 
reprezentujących różne podmioty (edukacyjne, 
gospodarcze, kulturalne, zaangażowane w tworzenie 
infrastruktury, badawcze czy administracji samorządowej), 
ale także wspólne wypracowanie rozwiązań i scenariuszy 
działania. Foresight może stanowić podstawę sformułowań 
strategicznych, ale także ukierunkowanie dla konkretnych 
konkursów projektowych, tematów badawczych (w tym 
wskaźników diagnostycznych kompetencji) czy obszarów 
bezpośredniej interwencji. 
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13. Spis wykresów 
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16. Aneksy 

Aneks 1. Wska źnik Dost ępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDIS) 
w województwie wielkopolskim w podziale na powiaty w latach 2014-2015 

Powiat 2 Mbps 
(2014) 

2 Mbps 
(2015) 

30 Mbps 
(2014) 

30 Mbps 
(2015) 

100 Mbps 
(2014) 

100 Mbps 
(2015) 

CHODZIESKI 78% 76% 43% 45% 21% 24% 

CZARNKOWSKO-
TRZCIANECKI 70% 76% 34% 48% 14% 31% 

GNIEŹNIEŃSKI 73% 74% 42% 44% 23% 25% 

GOSTYŃSKI 67% 72% 26% 40% 5% 24% 

GRODZISKI 66% 73% 37% 46% 18% 18% 

JAROCIŃSKI 82% 82% 41% 51% 12% 30% 

KALISKI 73% 70% 24% 22% 0% 0% 

Miasto KALISZ 98% 95% 85% 82% 11% 78% 

KĘPIŃSKI 73% 78% 26% 46% 4% 39% 

KOLSKI 59% 56% 29% 31% 3% 13% 

Miasto KONIN 97% 97% 80% 79% 55% 55% 

KONIŃSKI 63% 62% 25% 32% 6% 22% 

KOŚCIAŃSKI 72% 76% 27% 43% 4% 24% 

KROTOSZYŃSKI 79% 76% 39% 38% 11% 12% 

LESZCZYŃSKI 55% 59% 28% 38% 13% 27% 

Miasto LESZNO 97% 97% 81% 86% 74% 80% 

MIĘDZYCHODZKI 54% 52% 24% 25% 10% 11%  

NOWOTOMYSKI 66% 66% 47% 47% 20% 19% 

OBORNICKI 68% 66% 31% 31% 21% 21% 

OSTROWSKI 80% 78% 47% 51% 30% 35% 

OSTRZESZOWSKI 70% 74% 25% 51% 5% 42% 

PILSKI 80% 81% 55% 59% 31% 42% 

PLESZEWSKI 73% 77% 32% 48% 13% 34% 

Miasto POZNAŃ 99% 79% 85% 70% 75% 62% 

POZNAŃSKI 79% 77% 46% 47% 31% 33% 

RAWICKI 76% 82% 43% 60% 16% 36% 

SŁUPECKI 65% 59% 36% 31% 23% 18% 

SZAMOTULSKI 57% 61% 23% 36% 10% 27% 

ŚREDZKI 71% 76% 24% 42% 10% 34% 

ŚREMSKI 62% 67% 38% 51% 18% 36% 

TURECKI 47% 54% 17% 31% 6% 24% 

WĄGROWIECKI 62% 72% 26% 53% 9% 48% 

WOLSZTYŃSKI 78% 79% 45% 47% 24% 26% 

WRZESIŃSKI 66% 68% 35% 42% 14% 26% 

ZŁOTOWSKI 71% 73% 47% 54% 34% 49% 

Źródło: UKE 
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Aneks 2. Wska źnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS) w 
województwie wielkopolskim w podziale na powiaty w latach 2014-2015 

Powiat 2 Mbps 
(2014) 

2 Mbps 
(2015) 

30 Mbps 
(2014) 

30 Mbps 
(2015) 

100 Mbps 
(2014) 

100 Mbps 
(2015) 

CHODZIESKI 29% 32% 4% 11% 0% 0% 

CZARNKOWSKO-
TRZCIANECKI 

26% 30% 1% 10% 0% 5% 

GNIEŹNIEŃSKI 35% 34% 7% 10% 1% 2% 

GOSTYŃSKI 27% 23% 3% 6% 0% 2% 

GRODZISKI 31% 29% 5% 7% 3% 3% 

JAROCIŃSKI 31% 32% 3% 8% 0% 2% 

KALISKI 37% 34% 2% 3% 0% 1% 

Miasto KALISZ 40% 41% 12% 17% 0% 1% 

KĘPIŃSKI 36% 34% 8% 9% 6% 6% 

KOLSKI 23% 19% 2% 2% 2% 1% 

Miasto KONIN 45% 48% 16% 20% 8% 9% 

KONIŃSKI 29% 28% 3% 5% 2% 2% 

KOŚCIAŃSKI 36% 31% 3% 5% 1% 1% 

KROTOSZYŃSKI 45% 37% 8% 8% 4% 3% 

LESZCZYŃSKI 30% 24% 6% 6% 5% 3% 

Miasto LESZNO 49% 48% 24% 28% 4% 7% 

MIĘDZYCHODZKI 23% 21% 4% 5% 2% 2% 

NOWOTOMYSKI 26% 25% 4% 5% 2% 2% 

OBORNICKI 30% 29% 10% 11% 2% 2% 

OSTROWSKI 43% 40% 13% 19% 7% 5% 

OSTRZESZOWSKI 24% 26% 2% 6% 1% 3% 

PILSKI 27% 35% 4% 13% 0% 3% 

PLESZEWSKI 35% 40% 3% 8% 0% 1% 

Miasto POZNAŃ 49% 44% 26% 26% 16% 16% 

POZNAŃSKI 41% 38% 12% 14% 6% 8% 

RAWICKI 34% 32% 6% 7% 3% 3% 

SŁUPECKI 33% 29% 7% 7% 5% 3% 

SZAMOTULSKI 23% 22% 3% 5% 1% 2% 

ŚREDZKI 34% 33% 4% 6% 1% 3% 

ŚREMSKI 42% 35% 8% 12% 3% 5% 

TURECKI 32% 28% 3% 3% 2% 2% 

WĄGROWIECKI 23% 29% 2% 6% 0% 3% 

WOLSZTYŃSKI 41% 39% 6% 9% 4% 4% 

WRZESIŃSKI 32% 32% 7% 11% 1% 3% 

ZŁOTOWSKI 29% 34% 4% 13% 1% 5% 

Źródło: UKE 
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Aneks 3. Wska źnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej (WKI S) w 
województwie wielkopolskim w podziale na powiaty w latach 2014-2015 

Powiat 2 Mbps 
(2014) 

2 Mbps 
(2015) 

30 Mbps 
(2014) 

30 Mbps 
(2015) 

100 Mbps 
(2014) 

100 Mbps 
(2015) 

CHODZIESKI 23% 28% 11% 13% 0% 0% 

CZARNKOWSKO-
TRZCIANECKI 

17% 29% 5% 10% 0% 2% 

GNIEŹNIEŃSKI 20% 24% 11% 11% 5% 5% 

GOSTYŃSKI 7% 25% 4% 11% 3% 3% 

GRODZISKI 19% 20% 12% 13% 0% 1% 

JAROCIŃSKI 14% 33% 6% 15% 0% 0% 

KALISKI 1% 2% 1% 1% 0% 0% 

Miasto KALISZ 86% 81% 56% 59% 0% 20% 

KĘPIŃSKI 11% 44% 8% 26% 0% 9% 

KOLSKI 9% 21% 7% 13% 0% 3% 

Miasto KONIN 75% 86% 43% 46% 2% 15% 

KONIŃSKI 8% 26% 3% 13% 0% 1% 

KOŚCIAŃSKI 9% 29% 3% 10% 0% 2% 

KROTOSZYŃSKI 14% 21% 9% 10% 5% 5% 

LESZCZYŃSKI 10% 23% 6% 11% 0% 1% 

Miasto LESZNO 74% 81% 60% 62% 42% 44% 

MIĘDZYCHODZKI 17% 21% 2% 4% 1% 1% 

NOWOTOMYSKI 12% 13% 6% 7% 0% 0% 

OBORNICKI 29% 29% 11% 14% 5% 5% 

OSTROWSKI 30% 38% 14% 17% 1% 2% 

OSTRZESZOWSKI 8% 45% 3% 19% 0% 3% 

PILSKI 28% 41% 17% 25% 5% 5% 

PLESZEWSKI 14% 30% 4% 8% 0% 0% 

Miasto POZNAŃ 82% 68% 52% 43% 6% 8% 

POZNAŃSKI 30% 33% 15% 16% 4% 3% 

RAWICKI 16% 32% 9% 14% 6% 6% 

SŁUPECKI 21% 20% 11% 11% 2% 1% 

SZAMOTULSKI 12% 25% 5% 10% 1% 2% 

ŚREDZKI 10% 34% 8% 17% 0% 0% 

ŚREMSKI 20% 40% 7% 14% 1% 2% 

TURECKI 8% 25% 3% 11% 0% 1% 

WĄGROWIECKI 11% 50% 1% 16% 0% 1% 

WOLSZTYŃSKI 23% 29% 7% 21% 3% 3% 

WRZESIŃSKI 16% 25% 6% 12% 3% 3% 

ZŁOTOWSKI 35% 49% 16% 25% 0% 0% 

Źródło: UKE 
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Aneks 4. Wska źnik Zrównowa żonej Dost ępności Infrastruktury (WZDI) w 
województwie wielkopolskim w podziale na powiaty w latach 2014-2015 

Powiat 2 Mbps 
(2014) 

2 Mbps 
(2015) 

30 Mbps 
(2014) 

30 Mbps 
(2015) 

100 Mbps 
(2014) 

100 Mbps 
(2015) 

CHODZIESKI 68% 66% 28% 30% 13% 16% 

CZARNKOWSKO-
TRZCIANECKI 60% 67% 22% 31% 9% 16% 

GNIEŹNIEŃSKI 63% 63% 29% 30% 15% 17% 

GOSTYŃSKI 56% 60% 15% 24% 2% 10% 

GRODZISKI 55% 64% 26% 35% 11% 11% 

JAROCIŃSKI 73% 72% 27% 33% 6% 13% 

KALISKI 63% 60% 12% 11% 0% 0% 

Miasto KALISZ 96% 91% 73% 68% 1% 61% 

KĘPIŃSKI 61% 67% 12% 26% 2% 18% 

KOLSKI 46% 44% 16% 18% 1% 6% 

Miasto KONIN 95% 94% 64% 63% 30% 30% 

KONIŃSKI 51% 50% 14% 18% 5% 11% 

KOŚCIAŃSKI 61% 65% 13% 26% 1% 10% 

KROTOSZYŃSKI 71% 67% 24% 24% 6% 7% 

LESZCZYŃSKI 41% 43% 16% 21% 7% 13% 

Miasto LESZNO 95% 94% 66% 74% 55% 65% 

MIĘDZYCHODZKI 42% 40% 12% 12% 3% 4% 

NOWOTOMYSKI 56% 55% 35% 34% 9% 9% 

OBORNICKI 57% 55% 18% 18% 12% 12% 

OSTROWSKI 70% 68% 31% 36% 16% 21% 

OSTRZESZOWSKI 60% 63% 14% 35% 3% 27% 

PILSKI 72% 73% 41% 46% 19% 27% 

PLESZEWSKI 63% 68% 18% 32% 7% 20% 

Miasto POZNAŃ 97% 63% 73% 49% 57% 39% 

POZNAŃSKI 70% 67% 28% 29% 14% 15% 

RAWICKI 66% 73% 31% 45% 8% 21% 

SŁUPECKI 51% 44% 20% 16% 12% 9% 

SZAMOTULSKI 47% 49% 11% 21% 3% 11% 

ŚREDZKI 60% 65% 11% 23% 5% 15% 

ŚREMSKI 51% 54% 30% 37% 11% 22% 

TURECKI 35% 40% 7% 16% 2% 11% 

WĄGROWIECKI 51% 60% 15% 37% 4% 32% 

WOLSZTYŃSKI 67% 68% 26% 29% 9% 10% 

WRZESIŃSKI 55% 57% 21% 27% 7% 14% 

ZŁOTOWSKI 59% 61% 30% 37% 21% 32% 

Źródło: UKE 
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Aneks 5. Wska źnik Dost ępności Infrastruktury Szerokopasmowej (WDUS) dla 
przepustowo ści >=2Mbps, >=30Mbps i >=100Mbps w województwie 

wielkopolskim w podziale na gminy w roku 2015 

POWIAT GMINA WDUS 2 WDUS 30 WDUS 100 

CHODZIESKI CHODZIEŻ (gmina miejska) 0,77 0,52 0,33 

CHODZIESKI BUDZYŃ (gmina wiejska) 0,45 0,36 0,12 

CHODZIESKI CHODZIEŻ (gmina wiejska) 0,25 0,12 0,01 

CHODZIESKI 
MARGONIN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,61 0,60 0,12 

CHODZIESKI 
MARGONIN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,32 0,06 0,00 

CHODZIESKI SZAMOCIN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,75 0,48 0,22 

CHODZIESKI SZAMOCIN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,43 0,06 0,00 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI CZARNKÓW (gmina miejska) 0,84 0,64 0,51 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI CZARNKÓW (gmina wiejska) 0,45 0,26 0,20 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI DRAWSKO (gmina wiejska) 0,21 0,24 0,18 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI KRZYŻ WIELKOPOLSKI (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,58 0,45 0,08 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI KRZYŻ WIELKOPOLSKI (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,31 0,08 0,07 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI LUBASZ (gmina wiejska) 0,58 0,26 0,17 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI POŁAJEWO (gmina wiejska) 0,51 0,24 0,19 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI TRZCIANKA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,69 0,38 0,17 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI TRZCIANKA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,57 0,30 0,12 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 
WIELEŃ (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,64 0,39 0,14 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 
WIELEŃ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,26 0,20 0,20 

GNIEŹNIEŃSKI GNIEZNO (gmina miejska) 0,71 0,56 0,42 

GNIEŹNIEŃSKI CZERNIEJEWO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,61 0,44 0,00 

GNIEŹNIEŃSKI CZERNIEJEWO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,42 0,12 0,00 

GNIEŹNIEŃSKI GNIEZNO (gmina wiejska) 0,26 0,14 0,09 

GNIEŹNIEŃSKI KISZKOWO (gmina wiejska) 0,39 0,13 0,02 

GNIEŹNIEŃSKI KŁECKO (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,57 0,48 0,00 

GNIEŹNIEŃSKI KŁECKO (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,32 0,04 0,00 

GNIEŹNIEŃSKI ŁUBOWO (gmina wiejska) 0,35 0,10 0,05 

GNIEŹNIEŃSKI MIELESZYN (gmina wiejska) 0,25 0,03 0,00 

GNIEŹNIEŃSKI NIECHANOWO (gmina wiejska) 0,56 0,25 0,15 
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GNIEŹNIEŃSKI TRZEMESZNO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,92 0,69 0,44 

GNIEŹNIEŃSKI TRZEMESZNO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,44 0,40 0,29 

GNIEŹNIEŃSKI WITKOWO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,80 0,79 0,70 

GNIEŹNIEŃSKI WITKOWO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,36 0,07 0,05 

GOSTYŃSKI 
BOREK WIELKOPOLSKI (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,69 0,61 0,19 

GOSTYŃSKI BOREK WIELKOPOLSKI 0,51 0,19 0,12 

GOSTYŃSKI GOSTYŃ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,68 0,48 0,38 

GOSTYŃSKI GOSTYŃ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,29 0,14 0,11 

GOSTYŃSKI KROBIA (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,68 0,57 0,27 

GOSTYŃSKI 
KROBIA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,36 0,16 0,10 

GOSTYŃSKI PĘPOWO (gmina wiejska) 0,31 0,10 0,05 

GOSTYŃSKI PIASKI (gmina wiejska) 0,39 0,18 0,08 

GOSTYŃSKI POGORZELA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,31 0,14 0,00 

GOSTYŃSKI 
POGORZELA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,30 0,11 0,12 

GOSTYŃSKI 
PONIEC (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,40 0,20 0,01 

GOSTYŃSKI PONIEC (gmina wiejska) 0,35 0,05 0,03 

GRODZISKI GRANOWO (gmina wiejska) 0,34 0,37 0,05 

GRODZISKI 
GRODZISK WIELKOPOLSKI 
(miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 0,64 0,38 0,15 

GRODZISKI GRODZISK WIELKOPOLSKI 0,29 0,10 0,04 

GRODZISKI KAMIENIEC (gmina wiejska) 0,15 0,00 0,00 

GRODZISKI RAKONIEWICE (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,87 0,83 0,56 

GRODZISKI 
RAKONIEWICE (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,51 0,26 0,12 

GRODZISKI 
WIELICHOWO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,59 0,45 0,00 

GRODZISKI WIELICHOWO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,34 0,04 0,00 

JAROCIŃSKI JARACZEWO (gmina wiejska) 0,55 0,24 0,10 

JAROCIŃSKI JAROCIN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,76 0,55 0,23 

JAROCIŃSKI 
JAROCIN (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,54 0,26 0,12 

JAROCIŃSKI KOTLIN (gmina wiejska) 0,45 0,16 0,05 

JAROCIŃSKI ŻERKÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,64 0,61 0,20 
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JAROCIŃSKI ŻERKÓW (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,42 0,14 0,12 

KALISKI BLIZANÓW (gmina wiejska) 0,47 0,05 0,00 

KALISKI BRZEZINY (gmina wiejska) 0,46 0,07 0,00 

KALISKI CEKÓW-KOLONIA (gmina wiejska) 0,27 0,06 0,00 

KALISKI GODZIESZE WIELKIE (gmina 
wiejska) 0,40 0,05 0,00 

KALISKI KOŹMINEK (gmina wiejska) 0,34 0,14 0,05 

KALISKI LISKÓW (gmina wiejska) 0,26 0,06 0,02 

KALISKI MYCIELIN (gmina wiejska) 0,40 0,05 0,00 

KALISKI OPATÓWEK (gmina wiejska) 0,49 0,17 0,00 

KALISKI 
STAWISZYN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,57 0,57 0,00 

KALISKI 
STAWISZYN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,43 0,01 0,00 

KALISKI SZCZYTNIKI (gmina wiejska) 0,46 0,08 0,00 

KALISKI ŻELAZKÓW (gmina wiejska) 0,46 0,08 0,00 

KĘPIŃSKI BARANÓW (gmina wiejska) 0,47 0,20 0,18 

KĘPIŃSKI BRALIN (gmina wiejska) 0,53 0,31 0,22 

KĘPIŃSKI KĘPNO (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,85 0,73 0,39 

KĘPIŃSKI KĘPNO (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,32 0,22 0,15 

KĘPIŃSKI 
ŁĘKA OPATOWSKA (gmina 
wiejska) 0,61 0,32 0,32 

KĘPIŃSKI PERZÓW (gmina wiejska) 0,51 0,21 0,12 

KĘPIŃSKI RYCHTAL (gmina wiejska) 0,55 0,33 0,31 

KĘPIŃSKI TRZCINICA (gmina wiejska) 0,70 0,37 0,39 

KOLSKI KOŁO (gmina miejska) 0,74 0,50 0,39 

KOLSKI BABIAK (gmina wiejska) 0,36 0,25 0,12 

KOLSKI CHODÓW (gmina wiejska) 0,07 0,07 0,00 

KOLSKI 
DĄBIE (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,22 0,17 0,00 

KOLSKI DĄBIE (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,06 0,02 0,00 

KOLSKI GRZEGORZEW (gmina wiejska) 0,37 0,29 0,19 

KOLSKI KŁODAWA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,71 0,55 0,33 

KOLSKI 
KŁODAWA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,08 0,01 0,00 

KOLSKI KOŁO (gmina wiejska) 0,43 0,14 0,07 

KOLSKI KOŚCIELEC (gmina wiejska) 0,40 0,24 0,16 

KOLSKI OLSZÓWKA (gmina wiejska) 0,21 0,06 0,02 

KOLSKI OSIEK MAŁY (gmina wiejska) 0,27 0,10 0,00 

KOLSKI PRZEDECZ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,40 0,34 0,00 
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KOLSKI 
PRZEDECZ (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,41 0,05 0,00 

KONIŃSKI GOLINA (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,45 0,22 0,00 

KONIŃSKI GOLINA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,21 0,13 0,10 

KONIŃSKI GRODZIEC (gmina wiejska) 0,43 0,20 0,10 

KONIŃSKI 
KAZIMIERZ BISKUPI (gmina 
wiejska) 0,45 0,25 0,10 

KONIŃSKI KLECZEW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,83 0,69 0,55 

KONIŃSKI KLECZEW (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,35 0,15 0,07 

KONIŃSKI KRAMSK (gmina wiejska) 0,28 0,08 0,06 

KONIŃSKI KRZYMÓW (gmina wiejska) 0,27 0,12 0,03 

KONIŃSKI RYCHWAŁ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,67 0,44 0,23 

KONIŃSKI RYCHWAŁ (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,43 0,05 0,02 

KONIŃSKI RZGÓW (gmina wiejska) 0,46 0,20 0,14 

KONIŃSKI SKULSK (gmina wiejska) 0,16 0,08 0,00 

KONIŃSKI SOMPOLNO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,63 0,54 0,30 

KONIŃSKI SOMPOLNO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,18 0,02 0,02 

KONIŃSKI STARE MIASTO (gmina wiejska) 0,36 0,14 0,10 

KONIŃSKI 
ŚLESIN (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,62 0,35 0,15 

KONIŃSKI 
ŚLESIN (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,32 0,07 0,04 

KONIŃSKI WIERZBINEK (gmina wiejska) 0,18 0,04 0,00 

KONIŃSKI WILCZYN (gmina wiejska) 0,42 0,16 0,10 

KOŚCIAŃSKI KOŚCIAN (gmina miejska) 0,66 0,28 0,01 

KOŚCIAŃSKI CZEMPIŃ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,74 0,58 0,27 

KOŚCIAŃSKI CZEMPIŃ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,52 0,21 0,17 

KOŚCIAŃSKI KOŚCIAN (gmina wiejska) 0,37 0,11 0,08 

KOŚCIAŃSKI 
KRZYWIŃ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,35 0,24 0,16 

KOŚCIAŃSKI 
KRZYWIŃ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,42 0,13 0,07 

KOŚCIAŃSKI ŚMIGIEL (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,64 0,32 0,10 

KOŚCIAŃSKI ŚMIGIEL (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,36 0,11 0,08 

KROTOSZYŃSKI SULMIERZYCE (gmina miejska) 0,71 0,63 0,36 

KROTOSZYŃSKI 
KOBYLIN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,51 0,28 0,00 
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KROTOSZYŃSKI KOBYLIN (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,37 0,04 0,00 

KROTOSZYŃSKI KOŹMIN WIELKOPOLSKI (miasto 
w  gminie miejsko-wiejskiej) 0,74 0,25 0,08 

KROTOSZYŃSKI KOŹMIN WIELKOPOLSKI (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,36 0,03 0,00 

KROTOSZYŃSKI KROTOSZYN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,77 0,57 0,41 

KROTOSZYŃSKI 
KROTOSZYN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,49 0,18 0,12 

KROTOSZYŃSKI ROZDRAŻEW (gmina wiejska) 0,07 0,01 0,00 

KROTOSZYŃSKI ZDUNY (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,81 0,51 0,11 

KROTOSZYŃSKI ZDUNY (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,34 0,06 0,00 

LESZCZYŃSKI KRZEMIENIEWO (gmina wiejska) 0,33 0,21 0,18 

LESZCZYŃSKI LIPNO (gmina wiejska) 0,22 0,12 0,10 

LESZCZYŃSKI OSIECZNA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,72 0,63 0,35 

LESZCZYŃSKI OSIECZNA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,18 0,15 0,15 

LESZCZYŃSKI RYDZYNA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,33 0,26 0,00 

LESZCZYŃSKI 
RYDZYNA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,28 0,10 0,06 

LESZCZYŃSKI ŚWIĘCIECHOWA (gmina wiejska) 0,43 0,26 0,15 

LESZCZYŃSKI WIJEWO (gmina wiejska) 0,22 0,11 0,12 

LESZCZYŃSKI WŁOSZAKOWICE (gmina wiejska) 0,46 0,24 0,21 

MIĘDZYCHODZKI 
CHRZYPSKO WIELKIE (gmina 
wiejska) 0,06 0,00 0,00 

MIĘDZYCHODZKI KWILCZ (gmina wiejska) 0,25 0,18 0,19 

MIĘDZYCHODZKI MIĘDZYCHÓD (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,73 0,29 0,11 

MIĘDZYCHODZKI MIĘDZYCHÓD (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,21 0,10 0,09 

MIĘDZYCHODZKI 
SIERAKÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,50 0,27 0,00 

MIĘDZYCHODZKI 
SIERAKÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,06 0,00 0,00 

NOWOTOMYSKI KUŚLIN (gmina wiejska) 0,47 0,50 0,25 

NOWOTOMYSKI LWÓWEK (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,54 0,34 0,00 

NOWOTOMYSKI LWÓWEK (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,17 0,05 0,00 

NOWOTOMYSKI MIEDZICHOWO (gmina wiejska) 0,18 0,11 0,05 

NOWOTOMYSKI NOWY TOMYŚL (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,76 0,49 0,32 

NOWOTOMYSKI NOWY TOMYŚL (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,18 0,08 0,06 
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NOWOTOMYSKI OPALENICA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,55 0,49 0,07 

NOWOTOMYSKI OPALENICA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,50 0,47 0,26 

NOWOTOMYSKI ZBĄSZYŃ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,40 0,15 0,00 

NOWOTOMYSKI ZBĄSZYŃ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,07 0,05 0,05 

OBORNICKI 
OBORNIKI (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,80 0,45 0,15 

OBORNICKI 
OBORNIKI (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,16 0,01 0,00 

OBORNICKI ROGOŹNO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,81 0,67 0,51 

OBORNICKI ROGOŹNO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,12 0,02 0,01 

OBORNICKI RYCZYWÓŁ (gmina wiejska) 0,33 0,12 0,00 

OSTROWSKI 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI (gmina 
miejska) 0,79 0,67 0,27 

OSTROWSKI 
NOWE SKALMIERZYCE (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,88 0,72 0,37 

OSTROWSKI NOWE SKALMIERZYCE (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 0,51 0,33 0,20 

OSTROWSKI ODOLANÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,70 0,57 0,30 

OSTROWSKI ODOLANÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,26 0,22 0,15 

OSTROWSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI (gmina 
wiejska) 

0,57 0,32 0,17 

OSTROWSKI PRZYGODZICE (gmina wiejska) 0,49 0,32 0,17 

OSTROWSKI RASZKÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,74 0,63 0,31 

OSTROWSKI RASZKÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,54 0,31 0,18 

OSTROWSKI SIEROSZEWICE (gmina wiejska) 0,54 0,31 0,13 

OSTROWSKI SOŚNIE (gmina wiejska) 0,39 0,22 0,14 

OSTRZESZOWSKI CZAJKÓW (gmina wiejska) 0,24 0,16 0,17 

OSTRZESZOWSKI DORUCHÓW (gmina wiejska) 0,58 0,23 0,15 

OSTRZESZOWSKI 
GRABÓW NAD PROSNĄ (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,76 0,69 0,46 

OSTRZESZOWSKI 
GRABÓW NAD PROSNĄ (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 0,29 0,15 0,10 

OSTRZESZOWSKI KOBYLA GÓRA (gmina wiejska) 0,40 0,21 0,11 

OSTRZESZOWSKI KRASZEWICE (gmina wiejska) 0,49 0,29 0,25 

OSTRZESZOWSKI 
MIKSTAT (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,81 0,54 0,51 

OSTRZESZOWSKI 
MIKSTAT (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,40 0,26 0,23 
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OSTRZESZOWSKI OSTRZESZÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,77 0,46 0,17 

OSTRZESZOWSKI OSTRZESZÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,44 0,28 0,22 

PILSKI PIŁA (gmina miejska) 0,97 0,97 0,84 

PILSKI BIAŁOŚLIWIE (gmina wiejska) 0,50 0,28 0,14 

PILSKI KACZORY (gmina wiejska) 0,70 0,48 0,30 

PILSKI ŁOBŻENICA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,62 0,56 0,09 

PILSKI ŁOBŻENICA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,44 0,17 0,09 

PILSKI 
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 
(gmina wiejska) 0,51 0,34 0,10 

PILSKI SZYDŁOWO (gmina wiejska) 0,49 0,40 0,31 

PILSKI UJŚCIE (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,79 0,72 0,43 

PILSKI UJŚCIE (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,35 0,19 0,18 

PILSKI WYRZYSK (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,76 0,62 0,33 

PILSKI 
WYRZYSK (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,47 0,23 0,11 

PILSKI 
WYSOKA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,71 0,71 0,19 

PILSKI WYSOKA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,43 0,09 0,07 

PLESZEWSKI CHOCZ (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,61 0,40 0,41 

PLESZEWSKI CHOCZ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,40 0,18 0,03 

PLESZEWSKI CZERMIN (gmina wiejska) 0,56 0,26 0,18 

PLESZEWSKI 
DOBRZYCA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,68 0,36 0,07 

PLESZEWSKI DOBRZYCA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,63 0,22 0,12 

PLESZEWSKI GIZAŁKI (gmina wiejska) 0,34 0,10 0,04 

PLESZEWSKI GOŁUCHÓW (gmina wiejska) 0,61 0,35 0,17 

PLESZEWSKI 
PLESZEW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,83 0,61 0,31 

PLESZEWSKI PLESZEW (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,42 0,17 0,09 

POZNAŃSKI LUBOŃ (gmina miejska) 0,72 0,55 0,32 

POZNAŃSKI PUSZCZYKOWO (gmina miejska) 0,76 0,32 0,25 

POZNAŃSKI 
BUK (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,72 0,61 0,20 

POZNAŃSKI BUK (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,48 0,23 0,22 

POZNAŃSKI CZERWONAK (gmina wiejska) 0,83 0,61 0,45 

POZNAŃSKI DOPIEWO (gmina wiejska) 0,54 0,43 0,39 
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POWIAT GMINA WDUS 2 WDUS 30 WDUS 100 

POZNAŃSKI KLESZCZEWO (gmina wiejska) 0,51 0,42 0,36 

POZNAŃSKI KOMORNIKI (gmina wiejska) 0,60 0,50 0,43 

POZNAŃSKI 
KOSTRZYN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,65 0,31 0,11 

POZNAŃSKI 
KOSTRZYN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,45 0,21 0,18 

POZNAŃSKI KÓRNIK (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,61 0,43 0,21 

POZNAŃSKI KÓRNIK (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,36 0,13 0,14 

POZNAŃSKI MOSINA (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,58 0,18 0,05 

POZNAŃSKI MOSINA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,49 0,26 0,14 

POZNAŃSKI 
MUROWANA GOŚLINA (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,77 0,72 0,44 

POZNAŃSKI 
MUROWANA GOŚLINA (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 0,23 0,11 0,10 

POZNAŃSKI POBIEDZISKA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,66 0,42 0,22 

POZNAŃSKI POBIEDZISKA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,20 0,15 0,14 

POZNAŃSKI ROKIETNICA (gmina wiejska) 0,30 0,10 0,05 

POZNAŃSKI 
STĘSZEW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,69 0,50 0,25 

POZNAŃSKI 
STĘSZEW (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,25 0,04 0,00 

POZNAŃSKI SUCHY LAS (gmina wiejska) 0,64 0,21 0,07 

POZNAŃSKI SWARZĘDZ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,91 0,83 0,52 

POZNAŃSKI SWARZĘDZ (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,37 0,27 0,25 

POZNAŃSKI 
TARNOWO PODGÓRNE (gmina 
wiejska) 0,54 0,27 0,16 

RAWICKI 
BOJANOWO (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,51 0,46 0,00 

RAWICKI BOJANOWO (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,29 0,14 0,07 

RAWICKI JUTROSIN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,65 0,55 0,12 

RAWICKI JUTROSIN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,38 0,19 0,17 

RAWICKI MIEJSKA GÓRKA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,69 0,45 0,15 

RAWICKI 
MIEJSKA GÓRKA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,45 0,12 0,07 

RAWICKI PAKOSŁAW (gmina wiejska) 0,54 0,39 0,42 

RAWICKI RAWICZ (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,87 0,77 0,62 
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POWIAT GMINA WDUS 2 WDUS 30 WDUS 100 

RAWICKI RAWICZ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,68 0,32 0,32 

SŁUPECKI SŁUPCA (gmina miejska) 0,79 0,56 0,40 

SŁUPECKI LĄDEK (gmina wiejska) 0,21 0,08 0,00 

SŁUPECKI ORCHOWO (gmina wiejska) 0,24 0,16 0,13 

SŁUPECKI OSTROWITE (gmina wiejska) 0,27 0,10 0,06 

SŁUPECKI POWIDZ (gmina wiejska) 0,53 0,43 0,26 

SŁUPECKI SŁUPCA (gmina wiejska) 0,12 0,07 0,04 

SŁUPECKI STRZAŁKOWO (gmina wiejska) 0,28 0,20 0,08 

SŁUPECKI ZAGÓRÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,54 0,22 0,00 

SŁUPECKI 
ZAGÓRÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,30 0,05 0,00 

SZAMOTULSKI OBRZYCKO (gmina miejska) 0,39 0,14 0,15 

SZAMOTULSKI DUSZNIKI (gmina wiejska) 0,38 0,20 0,10 

SZAMOTULSKI KAŹMIERZ (gmina wiejska) 0,36 0,24 0,16 

SZAMOTULSKI OBRZYCKO (gmina wiejska) 0,09 0,08 0,08 

SZAMOTULSKI OSTRORÓG (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,64 0,46 0,15 

SZAMOTULSKI OSTRORÓG (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,02 0,02 0,01 

SZAMOTULSKI PNIEWY (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,70 0,50 0,31 

SZAMOTULSKI 
PNIEWY (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,03 0,02 0,02 

SZAMOTULSKI 
SZAMOTUŁY (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,71 0,33 0,18 

SZAMOTULSKI SZAMOTUŁY (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,35 0,25 0,22 

SZAMOTULSKI WRONKI (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,64 0,33 0,17 

SZAMOTULSKI WRONKI (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,13 0,01 0,01 

ŚREDZKI DOMINOWO (gmina wiejska) 0,41 0,06 0,06 

ŚREDZKI KRZYKOSY (gmina wiejska) 0,62 0,28 0,18 

ŚREDZKI NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
(gmina wiejska) 0,51 0,22 0,16 

ŚREDZKI ŚRODA WIELKOPOLSKA (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,77 0,59 0,34 

ŚREDZKI ŚRODA WIELKOPOLSKA (obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,46 0,18 0,09 

ŚREDZKI ZANIEMYŚL (gmina wiejska) 0,42 0,30 0,17 

ŚREMSKI BRODNICA (gmina wiejska) 0,46 0,24 0,26 

ŚREMSKI DOLSK (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,74 0,67 0,33 

ŚREMSKI DOLSK (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,22 0,07 0,08 
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POWIAT GMINA WDUS 2 WDUS 30 WDUS 100 

ŚREMSKI KSIĄŻ WIELKOPOLSKI (miasto 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,73 0,54 0,09 

ŚREMSKI KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 0,12 0,05 0,01 

ŚREMSKI ŚREM (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,85 0,71 0,56 

ŚREMSKI 
ŚREM (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,36 0,22 0,20 

TURECKI TUREK (gmina miejska) 0,79 0,47 0,23 

TURECKI BRUDZEW (gmina wiejska) 0,17 0,05 0,01 

TURECKI DOBRA (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,41 0,37 0,30 

TURECKI 
DOBRA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,17 0,07 0,02 

TURECKI KAWĘCZYN (gmina wiejska) 0,29 0,09 0,04 

TURECKI MALANÓW (gmina wiejska) 0,47 0,21 0,14 

TURECKI PRZYKONA (gmina wiejska) 0,24 0,17 0,14 

TURECKI 
TULISZKÓW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,46 0,08 0,00 

TURECKI TULISZKÓW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,29 0,14 0,11 

TURECKI TUREK (gmina wiejska) 0,27 0,11 0,08 

TURECKI WŁADYSŁAWÓW (gmina wiejska) 0,29 0,20 0,17 

WĄGROWIECKI WĄGROWIEC (gmina miejska) 0,73 0,33 0,22 

WĄGROWIECKI DAMASŁAWEK (gmina wiejska) 0,57 0,40 0,30 

WĄGROWIECKI GOŁAŃCZ (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,74 0,63 0,39 

WĄGROWIECKI 
GOŁAŃCZ (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,15 0,03 0,03 

WĄGROWIECKI MIEŚCISKO (gmina wiejska) 0,59 0,36 0,26 

WĄGROWIECKI SKOKI (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,76 0,63 0,47 

WĄGROWIECKI SKOKI (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,31 0,09 0,10 

WĄGROWIECKI WAPNO (gmina wiejska) 0,65 0,33 0,33 

WĄGROWIECKI WĄGROWIEC (gmina wiejska) 0,30 0,16 0,15 

WOLSZTYŃSKI PRZEMĘT (gmina wiejska) 0,45 0,17 0,11 

WOLSZTYŃSKI SIEDLEC (gmina wiejska) 0,45 0,24 0,04 

WOLSZTYŃSKI 
WOLSZTYN (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,82 0,63 0,36 

WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,50 0,26 0,11 

WRZESIŃSKI KOŁACZKOWO (gmina wiejska) 0,39 0,16 0,08 

WRZESIŃSKI MIŁOSŁAW (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,62 0,40 0,05 

WRZESIŃSKI 
MIŁOSŁAW (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,44 0,22 0,13 
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POWIAT GMINA WDUS 2 WDUS 30 WDUS 100 

WRZESIŃSKI NEKLA (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 0,48 0,44 0,23 

WRZESIŃSKI NEKLA (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,50 0,29 0,19 

WRZESIŃSKI PYZDRY (miasto w gminie miejsko-
wiejskiej) 

0,43 0,34 0,00 

WRZESIŃSKI PYZDRY (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,03 0,00 0,00 

WRZESIŃSKI 
WRZEŚNIA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,86 0,64 0,50 

WRZESIŃSKI 
WRZEŚNIA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,38 0,22 0,17 

ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW (gmina miejska) 0,89 0,70 0,48 

ZŁOTOWSKI JASTROWIE (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,71 0,51 0,35 

ZŁOTOWSKI JASTROWIE (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 

0,40 0,34 0,34 

ZŁOTOWSKI 
KRAJENKA (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 0,84 0,66 0,42 

ZŁOTOWSKI 
KRAJENKA (obszar wiejski 
w gminie miejsko-wiejskiej) 0,56 0,44 0,28 

ZŁOTOWSKI LIPKA (gmina wiejska) 0,34 0,28 0,18 

ZŁOTOWSKI OKONEK (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,77 0,52 0,23 

ZŁOTOWSKI OKONEK (obszar wiejski w gminie 
miejsko-wiejskiej) 

0,28 0,21 0,09 

ZŁOTOWSKI TARNÓWKA (gmina wiejska) 0,43 0,27 0,20 

ZŁOTOWSKI ZAKRZEWO (gmina wiejska) 0,45 0,30 0,23 

ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW (gmina wiejska) 0,44 0,30 0,23 

Miasto KALISZ KALISZ (gmina miejska) 0,82 0,70 0,47 

Miasto KONIN KONIN (gmina miejska) 0,87 0,66 0,39 

Miasto LESZNO LESZNO (gmina miejska) 0,86 0,81 0,63 

Miasto POZNAŃ POZNAŃ (gmina miejska) 0,67 0,63 0,48 
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Aneks 6. Kierunki studiów zwi ązane z ICT w ofercie wielkopolskich uczelni wy ższych w semestrze 2016/2017 

Szkoła wy ższa / 
kierunek studiów 

Automatyka 
i  robotyka 

Edukacja 
techniczno-

informatyczna 

Elektronika 
i telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka Informatyka 

i agroin żynieria 
Informatyka 

i ekonometria Teleinformatyka 

Politechnika 
Poznańska – 
Wydział Fizyki 
Technicznej 

TAK TAK TAK TAK TAK  TAK TAK 

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

    TAK    

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Poznaniu 

      TAK  

Wyższa Szkoła 
Pedagogiki 
i Administracji im. 
Mieszka I 
w Poznaniu 

 TAK       

Wyższa Szkoła 
Komunikacji 
i Zarządzania 
w Poznaniu 

TAK    TAK    

Wyższa Szkoła 
Handlu i Usług 
w Poznaniu 

      TAK  

Wyższa Szkoła 
Bankowa 
w Poznaniu 

    TAK    

Collegium Da Vinci 
w Poznaniu 

    TAK    

Uniwersytet 
Przyrodniczy 
w Poznaniu  

     TAK   
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Szkoła wy ższa / 
kierunek studiów 

Automatyka 
i  robotyka 

Edukacja 
techniczno-

informatyczna 

Elektronika 
i telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka Informatyka 

i agroin żynieria 
Informatyka 

i ekonometria Teleinformatyka 

Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa 
w Koninie 

    TAK    

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
im. H. Cegielskiego 
w Gnieźnie 

  TAK  TAK    

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
im. J.A. 
Komeńskiego 
w Lesznie 

   TAK TAK    

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
im. Prezydenta S. 
Wojciechowskiego 
w Kaliszu 

   
TAK TAK 

 
 

 

Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. 
S. Staszica w Pile 

   TAK     

Społeczna 
Akademia Nauk – 
Wydział 
Zamiejscowy 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

    TAK    

Wielkopolska 
Wyższa Szkoła 
Społeczno-
Ekonomiczna 
w Środzie 
Wielkopolskiej 

    TAK    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron WWW uczelni wyższych  
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Aneks 7. Tabele prezentuj ące liczb ę komputerów z dost ępem do internetu w 
poszczególnych typach szkół województwa wielkopolsk iego 

 

Tabela 36. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w szkołach podstawowych (bez 
specjalnych) województwa wielkopolskiego w latach 2 003-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
komputerów 

131 872 155 064 163 680 216 391 240 899 270 852 275 599 283 994 294 417 310 011 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

80 108 105 395 118 514 171 427 194 668 228 092 236 879 247 562 262 628 282 373 

% 
komputerów 
z dost ępem 
do internetu 

61% 68% 72% 79% 81% 84% 86% 87% 89% 91% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba 
komputerów 

12 147 14 711 15 415 19 739 22 591 24 935 25 217 26 463 27 771 29 434 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

7 832 10 389 11 373 15 946 18 504 21 291 22 036 23 413 24 984 27 070 

% 
komputerów 
z dost ępem 
do internetu 

64% 71% 74% 81% 82% 85% 87% 88% 90% 92% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Tabela 37. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w szkołach podstawowych specjalnych 
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba komputerów 6 001 8 236 8 691 9 049 9 236 9 661 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
4 224 6 151 6 751 7 119 7 494 7 885 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
70% 75% 78% 79% 81% 82% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba komputerów 529 682 755 802 781 779 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
420 576 645 665 667 660 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
79% 84% 85% 83% 85% 85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tabela 38. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w szkołach gimnazjalnych (bez specja lnych) 
województwa wielkopolskiego w latach 2003-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
komputerów 

79 698 87 976 91 209 110 168 124 089 142 320 144 728 148 251 152 949 161 240 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

68 792 77 707 81 800 101 035 113 373 130 670 134 153 138 408 144 283 153 556 

% 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

86% 88% 90% 92% 91% 92% 93% 93% 94% 95% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba 
komputerów 

7 456 8 272 8 526 10 113 11 039 12 879 13 328 14 176 15 097 15 542 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

6 517 7 448 7 628 9 475 10 286 12 100 12 612 13 558 14 488 15 042 

% 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

87% 90% 89% 94% 93% 94% 95% 96% 96% 97% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Tabela 39. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w szkołach gimnazjalnych specjalnych  
województwa wielkopolskiego w latach 2007-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba komputerów 5 138 7 931 8 500 8 362 9 004 9 147 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
4 030 6 479 7 015 6 970 7 707 7 907 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
78% 82% 83% 83% 86% 86% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba komputerów 403 566 675 643 863 817 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
300 448 550 498 729 693 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
74% 79% 81% 77% 84% 85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tabela 40. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w zasadniczych szkołach zawodowych 
województwa wielkopolskiego w latach 2003-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba komputerów 8 429 8 442 8 945 11 128 13 391 15 200 15 822 16 097 17 118 17 284 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
6 534 7 049 7 563 9 980 12 488 14 540 15 150 15 440 16 458 16 654 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
78% 83% 85% 90% 93% 96% 96% 96% 96% 96% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba komputerów 1 192 1 285 1 471 2 119 1 962 2 511 2 624 2 446 2 536 2 702 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
925 1 112 1 257 1 933 1 872 2 445 2 540 2 366 2 443 2 573 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
78% 87% 85% 91% 95% 97% 97% 97% 96% 95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Tabela 41. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w technikach województwa wielkopolsk iego 
w latach 2003-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
komputerów 

42 755 47 037 51 664 72 060 75 087 95 388 103 642 109 587 115 577 121 769 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

32 168 38 083 43 835 64 862 69 016 89 011 97 751 104 446 110 714 117 457 

% 
komputerów 
z dost ępem 
do internetu 

75% 81% 85% 90% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba 
komputerów 

3 793 4 106 4 514 6 487 6 953 8 037 9 013 9 672 9 824 10 526 

Liczba 
komputerów 
z dostępem 
do internetu 

2 757 3 047 3 740 5 729 6 497 7 437 8 402 9 156 9 464 10 209 

% 
komputerów 
z dost ępem 
do internetu 

73% 74% 83% 88% 93% 93% 93% 95% 96% 97% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Tabela 42. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w liceach ogólnokształc ących województwa 
wielkopolskiego w latach 2007-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba komputerów 70 216 76 482 87 617 87 883 88 084 90 418 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
64 872 71 172 81 928 82 505 84 015 86 061 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
92% 93% 94% 94% 95% 95% 

WIELKOPOLSKA  

Liczba komputerów 5 482 5 738 6 706 6 523 6 930 7 366 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
5 048 5 328 6 213 6 166 6 525 7 010 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
92% 93% 93% 95% 94% 95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
 

Tabela 43. Liczba komputerów i dost ęp do internetu w szkołach policealnych województwa 
wielkopolskiego w latach 2003-2012 

POLSKA 

OBSZAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba komputerów 15 799 16 659 17 536 19 746 4 094 4 818 4 821 4 948 5 132 5 493 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
12 978 14 463 15 530 18 112 3 686 4 264 4 343 4 542 4 659 5 077 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
82% 87% 89% 92% 90% 89% 90% 92% 91% 92% 

WIELKOPOLSKA 

Liczba komputerów 1 369 1 518 1 891 1 709 479 612 480 467 420 468 

Liczba komputerów 
z dostępem do 

internetu 
1 206 1 407 1 712 1 607 413 535 410 406 359 392 

% komputerów 
z dost ępem do 

internetu 
88% 93% 91% 94% 86% 87% 85% 87% 85% 84% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS  
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Aneks 8. Wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalny ch w 2016 roku – wyniki 
średnie [punkty] 

  

Egzamin gimnazjalny (2016) Egzamin maturalny (2016) 

Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 

przedmiotów 
przyrodniczych 

Część 
matematyczno-
przyrodnicza 

z zakresu 
matematyki 

Matematyka – 
podstawowy 

Matematyka – 
rozszerzony 

Polska 51 49 56 31 

Wielkopolska 50,17 47,82 54,53 26,22 

Powiaty  

chodzieski 47,06 43,94 51,5 22,92 

czarnkowsko-trzcianecki 46,81 44,07 51,37 32,63 

gnieźnieński 47,15 44,74 51,56 28,14 

gostyński 48,66 46,75 55,92 16,31 

grodziski 47,69 44,2 57,15 17,89 

jarociński 48,6 46,51 59,4 24,27 

kaliski 51,01 48,35 49,25 4 

kępiński 51,94 48,62 56,29 23,9 

kolski 49,49 45,04 49,25 22,95 

koniński 48,78 45,02 44,4 20,69 

kościański 49,3 48,7 59,97 25,63 

krotoszyński 48,43 42,56 52,69 28,93 

leszczyński 48,85 47,8 37,7 10,67 

międzychodzki 48,45 42,16 44,41 17,74 

nowotomyski 48,14 43,52 52,59 21,5 

obornicki 47,35 45,05 49,27 24,72 

ostrowski 48,8 48,34 53,66 23,67 

ostrzeszowski 48,54 47,87 57,29 25,33 

pilski 48,89 45,6 51,09 21,65 

pleszewski 47,32 46,5 52,44 25,6 

poznański 53,11 51,06 46,5 18,13 

rawicki 46,9 44,56 50,71 14,85 

słupecki 48,52 44,92 49,52 19,16 

szamotulski 47,43 44,6 49,65 24,8 

średzki 48,19 44,32 49,33 20,1 

śremski 47,54 44,29 48,33 20,18 

turecki 53,75 48,4 57,27 31,39 

wągrowiecki 44,95 42,44 52,65 23,98 

wolsztyński 48,31 45,91 56,11 24,98 

wrzesiński 52,62 63,28 59,21 27,85 

złotowski 45,95 42,73 52,21 27,33 

miasto Kalisz 51,38 50,06 56,84 29,63 

miasto Konin 52,64 47,65 54,39 29,73 

miasto Leszno 50,86 52,84 54,75 21,51 

miasto Poznań 56,05 55,04 58,78 31,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE i OKE Poznań 
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Aneks 9. Tabela prezentuj ąca rozkład geograficzny beneficjentów PO IG z 
województwa wielkopolskiego 

 

Tabela 44. Liczba beneficjentów maj ących swoj ą siedzib ę na terenie miast i miejscowo ści 
województwa wielkopolskiego 

Miejscowo ść Liczba beneficjentów 

Poznań 621 

Kalisz 27 

Konin 16 

Września 14 

Ostrów Wielkopolski 12 

Luboń 10 

Środa Wielkopolska 10 

Komorniki 9 

Leszno 9 

Swarzędz 8 

Pawłówek 7 

Suchy Las 7 

Złotniki 7 

Tarnowo Podgórne 6 

Grodzisk Wielkopolski 5 

Nowy Tomyśl 5 

Piła 5 

Rokietnica 5 

Wolsztyn 5 

Wysogotowo 5 

Baranowo 4 

Gostyń 4 

Mosina 4 

Plewiska 4 

Skórzewo 4 

Dąbrowa 3 

Gniezno 3 

Jasin 3 

Kępno 3 

Kościelna Wieś 3 

Krotoszyn 3 

Palędzie 3 

Przeźmierowo 3 

Wronki 3 

Bojanowo 2 
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Miejscowo ść Liczba beneficjentów 

Chodzież 2 

Jarocin 2 

Kobylniki 2 

Konarzewo 2 

Krzemieniewo 2 

Mrowino 2 

Murowana Goślina 2 

Niepruszewo 2 

Nowa Wieś 2 

Paproć 2 

Posada 2 

Puszczykowo 2 

Romanowo Dolne 2 

Stary Staw 2 

Strzałkowo 2 

Szamotuły 2 

Śrem 2 

Turek 2 

Uchorowo 2 

Walerianowo 2 

Wieleń 2 

Złotów 2 

Baranów 1 

Batorowo 1 

Białośliwie 1 

Bogucin 1 

Bolechowo 1 

Boszkowo 1 

Brenno 1 

Bronikowo 1 

Brzeziny 1 

Budzyń 1 

Bytkowo 1 

Czarnków 1 

Czerwonak 1 

Dopiewo 1 

Dąbrówka  1 

Drużyna 1 

Drawski Młyn 1 

Gądki 1 
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Miejscowo ść Liczba beneficjentów 

Glinno 1 

Gorzyce Wielkie 1 

Grudzielec 1 

Grylewo 1 

Janikowo 1 

Kazimierz Biskupi 1 

Kiekrz 1 

Kokanin 1 

Konarskie 1 

Kościan 1 

Kowalew 1 

Kowanówko 1 

Koźlątków 1 

Kórnik 1 

Krerów 1 

Krosinko 1 

Lipka 1 

Lipowa 1 

Lisków 1 

Łęczyce 1 

Łęka Mroczeńska 1 

Łęka Opatowska 1 

Małachowo 1 

Mianowice 1 

Międzychód 1 

Mroczeń 1 

Nekla 1 

Nowa Święta 1 

Nowe Skalmierzyce 1 

Oborniki 1 

Obra 1 

Ociąż 1 

Olszówka 1 

Opalenica 1 

Opatówek 1 

Ostrzeszów 1 

Pamiątkowo 1 

Piaski 1 

Pleszew 1 

Pleszew 1 
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Miejscowo ść Liczba beneficjentów 

Podanin 1 

Pogorzela 1 

Popowo Stare 1 

Potrzanowo 1 

Psary Małe 1 

Rakowo 1 

Rogoźno 1 

Rosnówko 1 

Rożnowo 1 

Rumin 1 

Runowo 1 

Sierakowo 1 

Skoki 1 

Słocin 1 

Słupca 1 

Strzyżewo 1 

Szadów Pański 1 

Szczytniki 1 

Szosa Turecka 1 

Śmiłowo 1 

Trzcianka 1 

Trzemeszno 1 

Wągrowiec 1 

Witaszyce 1 

Zalasewo 1 

Zduny 1 

Zielątkowo 1 

Złotkowo 1 

SUMA 972 

Źródło: PARP 
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Aneks 10. Rankingi województw wg wska źnika syntetycznego DESI 
 

Tabela 45. Ranking województw wg wska źnika syntetycznego wymiaru DESI „kapitał ludzki” 

Województwo Wskaźnik syntetyczny 

1 Dolnośląskie 1,04 

2 Mazowieckie 1,03 

3 Pomorskie 0,95 

4 Małopolskie 0,48 

5 Opolskie 0,22 

6 Śląskie 0,20 

7 Podlaskie 0,11 

8 Warmińsko-mazurskie -0,15 

9 Kujawsko-pomorskie -0,24 

10 Łódzkie -0,25 

11 Lubuskie -0,32 

12 Podkarpackie -0,44 

13 Zachodniopomorskie  -0,50 

14 Lubelskie -0,58 

15 Wielkopolskie -0,59 

16 Świętokrzyskie -0,95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach. 2015, Warszawa 2015 

 

Tabela 46. Ranking województw wg wska źnika korzystania z internetu za pomoc ą urządzeń 
przeno śnych w ramach wymiaru DESI „ł ączno ść” 

Województwo Odsetek wskaza ń Warto ści standaryzowane 

1 Mazowieckie 46 2,04 

2 Dolnośląskie 43 1,52 

3 Pomorskie 43 1,52 

4 Opolskie 40 0,99 

5 Małopolskie 37 0,47 

6 Śląskie 35 0,12 

7 Zachodniopomorskie  34 -0,05 

8 Kujawsko-pomorskie 33 -0,23 

9 Łódzkie 32 -0,40 

10 Warmińsko-mazurskie 32 -0,40 

11 Wielkopolskie 31 -0,58 

12 Lubelskie 30 -0,75 

13 Lubuskie 30 -0,75 

14 Podlaskie 29 -0,93 

15 Podkarpackie 27 -1,28 

16 Świętokrzyskie 27 -1,28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach. 2015, Warszawa 2015 
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Tabela 47. Ranking województw wg wska źnika syntetycznego wymiaru DESI „korzystanie 
z internetu” 

Województwo Wskaźnik syntetyczny 

1 Mazowieckie 1,61 

2 Dolnośląskie 1,35 

3 Pomorskie 1,24 

4 Małopolskie 0,70 

5 Opolskie 0,46 

6 Śląskie 0,32 

7 Łódzkie -0,06 

8 Kujawsko-pomorskie -0,18 

9 Warmińsko-mazurskie -0,29 

10 Podlaskie -0,32 

11 Lubelskie -0,47 

12 Zachodniopomorskie  -0,61 

13 Podkarpackie -0,73 

14 Wielkopolskie -0,76 

15 Lubuskie -0,84 

16 Świętokrzyskie -1,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach. 2015, Warszawa 2015 

 

Tabela 48. Ranking województw wg wska źnika syntetycznego wymiaru DESI „integracja 
technologii cyfrowych w przedsi ębiorstwach” 

Województwo Wskaźnik syntetyczny 

1 Mazowieckie 2,31 

2 Podlaskie 0,82 

3 Małopolskie 0,79 

4 Dolnośląskie 0,59 

5 Pomorskie 0,46 

6 Wielkopolskie 0,24 

7 Śląskie 0,13 

8 Opolskie -0,09 

9 Łódzkie -0,21 

10 Zachodniopomorskie -0,32 

11 Kujawsko-pomorskie -0,39 

12 Lubelskie -0,57 

13 Podkarpackie -0,67 

14 Lubuskie -0,77 

15 Warmińsko-mazurskie -1,14 

16 Świętokrzyskie -1,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo 
Informacyjne w liczbach. 2015, Warszawa 2015 
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Tabela 49. Ranking województw wg wska źnika syntetycznego wymiaru DESI „cyfrowe usługi 
publiczne ” 

Województwo Wskaźnik syntetyczny 

1 Śląskie 0,31 

2 Warmińsko-mazurskie 0,24 

3 Lubuskie 0,12 

4 Lubelskie 0,08 

5 Małopolskie 0,07 

6 Opolskie 0,07 

7 Pomorskie 0,05 

8 Dolnośląskie 0,03 

9 Świętokrzyskie 0,01 

10 Kujawsko-pomorskie 0,00 

11 Podlaskie -0,01 

12 Łódzkie -0,17 

13 Mazowieckie -0,30 

14 Zachodniopomorskie  -0,40 

15 Wielkopolskie -0,58 

16 Podkarpackie -0,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Społeczeństwo Informacyjne 
w liczbach. 2015, Warszawa 2015 
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Aneks 11. Warto ści zmiennych składaj ących si ę na wska źnik DESI 
 

Wymiar „Kapitał ludzki”  
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POLSKA 2014  18 42 21 31 10 10 29 18 8,8 18 12 12 5 
Dolno śląskie  15 38 25 27 16 9 36 16 4,7 21 14 15 7 
Kujawsko-pomorskie  20 41 19 31 10 11 21 12 3,8 18 11 14 4 
Lubelskie  22 44 19 35 10 9 25 20 3,8 18 9 5 4 
Lubuskie  18 44 15 31 11 12 29 14 1,8 15 10 12 3 
Łódzkie  24 46 20 35 10 10 27 20 3,5 16 12 13 4 
Małopolskie  19 42 24 32 12 10 36 22 5,5 20 10 10 4 
Mazowieckie  16 36 28 26 13 10 25 18 5,3 22 16 15 7 
Opolskie  16 42 25 31 11 8 26 18 2,8 20 12 16 6 
Podkarpackie  23 45 17 34 9 9 33 19 2,8 18 10 11 3 
Podlaskie  16 41 16 28 9 11 27 22 3,2 20 11 12 2 
Pomorskie  16 38 24 25 10 12 31 16 4,3 21 14 16 7 
Śląskie  17 47 20 32 8 11 31 20 2,9 15 11 13 8 
Świętokrzyskie  23 53 11 36 6 11 31 20 2,4 12 6 8 4 
Warmińsko-mazurskie  15 46 17 33 10 11 27 14 3,5 16 11 12 4 
Wielkopolskie 17 47 16 31 8 10 25 17 3,9 12 7 10 3 
Zachodniopomorskie  17 42 16 32 7 10 30 13 3,1 14 9 12 4 

średnia  18,38 43,25 19,50 31,19 10,00 10,25 28,75 17,56 3,58 17,38 10,81 12,13 4,63 
odchylenie  2,98 4,07 4,44 3,15 2,32 1,09 4,02 3,04 0,98 3,10 2,46 2,85 1,73 

współczynnik zró żnicowania  16,20 9,41 22,79 10,09 23,18 10,63 13,99 17,31 27,26 17,84 22,71 23,49 37,35 
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Wymiar „Ł ączno ść”  
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POLSKA 2014  73 72 63 71 69 36 
Dolno śląskie  76 76 67 72 71 43 
Kujawsko-pomorskie  72 71 63 70 69 33 
Lubelskie  68 67 58 71 74 30 
Lubuskie  72 71 58 63 72 30 
Łódzkie  69 68 58 66 62 32 
Małopolskie  70 70 62 72 65 37 
Mazowieckie  77 76 68 75 74 46 
Opolskie  73 71 65 72 61 40 
Podkarpackie  69 69 59 74 75 27 
Podlaskie  75 75 66 71 70 29 
Pomorskie  78 78 69 79 57 43 
Śląskie  73 71 62 68 68 35 
Świętokrzyskie  70 69 57 66 66 27 
Warmińsko-mazurskie  72 71 63 64 73 32 
Wielkopolskie 74 73 62 75 67 31 
Zachodniopomorskie  72 71 62 66 65 34 

średnia  72,50 71,69 62,44 70,25 68,06 34,31 
odchylenie  2,85 3,01 3,67 4,31 5,03 5,72 

współczynnik zró żnicowania  3,93 4,21 5,88 6,13 7,39 16,67 
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Wymiar „Korzystanie z komputera i internetu”  
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POLSKA 2014  59 50 45 11 47 14 27 5 33 19 28 
Dolno śląskie  65 51 51 16 53 18 31 6 38 22 32 
Kujawsko - 
-pomorskie  

60 50 44 8 43 12 24 4 31 21 27 
Lubelskie  55 47 42 11 41 11 24 7 25 19 20 
Lubuskie  54 48 47 8 43 9 23 2 31 15 22 
Łódzkie  55 51 40 11 43 12 26 4 33 18 27 
Małopolskie  60 47 47 13 51 17 30 6 33 21 25 
Mazowieckie  64 57 53 17 52 19 34 10 39 20 31 
Opolskie  62 53 45 12 53 13 23 4 34 26 25 
Podkarpackie  55 50 39 6 47 11 23 2 25 18 23 
Podlaskie  64 54 44 8 49 10 22 1 29 20 29 
Pomorskie  66 51 49 12 52 17 32 9 37 20 33 
Śląskie  58 50 42 10 47 14 27 3 37 21 28 
Świętokrzyskie  51 44 39 7 38 8 21 2 20 14 22 
Warmińsko-mazurskie  61 44 41 8 47 13 25 3 31 15 27 
Wielkopolskie 56 48 43 7 45 10 21 2 30 16 24 
Zachodniopomorskie  60 44 43 9 40 12 24 3 28 15 26 

średnia  59,13 49,31 44,31 10,19 46,50 12,88 25,63 4,25 31,3
1 

18,81 26,31 
odchylenie  4,31 3,57 4,01 3,11 4,72 3,20 3,92 2,56 5,05 3,13 3,60 

współczynnik zró żnicowania  7,30 7,23 9,05 30,50 10,14 24,85 15,29 60,2
8 

16,1
2 

16,62 13,68 
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Wymiar „Integracja usług cyfrowych w przedsi ębiorstwach”  
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POLSKA 2014  94 42 93 90 22 27 65 22 22 88 24 12 34 
Dolno śląskie  96 41 95 93 24 24 66 22 24 87 23 11 35 
Kujawsko-pomorskie  93 36 92 85 19 28 63 19 20 84 21 9 33 
Lubelskie  94 38 93 90 19 26 60 17 17 92 21 12 27 
Lubuskie  94 31 93 90 18 23 55 21 19 92 19 9 29 
Łódzkie  92 36 91 89 19 26 64 21 19 87 23 11 30 
Małopolskie  93 42 92 89 23 29 67 25 23 82 25 13 32 
Mazowieckie  96 56 95 93 29 31 71 28 26 90 28 15 42 
Opolskie  96 32 95 91 20 27 60 19 19 86 26 12 31 
Podkarpackie  95 36 94 89 17 28 60 19 20 90 20 9 29 
Podlaskie  93 37 92 86 24 27 65 20 27 85 24 16 31 
Pomorskie  94 41 94 87 19 29 67 21 22 84 26 11 37 
Śląskie  96 38 94 93 22 27 67 22 22 94 22 10 33 
Świętokrzyskie  93 36 91 89 16 26 56 16 18 82 18 9 25 
Warmińsko-mazurskie  94 31 92 88 15 27 59 16 18 88 20 10 26 
Wielkopolskie 95 38 94 93 21 27 67 21 22 90 23 12 3 3 
Zachodnio-pomorskie  91 35 90 88 21 25 62 14 19 81 23 10 36 

średnia  94,06 37,75 92,94 89,56 20,38 26,88 63,06 20,06 20,94 87,13 22,63 11,19 31,81 
odchylenie  1,48 5,68 1,52 2,45 3,39 1,90 4,32 3,36 2,84 3,84 2,67 2,04 4,23 

współczynnik zró żnicowania  1,57 15,06 1,63 2,73 16,63 7,07 6,85 16,76 13,56 4,41 11,78 18,21 13,30 
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Wymiar „Cyfrowe usługi publiczne”  
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POLSKA 2014  28 44 26 19 38 23 68 25 42 40 
Dolno śląskie  27 44 23 20 39 19 68 30 41 45 
Kujawsko-pomorskie  28 39 27 20 35 24 71 16 40 34 
Lubelskie  25 37 33 13 39 31 68 27 37 38 
Lubuskie  27 42 23 19 40 29 60 28 45 42 
Łódzkie  28 48 25 19 33 19 65 20 35 38 
Małopolskie  33 52 27 25 41 24   26 44 41 
Mazowieckie  25 36 25 18 36 24 63 24 38 36 
Opolskie  29 44 20 29 35 19 68 22 39 34 
Podkarpackie  23 42 23 13 13 39 29 67 19 44 
Podlaskie  26 46 29 13 37 24 71 24 38 35 
Pomorskie  27 43 27 17 39 19 73 28 39 42 
Śląskie  33 65 27 20 43 24   29 50 41 
Świętokrzyskie  27 40 28 18 36 30 57 27 38 33 
Warmińsko-mazurskie  29 42 31 19 37 21 65 27 41 38 
Wielkopolskie 23 39 20 15 36 13 68 22 47 39 
Zachodniopomorskie  25 37 27 16 36 15 58 26 42 42 

średnia  27,19 43,50 25,94 18,38 35,94 23,38 63,14 27,69 39,56 38,88 
odchylenie  2,81 6,90 3,47 4,12 6,42 6,32 10,56 10,75 6,53 3,62 

współczynnik zró żnicowania  10,34 15,86 13,39 22,43 17,86 27,05 16,73 38,81 16,50 9,31 
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Aneks 12. Opis procedury wyznaczania wska źnika syntetycznego Perkala 

Ze względu na wielowymiarowość wskaźnika DESI zdecydowano się na zastosowanie 
jednej z metod wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), stosując jako syntetyczną 
miarę wskaźnik Perkala, który jest jedną z metod porządkowania liniowego. Główne źródło 
danych stanowiły wskaźniki zestawione w publikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pt. 
Społeczeństwo Informacyjne w liczbach. 2015. Lista ta obejmuje około 50 wskaźników, 
wszystkie mają charakter relatywny, co umożliwia bezpośrednie porównania. Istotnym 
krokiem analizy wielokryterialnej jest selekcja wybranych wskaźników ze względu na poziom 
ich wewnętrznego zróżnicowania. Należy zauważyć, że ze względu na cel badania równie 
interesujące jak wskaźniki spełniające kryterium zróżnicowania okazuje się rozważenie 
wskaźników o niewielkim zróżnicowaniu. W efekcie przeprowadzone badanie to z jednej 
strony sprawdzenie czynników, które różnicują województwa, z drugiej zaś – wskazanie 
czynników, które są wśród nich bardzo zbliżone, ponieważ zarówno zróżnicowanie, jak i jego 
brak wydają się ważnymi poznawczo ustaleniami. Wykorzystywano klasyczny współczynnik 
zmienności: 

� =
�

�
∗ 100%, � ≠ 0 

gdzie: 

s – odchylenie standardowe; 

� – średnia arytmetyczna. 

 

Selekcja wskaźników, która związana była z zastosowaniem kryterium zróżnicowania 
wyników przekraczającego wartość 10% (mierzonego przy wykorzystaniu klasycznego 
współczynnika zmienności), doprowadziła do ograniczenia liczby analizowanych wskaźników. 

Wykorzystana w kolejnym kroku jako metoda klasyfikacji wielowymiarowej metoda 
wyznaczania współczynnika syntetycznego Perkala wymaga zastosowania wartości 
poddanych standaryzacji, przy czym w zależności od uznania danej cechy za stymulantę lub 
destymulantę stosuje się odpowiednio zmieniony wzór standaryzacji, co ma pozwolić na 
wyrównanie kierunków wpływu danej cechy na końcowe uporządkowanie. Wykorzystano 
zatem dla zmiennych uznanych za stymulanty wzór standaryzacji: 

�� =
�� − �

�

 

gdzie: 

�� – standaryzowana wartość j-ej cechy dla i-ego obiektu; 

�� – wartość j-tej cechy dla i-ego obiektu; 

� – średnia arytmetyczna wartości j-ej cechy; 

� – odchylenie standardowe wartości j-ej cechy. 
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Natomiast dla zmiennych o charakterze destymulant wzór standaryzacji: 

�� =
� − ��

�

 

gdzie: 

�� – standaryzowana wartość j-ej cechy dla i-ego obiektu; 

�� – wartość j-tej cechy dla i-ego obiektu; 

� – średnia arytmetyczna wartości j-ej cechy; 

� – odchylenie standardowe wartości j-ej cechy. 

 

Kolejnym krokiem analizy było wykorzystanie uzyskanych wartości standaryzowanych 
do obliczenia wskaźnika syntetycznego Perkala. Wskaźnik ten wyznaczono, korzystając 
z wzoru: 

�� (�) =
∑ ��

�
��

�
 

gdzie 

�� (�) – wskaźnik syntetyczny dla i-ego obiektu 

� – liczba uwzględnionych cech 

�� – standaryzowana wartość j-ej cechy dla i-ego obiektu. 

 

Poniżej przedstawiono listę wykorzystywanych w analizie zmiennych wraz ze 
wskazaniem: przynależności do wymiaru DESI, poziomu zróżnicowania wyznaczonego 
klasycznym współczynnikiem zmienności, adnotacją o uznaniu zmiennej za stymulantę lub 
destymulantę oraz wartościami wykorzystywanymi do standaryzacji (średnia standardowa 
i odchylenie standardowe). 
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Warto ść 
wska źnika 
dla Polski 

Średnia dla 
16 

województw 

Odchylenie 
standardowe 

Współczynnik 
zróżnicowania 

Uwzględnienie 
w obliczeniach 

Charakter 
wska źnika 

Kapitał ludzki  

1 Niekorzystający z internetu z braku umiejętności 18 18,38 2,98 16,20 tak destymulanta 

2 
Nieposiadający żadnych umiejętności 
komputerowych 

42 43,25 4,07 9,41 nie stymulanta 

3 Osoby z wysokimi umiejętnościami komputerowymi 21 19,50 4,44 22,79 tak stymulanta 

4 Nieposiadający żadnych umiejętności internetowych 31 31,19 3,15 10,09 tak destymulanta 

5 Osoby z wysokimi umiejętnościami internetowymi  10 10,00 2,32 23,18 tak stymulanta 

6 
Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do 
internetu w gimnazjum 2012 

10 10,25 1,09 10,63 tak stymulanta 

7 
Studiujący na kierunkach technicznych 
i przyrodniczych 

29 28,75 4,02 13,99 tak stymulanta 

8 Osoby z wyższym wykształceniem 2013 18 17,56 3,04 17,31 tak stymulanta 

9 Studenci szkół wyższych 8,8 3,58 0,98 27,26 tak stymulanta 

10 
Poszukujący w internecie informacji nt. edukacji, 
ofert szkoleniowych 

18 17,38 3,10 17,84 tak stymulanta 

11 
Szukający pracy lub wysyłający aplikację przez 
internet 

12 10,81 2,46 22,71 tak stymulanta 

12 
Publikujący przez internet stworzone przez siebie 
teksty, zdjęcia, filmy itp. 

12 12,13 2,85 23,49 tak stymulanta 

13 
Czytający lub umieszczający w internecie własne 
opinie w sprawach społ.-polit. 

5 4,63 1,73 37,35 tak stymulanta 

Łączno ść 

14 Korzystający z komputera 73 72,50 2,85 3,93 nie stymulanta 

15 Korzystający z internetu 72 71,69 3,01 4,21 nie stymulanta 

16 Regularnie korzystający z internetu 63 62,44 3,67 5,88 nie stymulanta 

17 
Gospodarstwa domowe z dostępem 
szerokopasmowym 

71 70,25 4,31 6,13 nie stymulanta 
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18 Niekorzystający z internetu z braku potrzeby  69 68,06 5,03 7,39 nie stymulanta 

19 
Korzystający z internetu za pomocą urządzeń 
przenośnych 

36 34,31 5,72 16,67 tak stymulanta 

Korzystanie z internetu  

20 Komunikują się za pomocą internetu 59 59,13 4,31 7,30 nie stymulanta 

21 Wyszukują w sieci informacji o produktach 50 49,31 3,57 7,23 nie stymulanta 

22 Zamawiają lub kupują online  45 44,31 4,01 9,05 nie stymulanta 

23 Czytają książki elektroniczne  11 10,19 3,11 30,50 tak stymulanta 

24 Czytają on-line  47 46,50 4,72 10,14 tak stymulanta 

25 
Korzystają z serwisów podróżniczych, 
rezerwacyjnych  

14 12,88 3,20 24,85 tak stymulanta 

26 Korzystają z e-administracji 27 25,63 3,92 15,29 tak stymulanta 

27 Umawiają się na wizyty lekarskie 5 4,25 2,56 60,28 tak stymulanta 

28 Korzystają z usług bankowych 33 31,31 5,05 16,12 tak stymulanta 

29 Słuchają radia internetowego 19 18,81 3,13 16,62 tak stymulanta 

30 Grają online, odtwarzają muzykę i filmy 28 26,31 3,60 13,68 tak stymulanta 

Integracja  

31 Firmy wykorzystujące komputery 94 94,06 1,48 1,57 nie stymulanta 

32 Pracujący wykorzystujący komputery 42 37,75 5,68 15,06 tak stymulanta 

33 Firmy z dostępem do internetu 93 92,94 1,52 1,63 nie stymulanta 

34 Firmy z szerokopasmowym dostępem do internetu 90 89,56 2,45 2,73 nie stymulanta 

35 Firmy wykorzystujące media społ. 22 20,38 3,39 16,63 tak stymulanta 

36 Firmy korzystające z płatnej autoreklamy 27 26,88 1,90 7,07 nie stymulanta 

37 Firmy z własną stroną WWW 65 63,06 4,32 6,85 nie stymulanta 

38 Firmy wykorzystujące ERP 22 20,06 3,36 16,76 tak stymulanta 

39 Firmy wykorzystujące CRM 22 20,94 2,84 13,56 tak stymulanta 
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40 Firmy korzystające z e-administracji 88 87,13 3,84 4,41 nie stymulanta 

41 Firmy dokonujące e-zakupów 24 22,63 2,67 11,78 tak stymulanta 

42 Firmy prowadzące e-sprzedaż 12 11,19 2,04 18,21 tak stymulanta 

43 Firmy ponoszące nakłady na ICT 34 31,81 4,23 13,30 tak stymulanta 

Cyfrowe usługi publiczne  

44 
Wskaźnik wspierania rozwoju społ. informacyjnego 
przez urzędy  

28 27,19 2,81 10,34 tak stymulanta 

45 
Urzędy świadczące i rozwijające usługi 
elektroniczne 

44 43,50 6,90 15,86 tak stymulanta 

46 Urzędy wspierające e-integrację 26 25,94 3,47 13,39 tak stymulanta 

47 Urzędy posiadające użyteczną stronę WWW 19 18,38 4,12 22,43 tak stymulanta 

48 Wskaźniki skuteczności cyfryzacji w urzędach 38 35,94 6,42 17,86 tak stymulanta 

49 Urzędy stosujące dobre praktyki zarządzania 23 23,38 6,32 27,05 tak stymulanta 

50 
Urzędy promujące wykorzystanie ICT wśród 
pracowników 

68 63,14 10,56 16,73 tak stymulanta 

51 Urzędy osiągające rezultaty stosowania ICT 25 27,69 10,75 38,81 tak stymulanta 

52 
Urzędy wymagające kompetencji informatycznych 
od pracowników i rozwijających je 

42 39,56 6,53 16,50 tak stymulanta 

53 Urzędy konsekwentnie wdrażające ICT  40 38,88 3,62 9,31 nie stymulanta 

 


