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Włodzimierz Marciński,  
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji 

 

Szanowni Państwo,  

Po raz pierwszy terminu społeczeństwo informacyjne użył w 1963 roku Japończyk 
Tadao Umesamo pisząc artykuł o społeczeństwie przetwarzającym informację. 
Pierwszym europejskim krajem, który zwrócił uwagę na ideę społeczeństwa 
informacyjnego była Francja. Najważniejszym zaś krokiem Europy w kierunku 
propagowania społeczeństwa informacyjnego był tzw. Raport Bangemanna mówiący 
o potrzebie odpowiedzi Unii Europejskiej na wyzwania społeczeństwa 
informacyjnego. Kolejne ważniejsze przedsięwzięcia to inicjatywa eEurope  
i towarzyszące jej plany działania  eEurope 2002, eEurope + (zapoczątkowany na 
konferencji ministerialnej w Warszawie w 2000 roku)  oraz eEurope 2005.  
 
i2010 
 
Dziś postęp technologiczny tworzy erę informacyjną, a budowa społeczeństwa 
informacyjnego leży w naszych rękach. Nie dalej jak wczoraj Komisja Europejska 
ogłosiła  komunikat Europejskie Społeczeństwo Informacyjne 2010 – i2010. Pierwszy 
cel i2010 to ustanowienie europejskiej przestrzeni informacyjnej poprzez  stworzenie 
wspólnego rynku dla komunikacji elektronicznej i usług cyfrowych oraz efektywną 
implementację istniejącego i aktualizowanego acquis regulującego kwestię 
społeczeństwa informacyjnego i usług medialnych  
 
 
Drugie „i” to innowacja czyli stymulacja innowacji poprzez inwestycje w badania, 
rozwój oraz zastosowanie ICT w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2006 roku Komisja zaproponuje uzupełniające 
miar w celu stymulacji inwestycji sektora prywatnego  w dziedzinie badań ICT oraz 
innowacji (2006) 
 
 
Trzecie „i” to integracja w ramach społeczeństwa informacyjnego (inclusion), czyli 
powszechna dostępność europejskiego społeczeństwa informacyjnego, pełny udział 
wszystkich obywateli, poprawa jakości oraz dostępności usług (szczególnie  
w wymiarze paneuropejskim).  W 2006 roku zostanie przedstawiony plan działań  
w zakresie eGovernment oraz strategicznych kierunków rozwoju w dziedzinie usług 
publicznych opartych na ICT (2006) 
 
 
Będziemy analizowali przedstawione w inicjatywie i2010 propozycje, będziemy 
uczestniczyli w europejskiej debacie na ich temat, uwzględnimy płynące z niej 
postulaty w naszych planach strategicznych. Przed nami ważne wyzwania: 
- związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE, 
- narodowym planem rozwoju 
- oraz planem informatyzacji państwa, który jest instrumentem koordynacyjnym 
wynikającym z ustawy o informatyzacji.  
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'Gotujcie się do podróży, która może się okazać najbardziej fascynującą w naszych 
dziejach” pisał w książce ”Trzecia fala” bez mała 25 lat temu,  przedstawiając 
koncepcję rewolucji informacyjnej,  Alvin Toffler, amerykański socjolog i publicysta, 
jeden  z najbardziej znanych w świecie futurologów. Mam nadzieję, że prawdziwe 
stają się słowa Tofflera w perspektywie lat 2007-2013, okresie nowego budżetowania 
w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu, podczas Prezydencji 
Luksemburskiej, zostanie osiągnięty kompromis w zakresie podziału unijnego 
budżetu. Bez względu na kształt ostatecznych szczegółowych rozwiązań już dziś 
wiadomo, że środki finansowe UE przeznaczone dla Polski będą w tym okresie 
nieporównywalnie większe od tych wykorzystywanych przed akcesją oraz w jej 
pierwszych trzech latach.  
 
Komisja Europejska postuluje by w państwach członkowskich Narodowe Plany 
Rozwoju dawały pierwszeństwo rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Szacunki 
OECD wskazują, że w ostatniej dekadzie inwestycje w ICT1 wykształciły wzrost GDP 
(produktu narodowego brutto) pomiędzy 0,3 a 0,8%, w niektórych krajach nawet 
stanowiąc 1% udział w GDP (Korea Południowa, Irlandia i Finlandia). W odniesieniu 
do Unii Europejskiej szacuje się, że na 1,4% rocznego wzrostu wydajności w latach 
1995 – 2000, około 0,7% związane było z ICT.  
 
 
Narodowy Plan Rozwoju 
 
W chwili obecnej trwają prace nad koncepcją polskiego Narodowego Planu Rozwoju. 
W jego ramach proponowane jest stworzenie Sektorowego Programu Operacyjnego 
- Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, w którym 
szczególny nacisk zostanie położony na rozwój  e-usług w ramach następujących 
trzech linii tematycznych: 

• innowacyjna gospodarka elektroniczna -  rozwój usług w dziedzinie  
e-business, e-government, e-learning, e-health, technologie informacyjne  
i komunikacyjne w turystyce i transporcie; 

• powszechny dostęp do elektronicznych usług publicznych – infrastruktura 
dostępu szerokopasmowego, infrastruktura teleinformatyczna dla badań  
i rozwoju, platformy dostępu wielokanałowego do usług on-line, stymulacja 
wytwarzania oprogramowania i sprzętu dla telemedycyny.  

• rozwój zasobów cyfrowych - w szczególności dotyczy to zasobów o istotnym 
znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju 
przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. 

Polski Narodowy Plan Rozwoju uwzględni to, co Polska zamierza dokonać, aby 
wzrost i pobudzenie zatrudnienia było elementem naszej gospodarki. Dlatego 
właśnie kluczowe jest, aby społeczeństwo informacyjne, nowoczesne technologie  
i innowacje stały się  ważnym elementem budżetu 2007 do 2013 roku, a ambitny plan 
został wsparty  przez konkretne działanie. 

Technologie informacyjne i komunikacyjne nie są magiczną formułą, czy panaceum. 
Jednakże jest to wielka siła, którą można i trzeba wykorzystywać w rozwoju 

                                                 
1 Rethinking  the European ICT agenda – raport Prezydencji Niderlandzkiej 
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społecznym i gospodarczym. Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko 
nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu, mawiał Nietzsche.  

Podpisana w kwietniu przez Prezydenta RP ustawa o informatyzacji podmiotów 
realizujących zadania publiczne jest krokiem naprzód w transformacji polskiego 
społeczeństwa informacyjnego.  Należy podkreślić, że ten akt prawny został przyjęty 
prawie jednogłośnie, co świadczy o wysokiej potrzebie posiadania uregulowań  
w zakresie informatyzacji. 

Ustawa o informatyzacji jest z jednej strony ustawa sektorową, dotyczy problemów 
informatyzacji, wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w administracji publicznej, z drugiej strony ma charakter horyzontalny, jej 
funkcjonowanie będzie mieć niewątpliwe znaczenie dla całej administracji 
państwowej, a przez realizowane przez ustawę funkcje – dla sektora prywatnego jak  
i dla obywateli.  

 

Szanowni Państwo, 

O ile sama ustawa narzuca ramy i stanowi podstawę prawną dla dalszych decyzji o 
informatyzacji, o tyle Plan Informatyzacji Państwa będzie dokumentem projektującym 
i koordynującym działania informatyzacyjne w kraju. Umożliwi on, dzięki 
skoordynowaniu informatyzacji, na spojrzenie na  administrację państwową jak na 
całość. Spowoduje autentycznie usługowy charakter administracji dostępnej dla 
obywatela on-line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu .... Plan określać będzie 
m.in.: 

 priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych, 
 główne i sektorowe projekty informatyczne, 
 program działań w zakresie edukacji społeczeństwa, 
 zadania publiczne, które będą realizowane drogą elektroniczną, oraz terminy  

ich realizacji. 

Plan nie będzie prostym zestawieniem przedsięwzięć. Powinien ujmować propozycje 
realizacji zadań horyzontalnych jak: identyfikator elektroniczny, podpis elektroniczny, 
dokument elektroniczny, dostęp do rejestrów referencyjnych, procedury 
bezpieczeństwa teleinformatycznego – niezbędnych we wszystkich 
przedsięwzięciach. Na zadaniach horyzontalnych powinny powstać systemy 
sektorowe, interoperacyjne, otwarte, wypełniające zadania administracji.  Plan 
powinien stać się narzędziem integracji systemów informatycznych państwa, 
prowadzić może nawet do stworzenia jednego systemu całej administracji 
państwowej. 

Zobowiązanie rządu do przygotowania pięcioletnich planów informatyzacji daje po 
raz pierwszy w Polsce możliwość uwzględniania wspólnych celów, koordynowania 
ich realizacji, a przede wszystkim wpływa na przejrzystość realizowanych działań. 
Ustawa o informatyzacji pozwala na spojrzenie na informatyzację administracji jako 
zintegrowaną całość, umożliwi wspólną realizację usług dla przedsiębiorców  
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i obywateli przyczyniając się do tworzenia europejskiej przestrzeni informacyjnej, 
postulowanej przez strategię i2010. 

Co więcej, Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie miał możliwość 
dofinansowania projektów informatycznych, w tym rozwój oprogramowania  
w samorządach terytorialnych, w postaci tzw. grantów informatycznych. Rozwiązanie 
takie daje także możliwość wspierania rozwoju oprogramowania typu open source.  
 
Ustawa stwarza możliwość uporządkowania zakresu minimalnych wymagań 
technicznych dla rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, dzięki 
czemu możliwe będzie ich współdziałanie na płaszczyźnie organizacyjnej  
i technicznej. Udostępnianie danych z rejestrów publicznych ma fundamentalne 
znaczenie dla realizacji usług elektronicznej administracji publicznej w Polsce, a co 
za tym idzie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z opublikowanym w 
marcu br. raportem na temat dostępności usług publicznych on-line2, opracowanym 
po raz pierwszy dla wszystkich krajów członkowskich UE + Islandia, Norwegia  
i Szwajcaria, wyniki Polski nie są niestety zbyt korzystne. Poziom zaawansowania 
rozwoju usług publicznych w Unii Europejskiej wynosi 68%, w tym w Polsce 35%. 
Poziom pełnej interaktywności usług publicznych on-line kształtuje się w  UE na 
poziomie 40%, w Polsce jest to jedynie 10 %.  Czy tak rzeczywiście musi być?  
 
 José Manuel Barroso podczas debaty Strategia Lizbońska - czas na działanie w 
marcu 2005 r w Warszawie przekonywał mówiąc: „(...) Aby móc osiągnąć zakładane 
cele trzeba połączyć nasze polityczne priorytety oraz posiadane zasoby i środki. 
Musimy wspólnie stawić czoła temu wyzwaniu. (...)  ”   

 

Szanowni Państwo,  

Fundusze unijne dla Polski w przyszłości mogą wynieść 2% PKB (wersja 
pesymistyczna) a  w wersji optymistycznej 3% PKB, czyli blisko 75 miliardów €,  
w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w nowej perspektywie  
2007- 2013 Polsce może przypaść 6 miliardów €3.   

Regiony, które nie będą potrafiły dostrzec korzyści płynących z ICT w  perspektywie 
2007-2013  mogą zostać zepchnięte na margines rozwoju ekonomicznego. Jeżeli nie 
będziemy prowadzić innowacyjnej polityki,  technologie informacyjne i komunikacyjne 
mogą przekształcić się z narzędzia postępu w źródło społecznej izolacji. 

Alokacja na działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach 
ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w latach 2004-

                                                 
2 Raport opracowany na zlecenie KE przez CapGemini „Online availability of public services: how is 
europe progressing? web based survey on electronic public services report of the fifth measurement 
october 2004” – publikacja marzec 2005. 
3 Kwota zapisana w projekcie Narodowego  Planu Rozwoju ze stycznia 2005 r. (10% ogólnej sumy 60 
mld € - nauka i innowacja) 
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2006 wyniosła 381,2 mln PLN4. Do dnia 30 marca 2005 zgłoszono 345 projektów ICT 
na łączną kwotę 554,1 mln PLN (dofinansowanie z EFRR). Zarządy województw 
zaakceptowały 52 wnioski – na kwotę 151, 5 mln PLN co oznacza  39,74%  
w stosunku do całej alokacji 1.5 ZPORR 2004-2006. 

 
Do dnia 30.03.2005 podpisano umowy jedynie na kwotę 57,2 mln PLN, 
dofinansowanie otrzymało 37 projektów IT, co oznacza tylko 15,01% w stosunku do 
całej alokacji 1.5 ZPORR 2004-2006.  Musimy wykorzystywać dobre europejskie 
rozwiązania, wyspy informatyzacji nie zaprowadzą nas daleko! 
 
Jedną z propozycji zawartych w i2010 jest podwojenie na poziomie europejskim 
wsparcia dla rozwoju ICT w horyzoncie roku 2010, państwa członkowskie zostaną 
zaproszone do poczynienia tych samych działań. Na początku kwietnia 2005 roku 
Komisja Europejska przedstawiła plany budżetowe na lata 2007-2013  
i zaproponowała w nich podwojenie środków przewidzianych na badania naukowe. 
Komisja zaproponowała, aby w części planu budżetowego na lata 2007-2013 
dotyczącej konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia znalazł się m.in. Siódmy 
Program Ramowy (67,8 mld euro) oraz Program Ramowy dla Konkurencyjności  
i Innowacyjności (CIP). W ramach CIP zostanie wyodrębniony podprogram wsparcia 
polityki dotyczącej ICT z budżetem € 801,6 mln5. CIP powinien ułatwić małym i 
średnim przedsiębiorstwom rozwój zdolności inwestycyjnych w zakresie 
innowacyjności.  Komisja Europejska wnioskuje o nowy początek strategii lizbońskiej, 
w którym nasze wysiłki skupiłyby się na dwóch zasadniczych zadaniach – 
zapewnieniu silniejszego, trwałego wzrostu oraz tworzeniu większej liczby lepszych 
miejsc pracy. Szanowni Państwo, liczba MŚP osiągnęła w Polsce w 2003 roku 
wielkość ponad  3,5 mln. stanowiąc  99,8 proc. wszystkich zarejestrowanych 
przedsiębiorstw w całej gospodarce kraju6. Inicjatywa i2010 zakłada zdefiniowanie 
działań w dziedzinie e-business zmierzających do zniesienia barier technologicznych, 
organizacyjnych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
 
 Szanowni Państwo, 
 to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem wzrostu i miejscem gdzie 
tworzone są nowe i utrzymywane istniejące miejsca pracy.  
 

Szanowni Państwo, 

W tym roku, po Brukseli, Maladze, Sardynii, Aalborgu europejska konferencja 
społeczeństwa informacyjnego „i2010 – nowe horyzonty i nowe zadania dla władz 
lokalnych i regionalnych” ma miejsce w Polsce, tu w Krakowie. 

 Z tego miejsca chciałbym życzyć Państwu owocnych obrad, a także wywiezienia z 
Polski jak najlepszych wrażeń. Jestem przekonany, że prezentacja doświadczeń w 
zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego będzie stanowić wymierną wartość 

                                                 
4 Witold Sartorius, Społeczeństwo informacyjne i eGovernment w założeniach NPR na lata 2007-2013, 
perspektywy i możliwości. Sartorius jest ekspertem MGiP do spraw NPR 2007-2013. Materiały z 
konferencji IV Forum Informatyki w Administracji, Ciechocinek 20-21 kwietnia. 
5 Przyjęty 6 kwietnia Program Ramowy dla Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP) 
6 PARP 
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dla wszystkich uczestników konferencji, niosąc kolejne przemyślenia i wnioski na 
przyszłość. 

 Chciałbym zakończyć słowami polskiej laureatki Nagrody Nobla, zamieszkałej tu w 
Krakowie Wisławy Szymborskiej - Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,  
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie...  

 

 

 
 


