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Mieczysław T. sTarkowski

Dofinansowanie na samorządowe projekty IT można uzyskać 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Mowa tutaj o priorytecie 8. Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, a zwłaszcza o punkcie 
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Innowacyjna Gospodarka: 
Przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu
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Ś
rodki pochodzące z tego pro-
jektu mają zapewnić dostęp do 
Internetu osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym z po-
wodu trudnej sytuacji material-

nej lub społecznej, na przykład o niepełno-
sprawności. Dofinansowanie ma charakter 
dotacji przekazywanej jednostkom samo-
rządu terytorialnego ( JST) lub konsorcjom 
samorządów i organizacji pozarządowych.
Uczestnicy projektu, czyli mieszkańcy 
gminy spełniający warunki udzielenia po-
mocy, zostaną zidentyfikowani przez JST 
przy wsparciu organizacji pozarządowej. 
Wsparcie to będzie przeznaczone na za-
pewnienie dostępu do internetu, serwiso-
wanie urządzeń, przeprowadzenie szkoleń 
dla osób zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym – przy uwzględnieniu konieczno-
ści zapewnienia odpowiednich warunków 
użytkowania przez grupy docelowe.
Wsparciem finansowym objęte zostaną 
również koszty obsługi projektu ponoszone 
przez samorządy i organizacje pozarządowe. 
W celu zapewnienia efektywnego wdrażania 
oraz koordynacji zadań realizowanych w ra-
mach działania 8.3, 8.4 oraz regionalnych 

programów operacyjnych podjęta zostanie 
akcja promocyjna. Potencjalni beneficjenci 
będą informowani o możliwości uzyskania 
wsparcia (kampanie informacyjne, promocja 
w mediach elektronicznych i tradycyjnych, 
organizowanie seminariów i konferencji, 
prowadzenie punktów konsultacyjnych itp.). 

Dla beneficjentów zorganizowane zosta-
ną szkolenia i kursy, zapewnione zostanie 
wsparcie doradcze i koordynacja dla działa-
nia 8.4 i regionalnych programów operacyj-
nych. Projekt ten, ze względu na strategiczny 
i systemowy charakter, będzie realizowany 
ze środków pomocy technicznej.

Elżbieta Kołodziej-Wnuk, wiceprezydent Lublina
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej sięgają po 
rozwiązania zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla bizne-
su. Kierownictwo Urzędu Miasta Lublina potrzebuje do zarzą-
dzania miastem stałego kontaktu nie tylko z wydziałami, ale 
również z jednostkami organizacyjnymi miasta. Budowa sieci 
korporacyjnej w mieście to dopiero wstęp do skutecznego 
rządzenia. Taka sieć jest w pełni funkcjonalna po uzupełnie-
niu jej aplikacjami. Nasze priorytety w zakupie aplikacji to po 

pierwsze system zastępujący papierowy obieg dokumentów, po drugie – zestaw 
aplikacji okołobudżetowych, które pozwalają na śledzenie stanu budżetu w mie-
ście, po trzecie – sprawne zarządzanie majątkiem gminy. Dla powodzenia tak roz-
ległych projektów są istotne nie tylko same aplikacje, ale również ich architektura 
oraz sposób audytowania i wdrożenia. Oprócz oczywistych korzyści ze stosowania 
aplikacji, w kręgu zainteresowań lubelskiego samorządu pozostaje zwiększenie ich 
funkcjonalności poprzez zastosowanie modelu SOA, czyli architektury zorientowa-
nej usługowo oraz metodyk wdrożeń, na przykład COBIT w wersji 4.1.
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Adam Łajkowski, dyrektor Departamentu Społe-
czeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podlaskiego

Samorząd województwa podla-
skiego zrealizował do tej pory pro-
jekt „Wdrażanie elektronicznych 
usług dla ludności województwa 
podlaskiego”, w ramach którego 
wykonano:
n  centrum zarządzania siecią, 
n  97 nowych systemów elektronicz-

nego obiegu dokumentów, zmo-
dernizowano 1 taki system, 

n  98 systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów,
 zainstalowano: 
n  1377 systemów antywirusowych, 
n  125 serwerów baz danych/aplikacji/plików, 
n  98 systemów archiwizacji i backupu danych, 
n  103 platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji, 
n  3 platformy GIS, 
n  włączono 98 podmiotów w program wirtualnej sieci, 
n  rozbudowano portal wojewódzki Wrota Podlasia, 
n  rozszerzono funkcjonalność Cyfrowego Urzędu, 
n  zbudowano system publikacji własnej treści w internecie 

dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowano 
dla nich system poczty elektronicznej, 

n  wprowadzono podpis elektroniczny w pracy administra-
cji publicznej, 

n  zbudowano i wdrożono w wybranych samorządach 
platformy elektroniczne dla systemu ewidencji i rozli-
czeń podatków i opłat lokalnych, 

n  zbudowano podstawy systemu elektronicznych usług 
publicznych w urzędach miejskich w Białymstoku, Łom-
ży i Suwałkach.

W nowym okresie finansowania inwestycji ze środków 
unijnych pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które 
mają na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług in-
formacyjnych i elektronicznych dla ludności wojewódz-
twa podlaskiego. Bezpośrednimi beneficjentami tych 
rozwiązań będą jednostki administracji publicznej wo-
jewództwa, ale w zamierzeniu projekt będzie zoriento-
wany na obywateli, klientów administracji rządowej oraz 
samorządowej. Dlatego swym zasięgiem projekt obejmie 
całą samorządową administrację publiczną naszego wo-
jewództwa, której klientami są zarówno obywatele, jak 
i przedsiębiorcy, urzędy administracji samorządowej, 
szkolnictwo, jednostki naukowe oraz medyczne. 
W rezultacie ludność województwa podlaskiego będzie 
miała dostęp do informacji oraz usług elektronicznych 
związanych z każdą dziedziną życia publicznego. Będzie 
to praktyczne wdrożenia w życie idei społeczeństwa in-
formacyjnego, umożliwiając obywatelom załatwianie 
spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kon-
takt z administracją. Biorąc pod uwagę nasze dotychcza-
sowe dokonania oraz efekty tego, co chcemy wybudo-
wać i wdrożyć w II etapie informatyzacji, mamy na celu 
budowę kompleksowego i pierwszego w Polsce systemu 
elektronicznej obsługi mieszkańców województwa. Nie-
wątpliwie ujednolicenie usług elektronicznych i wspólna 
realizacja projektu przez wiele powiązanych ze sobą jed-
nostek ułatwi i przyspieszy rzeczywistą obsługę obywateli 
na drodze elektronicznej.
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Jan Burek, członek zarządu województwa podkar-
packiego

W ramach prac nad „Strategią infor-
matyzacji województwa podkarpackie-
go na lata 2007–2013” wytypowano 
do realizacji w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkar-
packiego na lata 2007–2013 – oś prio-
rytetowa III Społeczeństwo Informa-
cyjne kilka projektów systemowych.
Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej (PSeAP)
Projekt adresowany jest do wszystkich JST Podkarpa-
cia, tj. 21 samorządów powiatowych, 159 samorządów 
gminnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. Główne cele projektu to umożliwienie 
komunikowania się obywateli z sektorem publicznym 
przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, 
podniesienie efektywności działania administracji samo-
rządowej w województwie podkarpackim, uruchomienie 
w skali województwa jednorodnego systemu obiegu do-
kumentów, zarządzania sprawami oraz zdalnych usług. 
W każdej JST zostanie wprowadzony niezależny system 
teleinformatyczny, a w punkcie centralnym (UM WP) – 
uruchomiony zostanie serwer usług elektronicznych dla 
całego województwa.
Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)
Ma to być system teleinformatyczny służący groma-
dzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych 
z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki 
zdrowotnej w placówkach służby zdrowia w całym wo-
jewództwie. W planowanym projekcie ma wziąć udział 
dwadzieścia osiem jednostek, w tym osiem szpitali wo-
jewódzkich, dziewiętnaście powiatowych i miejskich 
oraz wojewódzka przychodnia specjalistyczna. Podkar-
packi System Informacji Medycznej będzie umożliwiał 
wymianę informacji na kilku poziomach. Między usłu-
godawcami – w zakresie wymiany drogą elektroniczną 
dokumentacji medycznej, automatycznego dostępu do 
dokumentów elektronicznych związanych z kontynua-
cją leczenia oraz dostępu usługodawców do informacji 
o stanie zdrowia pacjentów lub stosowanych poprzed-
nio metodach leczenia. Między pacjentami a usługodaw-
cami – umawianie się na wizyty online, monitorowanie 
statusu na liście osób oczekujących na udzielenie świad-
czenia finansowanego ze środków publicznych w trybie 
online oraz elektroniczne przypominanie o terminie wi-
zyty; pozwoli to wyeliminować możliwość zapisywania 

się pacjentów na listy osób oczekujących na udzielenie 
świadczenia u kilku usługodawców. Między pacjentami 
a PSIM – poprzez udostępnianie pacjentom dostępu 
do elektronicznego modułu danych medycznych za-
wierającego informacje o planowanych i udzielonych 
świadczeniach opieki zdrowotnej. Między usługodawcą 
a PSIM – poprzez umożliwienie wygenerowania z syste-
mu raportów statystycznych i rozliczeń. Między usługo-
dawcami a płatnikiem – poprzez generowanie raportów 
niezbędnych do rozliczenia z NFZ. Między PSIM a reje-
strami medycznymi – w zakresie udostępniania danych 
statystycznych, danych o zachorowaniach, planowa-
nych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej 
i usługach medycznych i innych danych niezbędnych 
do określenia zapotrzebowania na świadczenia zdro-
wotne lub usługi medyczne oraz zarządzania zasobami 
i finansami systemu ochrony zdrowia.
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
PSIP będzie wspierał procedury ewidencji, planowania, 
inwestowania, monitoringu i zarządzania przestrzenią 
oraz zarządzania kryzysowego i ratownictwa medyczne-
go. Zasób danych PSIP będzie się dzielił na dane ogólne 
dostępne dla wszystkich użytkowników oraz dane poufne 
i komercyjne dostępne jedynie dla użytkowników zgodnie 
z zakresem ich uprawnień. System zapewni zunifikowany 
sposób dostępu do danych niezależnie od ich źródła i for-
matu, w tym do danych poufnych i komercyjnych pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
e-Szkoła
Będzie miejscem spotkań (komunikacji) wszystkich pod-
miotów włączonych w proces edukacji i wychowania. 
W założeniu projekt powinien zapewnić rozwiązania sy-
stemowe wspierające edukację i zarządzanie jednostka-
mi oświatowymi. 
Biblioteka Cyfrowa
W założeniu Biblioteka Cyfrowa powinna gromadzić 
i udostępniać dziedzictwo kulturowe podkarpackich bi-
bliotek (książki, czasopisma, dokumenty), przechowy-
wane zabytki kultury narodowej oraz publikacje z kolek-
cji podkarpackich twórców i instytucji. W wyborze ma 
być udostępniany zasób edukacyjny, publikacje naukowe 
oraz informacja biznesowa i urzędowa. 
Sieć szerokopasmowa
Realizacja wspomnianych projektów wymaga rozwoju 
nowoczesnej sieci szerokopasmowej. Cel ten jest realizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej – oś priorytetowa II Sieć szerokopasmowa 
Polski wschodniej.
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Adam Poliński, zastępca prezydenta Białegostoku 
W ramach projektu „Wdrażanie elek-
tronicznych usług dla ludności w woje-
wództwie podlaskim – część II, admini-
stracja samorządowa”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego, oś priorytetowa IV – Społe-
czeństwo informacyjne w Urzędzie 
Miejskim w Białymstoku, zamierzamy:

n  rozbudować system usług publicznych realizowanych 
drogą elektroniczną;

n  zbudować zapasową serwerownię w oparciu o technolo-
gie wirtualizacyjne; 

n  rozbudować istniejący system Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów o interfejsy pozwalające na komunika-

cję z systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi 
w Urzędzie Miasta Białegostoku;

n  rozbudować system informatyczny jednostek oświato-
wych miasta Białegostoku;

n  rozwijać System Informacji Przestrzennej m.in. po-
przez ujednolicenie stosowanej w urzędzie platformy 
programowej służącej do tworzenia i zarządzania mapą 
numeryczną miasta;

n  udostępnić szerokopasmowy internet instytucjom 
i ewentualnie mieszkańcom miasta poprzez roz-
budowę sieci światłowodowej oraz zastosowanie 
systemu radiowego zgodnego ze standardem WI-
MAX. Głównym priorytetem jest usprawnienie i przy-
spieszenie obsługi interesantów oraz stworzenie 
lepszych warunków rozwoju i promocja lokalnych 
przedsiębiorców.
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Na działanie 8.3 przeznaczono 364,4 mln 
euro, w tym prawie 309,8 mln euro to 
środki pochodzące z funduszy unijnych. 
Na zasadzie konkursu mogą się o nie starać 
również jednostki samorządu terytorialne-
go z Polski wschodniej. 

Innowacyjna Gospodarka 
Zapewnienie dostępu  
do internetu na etapie 
ostatniej mili
Działanie ma na celu zapewnienie dostę-
pu szerokopasmowego internetu na etapie 
tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej 
(dostarczanie internetu bezpośrednio do 
użytkowników). Będzie się to odbywać 
przez wsparcie mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich firm, które zamierzają 
świadczyć usługi dostępowe tam, gdzie 
prowadzenie takiej działalności na zasa-
dach rynkowych jest nieopłacalne finan-
sowo. Po pierwsze ma to przyczynić się do 
zwiększenia liczby lokalnie działających 
firm, które świadczą usługi dostępowe do 
internetu na rynkach lokalnych. Po dru-
gie ma stworzyć możliwości prowadzenia 
działalności za pośrednictwem internetu 
przedsiębiorcom na terenie całego kraju.
Działanie to wspiera realizację działań 
8.1, 8.2 i 8.3 programu operacyjnego, za-

pewniając możliwość szerokopasmowego 
dostępu do internetu na terenach, gdzie 
inwestycje w tej dziedzinie nie występo-
wały lub były niewystarczające. Z tego 
względu za wartość dodaną projektu bę-
dzie uznawane jego połączenie z odpo-
wiednim projektem realizowanym przez 

JST w ramach działania 8.3. Na działanie 
8.4 przeznaczono 200 mln euro, z czego 
170 mln euro stanowią środki Unii Euro-
pejskiej. Również w tym przypadku – na 
zasadzie konkursu – mogą się o nie starać 
jednostki samorządu terytorialnego z Pol-
ski wschodniej.   n

Podział środków Unii EUroPEjSkiEj  
na rEgionalnE Programy oPEracyjnE

Budowa społeczeństwa 
informacyjnego  

mln euro

Infrastruktura, 
w tym budowa sieci 

szerokopasmowych mln euro
Udział proc.

Dolnośląskie 120,1 48,5 40,4

Kujawsko-pomorskie 57,1 19,0 33,3

Lubelskie 72,4 18,8 26,0

Lubuskie 37,3 16,5 44,2

Łódzkie 70,4 28,2 40,1

Małopolskie 75,0 30,0 40,0

Mazowieckie 205,1 149,2 72,7

Opolskie 25,6 13,7 53,5

Podkarpackie 94,8 8,2 8,6

Podlaskie 50,9 25,5 50,1

Pomorskie 40,3 24,2 60,0

Śląskie 200,9 95,0 47,3

Świętokrzyskie 29,0 10,9 37,6

Warmińsko-mazurskie 62,2 19,3 31,0

Wielkopolskie 102,6 42,2 41,1

Zachodniopomorskie 42,0 30,0 71,4

Suma 1 288,7 579,0 44,9

Źródło: MRR


