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1. WPROWADZENIE
„Badanie potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego w zakresie ICT” stanowi część projektu „Kapitał
Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zaś badanie zostało
przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
Wyniki badania mają za zadanie posłużyć aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) województwa
łódzkiego z punktu widzenia potencjału innowacyjnego tego województwa w zakresie teleinformatyki..
Przez teleinformatykę rozumiemy wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie,
udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii i narzędzi cyfrowych, w tym komunikacji elektronicznej.
Ogólnym celem badania było zdiagnozowanie luki kompetencyjnej związanej z wprowadzaniem
innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych na pięciu obszarach: wśród mieszkańców województwa
łódzkiego (gospodarstwa domowe), przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
edukacyjnych i naukowych (szkoły wyższe).
W związku z powyższym, zrealizowano 6 podprojektów badawczych, którymi objęte zostały:
•
•
•
•
•
•

Gospodarstwa domowe i mieszkańcy województwa
Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa
Jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast oraz starostwa powiatowe)
Jednostki edukacyjne podległe Kuratorium Oświaty w Łodzi
Szkoły wyższe zlokalizowane w województwie łódzkim
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi związani funkcyjnie z Regionalną Strategią
Innowacji

Projekt badawczy został przygotowany i zrealizowany w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 roku.
Szczegółowy opis metodologii, rezultaty, jak i wnioski oraz rekomendacje znalazły się w poszczególnych
częściach raportu.

5

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

2. STRESZCZENIE
W wyniku badania zidentyfikowano luki kompetencyjne we wszystkich obszarach objętych analizą. Okazało
się, że bariery realizacji potencjału innowacyjnego w województwie łódzkim nie polegają na braku dostępności
do infrastruktury teleinformatycznej, czy też niewystarczającej podaży usług o tym charakterze. Potwierdza się
tym samym teza zawarta w RSI LORIS o wysokim potencjale innowacyjnym województwa łódzkiego, przy
równoczesnym nie wykorzystaniu tego potencjału. Wyniki badania wskazują, że przyczyną są zidentyfikowane
luki kompetencyjne.

2.1. GOSPODARSTWA DOMOWE
Z badania gospodarstw domowych województwa łódzkiego wynika, że przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – które, jak wykazała analiza – obejmuje szerokie i ważne grupy społeczne w województwie - nie
powinno być wyłącznie działaniem ukierunkowanym na dostarczenie technologii, ale przede wszystkim
zapobieganiem wykluczeniu społecznemu i wzmacnianiem kapitału społecznego. Problemem nie jest brak
sprzętu czy dostępu do Internetu. Choć brak możliwości technicznych i finansowych jest istotnym czynnikiem,
któremu należy przeciwdziałać, to znacznie częściej barierę stanowią brak motywacji, wiedzy i umiejętności
korzystania z komputerów i Internetu.
Z badania wynika, iż inwestowanie w budowę sieci szerokopasmowych wcale nie musi przyczynić się do
zmniejszenia skali wykluczenia cyfrowego w województwie łódzkim, gdyż pomija główne bariery natury
mentalnej. Konsekwencją tego może być postępujące rozwarstwienie społeczeństwa i wykluczenie osób, które
z tych technologii nie będą potrafiły skorzystać.
Występuje także rozwarstwienie wewnątrz grupy użytkowników ICT. Większość z nich wykazuje duże luki
kompetencyjne i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami bądź aplikacjami
teleinformatycznymi. Jak wynika z badania, osoby z grup najbardziej wykluczonych cyfrowo w województwie
łódzkim (rolnicy, ludzie starsi, najgorzej wykształceni), jeśli używają ICT, czynią to w sposób bardzo podstawowy
z nastawieniem na rozrywkę oraz kontakty ze znajomymi. Rzadziej wykorzystują Internet do nauki bądź pracy,
przez co nie rozwijają swoich kompetencji zawodowych i społecznych i tym samym nie podnosi się ich jakość
życia i pracy.

2.2. PRZEDSIĘBIORSTWA
Mimo dostępu do Internetu i posiadanych zasobów przedsiębiorcy w województwie łódzkim wykorzystują
usługi teleinformatyczne w sposób zbyt powierzchowny w stosunku do możliwości i potencjału. Problemem
nie jest brak dostępu do usług teleinformatycznych, ale nieumiejętne wykorzystywanie posiadanych
zasobów. Można zatem wskazać lukę kompetencyjną w zakresie wiedzy na temat sposobów wykorzystywania
sprzętu i usług teleinformatycznych. Przedsiębiorcy w województwie łódzkim w niewielkim stopniu
wykorzystują zaawansowane usługi teleinformatyczne. Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystywania
usług teleinformatycznych i brak prób wdrażania ich w kolejnych obszarach działalności skutkuje ograniczeniem
się do podstawowych i najbardziej popularnych usług.
Teleinformatyka wśród przedsiębiorców województwa łódzkiego kojarzona jest głównie z inwestowaniem w
sprzęt. Potwierdza to tezę o braku wiedzy na temat możliwości wykorzystania usług teleinformatycznych w
bieżącej działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na konkurencyjność firmy. Niskie nakłady na usługi
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teleinformatyczne skutkują brakiem nowych rozwiązań technologicznych, co nie wpływa korzystnie na
funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niski poziom wiedzy na temat usług teleinformatycznych powoduje, iż
korzyści, jakie mogą one przynieść są marginalizowane, przeważają jedynie krótkoterminowe kryteria
ekonomiczne.
Barierami utrudniającymi wprowadzanie nowych rozwiązań teleinformatycznych, wskazywanymi przez łódzkich
przedsiębiorców, są głównie czynniki materialne. Brak wsparcia finansowego oraz trudny dostęp do funduszy
strukturalnych są wskazywane, jako bariery we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych. Poza zasobami
finansowymi często wskazywane są: brak doświadczenia, kompetencji oraz wiedzy o istniejących
rozwiązaniach. Badani wskazują także na niewielkie wsparcie samorządów i podmiotów lokalnych we
wdrażaniu usług teleinformatycznych.
Jako źródła innowacji głównie wskazywane są podmioty lokalne: samorządy, lokalni przedsiębiorcy,
mieszkańcy. To na gruncie lokalnym powstają pomysły i rozwiązania wpierające działalność przedsiębiorstw w
województwie łódzkim. Poziom współpracy jest jednak zdecydowanie zbyt niski, ponieważ z jakichkolwiek
form współpracy przy wdrażaniu usług teleinformatycznych korzystał niewielki odsetek przedsiębiorców.
Brak zaufania do takich podmiotów, jak: instytucje badawczo-rozwojowe, jednostki otoczenia biznesu,
organizacje pozarządowe, czy samorządy lokalne powoduje, iż przedsiębiorstwa rezygnują z wdrażania
innowacji, bądź też czynią to samodzielnie.
Zidentyfikowana luka kompetencyjna polegająca na braku wiedzy na temat wykorzystywania usług
teleinformatycznych związana jest również z brakiem informacji w otoczeniu przedsiębiorstw. Znaczna ich część
nie słyszała o szkoleniach dotyczących wykorzystania usług teleinformatycznych ani nie widziała informacji na
temat takich usług. Przedsiębiorcy, którzy spotkali się ze szkoleniami, różnymi formami doradztwa oraz
informacjami na temat wykorzystania usług teleinformatycznych w większości oceniają je zdecydowanie
negatywnie.

2.3. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Jednostki samorządu terytorialnego w województwie łódzkim są relatywnie dobrze zaopatrzone w sprzęt
teleinformatyczny niezbędny do realizacji ich podstawowych zadań. Jednocześnie, wykorzystują one narzędzia
ICT w stopniu ograniczonym. Rzadko podejmują działania na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań
teleinformatycznych, a barier w rozwoju na tym obszarze upatrują przede wszystkich w czynnikach
zewnętrznych, związanych głównie z finansami. Jednocześnie dosyć wysoko oceniają własne przygotowanie do
wdrażania takich rozwiązań. Panuje wśród nich dość powszechne przekonanie, że technologie
teleinformatyczne wiążą się ze wzrostem ilości procedur w urzędzie oraz zwiększeniem ilości pracy do
wykonania. Badani obawiają się też, że wprowadzenie nowych rozwiązań wiąże się z koniecznością
dodatkowych szkoleń i wymusi podnoszenie kompetencji przez pracowników urzędu. Równocześnie obawiają
się, że nowe technologie w dużym stopniu zwiększą koszty funkcjonowania urzędu.

2.4. SZKOŁY WYŻSZE
Część badań zrealizowanych w ramach projektu miała charakter jakościowy. Przeprowadzono sześć
zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami uczelni wyższych województwa łódzkiego i trzy
wywiady pogłębione z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Z przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych wynika, iż dostęp do urządzeń
teleinformatycznych na uczelniach wyższych w województwie łódzkim jest zróżnicowany w zależności od
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typu uczelni i rodzaju wydziału. Ich możliwości nie są w pełni wykorzystywane, co wiąże się niskimi
kompetencjami cyfrowymi pracowników naukowych i dydaktycznych, utrudnieniami technicznymi i
ograniczonym przepływem informacji na temat możliwości korzystania z narzędzi i technologii ICT. Badani
stwierdzają, że istnieją duże braki w dostępie do rozwiązań ICT. Za główną barierę ograniczającą możliwość
rozwoju narzędzi teleinformatycznych na uczelniach wyższych, uznano brak środków finansowych.
Korzystanie z rozwiązań ICT na uczelniach wyższych w województwie łódzkim jest powszechne, aczkolwiek
umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami ICT są zróżnicowane. Do grupy osób posiadających
najwyższe kompetencje w tym zakresie należą studenci i pracownicy administracji. Luka kompetencyjna
zidentyfikowana na tym obszarze dotyczy przede wszystkim pracowników naukowych i dydaktycznych.
Potencjał badawczy regionu łódzkiego z punktu widzenia szkół wyższych określono jako dobry, co przejawia się
w liczbie uczelni, wykwalifikowanej kadrze i zasobach technologicznych. Jest on jednak ulokowany na
uczelniach państwowych, a nie prywatnych. Istnieją bariery w rozwoju sektora B+R w zakresie rozwiązań ICT,
przede wszystkim finansowe i proceduralne.
Współpraca łódzkiego sektora B+R z przedsiębiorcami nie wypada korzystnie. Utrudnia ją brak środków
finansowych, bariery biurokratyczne, ale również nie wypracowanie partnerskich relacji pomiędzy sektorem
biznesu i nauki. Problemem jest też niewiedza o potencjalnych korzyściach i opór mentalny przedsiębiorców
przed podejmowaniem długotrwałej i niepewnej w konsekwencjach współpracy. Kooperacja sektora B+R z
administracją również jest problematyczna. W tym przypadku problemów dostarcza słabe przygotowanie
pracowników urzędu do współpracy przy projektach, nadmierny formalizm i biurokracja oraz brak wyraźnych
regulacji publicznoprawnych.

2.5. JEDNOSTKI EDUKACYJNE PODLEGŁE KURATORIUM OŚWIATY
Badanie jednostek edukacyjnych zostało zrealizowane za pomocą wywiadów ankietowych prowadzonych drogą
elektroniczną. Wynika z niego, że jednostki edukacyjne jako jedyne spośród objętych niniejszym raportem
podmiotów charakteryzują się wyraźnym deficytem infrastrukturalnym i sprzętowym jeśli chodzi o technologie
ICT. Widoczne są zarówno istotne braki sprzętowe, jak i bariery finansowe w rozwijaniu nowych technologii.
Główną barierą utrudniającą wykorzystanie rozwiązań ICT w działalności administracyjnej i dydaktycznej, nawet
na podstawowym poziomie, są – poza barierami finansowymi – obawy przed ujawnieniem luk
kompetencyjnych pracowników jednostek edukacyjnych. Nowe technologie nie kojarzą się z podniesieniem
jakości pracy i kształcenia, ale dodatkowymi obowiązkami i koniecznością podnoszenia kwalifikacji
pracowników. Badane jednostki edukacyjnie nie dostrzegają aktywnej roli samorządów lokalnych jako
partnerów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań ICT. Z badania wynika, że sposobem na niwelowanie luki
kompetencyjnej pracowników tych jednostek powinno być wdrażanie rozwiązań bezpośrednio podnoszących
jakość pracy i kształcenia.

2.6. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WDRAŻANIEM

REGIONALNEJ

STRATEGII

INNOWACJI

Z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wynika, iż przebieg realizacji podejmowanych działań w zakresie
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego wymaga udoskonaleń. Brakuje spójności w
podejmowanych działaniach. Realizację utrudniają procedury, brak kreatywnego nastawienia urzędników,
oraz brak liderów pośredniczących pomiędzy władzami województwa a grupą osób zaangażowanych do
działań w ramach RSI. Działanie te nie przyniosły jak dotąd spodziewanych korzyści gospodarczych. Nie

8

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

przyczyniły się m.in. do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednakże, miały pozytywny wpływ na
podniesienie świadomości władz i urzędników na temat innowacyjności i wpływu innowacji na rozwój
gospodarki województwa łódzkiego. Zdaniem badanych, działania, które miałyby pomóc w rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze ICT powinny zacząć się od edukacji i administracji.
Z badań wynika, iż łódzki sektor B+R nie jest w stanie przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Jako główną przyczynę wskazuje się brak zorientowania sektora B+R na komercjalizację wyników badań i
współpracę z przedsiębiorcami.
Współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a łódzkim sektorem B+R i instytucjami pośredniczącymi utrudnia brak
środków finansowych, bariery ze strony przedsiębiorców w podejmowaniu wspólnych działań, nieumiejętność
komercjalizacji wyników badań oraz brak przepływu informacji na temat możliwości współpracy.
Stwierdzono, że administracja publiczna nie jest otwarta na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ICT.
Problemem są: opory pracowników na poziomie mentalnym, brak środków finansowych, jak i przeszkody
proceduralne.
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3. GOSPODARSTWA DOMOWE
3.1. METODOLOGIA I ZAŁOŻENIA BADANIA
Badanie zostało zrealizowane od 20 marca do 22 kwietnia 2010 roku. Przeprowadzono je na reprezentatywnej
próbie 800 mieszkańców powyżej 15 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie. Wielkość próby
obarczona jest maksymalnie czteroprocentowym błędem statystycznym przy 95% poziomie ufności. Oznacza
to, iż w 95 przypadkach na 100 wyniki w badanej populacji wahają się w granicach +/- 4,0%.
3.1.1. Uzasadnienie wyboru metody i techniki badawczej

Badanie odbyło się z zastosowaniem metody wywiadów indywidualnych (face to face) oraz zostało wsparte
techniką PAPI (pen and paper interview). PAPI, jest to najbardziej tradycyjna technika używana przy realizacji
badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu bezpośrednich wywiadów z respondentami z
wykorzystaniem papierowej ankiety/kwestionariusza.
3.1.2. Obszary badawcze

1.

Wykorzystanie i używanie rozwiązań teleinformatycznych w gospodarstwach domowych

2.

Umiejętności i kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego

3.

Bariery które wstrzymują mieszkańców przed korzystaniem z ICT

4.

Luki kompetencyjne oraz obszary wymagające wsparcia

5.

Style życia i kapitał społeczny

3.2. REZULTATY BADANIA
Rozwiązania teleinformatyczne z każdym rokiem znajdują szersze zastosowanie nie tylko w sektorze
publicznym, ale również rozpowszechniają się w rozmaitych dziedzinach życia społecznego. Badania dobitnie
wskazują na silną korelację między wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań
teleinformatycznych a poprawą jakości życia obywateli. Korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie ICT ujawnia
się w wielu sferach życia, między innymi, w takich jak edukacja (zarówno instytucjonalna, jak i pozaszkolna),
służba zdrowia czy komunikacja społeczna. ICT jest niewątpliwie istotnym wsparciem w procesie rozwijania
przedsiębiorczości, poszukiwania pracy, budowania społeczeństwa informacyjnego i umacniania się kapitału
społecznego. Ograniczenie bądź brak dostępu do rozwiązań teleinformatycznych z całą pewnością będzie
stanowić istotny element zróżnicowania pomiędzy ogółem mieszkańców województwa łódzkiego a grupami
społecznymi mającymi trudności w podejmowaniu wyzwań związanych z rozwojem technologii. Z roku na rok
przyśpieszenie rozwoju i postęp technologiczny w województwie pogłębia to zróżnicowanie i marginalizuje
środowiska społeczne pozbawione dostępu do rozwiązań teleinformatycznych i pełne obaw przed ich
stosowaniem. Powoduje to poszerzanie się przepaści kompetencyjnej i wyłączenie całych grup mieszkańców ze
społeczeństwa informacyjnego. Temu niekorzystnemu zjawisku przypisano nazwę wykluczenia cyfrowego.
3.2.1. Zjawisko wykluczenia cyfrowego

Zjawisko to (digital exclusion) tłumaczone jest systemowymi nierównościami w dostępie i korzystaniu z
urządzeń takich jak komputery czy Internet pomiędzy jednostkami i grupami o różnym statusie społeczno-

10

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

ekonomicznym, na różnych etapach życia, w rozróżnieniu ze względu na płeć, obszary (miejskie i wiejskie) oraz
regiony zamieszkania. Dodatkowo w Europie, a w szczególności w polityce Unii Europejskiej, stosuje się głównie
pojęcie e-Integracji (e-Inclusion). Mówi ono o tworzeniu cyfrowej spójności (digital cohesion) dzięki korzyściom
wynikającym z używania Internetu i nowoczesnych technologii w każdej warstwie społeczeństwa. Istotą tej
definicji jest wskazanie, że wykluczenie cyfrowe jest nie tylko zróżnicowaniem społecznym powodowanym
nierównościami w dostępie, umiejętnościach i sposobach wykorzystania ICT, ale przede wszystkim, jest
zróżnicowaniem, które prowadzi do społecznego i ekonomicznego wykluczenia.
3.2.2. Posiadanie i korzystanie z urządzeń ICT

Na początku badania zostały zdiagnozowane podstawowe wymiary związane z posiadaniem i używaniem
rozwiązań ICT w gospodarstwach domowych. Już ponad 90% gospodarstw domowych w województwie
łódzkim posiada telefony komórkowe. Jedynie nieco ponad połowa badanej populacji ma w swoim domu
telefon stacjonarny. Nasycenie komputerami stacjonarnymi wśród mieszkańców województwa łódzkiego
sięga 64%. Co czwarte badane gospodarstwo zadeklarowało posiadanie komputera przenośnego. Jeśli chodzi
o częstość korzystania z tych urządzeń, to niemal codziennie wykorzystuje się telefon komórkowy, jak i
komputer stacjonarny, natomiast spada regularność używania telefonii stacjonarnej (3,7 razy w ciągu tygodnia).
Tabela 1. Posiadane urządzenia ICT w gospodarstwie domowym (n=800)
W proc.

Częstotliwość użycia
w tygodniu

Telefon komórkowy

90%

6,3

Stacjonarny komputer typu PC

64%

5,5

Telefon stacjonarny

55%

3,7

Komputer przenośny typu laptop

26%

5,0

Palmtop

1%

Zbyt mała próba

Rozpatrując zmienne socjo-demograficzne widać, iż telefony komórkowe częściej posiadają mieszkańcy
większych miast, rzadziej zaś osoby z wykształceniem podstawowym. Penetracja telefonów komórkowych
spada wśród osób starszych powyżej 60-go roku życia. Zaskakuje dużo rzadsze posiadanie i korzystanie z
komputerów stacjonarnych przez mieszkańców Łodzi (57%), w porównaniu z osobami rezydującymi w
miastach od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (71%). W przypadku komputerów stacjonarnych, ich posiadanie
również zależne jest od wieku i zaczyna znacząco spadać wśród osób po 60-tym roku życia. Istotną zmienną
wpływającą na posiadanie i korzystanie z urządzeń ICT jest również status zawodowy. Osoby pracujące znacznie
częściej mają w gospodarstwie domowym komputer, telefon komórkowy, laptop. Z drugiej strony niepracujący
częściej posiadają telefon stacjonarny, rzadziej natomiast komórkowy.
Tabela 2. Posiadanie urządzeń ICT w rozbiciu na zmienne socjo-demograficzne (w proc.) n=800
Posiadanie
Telefon
stacjonarny

64%

55%

64%

59%

91%

64%

wieś

85%

miasto do 20
tys.

95%

Płeć

Klasa
miejscowości
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Ogółem

90%

Mężczyzna

89%

Kobieta

Korzystanie
Komputer
przenośny
typu laptop

Cała populacja

Telefon
komórkowy

Stacjonarny
komputer
typu PC

Telefon
komórkowy

Stacjonarny
komputer
typu PC

Telefon
stacjonarny

Komputer
przenośny
typu laptop

26%

88%

50%

54%

22%

28%

88%

52%

59%

24%

51%

25%

89%

48%

50%

21%

65%

58%

23%

83%

41%

58%

18%

61%

58%

38%

93%

50%

56%

34%
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Posiadanie
Telefon
komórkowy

Stacjonarny
komputer
typu PC

miasto 20-100
tys.

90%

miasto pow.
500 tys.

Korzystanie

Telefon
stacjonarny

Komputer
przenośny
typu laptop

Telefon
komórkowy

Stacjonarny
komputer
typu PC

Telefon
stacjonarny

Komputer
przenośny
typu laptop

71%

52%

19%

89%

62%

51%

17%

95%

57%

52%

33%

93%

49%

53%

29%

podstawowe

78%

60%

61%

21%

75%

37%

62%

17%

zawodowe

90%

55%

46%

14%

88%

35%

46%

11%

średnie lub
policealne

94%

68%

56%

29%

92%

58%

55%

24%

licencjat lub
wyższe

98%

75%

59%

48%

97%

72%

57%

46%

15-19

95%

86%

72%

37%

95%

83%

72%

37%

20-29

100%

69%

38%

38%

100%

66%

35%

34%

30-39

100%

81%

41%

35%

100%

76%

39%

33%

40-49

100%

76%

47%

25%

99%

58%

48%

20%

50-59

93%

59%

60%

19%

88%

33%

60%

14%

60-69

76%

48%

68%

12%

72%

19%

71%

9%

70 i więcej

53%

20%

80%

14%

43%

2%

84%

7%

tak

98%

74%

48%

33%

97%

64%

47%

28%

nie

83%

55%

61%

20%

80%

36%

61%

17%

Kadra
zarządzająca i
managerowie

97%

56%

63%

58%

97%

48%

66%

60%

specjaliści o
wysokich
kwalifikacjach

96%

66%

63%

49%

93%

63%

63%

42%

pracownicy
umysłowi

92%

70%

52%

29%

88%

61%

50%

25%

pracownicy
handlu i usług

93%

54%

48%

22%

93%

38%

46%

19%

brygadziści i
nadzorcy

84%

55%

44%

32%

84%

39%

44%

18%

robotnicy i
rolnicy

88%

59%

44%

13%

86%

40%

44%

9%

Wykształcenie

Wiek

Czy pracuje
zawodowo

Rodzaj
wykonywanej
pracy i
stanowisko

3.2.2. KORZYSTAJĄCY I NIE KORZYSTAJĄCY Z INTERNETU - PORÓWNANIE
Na wstępie, na potrzeby dalszych analiz zinterpretujmy, rozróżnimy i opiszemy dwie kluczowe grupy, którymi
będziemy posługiwać się do charakterystyki wykluczenia cyfrowego: korzystających i nie korzystających z
Internetu. Za nie korzystających będziemy uważali tych, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie używali
Internetu. Korzystającymi będą ci, którzy łączyli się z Internetem w okresie do 3 miesięcy wstecz od
momentu realizacji badania, przynajmniej w jednym z sześciu miejsc ujętych w kwestionariuszu: w domu, w
pracy, u znajomych/rodziny, w szkole/uczelni, w innych miejscach dostępu (biblioteki, kafejki internetowe) lub
w pozostałych miejscach.
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Rysunek 1.Korzystający i nie korzystający z Internetu w województwie łódzkim (w proc.); n=800

Korzystający; 54,50%

Nie korzystający; 45,50%

Z badania wynika, że już ponad połowa populacji województwa łódzkiego korzysta z Internetu (54,5%).
Kolejny wykres prezentuje regularność, czyli jak często i gdzie badani łączą się z siecią.
Tabela 3. Częstość korzystania z Internetu w poszczególnych miejscach (w proc.) n=489

W domu

W pracy

U znajomych/rodziny

W
szkole/na
uczelni

W innych
publicznych
miejscach
dostępu
(biblioteki,
kafejki
internetowe)

Przynajmniej raz dziennie

39,8%

11,9%

0,9%

1,2%

0,2%

0,2%

Przynajmniej raz w tygodniu, ale nie codziennie

9,4%

2,9%

3,0%

2,4%

0,8%

0,5%

Przynajmniej raz w miesiącu, ale nie co tydzień

1,3%

0,8%

3,8%

1,6%

1,5%

0,3%

Rzadziej niż raz w miesiącu

0,7%

0,8%

4,3%

1,5%

1,4%

2,4%

Nigdy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy

48,5%

81,7%

86,2%

91,6%

94,6%

95,2%

Nie korzysta

0,3%

1,9%

1,8%

1,7%

1,5%

1,4%

W innych
miejscach

Ponad ¾ osób zdefiniowanych jako użytkownicy, codziennie korzysta z Internetu w domu, a ponad 90% czyni to
przynajmniej raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane miejsca, jedynie 6% korzystających z
Internetu robi to rzadziej niż raz w tygodniu. Ponadto, inne miejsca poza domem i pracą nie odgrywają
znaczącej roli. Zatem oba te punkty dostępowe (dom i praca) w zupełności zaspokajają potrzeby
użytkowników, jeśli chodzi o nasycenie i regularność korzystania. Pozostałe miejsca stanowią uzupełnienie
codziennego kontaktu z Internetem w domu lub pracy. Nasuwa się zatem bardzo prosty, ale niezwykle istotny
wniosek: jeśli osoba zostaje użytkownikiem Internetu, kontakt z nim staje się bardzo regularny (przynajmniej
raz w tygodniu, ale nie codziennie dla 77% użytkowników).
Tabela 4. Rodzaj posiadanego łącza internetowego, n=489

miasto 20-100
tys.

miasto pow.
500 tys.
(Łódż)

Ogółem

wieś

miasto do 20
tys.

Stałe łącze poprzez dostawców telewizji
kablowej
Stałe łącze u operatora w telefonii stacjonarnej
(Neostrada)

31%

0%

25%

41%

54%

22%

35%

25%

14%

16%

Stałe łącze u operatora w telefonii stacjonarnej
(Netia, Dialog itp:)

15%

17%

10%

15%

13%

Dostęp radiowy

9%

24%

7%

3%

0%

Stały dostęp przez sieć komórkową
Inne stałe łącze (sieć osiedlowa, łącze lokalnego
dostawcy, łącze współdzielone sąsiedzkie)
Nie wiem\trudno powiedzieć

8%

8%

7%

8%

9%

8%

2%

25%

14%

4%

5%

9%

5%

1%

3%
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Inne

3%

5%

0%

2%

3%

Dostęp wdzwaniany (nie można jednocześnie
rozmawiać przez telefon i korzystać z Internetu)
Dostęp do Internetu przez telefon komórkowy
(modem w komórce)

1%

1%

1%

2%

0%

1%

1%

6%

0%

0%

Jeśli chodzi o sposób uzyskiwania połączenia z Internetem, najwięcej osób w województwie korzysta z
dostawców telewizji kablowej (31%), choć takie rozwiązanie wykorzystuje się jedynie w miastach. Drugim
najpopularniejszym źródłem jest stałe łącze typu Neostrada, a trzecim inny operator telefonii stacjonarnej. Na
terenach wiejskich co 4 osoba uzyskuje połączenie z Internetem drogą radiową. Jedynie 1% mieszkańców
województwa łódzkiego posiada dostęp wdzwaniany.
Tabela 5. Szybkość łącza internetowego (w proc.); n=489
Ogółem

wieś

miasto do 20
tys.

miasto 20-100
tys.

miasto pow. 500
tys.

128 Kb\s

1%

3%

0%

2%

0%

256 Kb\s

3%

3%

0%

5%

4%

320 Kb\s

1%

2%

2%

0%

1%

512 Kb\s

16%

20%

14%

9%

20%

1 Mb\s

35%

36%

49%

40%

27%

2 Mb\s

15%

7%

5%

27%

14%

6 Mb\s

4%

2%

7%

5%

6%

wyższa niż 6
mb\s

1%

0%

0%

2%

3%

Trudno
powiedzieć

22%

28%

22%

12%

25%

Choć co czwarty mieszkaniec województwa łódzkiego nie potrafi powiedzieć, jaki typ łącza posiada, to
jednoznacznie wynika, że najczęściej wymienianą szybkością jest 1Mb\s (co 3 osoba). Natomiast co 5-te
gospodarstwo domowe z dostępem do Internetu ma tzw. Internet szerokopasmowy (2 Mb/s i 6 lub więcej
Mb/s). Interesującym spostrzeżeniem jest fakt, że w miastach od 20 do 100 tys. zdecydowanie częściej
występuje Internet z szybkością 2MB/s, jednak jak pokaże dalsza część raportu, kwestia szybkości łącza nie jest
sprawą kluczową i tworzącą barierę w korzystaniu z Internetu.
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Tabela 6. Kiedy respondent rozpoczął korzystać z Internetu (w proc.); n=489

Płeć

Rodzaj miejsca zamieszkania

Wykształcenie

Wiek

Ogółem

wieś

miasto do 20 tys.

miasto 20-100 tys.

miasto pow. 500 tys.

Mężczyzna

Kobieta

podstawowe

zawodowe

średnie lub policealne

licencjat lub wyższe

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Powyżej 65

Mniej niż 6
miesięcy temu

2%

0%

6%

2%

1%

2%

1%

0%

7%

1%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

3%

0%

6-12 miesięcy
temu

4%

5%

2%

4%

5%

6%

3%

6%

2%

4%

5%

0%

5%

3%

0%

10%

5%

13%

1-3 lata temu

34%

43% 30% 36% 24% 33% 34% 45% 53% 35% 12% 43% 24% 29% 40% 37% 53% 53%

4-6 lat temu

42%

43% 41% 39% 45% 41% 43% 41% 34% 42% 46% 44% 50% 37% 46% 37% 27% 30%

7 lat temu i więcej

19%

10% 21% 18% 26% 18% 20%

8%

5%

18% 38% 13% 21% 26% 14% 16% 13%

4%

Jeśli chodzi o czas korzystania, to przeważająca liczba mieszkańców województwa używająca Internet czyni to
od ponad 4 lata temu, a co piąty użytkownik - od ponad 7 lat. Z zestawienia wynika, że w ostatnim roku
przybyło 3% użytkowników w odniesieniu do całej populacji województwa. Przyrost osób korzystających z
Internetu jest więc bardzo umiarkowany. Rozpatrując zmienne demograficzne wyraźnie widać, że najszybszy
przyrost wykazują grupy najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe tj. osoby powyżej 50 roku życia, jak i
mniej wyedukowane. Wśród użytkowników najdłużej korzystających z Internetu (ludzie młodzi, aktywni
zawodowo, lepiej wykształceni) nasycenie Internetem jest bardzo wysokie. Pozytywnie należy rozpatrywać
duży przyrost używania Internetu wśród osób najstarszych, choć - jak pokazuje badanie - i tak stanowią one
znikomy udział w całej grupie użytkowników Internetu w województwie łódzkim .
Tabela 7. Czas poświęcany na korzystanie z Internetu (w proc.); n=414

Płeć

Rodzaj miejsca zamieszkania

Wykształcenie

Wiek

Ogółem

wieś

miasto do 20 tys.

miasto 20-100 tys.

miasto pow. 500 tys.

Mężczyzna

Kobieta

podstawowe

zawodowe

licencjat lub wyższe
średnie lub
policealne

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Powyżej 65

Tygodniowo 15

11

14

15

19

19

10

14

18

20

18

13

12

14

12

5

5

3

Dziennie 2,2 1,5

2

2,2 2,7 2,7 1,5

2

2,5

2,8

2,6

1,8

1,7

2

1,7

0,8

0,7

0,4

Uśredniając, użytkownicy Internetu w województwie łódzkim spędzają w sieci ponad dwie godziny dziennie.
Jednak patrząc na poszczególne grupy i zmienne demograficzne widać, iż wraz z wiekiem ewidentnie spada
częstotliwość kontaktu z tym medium. Najwięcej czasu poświęcają na Internet osoby młode, z obszarów
miejskich.
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Zmiennymi, które istotnie różnicują stopień używania Internetu są wiek, wykształcenie, status zawodowy i
charakter wykonywanej pracy, zarobki, klasa miejscowości oraz to czy w gospodarstwie domowym znajdują się
osoby w wieku szkolnym tj. poniżej 25 roku życia.
Używanie spada diametralnie wraz z wiekiem badanych mieszkańców województwa łódzkiego. Ponad
połowa osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu, a wśród osób jeszcze starszych (powyżej 60-go
roku życia) odsetek ten sięga już 80%. Kolejną istotną zmienną wpływającą na używanie Internetu jest
wykształcenie. Blisko 90% osób z najwyższym stopniem edukacji korzysta z sieci, natomiast jednostki z edukacją
podstawową (z wyłączeniem osób uczących się) i zawodową czynią to zdecydowanie rzadziej i blisko 70% z nich
nie używa Internetu. Nauka wymusza w dzisiejszych czasach korzystanie z nowoczesnych technologii, jakimi są
komputery i Internet
Potwierdza to kolejna zmienna - obecność dzieci w wieku szkolnym w gospodarstwie domowym. Wynika z niej,
że uczniowie aktywizują domowników i odsetek osób nie korzystających z Internetu jest tam o połowę
mniejszy i sięga 30% w porównaniu z gospodarstwami domowymi bez młodzieży w wielu szkolnym (blisko
70% nie korzystających). Jedynie 2% uczniów nie używa Internetu. Udowadnia to, że problem niedostępności
Internetu praktycznie nie dotyczy osób kształcących się, ale dotyka tych, którzy są w wieku emerytalnym, bądź
pozostają na rencie, (ponad 80% to nie korzystający z Internetu). Znaczenie ma też klasa miejscowości oraz
subregion. W przypadku obszarów wiejskich odsetek nie używających Internetu jest największy i sięga 60%.
Niewiele mniej bo 58% nie użytkowników zamieszkuje subregion piotrkowski. Jest to kolosalna różnica w
porównaniu z subregionem łódzkim, gdzie osób nie korzystających z Internetu jest o 20% mniej. Korzystanie z
Internetu warunkuje finalnie wysokość zarobków, osoby z dochodami poniżej 1000 zł netto pozostają grubą
najbardziej bierną wobec używania Internetu. Co 3 osoba z najniższymi zarobkami nie korzysta z sieci. Należy
jednak pamiętać, że bycie nie użytkownikiem wcale nie musi wynikać z ograniczeń sprzętowych, lub braku
możliwości korzystania z sieci, co udowodni dalsza część raportu.
Tabela 8. Charakterystyka socjo-demograficzna nie korzystających z Internetu (w proc.); n=800
Zmienne socjo-demograficzne
łódzki

62%

38%

sieradzki

47%

53%

skierniewicki

56%

44%

piotrkowski

42%

58%

Mężczyzna

58%

42%

Kobieta

51%

49%

15-24

93%

7%

25-34

74%

26%

35-44

79%

21%

45-54

46%

54%

55-60

35%

65%

61-65

20%

80%

powyżej 65

7%

93%

podstawowe

36%

64%

zawodowe

34%

66%

średnie lub policealne

68%

32%

licencjat lub wyższe

87%

13%

Subregiony

Płeć

Wiek

Wykształcenie
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Zatrudnienie

Charakter pracy i zajmowane stanowisko

Czy w gospodarstwie domowym są dzieci w wieku
szkolnym (do 25 roku życia)

Zarobki netto

Klasa miejscowości

Pracownik najemny

74%

26%

Przedsiębiorca

88%

12%

Rolnik

33%

67%

Uczeń, student

98%

2%

Bezrobotny

49%

51%

Emeryt

15%

85%

Rencista

15%

85%

Prowadzący gospodarstwo domowe

39%

61%

Kadra zarządzająca i menedżerowie

70%

30%

Specjaliści o wysokich kwalifikacjach

82%

18%

Pracownik umysłowy

74%

26%

Pracownik handlu i usług

43%

57%

robotnicy i rolnicy

36%

64%

Tak

70%

30%

Nie

33%

67%

do 1099 zł

25%

75%

od 1100 do 1999 zł

50%

50%

od 2000 do 2999 zł

70%

30%

3000 zł i więcej

96%

4%

wieś

41%

59%

miasto do 20 tys.

58%

42%

miasto 20-100 tys.

61%

39%

miasto pow. 500 tys.

63%

37%

3.2.3. Style życia – porównanie behawioralne korzystających i niekorzystających z Internetu

Aby trafniej oraz pełniej scharakteryzować osoby bardziej narażone na wykluczenie, zbadaliśmy ich style życia
czyli ogół motywów, cech, zainteresowań, wartości, zachowań, sposobu postrzegania świata i reagowania na
niego. Celem było zdiagnozowanie, czy osoby nie używające Internetu różnią się co do sposobu prowadzenia
aktywności życiowej od osób korzystających z tego medium oraz czy nie korzystanie z Internetu przekłada się
także na ograniczenie więzi społecznych w realnym świecie.
Na wstępie badani oceniali, na ile zgadzają się z poszczególnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do rozmaitych
aspektów życia. Swoje preferencje wyrażali na 5-cio stopniowej skali, gdzie 5 oznaczało, że całkowicie zgadzają
się z poglądem, a 1, że w zupełności nie odpowiada im przedłożona opinia.
Następnie z wykorzystaniem analizy czynnikowej, stwierdzenia zostały zredukowane do 5 czynników, które
porównaliśmy ze sobą w rozbiciu na dwie grupy: użytkowników oraz nie użytkowników Internetu. Wyróżnione
czynniki to:
1.

Aktywność (AKT), wiara we własne możliwości, prospołeczność: to grupa osób, którzy żyją w ciągłym
pośpiechu, prowadzą intensywny tryb życia, oraz lubią przebywać wśród ludzi

2.

Wierność zasadom (WZ): tradycjonaliści, mniej nowocześni, bardziej religijni, wierni ideom
uznawanym od lat
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3.

Domownicy (DOM): osoby dla których jedyną rozrywką jest telewizja, z natury wolące wydawać
pieniądze niż zarabiać, bazujące w decyzjach na swojej intuicji.

4.

Zorientowani na rodzinę lecz aktywni zawodowo (ZAW): osoby, dla których rodzina jest
najważniejsza, ale uważający że można godzić pracę z byciem dobrym rodzicem, przedkładający
własny spokój nad pogoń za pieniędzmi.

5.

Społeczni ekolodzy (EKO): to osoby, które uważają, że świat zmienia się za szybko, przekonani są o
konieczności ograniczenia rozwoju przemysłu, a ponadto posiadają wysoki stopień kapitału
społecznego, twierdzą, że większość ludzi jest godna zaufania i uczciwa

Tabela 9. Charakterystyka korzystających i niekorzystających z Internetu za pomocą analizy czynnikowej (wsp. kor.; tylko różnica
przeciętnego natężenia czynników w polach pogrubionych jest istotna statystycznie); n=800
Czynnik
AKT

WZ

DOM

ZAW

EKO

Nieużytkownik

-0,56

0,4

0,15

-0,02

-0,07

Użytkownik

0,46

-0,33

-0,12

0,01

0,06

Okazuje się, że osoby nie korzystające z Internetu są to częściej osoby tradycyjne, zamknięte na nowoczesność,
dla których jednym z głównych źródeł rozrywki pozostaje telewizja. Ponadto nie są to ludzie zorientowani na
osiągnięcia zawodowe, pozostają mniej towarzyscy, nie zależy im na przebywaniu wśród innych ludzi.
Kolejnym ważnym wymiarem różnicującym użytkowników Internetu od osób nie korzystających z tego medium
jest ogólne zadowolenie z poszczególnych aspektów życia. Dane udowadniają, że korzystający w znacznie
większym stopniu są usatysfakcjonowani ze swego zdrowia, kontaktów towarzyskich z innymi osobami
(znajomymi, rodziną), poziomu wykształcenia. Potwierdza to także częstotliwość utrzymywania relacji
towarzyskich, rodzinnych i zawodowych z różnymi ludźmi przez korzystających i nie korzystających z
Internetu.
Tabela 10. Ogólne zadowolenie z… (Skala od 1 do 5, gdzie 5- bardzo zadowolony, 1 – zupełnie niezadowolony) (w proc. i śr.); n=800
Średnie wyniki

Bardzo i raczej zadowoleni (w proc.)

Korzystający

Nie korzystający

Korzystający

Nie korzystający

… ze swojego zdrowia

4,03

3,07

83%+

47%-

… z kontaktów rodzinnych

4,33

4,13

91%+

84%-

… z kontaktów towarzyskich

4,26

3,76

87%+

64%-

… z relacji ze współpracownikami

4,09

3,62

64%+

31%-

… z poziomu swojego wykształcenia

3,98

3,37

79%+

53%-

… z relacji z sąsiadami

4,00

3,97

74%

78%

Niekorzystający z Internetu rzadziej uczestniczą w spotkaniach publicznych, jak również mniej regularnie
spotykają się ze znajomymi.
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Tabela 11. Częstotliwość kontaktów z innymi ludźmi (średnia);n=800
Ilość kontaktów w tygodniu
Korzystający

Nie korzystający

spotkania publiczne

0,9

0,4

spotkania ze znajomymi

2,1

1,3

spotkania z sąsiadami

3,1

3,2

spotkania z daleką rodziną

0,6

0,5

spotkania z bliską rodziną

2,3

2,3

Ostatnią kwestią różnicującą obie grupy jest ich aktywność pod kątem częstotliwości wykonywania rozmaitych
czynności.
Przy użyciu analizy czynnikowej zredukowaliśmy listę takich aktywności do 4 wymiarów
Aktywność rozrywkowa (ROZ): uczęszczanie do pubów, restauracji, kin, ale także intensywnie

1.

korzystanie z Internetu i komputerów
2.

Aktywność sportowa i ruchowa (SPO)

3.

Aktywność umysłowa, kulturalna (KUL): czytanie książek, spacerowanie, odwiedzanie miejsc
kultury wysokiej (teatr, opera)
Słuchanie muzyki i stronienie od telewizji (MUZ)

4.

Tabela 12. Charakterystyka korzystających i niekorzystających z Internetu za pomocą czynników różnych form aktywności (wsp. kor.);
n=800;
Czynnik
ROZ

SPO

KUL

MUZ

Nie korzystający

-0,80

-0,18

-0,07

-0,16

Korzystający

0,67

0,15

0,06

0,14

Z analizy wynika, że nie korzystający z Internetu wykazują znacznie mniejszą aktywność w odniesieniu do
wszystkich zdefiniowanych wymiarów. Świadczy to o tym, że wraz ze zwiększeniem ryzyka wykluczenia
cyfrowego postępuje także bierność w korzystaniu z kultury, aktywności sportowej oraz rozrywkowej.
Reasumując, jednoznacznie potwierdza się, że nie korzystający z Internetu są dużo bardziej wycofani z życia
społecznego, a ponadto wykazują mniejszy stopień zadowolenia z kontaktów z innymi ludźmi, a także
rzadziej w nich uczestniczą. Następnie, owa absencja społeczna przekłada się na brak zainteresowania
jakąkolwiek formą aktywności. Prowadzi to do wniosku, że występuje współzależność między byciem biernym
i wycofanym z życia społecznego a narażeniem na wykluczenie cyfrowe.
3.2.4. Czynniki cyfrowego wykluczenia

W wyniku spontanicznych wypowiedzi respondentów z grupy nie korzystających na temat powodów braku
Internetu w gospodarstwie domowym, zdołaliśmy rozróżnić kilka istotnych czynników, które będą
determinowały stopień wykluczenia cyfrowego badanych. Są to:
1.
2.

Czynniki sprzętowe
Czynniki motywacyjne
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3.

Czynniki kompetencyjne i umiejętnościowe

Rysunek 2. Powody braku dostępu do Internetu (w proc. całej populacji) (n=313);

Nie potrzebuję\Internet nie jest mi potrzebny

55%

Nie posiadam komputera

46%

Brak mi umiejętności

26%

Koszty sprzętu są zbyt wysokie

19%

Koszty dostępu są zbyt wysokie

19%

Korzystam z Internetu gdzie indziej

7%

Nie wiem\ trudno powiedzieć
Względy prywatności\bezpieczeństwa

3%
0%

Inne

6%

Wyniki pokazują, że ponad połowa populacji (55%), nie posiada Internetu w domu, nie potrzebuje go i twierdzi,
że nie jest on do niczego potrzebny. Drugim równie istotnym powodem jest brak komputera (46%). Co czwarta
osoba deklaruje, że nie ma wystarczających umiejętności, natomiast, co piąty badany stwierdził, że zarówno
koszty sprzętu jak i Internetu są zbyt wysokie. Okazuje się zatem, że to nie aspekty finansowe są głównym
czynnikiem nieposiadania sprzętu ICT, nie występuje bowiem żadne zróżnicowanie w posiadaniu komputera
wśród gospodarstw zamożniejszych i tych o najniższych dochodach, jak i tych z terenów wiejskich i miejskich
(wyjątkiem są miasta 20-100 tys.). Znacznie bardziej istotna i determinująca niechęć mieszkańców
województwa do korzystania z Internetu, okazuje się zwykła niewiedza i bierność. Wynika zatem, iż twarde
bariery (infrastrukturalne, bądź finansowe) są coraz mniej znaczące, natomiast w odniesieniu do
upowszechnienia się technologii ICT rosną w siłę bariery miękkie – przede wszystkim mentalne i
kompetencyjne.
3.2.4.1. Czynniki sprzętowe

Skoncentrujmy się teraz na kwestii rozróżnienia grup, które nie chcą korzystać z ICT bo nie czują potrzeby oraz
tych, które chcą, lecz nie mają jak (czynniki sprzętowe). Aby to uczynić, należy rozpatrzyć, jak się ma posiadanie
urządzeń ICT w gospodarstwie domowym do ich rzeczywistego użytkowania. Po wtóre, trzeba zdiagnozować,
jaki jest odsetek osób korzystających z urządzeń ICT, lecz nie posiadających ich w swoim gospodarstwie
domowym.
Zestawiając dostęp do Internetu z jego użytkowaniem, okazuje się, że jedynie 6% internautów nie posiada go w
swoim gospodarstwie domowym, co stanowi 3% całej populacji województwa łódzkiego. Wynika z tego
jednoznacznie, że zdecydowana większość użytkowników (94%) jest w stanie łączyć się z Internetem z domu,
zatem kwestia dostępu czy sprzętu jest tu sprawą marginalną. Dużo bardziej istotnym zagadnieniem wydaje
się fakt, że blisko ¼ nie korzystających, pomimo możliwości nie chce korzystać z Internetu.
Tabela 13. Posiadanie dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym a korzystanie (w proc.); n=800
Korzystanie
Tak

Nie

Tak

51%

10%

Nie

3%

36%

Dostęp
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Rysunek 3. Posiadanie urządzeń ICT i korzystanie z nich (w proc.); n=800

90% 88%

64%
50%

55% 54%

51%
41%
26%

22%

1%
Telefon komórkowy

Stacjonarny
Telefon stacjonarny
komputer typu PC
posiada

Internet

Komputer przenośny
typu laptop

1%

Palmtop
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Jak wykazało badanie, w przypadku komputera stacjonarnego, jak również Internetu, występuje największe
rozwarstwienie pomiędzy posiadaniem i używaniem. 64% badanych deklaruje, że w ich gospodarstwie
domowym znajduje się komputer stacjonarny, jednak korzysta z niego o 14% mniej osób, tj. połowa populacji.
Podobnie wygląda użytkowanie Internetu, gdzie 51% osób posiada go w gospodarstwie domowym, ale jedynie
41% z niego korzysta. Wynika z tego, po raz kolejny, że bariery sprzętowe nie są najistotniejszą zmienną
warunkującą cyfrowe wykluczenie. Dużo bardziej istotne okazują się czynniki motywacyjne związane z
aspektami mentalnymi.
3.2.4.2 Czynniki motywacyje

Aby zbadać, co wpływa na fakt, że tak znaczna część osób nie chce korzystać z Internetu, zadaliśmy badanym
pytanie związane bezpośrednio z postrzeganiem tego medium. Respondenci zostali poproszeni, o ocenę
Internetu pod kątem różnych aspektów. Preferencje były wyrażane na pięciopunktowej skali, gdzie 5 oznaczało,
że respondent zdecydowanie zgadzał się z opinią, a 1, iż zdecydowanie się nie zgadzał. Poniższa tabela zawiera
zestawienie średnich ocen dla użytkowników oraz nie korzystających z Internetu.
Analizując postrzeganie Internetu w obydwu grupach okazuje się, że w każdym przypadku występują istotne
różnice. Nie korzystający mocno akcentują aspekt zaawansowanych umiejętności niezbędnych do posługiwania
się Internetem (średnia 3,72 vs 2,41 użytkowników). Jeszcze w większym stopniu podzielają opinię, że Internet
zabiera mnóstwo czasu (średnia 4,01). Ważnym wynikiem jest ocena trudności uzyskania podłączenia do
Internetu. Średni rezultat wśród nie użytkowników wyniósł 2,89, co pokazuje, że duża frakcja nie
korzystających z Internetu marginalizuje utrudnienia techniczne i infrastrukturalne uznając je za mało istotny
powód nie korzystania z Internetu.
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Tabela 14. Opinie na temat Internetu wśród korzystających i nie korzystających z sieci (średnia ocena; skala od 1-5); n=800
Nie korzystający

Korzystający

Internet zabiera mnóstwo czasu

4,01

3,83

Internet wymaga zaawansowanych umiejętności

3,72

2,41

Internet jest drogi

3,70

2,94

Internet nie jest dla mnie

3,68

1,71

W Internecie nie ma niczego ciekawego

2,98

1,86

Nie jest łatwo uzyskać dostęp do internetu

2,89

1,97

Niezwykle istotne staje się, zatem, aby aktywizować te jednostki i przeciwdziałać ich pogłębiającemu się
wykluczeniu w sposób przemyślany i punktowy, eliminując bariery miękkie. Rozwiązaniem nie jest bowiem
jedynie dostarczanie sprzętu i łączy. Jak pokazują wyniki, to nie braki infrastrukturalne są główną barierą i
kluczowym powodem niestosowania nowych technologii w gospodarstwach domowych. Problemem okazuje
się brak motywacji i kompetencji.
Uzupełniając temat związany z cyfrowym wykluczeniem w odniesieniu do czynników motywacyjnych,
chcieliśmy zdiagnozować, jak silny jest dysonans pomiędzy brakiem umiejętności korzystania z Internetu a
oceną możliwości, jakie on ze sobą niesie oraz jego istotność w utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.
Dodatkowo kwestią było zdiagnozowanie, do czego służy Internet użytkownikom, oraz czy osoby nie
korzystające z Internetu pomimo braku kompetencji, świadome są możliwości jego zastosowania. W tym celu
zostało postawione badanym pytanie, co stałoby się, gdyby w Polsce zabrakło na miesiąc Internetu. Ocenili oni
różne gotowe scenariusze posługując się do wyrażenia opinii pięciostopniową skalą, gdzie 5 oznaczało
zdecydowaną zgodę , a 1 zdecydowaną niezgodę. Wykres prezentuje średnie oceny.
Tabela 15. Ocena sytuacji, w której przez miesiąc zabrakłoby Internetu (średnia ocena; skala 1-5); n=800
Nie korzystający

Korzystający

…wykonywanie obowiązków zawodowych byłoby trudniejsze

3,41

4,13

…ludzie mieliby mniej rozrywki

3,07

3,87

…ludzie byliby gorzej poinformowani jako konsumenci

2,97

3,66

…ludzie byliby gorzej poinformowani jako obywatele

2,90

3,61

…kontakt z rodziną i znajomymi byłby utrudniony

2,75

3,55

… ludzie czuliby się bardziej osamotnieni

2,70

3,33

Dane odsłaniają olbrzymie rozbieżności w postrzeganiu Internetu przez korzystających i nie korzystających.
Średnia różnica wynosi ponad 0,7 punktu. Osoby które korzystają z Internetu zgodne są, że pełni on znaczącą
rolę w ich pracy zawodowej, dostarcza rozrywki, informacji oraz stanowi platformę kontaktów ze znajomymi
czy rodziną. W ich mniemaniu, brak Internetu spowodowałby utrudnienia w opisanych wyżej wymiarach życia
zawodowo-społecznego. Niekorzystający są zgoła odmiennego zdania. Przewagę stanowią w tej grupie osoby,
które nie sądzą, że brak Internetu znacząco pogorszyłby ich dostęp do rozrywki, czy też wpłynąłby na kontakty z
rodziną, lub ograniczył ich wiedzę jako konsumentów. Jedynie w odniesieniu do pracy zawodowej spora część
osób nie korzystających z Internetu podziela opinię, że jego brak miałby negatywny wpływ na wykonywanie
obowiązków zawodowych.
Udowadnia to, zatem, że osoby nie posługujące się Internetem, nie znając wymiernych korzyści jakie da im
używanie tego medium, nie nabierają wewnętrznej motywacji do zapoznania się Internetem. Trade off
(stosunek poniesionego nakładu/wysiłku do oczekiwanych korzyści) jest w ich mniemaniu zbyt duży, gdyż
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przełamanie barier mentalnych, motywacyjnych stanowi zbyt wielki wysiłek w porównaniu do zysków, jakie
mogą wyniknąć z używania Internetu. Dodatkowo nie znając tych benefitów, nie są skłonni podjąć wysiłku.
Zatem rozbudzanie takiej świadomości, pokazywanie nie użytkownikom konkretnych korzyści, jakie osiągnęliby
korzystając z sieci z pewnością mogłoby skłaniać ich do podjęcia próby skorzystania z Internetu. Ważne jest
zatem promowanie Internetu jako środka do osiągania tych samych celów, istotnych dla niekorzystających, po
znacznie mniejszych kosztach i nakładach, jak w przypadku jego braku.
Kolejnym aspektem jest ważność Internetu w kontaktach interpersonalnych. Jak pokazują wyniki, osoby nie
korzystające z Internetu uważają, że nie stanowi on istotnego środka komunikacji, oraz że bez jego stosowania
można sprawnie uczestniczyć zarówno w życiu publicznym, jak i utrzymywać kontakty z innymi. Jedynie co 3-ci
niekorzystający zgadzał się z opinią, że Internet pełni ważną funkcję w relacjach ze współpracownikami,
znajomymi i rodziną.
Idąc dalej, porównaliśmy te same wymiary kontaktów interpersonalnych w obydwu grupach w odniesieniu do
korzystania z telefonu komórkowego. Okazało się, że niekorzystający bardziej doceniają rolę telefonu
komórkowego niż Internetu w kontaktach z rodziną czy znajomymi. Pomimo tego, w porównaniu z
użytkownikami Internetu są to oceny znacznie niższe. Wynika z tego, że będąc wykluczonym z korzystania z
Internetu częściej jest się także obojętnym wobec innych urządzeń ICT i marginalizuje się ich rolę w
codziennym życiu.
Należy jednak zauważyć, że 70% niekorzystających twierdzi, że telefon komórkowy pełni ważną funkcję w
kontaktach z rodziną, podczas gdy Internet za istotny łącznik z bliskimi uważa jedynie 35% niekorzystających.
Jeśli przekonaliby się, że telefonia komórkowa jest równie skuteczna, a przy tym darmowa, mogłoby to zachęcić
osoby niekorzystające z sieci do podjęcia próby wejścia do Internetu.
Tabela 16. Rola Internetu w kontaktach interpersonalnych (skala 1-5); (n=800)
Średnie wyniki
Użytkownicy

Nieużytkownicy

Raczej i bardzo ważna
Użytkownicy

Nieużytkownicy

uczestnictwo w życiu publicznym

3,94

3,11

74%

36%

kontakty ze współpracownikami

3,87

3,02

70%

34%

kontakty ze znajomymi

4,08

3,07

82%

37%

kontakty z sąsiadami

2,83

2,53

33%

18%

kontakty z daleką rodziną

3,85

3,05

74%

36%

kontakty z bliską rodziną

3,93

3,05

75%

35%

Tabela 17. Rola telefonu komórkowego w kontaktach interpersonalnych (skala 1-5), (n=800)
Średnie wyniki
Użytkownicy

Nieużytkownicy

Raczej i bardzo ważna
Użytkownicy

Nieużytkownicy

kontakty ze współpracownikami

4,15

3,51

81%

49%

kontakty ze znajomymi

4,38

3,76

93%

67%

kontakty z sąsiadami

3,16

2,97

44%

37%

kontakty z daleką rodziną

4,20

3,75

87%

66%

kontakty z bliską rodziną

4,46

3,92

92%

70
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Przedstawiliśmy już rozkład użytkowników Internetu oraz frakcje osób posiadających urządzenia ICT. W tej
części raportu zaprezentujemy szczegółowe zestawienie cech społeczno-demograficznych dla osób które mają
możliwość korzystania z Internetu, lecz tego nie czynią. Pozwoli to scharakteryzować grupy zagrożone
wykluczeniem cyfrowym ze względów motywacyjnych, czyli w wyniku ich mentalnych oporów i bierności
wobec Internetu.
Tabela 18. Korzystanie z Internetu oraz posiadanie Internetu w gospodarstwie domowym w różnych grupach wyróżnionych ze względu
na zmienne społeczno-demograficzne (w proc.); (n=800)

Zmienne społeczno-demograficzne

Używanie
Internetu

Posiadanie
dostępu do
Internetu w
gospodarstwie
domowym

Ogółem

55%

64%

9%

Mężczyzna

58%

62%

4%

Kobieta

51%

60%

9%

15-24

93%

90%

-3%

25-34

74%

74%

0%

35-44

79%

80%

1%

45-54

47%

63%

16%

55-60

35%

49%

14%

61-65

20%

38%

18%

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Pozycja zawodowa

Zarobki netto

Klasa miejscowości

Różnica między
możliwością
korzystania a
rzeczywistym
używaniem Internetu

powyżej 65

7%

22%

15%

podstawowe

36%

46%

10%

zawodowe

34%

45%

11%

średnie lub policealne

68%

73%

5%

licencjat lub wyższe

87%

87%

0%

uczący się

98%

98%

0%

kadra zarządzająca i managerowie

70%

70%

0%

specjaliści o wysokich kwalifikacjach

82%

82%

0%

pracownik umysłowy

74%

76%

2%

pracownicy handlu i usług

43%

49%

6%

brygadziści i nadzorcy

44%

60%

16%

robotnicy i rolnicy

37%

48%

11%

do 1099 zł

25%

39%

14%

od 1100 do 1999 zł

50%

59%

9%

od 2000 do 2999 zł

70%

72%

2%

3000 zł i więcej

96%

96%

0%

wieś

41%

57%

16%

miasto do 20 tys.

58%

60%

2%

miasto 20-100 tys.

61%

63%

2%

miasto pow. 500 tys.

63%

65%

2%

Powyższe zestawienie jednoznacznie pokazuje, że zmiennymi najbardziej determinującymi wykluczenie
cyfrowe mieszkańców województwa ze względów motywacyjnych są wiek, wykształcenie, zarobki i klasa
miejscowości. Analizując po kolei każdą z grup wynika, że wraz z wiekiem spada używanie Internetu, ale
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jednocześnie wzrasta obojętność i niechęć do korzystania z tego medium. Rozpoczynając od osób w wieku 45
lat i więcej okazuje się, że średnio 16% z nich ma możliwość korzystania z Internetu w domu, lecz tego nie
czyni.
Z tabeli wynika ponadto, że osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym również stronią od używania
Internetu i czyni to jedynie nieco ponad 1/3 tej grupy, choć możliwości łączenia z Internetem posiada w
gospodarstwie domowym blisko połowa. Zestawiając je z grupą osób uczących się, gdzie 98% jest
użytkownikami Internetu uwidacznia się, jak wielka dysproporcja dzieli obydwie kategorie społeczne. Kolejna
zmienna powiązana z wykształceniem to pozycja społeczno-zawodowa, gdzie największą biernością wobec
Internetu wykazują się robotnicy i rolnicy. Ponownie, rozwarstwienie między użytkownikami, a tymi, którzy
mają możliwość korzystania, jednak tego nie czynią, sięga w uśrednieniu 14%. Również wieś odstaje od
pozostałych klas miejscowości - blisko 60% respondentów posiada tam dostęp do Internetu, lecz korzysta z
niego niespełna połowa, podczas gdy w miastach , wraz z rosnącą liczbą mieszkańców, rośnie też liczba
użytkowników Internetu.
Funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie niejako wymusza posiadanie kompetencji cyfrowych.
Zwiększanie dynami rynkowej, konkurencyjności powoduje konieczność ciągłego dokształcania i pogłębiania
swojej wiedzy oraz wymusza pozostawanie aktywnym zawodowo przez dłuższy czas. Zatem osoby w wieku 45+
są nierzadko „skazane” na korzystanie z komputerów i Internetu jeśli chcą zachować stanowisko i etat.
Nieznajomość nowych technologii może szybko wykluczać jednostki z życia zawodowego i społecznego oraz
prowadzić do bierności i bezradności, a w konsekwencji do niechcianego przechodzenia na zasiłki, bądź
podejmowania prac poniżej ich kompetencji zawodowych, które to nie mogą być wykorzystane na skutek braku
umiejętności z zakresu ICT. W praktyce oznacza to znaczne obciążenie systemu emerytalnego oraz tworzenie
kategorii osób, które można będzie określać mianem sprawnych zawodowo inwalidów cyfrowych. Po wtóre,
konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie coraz trudniejsze porozumiewanie się między osobami z
odmiennych pokoleń, gdzie ludzie starsi będą wycofywać się cyfrowo w jeszcze większym stopniu z powodu
braku platformy porozumienia i wspólnego języka, oraz obaw natury psychologicznej takich jak wstyd, brak
zrozumienia itp.
Reasumując, możemy stwierdzić, że korzystanie z Internetu jest niezwykle silnie zróżnicowane ze względu na
rozmaite czynniki społeczno-demograficzne, a w szczególności na wiek i wykształcenie. Wydawać by się mogło,
iż wraz z upowszechnianiem się technologii ICT różnice pomiędzy grupami będą powoli zanikać. Tak się
jednak nie dzieje – znaczenie najważniejszych z tych różnic zmniejsza się w bardzo niewielkim stopniu.
Rozbieżności, szczególnie pomiędzy osobami młodymi a seniorami jak również między wykształconymi i
uczącymi się , a tymi z wykształceniem podstawowym bądź zawodowym, są ogromne.
3.2.4.3. Czynniki kompetencyjne i umiejętnościowe

Deklaratywne stwierdzenie, że korzysta się z ICT wcale nie musi oznaczać, że jest się użytkownikiem
nowoczesnych technologii, ponieważ stopień posiadanych kompetencji cyfrowych może bardzo mocno
wpływać na zakres, tematykę i cel wykorzystywania np. Internetu. Dlatego też warto zdiagnozować
kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego oraz zbadać ich zróżnicowanie.
W przeprowadzonej analizie brani byli pod uwagę wyłącznie użytkownicy Internetu, którzy wypowiadali się o
każdej z wymienionych umiejętności, czy potrafią ją wykonywać osobiście, czy też muszą posiłkować się
pomocą innych osób, ponadto: jak ważna jest dla nich dana umiejętność w codziennym życiu, jak często z niej
korzystają, oraz jak subiektywnie oceniają stopień jej opanowania. Tablica zawiera pełen obraz kompetencji
cyfrowych użytkowników Internetu w województwie łódzkim w podziale na 4 kluczowe dziedziny:
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•

Praca z urządzeniami: zawarte są tu umiejętności twarde, związane z obsługą urządzeń ICT oraz pracy
z ich środowiskiem, a także wszelkie kwalifikacje niezbędne do korzystania z urządzeń
współpracujących z komputerem.

•

Praca z oprogramowaniem: w tym bloku wyszczególnione zostały umiejętności związane z
posługiwaniem się programami specjalistycznymi wykorzystywanymi do obsługi wszelkiego rodzaju
informacji: od programów multimedialnych przez arkusze kalkulacyjne, po edytory graficzne.

•

Praca z informacją i usługą: skupia się na umiejętnościach służących do wprawnego wyszukiwania
interesujących respondenta treści w Internecie, ale także ich pobierania, przetwarzania, publikowania
aż po korzystanie z bankowości internetowej i dokonywanie zakupów.

•

Komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań: diagnozuje poziom umiejętności służących
do szeroko pojętej komunikacji: od wysyłania sms-ów i e-maili, aż po korzystanie z telefonii
internetowej.

Tabela 19. Kompetencje cyfrowe korzystających z Internetu (śr. i w proc.); n=441
Ile razy w
tygodniu
wykonywana
jest
czynność

Ocena
stopnia
opanowania
umiejętności

Odchylenia od
średniej oceny
stopnia
opanowania
umiejętności

Umiejętność
samodzielnego
korzystania

Korzystanie
z pomocą
innej osoby

Na ile
istotna jest
ta
umiejętność

Korzystanie z komputera stacjonarnego typu PC

97%

4%

4,4

6

4,3

-0,04

Drukowanie dokumentów na drukarce

84%

1%

4,3

2

4,3

-0,01

Zapisywanie dokumentów na przenośnym nośniku

79%

8%

4,4

2

4,4

0,11

Praca na komputerze przenośnym

70%

6%

4,3

3

4,4

0,09

Praca ze skanerem

61%

12%

4,1

2

4,4

0,05

Instalowanie urządzeń do komputera

61%

27%

4,2

1

4,2

-0,16

Praca na palm topie

15%

6%

3,8

2

4

-0,35

Praca na smartfonie

13%

10%

3,8

2

3,9

-0,41

81%

13%

4,3

3

4,3

-0,01

PRACA Z URZĄDZENIAMI

PRACA Z OPROGRAMOWANIEM
Korzystanie z edytora tekstu
Korzystanie z programów multimedialnych np. Media
Player, Winamp itp

73%

6%

4,4

4

4,5

0,18

Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego np. Excel

63%

23%

4,2

2

4,2

-0,16

Wyszukiwanie informacji w bazach danych i archiwach

55%

6%

4,3

3

4,3

0

Instalowanie aplikacji komputerowych

53%

16%

4,3

1

4,3

-0,07

Korzystanie z edytora graficznego

49%

25%

4

2

4,2

-0,17

Korzystanie z programu bazodanowego

40%

21%

4,2

2

4,2

-0,13

Wyszukiwanie informacji i usług w internecie

96%

2%

4,5

4

4,4

0,07

Korzystanie z przeglądarki internetowej

95%

3%

4,6

5

4,5

0,15

Pobieranie plików, danych do komputera z Internetu

68%

7%

4,4

2

4,4

0,1

Korzystanie z forów dyskusyjnych w internecie

49%

4%

3,9

2

4,3

-0,03

Korzystanie z bankowości internetowej

46%

12%

4,4

2

4,4

0,06

Zakup informacji i usług z Internetu

43%

10%

4,2

1

4,3

0,01

Publikowanie informacji w internecie

39%

6%

4

2

4,2

-0,12

PRACA Z INFORMACJĄ I USŁUGĄ
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Umiejętność
samodzielnego
korzystania

Korzystanie
z pomocą
innej osoby

Na ile
istotna jest
ta
umiejętność

Ile razy w
tygodniu
wykonywana
jest
czynność

Ocena
stopnia
opanowania
umiejętności

Odchylenia od
średniej oceny
stopnia
opanowania
umiejętności

KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
Wysyłanie SMS

80%

0%

4,5

4

4,6

0,28

Korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail)

78%

1%

4,5

4

4,6

0,24

Wysyłanie MMS

61%

2%

4,1

1

4,4

0,06

Korzystanie z serwisów społecznościowych

60%

8%

3,9

2

4,4

0,02

Korzystanie z czatów internetowych

46%

8%

3,9

2

4,4

0,1

Korzystanie z telefonii internetowej

39%

9%

4

2

4,4

0,07

Zestawienie odsłania luki kompetencyjne użytkowników Internetu w każdej z wyżej opisanych dziedzin. Wynika
z niego, że w odniesieniu do pracy z urządzeniami najmniejsze kompetencje użytkownicy Internetu wykazują w
stosunku do korzystania ze smartphone’a (13%) i palmtopa (15%). Wziąć się to może z brakiem powszechności
tych urządzeń, choć tak naprawdę ich obsługa nie różni się znacząco od pracy na standardowym komputerze.
Dużo bardziej istotnym wynikiem jest niska frekwencja osób, które potrafią zainstalować na komputerze
urządzenie zewnętrzne. Z analizy wnika, że jedynie 61% użytkowników Internetu potrafi uczynić to
samodzielnie, a ponad ¼ musi korzystać z pomocy osób trzecich. Dodatkowo umiejętność ta oceniana jest jako
potrzebna, choć ocena stopnia opanowania tej umiejętności przez badanych osiąga jedno z większych odchyleń
(-0,16) od średniej ogólnej, co pokazuje, że występuje tutaj wyraźna luka kompetencyjna. Taki sam odsetek
badanych (39%) nie radzi sobie z obsługą skanera, a co 10-ty musi prosić o pomoc, aby móc wykorzystać to
urządzenie. Blisko 1/3 osób nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera przenośnego, choć nie różni się to
w zasadzie niczym od pracy na jednostce stacjonarnej.
Znacznie większe braki w kompetencjach cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego uwidaczniają się w
przypadku pracy z oprogramowaniem. Około połowy badanych nie potrafi samodzielnie korzystać z baz danych
i wyszukiwać w nich potrzebnych informacji, nie umie korzystać z programów graficznych, jak również nie
potrafi zainstalować jakichkolwiek aplikacji komputerowych. Dodatkowo ponad 1/3 użytkowników nie potrafi
pracować z arkuszem kalkulacyjnym. Zestawienie tych wyników jest niepokojące, ponieważ udowadnia to, że
wykorzystanie komputera w przypadku połowy użytkowników Internetu opiera się na podstawowych
aplikacjach, a obsługa nawet prostych programów przysparza badanym niemałych problemów. Potwierdza to
interpretacja kolejnej grupy umiejętności jakimi są praca z informacją i usługą. Niemal wszyscy użytkownicy
Internetu doskonale radzą sobie w wykorzystaniu przeglądarki internetowej do wyszukiwaniem informacji i
usług, ale wykorzystanie znalezionych w ten sposób wiadomości bądź usług, ich opracowanie i obróbka a
ostatecznie zakup przerasta kompetencje połowy Internautów.
Użytkownicy Internetu najsprawniej radzą sobie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych,
takich jak SMS oraz e-mail. Blisko 80% z nich potrafi czynić to samodzielnie. Jednak, w przypadku MMS, a nawet
tzw. serwisów społecznościowych luka kompetencyjna pojawia się u niemal 40% Internautów. Najmniej, bo
jedynie 39% z nich umie samodzielnie obsługiwać telefonię internetową.
Największe luki kompetencyjne uwidoczniły się w umiejętnościach zamieszczonych w tabeli, gdzie wystąpiły
duże odchylenia od średniej oceny stopnia opanowania umiejętności
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Tabela 20. Największe luki kompetencyjne (odchylenia od średniej); n=414
Praca na palmtopie

-0,35

Korzystanie z edytora graficznego

-0,17

Instalowanie urządzeń do komputera

-0,16

Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego np. Excel

-0,16

Korzystanie z programu bazodanowego

-0,13

Publikowanie informacji w internecie

-0,12

Należy zwrócić szczególną uwagę, że pomijając dwie pierwsze umiejętności związane z pracą na urządzeniach
mało rozpowszechnionych (smartphon i palmtop), największe braki dotyczą biegłości korzystania z
oprogramowania i aplikacji takich jak arkusze kalkulacyjne, edytory graficzne, programy bazodanowe.
Tak jak w przypadku przyczyn wynikających z motywacji i chęci korzystania z Internetu, tak również w
czynnikach kompetencyjnych największe zróżnicowanie występuje ze względu na wykształcenie i wiek. Osoby
uczące się, bądź posiadający wykształcenie ponadlicealne w zdecydowanie wyższym stopniu opanowały
umiejętności z każdej z 4 dziedzin. Mieszkańcy województwa z wykształceniem zawodowym bądź niższym
odstają znacząco i wykazują największe wykluczenie kompetencyjne. Podobnie ma się sytuacja ze zmienną
demograficzną, jaką jest wiek. Luka kompetencyjna gwałtownie wzrasta wśród osób, które przekraczają 40 rok
życia. Okazuje się, zatem, że użytkownicy grup o generalnie mniejszych szansach życiowych, nawet jeśli
używają komputera, to i tak spychani są na margines, ponieważ posiadają znacznie mniejsze umiejętności
aniżeli pozostali użytkownicy.
Przyjrzyjmy się, które kompetencje zdaniem deklarowanych są opanowane przez nich w najwyższym stopniu.
Tabela 21. Najlepiej opanowane umiejętności (odchylenia od średniej); n=414
Wysyłanie SMS

0,28

Korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail)

0,24

Korzystanie z programów multimedialnych np. Media Player, Winamp itp.

0,18

Korzystanie z przeglądarki internetowej

0,15

Zapisywanie dokumentów na przenośnym nośniku

0,11

Pobieranie plików, danych do komputera z Internetu

0,10

Wyniki pokazują, że wszystkie umiejętności odnoszą się do najprostszych i fundamentalnych aplikacji
związanych z użytkowaniem z komputera i Internetu, takich jak wiedza o korzystaniu z e-maila, czy
uruchamianie standardowych programów do obsługi filmów. Implikuje to wniosek, który znajdzie także
przełożenie w dalszych analizach, że większość osób wykorzystuje komputery i Internet w celach
rozrywkowych. Kolejne najlepiej przyswojone umiejętności, to zapisywanie dokumentów na nośniku,
pobieranie plików z Internetu oraz korzystanie z przeglądarki internetowej. Daje to pełen obraz użytkownika,
jakiego możemy określić mianem „płytkiego”. Korzystającego, który umie odnaleźć sobie w sieci film,
muzykę, potrafi je ściągnąć, zapisać i odtworzyć, ale nie potrafi zmierzyć się na przykład z zainstalowaniem
oprogramowania, aby móc obejrzeć plik np. w lepszej jakości.
Wykluczenie cyfrowe w dużym stopniu dotyczy także osób zdeklarowanych, jako użytkownicy nowoczesnych
technologii, gdyż wykorzystują oni jedynie promil możliwości, jakie niesie ze sobą znajomość aplikacji
komputerowych i internetowych. Niewystarczającym jest fakt korzystania z komputera, jeśli osoba po
nauczeniu się podstawowych funkcji na nich poprzestaje i nie pogłębia swojej wiedzy. Staje się ona wtedy
„niedzielnym użytkownikiem” i wpisuje się w scharakteryzowany już wymiar motywacyjnych barier. Tworzy się
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zatem pozorna grupa użytkowników ICT, która nie różni się znacząco od niekorzystających i podlega tym
samym mechanizmom wykluczenia cyfrowego.
Wnioskiem, jaki płynie z całej analizy, jest konieczność stałego (long life learning) aktywizowania i przeszkalania
grup w największym stopniu dotkniętych brakiem umiejętności. Szczególnie tyczy się to osób mniej
wykształconych oraz tych powyżej czterdziestego roku życia. Z drugiej strony ważne jest także podnoszenie
kwalifikacji osób czynnych zawodowo, ponieważ nieodpowiedni poziom umiejętności pracy z
oprogramowaniem przekłada się także na obniżenie efektywności wykonywanych czynności. Rozpatrując rodzaj
wykonywanej pracy i stanowisko widać jasno , że kadra zarządzająca, pracownicy umysłowi, a w szczególności
specjaliści o wysokich kwalifikacjach wykazują znacznie wyższy poziom przyswojenia umiejętności
związanych z pracą z urządzeniami teleinformatycznymi, jednak w odniesieniu do korzystania z programów
ułatwiających ich obowiązki zawodowe (arkusze kalkulacyjne, bazy danych) nie występują tu istotne różnice
w porównaniu z grupami dotkniętymi największą luką kompetencyjną tj. rolnikami i niewykwalifikowanymi
robotnikami.
Wobec tego, problemem jest nie tyle brak umiejętności twardych rozumianych jako obsługa sprzętu
komputerowego, ile luka kompetencyjna w zastosowaniu rozwiązań miękkich, tj. wykorzystania w pracy i życiu
udogodnień programowych, aplikacyjnych, lecz także obróbki odnalezionych informacji i wiedzy, jak z nich
skorzystać (kupowanie w Internecie, bankowość internetowa).
3.2.5 Cele korzystania z Internetu a wykluczenie cyfrowe

Ostatnim aspektem, który może znacząco przyczyniać się do wykluczenia cyfrowego, jest poziom korzystania z
ICT oraz różne jego zastosowanie. Same umiejętności nie warunkują bowiem tego, w jakich celach oraz w
jakim zaawansowaniu wykorzystywane są nowoczesne technologie. Posiadanie sprzętu, wewnętrzna
motywacja i umiejętności wcale nie muszą przekładać się na ostateczne wprawne używanie komputera i
Internetu. Toteż niezwykle istotne jest zbadanie nie tylko samego używania nowych rozwiązań i technologii,
lecz również celów, w jakich się z nich korzysta.
Rysunek 4. Cele korzystania z Internetu (w proc., można było wskazać wiele odpowiedzi); n=(414)

89%
76%
53%

51%
39%
24%

rozrywka i kultura

kontakty z rodziną

nauka

praca

zakup produktów i i
nawiązywanie
usług
nowych znajomości

Obecnie blisko 51% użytkowników deklaruje, że jednym z celów posługiwania się Internetem jest dla nich
praca. Do nauki używa go blisko 53% użytkowników, a zdecydowana większość (prawie 90%) wykorzystuje
Internet do rozrywki. Dodatkowo, co 4-ty Internauta korzysta z sieci do nawiązywania nowych znajomości.
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Rozbieżności pojawiają się, gdy weźmiemy pod uwagę zmienne socjo-demograficzne. Widać wyraźnie, że
osoby najmłodsze przejawiają największą aktywność i używają Internetu wieloaspektowo. Istotnie częściej
korzystają z niego w każdym z celów za wyjątkiem pracy. Wraz z wiekiem (osoby z przedziału 25-40) używają
Internetu częściej w celach zawodowych, a aspektem drugorzędnym staje się nauka. Najczęstszym
zastosowaniem Internetu dla osób posiadających najniższe kwalifikacje zawodowe (robotnicy, rolnicy) jest
rozrywka.
Duże różnice w podejściu do korzystania z Internetu związane są z poziomem wykształcenia. Osoby z
wykształceniem wyższym zdecydowanie częściej używają Internetu do celów zawodowych, związanych z pracą,
najrzadziej zaś czynią to jednostki na najniższych poziomach edukacji. Osoby lepiej wykształcone znacznie
częściej używają Internetu w celach konsumpcyjnych, natomiast te z podstawowym poziomem edukacji
zdecydowanie częściej używają Internetu celem zawiązania nowych znajomości.
Tabela 22. Cele korzystania z Internetu w różnych grupach badanych (w proc.); n=414
Wiek

Wykształcenie

Rodzaj wykonywanej pracy

licencjat lub wyższe

Kadra zarządzająca i
managerowie

88%

95%

92%

86%

88%

87%

81%

91%

77% 94%

kontakty z rodziną

86%

84%

72%

58%

59%

73%

78%

63%

77%

81%

74%

73%

82%

77% 64%

nauka

84%

51%

36%

35%

40%

35%

86%

19%

52%

53%

38%

57%

40%

49% 28%

praca

36%

59%

64%

58%

48%

33%

10%

27%

57%

82%

78%

82%

66%

34% 37%

zakup produktów i i
usług

45%

52%

38%

24%

27%

15%

31%

20%

39%

56%

53%

46%

50%

27% 25%

nawiązywanie
nowych znajomości

50%

26%

11%

9%

10%

7%

51%

14%

24%

16%

27%

10%

7%

31% 22%

robotnicy i rolnicy

średnie lub policealne

pracownicy handlu i usług

zawodowe

87%

pracownik umysłowy

Podstawowe

83%

specjaliści o wysokich
kwalifikacjach

61-65

84%

55-60

91%

45-54

25-34

95%

35-44

15-24
rozrywka i kultura

Ujawnienie się znaczących różnic w sposobie korzystania z Internetu, oznacza, że podział cyfrowy i
kompetencyjny dokonuje się także pomiędzy użytkownikami nowoczesnych technologii ICT. Okazuje się, że
wykluczane cyfrowo stają się nawet jednostki korzystające z komputerów i Internetu, jednak nie posiadające
odpowiednich kompetencji bądź wewnętrznej motywacji czy chęci, aby robić to w taki sposób, który może
realnie przełożyć się na poprawę ich sytuacji życiowej, w tym - ekonomicznej. Toteż strategie na rzecz
upowszechnienia korzystania z rozwiązań ICT nie powinny ograniczać się i zawężać wyłącznie do kwestii
związanych z dostępem, czy nawet samą promocją nowoczesnych technologii. Równolegle, należy
propagować przede wszystkim korzystanie z Internetu i komputerów, jako urządzeń pomocnych w radzeniu
sobie z konkretnymi problemami oraz rozwiązań, które ułatwiają zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb, nie
koniecznie natury rozrywkowej. Chodzi o to, aby użytkownicy Internetu, którzy ograniczają się jedynie do
przeglądania stron www oraz korzystają z niego jedynie w bardzo zawężonym zakresie, uświadomili sobie, że
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zwiększenie umiejętności i skali używania Internetu będzie miało realne przełożenie na ich codzienne życie
zawodowe i prywatne.
Aby głębiej przeanalizować wymiar sposobów korzystania z Internetu zapytaliśmy użytkowników o różne sfery
aktywności w sieci. Analiza pozwoli z jeszcze większą dokładnością zdefiniować, jak w obrębie poszczególnych
sposobów wykorzystania Internetu wygląda aktywność mieszkańców województwa łódzkiego.

Poniższe

zestawienie obejmuje kontakty internautów w ciągu ostatniego miesiąca, pokazuje ich częstotliwość, oraz
jakimi kanałami odbywała się interakcja.
Tabela 23. Interakcje użytkowników Internetu oraz sposoby kontaktu (proc., śr.); n=414
%
użytkowników
którzy w
ostatnim
miesiącu
kontaktowali
się z…

liczba
kontaktów
w
tygodniu

E-mail

Komunikator
np. GaduGadu

Znajomi i przyjaciele

89%

3,57

23%

19%

19%

14%

11%

Bliska rodzina

73%

2,63

54%

53%

54%

79%

30%

Dalsza rodzina

60%

1,03

66%

59%

68%

37%

64%

Współpracownicy

29%

3,38

19%

17%

32%

14%

30%

Osoby znane tylko z internetu

23%

2,30

1%

1%

6%

0%

23%

Urzędnicy

6%

1,28

3%

3%

2%

2%

0%

Sposób kontaktu
Telefon
Portal
internetowy np. społecznościowy
Skype
np. Nasza Klasa

Chat

Użytkownicy Internetu, jak wynika z zestawienia, wykorzystują go w dużej mierze do kontaktów z najbliższymi
im osobami. Najwięcej użytkowników (89%) i najczęściej (3,6 razy w tygodniu) kontaktuje się przez Internet ze
znajomymi i przyjaciółmi. Blisko co czwarty ankietowany, który w ostatnim miesiącu wchodził w interakcje w
sieci ze znajomymi, czyni to z wykorzystaniem e-maila, a co piąty korzysta z komunikatora bądź telefonii
internetowej. Także często Internet służy do komunikowania się z bliską rodziną. Co 3-ci badany czyni to
średnio 2,5 razy w tygodniu w szczególności poprzez portale społecznościowe. Ponad połowa osób
kontaktujących się z rodziną wykorzystuje w tym celu e-mail, komunikator typu Gadu Gadu bądź telefonię
internetową. Niespełna co trzeci użytkownik sieci wykorzystuje Internet do kontaktów ze współpracownikami,
co wynikać może z faktu bezpośrednich relacji, choć z drugiej strony przeczy temu regularne kontaktowanie się
z najbliższą rodziną, z którą przecież większość użytkowników Internetu ma regularną styczność. Najczęściej do
interakcji ze współpracownikami wykorzystywana jest telefonia internetowa. Co czwarty ankietowany
utrzymywał wirtualne kontakty z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, średnio ponad dwa razy w tygodniu z
wykorzystaniem przede wszystkim chatów. Jedynie 6% użytkowników Internetu w ciągu miesiąca wchodziło
w interakcje z urzędnikami z wykorzystaniem sieci. Jest to niezwykle istotny wynik wymagający
zdiagnozowania: jakie są powody tak rzadkich kontaktów użytkowników Internetu z przedstawicielami
administracji publicznej? Czy tak niski odsetek osób kontaktujących się z urzędnikami z wykorzystaniem
Internetu wynika z niechęci tych pierwszych, czy też może z nieodpowiedniej i niedostosowanej infrastruktury
uniemożliwiającej internautom elektroniczną formę kontaktu? Jak zapatrują się na internetową formę kontaktu
z urzędami użytkownicy Internetu? Które sprawy - zdaniem internautów - w największym stopniu wymagają
możliwości załatwiania ich przez Internet?
Postawione powyżej pytana wiążą się nierozerwalnie z pojęciem e-administracji. Koncepcja elektronicznej
administracji (e-government) zakłada udostępnienie zarówno obywatelom jak i przedsiębiorcom możliwości
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używania szerokiej gamy usług publicznych z wykorzystaniem Internetu. Składanie zeznań podatkowych,
zarejestrowanie firmy, możliwość rejestracji samochodu bez konieczności opuszczania domu bądź miejsca
pracy to tylko niektóre przykłady oferty jaką oferują e-urzędy. Są to coraz bardziej upowszechniające się
rozwiązania w społeczeństwach informacyjnych. Po pierwsze, obywatele i przedstawiciele biznesu korzystający
na co dzień z nowoczesnych rozwiązań ICT celem pozyskania informacji jak i załatwiania spraw mogą
oczekiwać, że analogiczne możliwości i standardy zaoferuje im publiczna administracja publiczna. Po wtóre,
technologie ICT mogą poniekąd przyczyniać się do transformacji administracji publicznej, modernizacji i
restrukturyzacji jej działania oraz metod świadczenia i dostarczania usług publicznych. Jak widać, korzyści
wydają się być zatem obopólne.
Przeanalizujmy zatem istotność poszczególnych czynności, jakie można wykonać w urzędzie z zastosowaniem
Internetu. Zobaczmy, jakie nastawienie wykazują użytkownicy sieci względem elektronicznego kontaktu z
administracją publiczną . W tym celu przedłożyliśmy respondentom listę stwierdzeń z prośbą o ocenę, na ile
zgadzają się oni z każdym z nich. Swoje nastawienie mogli oni wyrażać za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie
5 oznaczało, całkowitą zgodność ze stwierdzeniem, a 1, że respondent w zupełności się z nim nie zgadza.
Przedstawiamy średnie oceny. Wynika z nich jednoznacznie, że użytkownicy Internetu dostrzegają pozytywną
rolę, jaką niesie z sobą internetyzacja urzędów i odrzucają pogląd, że kontakty wirtualne z administracją
publiczną są mało potrzebne. Jedynie co 10 użytkownik Internetu zgadza się z taką opinią. Ponadto tylko 15%
osób korzystających z sieci uważa że internetowe interakcje są trudne w obsłudze. Osoby korzystające z
Internetu, przede wszystkim zgadzają się z opinią, że e-administracja dawałaby im możliwość załatwiania spraw
w dogodnym czasie. Aż 83% użytkowników Internetu całkowicie bądź raczej zgadza się z tym stwierdzeniem.
Ponadto, co trzeci badany podziela pogląd, iż kontakty internetowe z urzędem są szybsze niż tradycyjne
sposoby. Najbardziej neutralne i wypośrodkowane stanowiska tyczą się twierdzeń , że w przypadku kontaktów
internetowych zmniejszy się liczba popełnianych błędów przez urzędników oraz że internetowa łączność z
urzędem jest mniej bezpieczna niż tradycyjna forma kontaktu.
Tabela 24. Opinie o usługach internetowych administracji publicznej (proc. i śr.); n=414
Średnie oceny

„zdecydowanie” i
„raczej się zgadzam”

Dają możliwość załatwiania spraw w dogodnych terminach/godzinach

4,2

83%

Są szybsze niż tradycyjne sposoby kontaktu z urzędem

4,0

73%

Wymagają odpowiedniego sprzętu i oprogramowania

3,6

59%

Zmniejszają ilość błędów popełnianych przez urzędników

3,4

45%

Nie są tak bezpieczne jak tradycyjne sposoby

3,2

39%

Są trudne w obsłudze

2,6

15%

Są mało potrzebne

2,2

13%

Ujmując w całość opinie na temat poszczególnych stwierdzeń - użytkownicy Internetu są świadomi wymiernych
korzyści, jakie daje możliwość załatwiania spraw z urzędem poprzez wirtualną sieć, choćby takich jak
oszczędność czasu czy możliwość podejmowania działań w dogodnych porach. Zatem - skoro istnieje
powszechne przekonanie o korzyściach płynących z internetowej administracji – sprawdźmy, czy użytkownicy
Internetu w województwie łódzkim wyrażają potrzebę regulowania różnych spraw z wykorzystaniem Internetu.
Zapytaliśmy ich, jaką formę kontaktu preferują oni przy konkretnych czynnościach, które dokonuje się w
urzędzie: tradycyjną, elektroniczną czy może obie formy?
Wyniki mogą być zaskakujące, ponieważ w przypadku każdej z czynności zdecydowaną przewagę uzyskuje
kontakt tradycyjny. Blisko połowa użytkowników Internetu woli osobiście udać się do urzędu, aby wykonać
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określoną czynność. Jedynie co piąty ankietowany wskazuje, że bardziej preferuje internetową interakcję z
urzędem, a co trzeci skłania się ku obydwu formom załatwiania spraw.
Pomimo korzyści, jakie płyną z elektronicznej formy kontaktu z urzędami, użytkownicy Internetu wykazują
wewnętrzne opory, które przewyższają owe benefity i w finalnym rozrachunku zysków i strat użytkownik
skłaniania się jednak ku tradycyjnym formom kontaktu. Niewykluczone, że przyczyną może być subiektywna
ocena bezpieczeństwa transakcji bankowych, skoro blisko połowa internautów zgadzała się z opinią, że
internetowa forma kontaktu jest mniej pewna niż tradycyjna. Z drugiej strony wiązać się to może z
wymiarem mentalnym i oporem przed wykorzystaniem udogodnień z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji, jak i długoletnich przyzwyczajeń użytkowników do tradycyjnej formy załatwiania spraw.
Potwierdza się to przede wszystkim wśród użytkowników Internetu powyżej 50 roku życia. Zdecydowanie
częściej wskazują oni na tradycyjną formę kontaktu aniżeli młodsze osoby. Z wcześniejszych wniosków wynika
jednoznacznie, że czynniki mentalne, luka kompetencyjna w postaci braku umiejętności wśród osób starszych
powoduje ich większą niechęć do korzystania z e-administracji.
Jednak druga połowa użytkowników chciałaby mieć możliwość wykonywania czynności urzędowych z
wykorzystaniem Internetu. Zobaczmy, zatem, czy posiadają oni taką możliwość. Ci którzy kiedykolwiek
podejmowali daną czynność, zapytani zostali, czy można w ich urzędzie te same działanie wykonać za
pośrednictwem Internetu, a jeśli tak, to czy kiedykolwiek skorzystali z tej możliwości? Okazuje się, że bardzo
niewiele placówek administracji publicznej stwarza możliwość załatwienia przedmiotowych spraw drogą
elektroniczną. Najwięcej bo blisko 38% użytkowników Internetu stwierdza, że elektronicznie może złożyć
deklarację podatkową, ale jedynie 5% spośród nich wybrała tę formę. W przypadku wszystkich pozostałych
czynności możliwość wykonania ich przez Internet wynosi między 10 a 20%, natomiast wykorzystanie tej
ewentualności jest marginalne i zamyka się w przedziale 1 -5 %.
Tabela 25. Korzystanie z administracji publicznej poprzez Internet (n=414)

Preferowana forma
kontaktu

Czy kiedykolwiek
wykonywał(a) czynność?

Czy można wykonać tą czynność
przez Internet?

Czy kiedykolwiek
wykonywał(a) czynność
przez Internet?

Obie formy

Internetowa

Tradycyjna

Tak

Składanie deklaracji
podatkowych

46%

22%

32%

60%

40%

38%

13%

49%

5%

95%

Kontakt z urzędem
pracy
Podanie o paszport,
prawo jazdy, akt
urodzenia

47%

20%

32%

40%

60%

15%

19%

67%

4%

97%

47%

22%

32%

57%

43%

12%

20%

68%

1%

99%

48%

22%

30%

43%

57%

9%

23%

69%

2%

99%

56%

14%

30%

30%

70%

12%

21%

67%

1%

99%

47%

21%

33%

45%

55%

21%

16%

63%

5%

95%

48%

20%

32%

35%

65%

8%

20%

72%

1%

99%

Czynność

Rejestracja pojazdu
Kontakt ze służbami
mundurowymi
(zgłoszenie o
kradzieży etc.)
Zamawianie książek
w bibliotekach
publicznych
Zmiana
zameldowania etc.

Nie

Tak

Nie

Nie wiem

Tak

Nie

Wynikające z powyższych zestawień bariery ze strony zarówno potencjalnych klientów e-administracji, jak i
samej administracji są na tyle duże, iż implementacja tych usług może wymagać dużo czasu i starań. Z jednej
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strony, połowa użytkowników Internetu - pomimo wiedzy o korzyściach jakie daje e-administracja - wybiera
tradycyjną formę kontaktu ze względu na bariery mentalne i kompetencyjne. Z drugiej, ci użytkownicy którzy
deklarują chęć korzystania z elektronicznej administracji, nie mają takiej możliwości, ponieważ urzędy nie
obsługują internetowo większości spraw. Po trzecie zaś, nawet jeśli pojawia się ewentualność wykonania
czynności poprzez kontakt elektroniczny, jedynie nieznaczny promil użytkowników Internetu korzysta z tej
możliwości. Wydaje się zatem zasadne, aby rozważyć sens inwestowania w kolejne pomysły e-administracji,
skoro ze strony potencjalnych klientów tych usług trudno dostrzec entuzjazm, czy nawet gotowość do
korzystania.
Ostatnim zbadanym wnikliwiej celem używania Internetu były kwestie związane ze zdrowiem. Interesowało
nas, na ile rzetelnym źródłem na ten temat jest Internet w ocenie użytkowników, oraz czy korzystają oni z sieci
do wyszukiwania informacji związanych z leczeniem i medycyną. Informacja ta ma pośrednio posłużyć ocenie,
jakie szanse powodzenia mają inicjatywy związane z e-zdrowiem.
Rysunek 5. Poszukiwanie w Internecie informacji związanych ze zdrowiem (n=414)

Tak; 56,40%

Nie; 43,60%

Okazuje się, że ponad połowa użytkowników interesowała się tematyką zdrowia i próbowała używając
Internetu odszukać informacje z nią związane, a ponadto informacje te w zadowalającym stopniu zaspokoiły
potrzeby użytkowników.
Rysunek 6. Czy informacje związane ze zdrowiem zaspokoiły potrzeby respondentów? (w proc.); n=414
Raczej niezaspokoiły;
9,90%

Ani zaspokoiły,
ani nie
zaspokoiły;
24,80%

W ogóle nie zaspokoiły;
1,40%

Całkowicie
zaspokoiły; 24,80%

Raczej zaspokoiły;
63,90%

Największym zaufaniem w odniesieniu do informacji na temat zdrowia publikowanych w sieci, użytkownicy
Internetu darzą uniwersytety (średnia ocena 3,38 w skali od 1 do 5) oraz organizacje non-profit (3,35). Jednak
należy podkreślić, że dla wszystkich podmiotów zaufanie to jest umiarkowane. Należy w związku z tym sądzić,
że ewentualne wprowadzanie usług e-zdrowia będzie musiało uwzględniać niskie zaufanie obywateli nie
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tylko do usług medycznych w kraju, ale również powściągliwe opinie na temat jakości informacji związanych
ze zdrowiem obecnych w Internecie. Dość powszechne czerpanie informacji o sprawach zdrowotnych nie musi
przekładać się na skłonność do bardziej interaktywnych relacji on-line związanych z profilaktyką, diagnostyką i
leczeniem.

3.3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu nie może opierać się jedynie na dostarczeniu nowoczesnych
technologii, ale przede wszystkim powinno być środkiem zapobiegania i pomniejszania wykluczenia
społecznego

2.

Problemy infrastrukturalne są drugorzędne, choć ważne i te także należy rozwiązywać. Jednak
znacznie większym czynnikiem wykluczenia cyfrowego jest brak motywacji, wiedzy, a także
umiejętności korzystania z komputerów i Internetu

3.

Zjawisko rozwarstwiania się populacji województwa łódzkiego pod względem korzystania z ICT jest
niesłychanie głębokie i postępujące. Internetem znacznie częściej posługują się osoby młode, uczące
się i lepiej wykształcone. Ponadto są to osoby znacznie bardziej aktywne zarówno pod względem
zawodowym, jak i społecznym, szybciej przyswajające wiedzę i umiejętności. Dlatego ważne jest
aktywizowanie wykluczonych społecznie i cyfrowo grup, oraz ich edukacja w zakresie nowoczesnych
technologii, aby likwidować lukę kompetencyjną.

4.

Jak pokazują wyniki dostępności do Internetu, wydaje się, że inwestowanie pieniędzy wyłącznie w
rozbudowę infrastruktury i nowoczesnych sieci szerokopasmowych nie wpłynie istotnie na
zmniejszenie się skali wykluczenia cyfrowego w województwie łódzkim. Wynika to z faktu, że taka
strategia rozwoju ICT pomija czynniki zdiagnozowane jako bardziej znaczące: motywacyjne oraz
kompetencyjne. Konsekwencją tego może być postępujące rozwarstwienie społeczeństwa i społeczne
wykluczenie osób, które z tych technologii nie będą potrafiły skorzystać.

5.

Występuje także rozwarstwienie wewnątrz grupy użytkowników ICT. Większość z nich wykazuje duże
luki kompetencyjne i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami bądź
aplikacjami komputerowymi. Należy temu przeciwdziałać poprzez doszkalanie i informowanie
użytkowników o wymiernych korzyściach, jakie mogą płynąć z podnoszenia kwalifikacji. Wiąże się to
także z celami wykorzystywania Internetu. Osoby z grup najbardziej wykluczonych cyfrowo (rolnicy,
ludzie starsi po 50, najgorzej wykształceni), jeśli używają ICT czynią to w sposób bardzo podstawowy z
nastawieniem na rozrywkę oraz kontakty ze znajomymi. Rzadziej posługują się Internetem do nauki
bądź pracy, przez co nie rozwijają swoich umiejętności i nie wykorzystują ich potencjału. Narasta
wobec tego luka kompetencyjna pomiędzy nimi a grupami uprzywilejowanymi (młodzi, wykształceni,
aktywni zawodowo), którzy traktują Internet bardziej instrumentalnie: stosują go do nauki, pracy,
zakupów.
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4. PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. METODOLOGIA BADANIA
Badanie przedsiębiorstw województwa łódzkiego zrealizowane zostało w terminie 22 marca – 20 kwietnia 2010
roku. Zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie losowej 506 podmiotów ze wszystkich posiadających
REGON i zarejestrowanych w województwie łódzkim. Na podstawie raportu „Podmioty gospodarki narodowej
1
w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2009 roku” (stan na dzień 31 XII 2009) populacja podmiotów
posiadających REGON w województwie łódzkim została określona na 220 706. Maksymalny błąd statystyczny
dla próby wyniósł 4,4% przy 95% poziomie ufności. Oznacza to, iż w 95 przypadkach na 100 wyniki w badanej
populacji wahają się w granicach +/- 4,4%.
Zbieranie danych odbyło się metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (z ang. CATI –
Computer Assisted Telephone Interview). Metoda CATI polega na zbieraniu danych za pośrednictwem
wywiadów telefonicznych. W metodzie CATI program komputerowy kontaktuje ankietera z wylosowanym
podmiotem. Ankieterzy odczytują pytania widoczne na ekranie oraz wprowadzają uzyskane odpowiedzi
bezpośrednio do przygotowanego arkusza. Zastosowana metoda zapewnia mniejszą liczbę błędów
ankieterskich popełnianych w trakcie realizacji wywiadów. Przygotowane oprogramowanie wykorzystywane
przy tego typu badaniach umożliwia bieżącą kontrolę procesu zbierania danych, a także likwiduje konieczność
przepisywania i kodowania zebranych danych. Technika CATI umożliwiła zbieranie danych dających możliwość
poprawnego wnioskowania na temat ogółu podmiotów posiadających REGON w województwie łódzkim. Dzięki
metodzie CATI możliwe było pozyskanie informacji bezpośrednio od przedstawicieli podmiotów posiadających
REGON w zakładanym czasie. Wywiad telefoniczny umożliwił dopasowanie terminu realizacji badania do
deklarowanej dostępności badanego. Dzięki temu możliwe było uzyskanie informacji od osób posiadających
odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat badanych obszarów. Respondent miał możliwość wyboru
dogodnego dla siebie terminu, zarezerwowania określonego czasu i przygotowania się do wywiadu .
Zwiększony został response-rate – współczynnik realizacji, dzięki któremu było możliwe przeprowadzenie
kompletnych, nieprzerywanych wywiadów. Średni czas wywiadu wyniósł 30 minut.
Próba badawcza została dobrana w sposób zapewniający reprezentatywność dla podmiotów wpisanych do
rejestru REGON w województwie łódzkim. Podmioty do próby były dobierane losowo z dostępnych baz
teleadresowych. Każdy podmiot miał jednakową szansę znalezienia się w próbie badawczej. Wykorzystanie
kilku baz teleadresowych oraz proces deduplikacji podmiotów zapewnił reprezentację oddającą strukturę
populacji. Spośród stworzonego operatu losowane były podmioty, które musiały posiadać określone cechy
proporcjonalnie do ich występowania w populacji. Podmioty biorące udział w badaniu były dobierane ze
względu na takie zmienne jak:
•
•
•
•

Wielkość zatrudnienia
Zróżnicowane geograficzne
Rodzaj miejscowości
Główna branża działalności

W badaniu wzięły udział podmioty o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia, według podziału na firmy mikro (0-9
osób), małe (10-49 osób), średnie (50-249 osób) oraz duże (powyżej 250 zatrudnionych osób).
1

Opr. Marta Gonerska, źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_regon_2009.pdf
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W celu zapewnienia reprezentatywności badanej próby dla całego województwa łódzkiego podmioty były
dobierane ze względu na powiat, w jakim prowadzona jest ich działalność oraz rodzaj miejscowości, w jakiej
funkcjonuje firma. Zapewniło to rozkład terytorialny badanych podmiotów taki, jak w całej populacji,
proporcjonalnie do: występowania firm danej wielkości i określonej branży w danym powiecie i w klasie
miejscowości - w tym w podziale na podmioty działające na terenach miejskich i wiejskich.
Próba dobrana była w sposób umożliwiający wnioskowanie na temat podmiotów prowadzących zróżnicowaną
działalność. Zgodnie z założeniami badawczymi, możliwe stało się wyciąganie wniosków na temat rozwoju
teleinformatycznego firm z różnych branż i sektorów działalności. Firmy zostały zaklasyfikowane jako
przedstawiciele określonych branż na podstawie deklaracji respondentów oraz weryfikacji uzyskanych danych
w istniejących bazach. Ze względu na to, iż w populacji podmiotów posiadających REGON w województwie
łódzkim 97% podmiotów stanowią przedsiębiorstwa prywatne, natomiast jedynie 3% przedsiębiorstwa
publiczne, w dalszej części raportu używać się będzie sformułowania „firmy w województwie łódzkim”, w
stosunku do badanej próby. W trakcie interpretacji wyników przedstawionej w raporcie pamiętać należy o
zastosowanym uproszczeniu.
Pełna charakterystyka próby znalazła się w dalszej części raportu.
W celu zapewnienia rzetelnych, pełnych odpowiedzi na badany temat w obrębie podmiotów objętych analizą
przyjęto, że wywiad zrealizowany musi być z osobą posiadającą „moc decyzyjną” i wpływ na podejmowane w
firmie decyzje. Respondent musiał posiadać wiedzę na temat obszarów badawczych, takich jak usługi
teleinformatyczne wykorzystywane w jego firmie, a także posiadać wiedzę na temat działalności całej firmy,
istniejących i potencjalnych partnerów oraz kierunków rozwoju. W związku z tak przyjętymi kryteriami doboru
respondenta w obrębie firm, wywiadów udzielali przede wszystkim ich właściciele, kadra zarządzająca oraz
osoby posiadające wymaganą wiedzę, które zostały wskazane przez właściciela lub szefa i oddelegowane do
udzielenia informacji.
W celu uchwycenia zróżnicowania kompetencji wśród przedsiębiorców województwa łódzkiego
podział na 4 podregiony (subregiony) województwa:
•
•
•
•

przyjęto

łódzki (powiaty: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) ;
sieradzki (powiaty: sieradzki, łaski, zduńskowolski, poddębicki, wieruszowski, wieluński, pajęczański);
skierniewicki (powiaty: m. Skierniewice, skierniewicki, łowicki, rawski, kutnowski, łęczycki);
piotrkowski (powiaty: m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, opoczyński, radomszczański,
tomaszowski, bełchatowski);

Ze względu na duże zróżnicowanie branżowe w badanej próbie, każde przedsiębiorstwo zostało
przyporządkowane do jednego z trzech sektorów. Dzięki dokonaniu takiego podziału możliwa była analiza
zbliżonych wielkością i specyfiką branż działalności. Analizy będą, zatem, odnosiły się do przyjętego podziału na
sektory:
•

•
•

Usługi (zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja; działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości; administrowanie i działalność wspierająca;
administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa)
Handel
Rolnictwo, budownictwo, przemysł (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; przemysł;
budownictwo)
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4.1.1. Obszary badawcze

•
•
•
•
•
•

Wykorzystanie usług teleinformatycznych do zarządzanie informacjami wewnątrz firmy oraz z jej
otoczeniem.
Umiejętność wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w działalności firmy
Luki kompetencyjne oraz obszary wymagające wsparcia.
Określenie rodzaju wsparcia oraz tematyki szkoleniowej.
Bariery we wdrażaniu innowacji.
Potencjał, stan rozwoju oraz podejścia firm z sektora MSP do rozwiązań teleinformatycznych

4.2. REZULTATY BADANIA
4.2.1. Opis populacji

W badaniu wzięło udział 506 przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie łódzkim, posiadających
dostęp do Internetu. Wywiad prowadzony był z osobami reprezentującymi firmę, posiadającymi wiedzę na
temat całości działań przedsiębiorstwa oraz mającymi wpływ na podejmowanie w przedsiębiorstwie decyzje.
Ponad połowę (52,4%) badanych stanowili właściciele przedsiębiorstw.
Rysunek 7. Stanowisko zajmowane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu (w proc.); n=506

52,40%

Właściciel\Współwłaściciel
Osoba posiadająca wiedzę na temat zakresu badania upoważniona przez osoby
decyzyjne

30,80%

Prezes\Wiceprezes

6,10%

Dyrektor ds. sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, handlowy, rynku, marketingu
itp.

5,90%

Dyrektor generalny\ Zastępca dyrektora generalnego
Członek Zarządu

4,00%
0,80%

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu mieszczą się w różnego rodzaju miejscowościach. Udział
przedsiębiorstw w poszczególnych klasach miejscowości został przedstawiony na wykresie poniżej.
Rysunek 8. Siedziba przedsiębiorstw w województwie łódzkim ze względu na rodzaj miejscowości (w proc.); n=506

miasto powyżej 100 tys. mieszk.

37,40%

miasto od 50 do 100 tys. mieszk.

15,40%

miasto od 25 do 50 tys. mieszk.
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miasto do 10 tys. mieszk.
wieś
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Badane przedsiębiorstwa były zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Na
podstawie tej informacji, zostały one przyporządkowane do poszczególnych subregionów województwa. Udział
przedsiębiorstw w poszczególnych podregionach został przedstawiony na wykresie poniżej.
Rysunek 9. Przedsiębiorstwa objęte badaniem w poszczególnych subregionach województwa łódzkiego (w proc.); n=506
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Respondentów pytano o główną branżę działalności. Wśród badanych przedsiębiorstw znaleźli się reprezentaci
wielu branż. Według reprezentowanej przez siebie branży, każde z przedsiębiorstw zostało zaklasyfikowane do
jednego z trzech przyjętych sektorów głównych. W niniejszym opracowaniu przyjęto podział na 3 sektory:
•

Rolnictwo, budownictwo, przemysł – 25,9% ogółu badanych firm

•

Handel – 38,3% badanych firm

•

Usługi – 35,8% badanych firm

W badaniu wzięli udział reprezentanci firm o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia. Największą grupę (93,7%)
stanowią przedstawiciele mikro-przedsiębiorstw (od 0 do 9 pracowników). Przedsiębiorstwa zatrudniające od
10 do 49 pracowników stanowią 4,9% ogółu badanych, zaś większe – 1,4 % ogółu. Odpowiada to strukturze
zatrudnienia we wszystkich przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.
Badanych proszono o wskazanie głównego obszaru terytorialnego działalności. Największa część badanych firm
wskazała obszar swojej działalności, jako ogólnokrajowy (43,7%). Stosunkowo niewielka ilość prowadzi
działalność ponadlokalną (na obszarze kilku powiatów bądź województwa) oraz regionalną (na obszarze
wybranych województw). Jest to odpowiednio 13,0 i 10,0 %. Lokalny zasięg działań deklarują zwłaszcza firmy
mieszczące się w małych miejscowościach (miastach do 50 tysięcy mieszkańców). Przedsiębiorstwa
zlokalizowane w Łodzi, znacznie częściej wskazują na działalność ogólnokrajową oraz międzynarodową. Lokalny
charakter działalności to również cecha firm z branży usługowej oraz firm istniejących na rynku dłużej niż 20 lat.
Blisko połowa badanych firm istnieje od 11 do 20 lat. Co czwarta badana firma istnieje ponad 20 lat. Firmy
objęte badaniem reprezentują też różne formy prawne. Największą część stanowią przedsiębiorstwa prywatne
(45,7%), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,3%), spółki cywilne (14,2%) oraz spółki jawne (11,1%).
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Według deklaracji respondentów większość badanych przedsiębiorstw uzyskało w 2009 roku przychód poniżej
1 mln złotych (61,3%), z czego prawie połowa osiągnęła przychód mniejszy od 100 000 złotych. Należy
pamiętać, iż w próbie znalazły się głównie mikro-przedsiębiorstwa. Co czwarty badany odmówił udzielenia
odpowiedzi na temat rocznych przychodów przedsiębiorstwa.
4.2.2. Dostęp do usług teleinformatycznych

Badane przedsiębiorstwa zapytano o średnie miesięczne wydatki netto na usługi teleinformatyczne, na
podstawie wydatków z ostatnich 6 miesięcy działalności. Blisko co czwarta badana firma (22,9%) ponosi
miesięczne wydatki poniżej 300 zł. Blisko 3/4 badanych ponosi wydatki miesięczne mniejsze niż 1000 zł (72,5%).
Wydatki na usługi teleinformatyczne wśród przedsiębiorców województwa łódzkiego nie należą zatem do
wysokich. Największe wydatki ponoszą oczywiście przedsiębiorstwa zatrudniające więcej pracowników.
Przeznaczenie wydatków badanych przedsiębiorców to głównie opłaty cykliczne za podstawowe usługi,
takie jak telefonia komórkowa oraz dostęp do Internetu. Średnie miesięczne wydatki na usługi
teleinformatyczne można określić jako skromne. Najniższe wydatki na usługi teleinformatyczne (poniżej 300 zł
miesięcznie) ponoszą przedsiębiorcy z subregionów piotrkowskiego i skierniewickiego.
Rysunek 10. Średnie miesięczne wydatki firmy na usługi teleinformatyczne(w proc); n=506
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Zdecydowana większość badanych firm posiada komputery stacjonarne oraz telefony komórkowe
(odpowiednio 93,6% i 97,4%). Blisko co trzecia badana firma nie posiada dostępu do komputera przenośnego
(30,8%). Badane przedsiębiorstwa w województwie łódzkim są wyposażone w podstawowe rodzaje sprzętu,
a zestaw: komputer i telefon komórkowy są na wyposażeniu prawie każdej firmy.
Rysunek 11. Sprzęt będący w posiadaniu badanych przedsiębiorstw (w proc.); n=506
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Ilość posiadanego sprzętu teleinformatycznego, takiego jak: komputery stacjonarne, komputery przenośne oraz
telefony komórkowe jest zróżnicowana w poszczególnych subregionach województwa łódzkiego. W
subregionie łódzkim można zauważyć największą średnią ilość telefonów komórkowych oraz komputerów
przenośnych, choć jest to głównie spowodowane usytuowaniem największych firm. W subregionie
skierniewickim można zauważyć wyższą niż w pozostałych regionach średnią liczbę komputerów stacjonarnych
w firmie. Pod względem ilości posiadanego sprzętu w przedsiębiorstwie nagorzej wypada subregion sieradzki,
który we wszystkich badanych kategoriach znajduje się poniżej średniej.
Tabela 26. Średnia ilość sprzętu teleinformatycznego w przedsiębiorstwie w ujęciu subregionalnym; n=506
komputery
stacjonarne

komputery
przenośne

telefony
komórkowe

łódzki

3,8

2,6

4,6

sieradzki

2,4

1,7

4,0

skierniewicki

4,3

2,0

4,7

piotrkowski

2,8

2,1

3,8

woj. łódzkie ogółem

3,5

2,3

4,4

Wśród sprzętu, który badane przedsiębiorstwa zamierzają zakupić, najczęściej wskazywane są komputery
przenośne, najrzadziej natomiast telefony komórkowe. Należy jednak pamiętać, iż komputery przenośne są w
posiadaniu jedynie 69,2% przedsiębiorstw, telefony komórkowe posiada zaś aż 97,4% badanych. Można więc
sądzić, iż przedsiębiorstwa uzupełniają swoje zasoby w sprzęt, którego jeszcze nie posiadają lub swój stan
posiadania uważają za niewystarczający. Co ważne, 72,5% badanych przedsiębiorstw w ogóle nie zamierza
dokonywać zakupu nowego sprzętu teleinformatycznego w ciągu najbliższego półrocza. Zakup nowych
komputerów przenośnych deklaruje zdecydowanie większa ilość firm z sektora usług oraz firm działających do 5
lat.
Rysunek 12. Plany zakupu nowych urządzeń teleinformatycznych w okresie kolejnych 6 miesięcy (w proc.); n=506

zamierza

Telefony komórkowe

Komputery przenośne

Stacjonarny komputer typu PC

10%

16%

14%

nie zamierza

91%

84%

86%

Przedsiębiorcy w województwie łódzkim, planują niewielkie zakupy nowego sprzętu. W większości firm są to
głównie 1 lub 2 nowe jednostki. Można powiedzieć, że badani przedsiębiorcy inwestują w nowy sprzęt w
minimalnym wymiarze, uzupełniając stan posiadania o niewielką liczbę nowych jednostek. Badani
przedsiębiorcy uzupełniają bieżące potrzeby sprzętowe, w tym wymieniają jednostki zepsute, natomiast nie
rozwijają swoich zasobów.
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Blisko co 10 badane przedsiębiorstwo używa łącza o prędkości nie większej niż 512 Kb/s, a ponad połowa - o
prędkości nie większej niż 1 Mb\s . Co czwarte badane przedsiębiorstwo deklaruje posiadanie łącza
internetowego o prędkości powyżej 2 Mb\s, z tego 5% szybszego niż 6 Mb\s. Pomimo, iż większość
przedsiębiorstw wykorzystuje prędkości połączeń zapewniające płynną pracę Internetu, w tym stosowanie
zaawansowanych usług telekomunikacyjnych, to należy pamiętać o tym, że w większości przypadków prędkości
te są dzielone na kilka stanowisk pracy.
Rysunek 13. Prędkość wykorzystywanego w przedsiębiorstwie głównego łącza internetowego (w proc.); n=483
37%

24%
16%
13%
5%

512 kb\s lub mniej

1 Mb\s

2 Mb\s

powyżej 2 Mb\s
do 5 Mb\s

6 Mb\s

3%

2%

powyżej 6 Mb\s
do 9 Mb\s

10 Mb\s i więcej

Badane firmy posiadają dostęp do Internetu przeciętnie od prawie 6,5 roku Firmy umiejscowione na obszarach
wiejskich częściej posiadają dostęp do Internetu od niedawna. Średnia staż posiadania stałego dostępu do
Internetu wynosi tam nieco ponad pięć lat. Najdłużej posiadają Internet firmy z subregionu łódzkiego natomiast
stosunkowo krócej z subregionów skierniewickiego i sieradzkiego (odpowiednio 5,33 i 5,77 roku).
Wśród wykorzystywanych rodzajów połączenia z Internetem warto wskazać coraz częściej wybierane
połączenia bezprzewodowe zwłaszcza za pośrednictwem sieci GSM. Jest to sposób łączenia się z Internetem
szczególnie popularny wśród firm usługowych oraz firm istniejących krócej niż 5 lat. Wśród firm
funkcjonujących na rynku krócej niż 5 lat można zauważyć też częstszy zakup komputerów przenośnych, na
których mobilny Internet można wykorzystywać.
Stały dostęp do Internetu w badanej populacji posiada 80,6% pracowników badanych przedsiębiorstw.
Najniższy poziom dostępu do Internetu wśród pracowników można wskazać w sektorze rolnictwa,
budownictwa i przemysłu. Jak można się domyślać, we wskazanym sektorze, ze względu na specyfikę
wykonywanych prac, dostęp do Internetu nie jest konieczny do funkcjonowania firmy. W sektorze handlu stały
dostęp do Internetu posiada ponad 87% pracowników. W subregionach sieradzkim i piotrkowskim stały dostęp
do Internetu posiada jedynie 69,1% oraz – odpowiednio -72,39% pracowników.
Do służbowych telefonów komórkowych w badanej populacji ma dostęp 73,8% pracowników. W firmach, w
których zatrudnionych jest powyżej 10 pracowników, dostęp do służbowych telefonów komórkowych posiada
59,3% pracowników. Najmniejszy dostęp do służbowych telefonów komórkowych posiadają pracownicy
sektora rolnictwa, budownictwa i przemysłu oraz pracownicy zatrudnieni na wsi. Stały dostęp do telefonów
komórkowych posiada ponad 81% pracowników zatrudnionych w firmach z sektora handlu.
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4.2.3. Sposoby wykorzystywania usług teleinformatycznych

Najczęstszym sposobem pozyskiwania informacji związanych z różnymi obszarami działalności jest Internet,
na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania firmy. Najczęściej wykorzystuje się go w działalności handlowej
oraz promocji i marketingu, relatywnie rzadziej – w obsłudze finansowej i prawnej. Warto jednak zauważyć, iż
bardziej zaawansowane formy wykorzystywania Internetu w poszczególnych obszarach działalności firm
(branżowe strony internetowe, fora dyskusyjne) są wskazywane o wiele rzadziej. Warto też zwrócić uwagę, że
aż połowa przedsiębiorstw kontaktuje się z urzędami i instytucjami poprzez bezpośrednie wizyty.
Internet, jako źródło pozyskiwania informacji na temat poszczególnych sfer działalności jest wykorzystywany
zwłaszcza w firmach subregionu łódzkiego oraz firmach istniejących krócej niż 5 lat. Firmy istniejące dłużej
częściej wybierają tradycyjne formy pozyskiwania informacji. Im firma jest starsza, tym rzadziej pozyskuje
informacje w ogóle i rzadziej dywersyfikuje sposoby pozyskiwania informacji potrzebnych do prowadzenia
działalności.
Tabela 27. Źródła informacji na temat poszczególnych obszarów działalności (w proc.; można było wybrać wiele odpowiedzi); n=506

Działalność
handlowa

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Obsługa
finansowa
firmy

Zarządzanie
produkcją

Współpraca
z urzędami i
instytucjami

Aktualności
prawne

Promocja i
marketing

Internet (ogólnie)

85%

67%

47%

64%

57%

55%

83%

Branżowe strony internetowe

38%

25%

13%

32%

15%

17%

23%

Fora dyskusyjne
Strony
urzędów\klientów\konkurencji

16%

10%

4%

12%

4%

7%

10%

21%

16%

10%

12%

24%

11%

9%

Prasa fachowa
Rozmowy ze znajomymi
przedsiębiorcami

39%

29%

23%

32%

16%

27%

23%

48%

28%

12%

37%

14%

13%

26%

Bazy danych
Wizyty w urzędach, bankach,
firmach
Telefoniczne zbieranie
informacji
Książki

20%

12%

6%

16%

6%

6%

9%

22%

17%

25%

12%

49%

15%

9%

17%

8%

8%

5%

17%

6%

9%

17%

13%

8%

20%

7%

10%

10%

Płatne doradztwo

9%

18%

43%

10%

13%

39%

10%

Usługi teleinformatyczne najczęściej wykorzystywane są przy obsłudze klientów przedsiębiorstwa (70,9%
przedsiębiorstw) Ponad połowa przedsiębiorców w województwie łódzkim (54,3%) stosuje usługi
teleinformatyczne do realizacji działań handlowych. Blisko połowa badanych używa usług teleinformatycznych
do takich obszarów działalności firmy, jak: współpraca z urzędami (48%), finanse i aktualności prawne (47,2%),
zarządzanie zasobami ludzkimi (45,3%), czy promocja i marketing (42,9%). Jedynie co siódmy badany (14%)
deklaruje wykorzystywanie usług teleinformatycznych do kontaktu z pracownikami w bieżącej działalności
firmy. Usługi teleinformatyczne w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie co czternasty badany.
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Rysunek 14. Wykorzystywanie usług teleinformatycznych na różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w proc.); n=506

Obsługa klientów

71%

Realizacja działań handlowych

29%
46%

54%

Współpraca z urzędami

48%

52%

Finanse i aktualności prawne

47%

53%

Zarządzanie zasobami ludzkimi

45%

Promocja i marketing

57%

43%

Kontakt z pracownikami
Zarządzanie produkcją

55%

14%

86%
93%

8%

korzysta

nie korzysta

Następne zestawienie przedstawia wykorzystywanie różnych narzędzi teleinformatycznych na poszczególnych
obszarach działalności przedsiębiorstw. Pytanie zadawane było przedsiębiorcom deklarującym stosowanie
usług teleinformatycznych we wskazanych obszarach działalności. Celem pytania było uzyskanie informacji na
temat rodzaju wykorzystywanych usług oraz udziału poszczególnych usług w różnych działaniach firmy.
Formami komunikacji wykorzystywanymi najczęściej w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego są
telefony komórkowe i stacjonarne oraz kontakt mailowy. Kontakt mailowy jest najczęściej stosowaną usługą
teleinformatyczną w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak działania handlowe, kontakt z
pracownikami, sprawy finansowe, promocja i marketing. Telefony komórkowe wśród badanych
przedsiębiorców służą najczęściej do zarządzania zasobami ludzkimi i kontaktu z pracownikami oraz obsługi
klientów. Można powiedzieć, że jest to narzędzie uniwersalne, często stosowane we wszystkich obszarach
działalności przedsiębiorstwa. Niewielką popularnością cieszy się telefonia internetowa oraz oprogramowanie
specjalistyczne. To ostatnie najczęściej wykorzystywane jest do obsługi finansów i pozyskiwania aktualności
prawnych oraz zarządzania produkcją. Przedsiębiorcy w województwie łódzkim w niewielkim stopniu
wykorzystują bardziej zaawansowane usługi teleinformatyczne. Świadczyć to może o istniejącej luce
kompetencyjnej. Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystywania usług teleinformatycznych i brak prób
wdrażania ich w kolejnych obszarach działalności skutkuje ograniczeniem się do podstawowych i najbardziej
popularnych usług. Zauważalne są dysproporcje pomiędzy wykorzystywaniem bardziej zaawansowanych usług,
takich jak telefonia internetowa i oprogramowanie specjalistyczne w poszczególnych subregionach
województwa. Blisko dwukrotnie większa ilość przedsiębiorstw z subregionu łódzkiego niż z pozostałych
subregionów wykorzystuje telefonię internetową oraz
oprogramowanie specjalistyczne do działań
handlowych. Częściej wykorzystują je również firmy istniejące na rynku krócej, niż 5 lat.
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Realizacja
działań
handlowych

Kontakt z
pracownikami

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Finanse,
aktualności
prawne

Zarządzanie
produkcją

Współpraca i
kontakt z
urzędami

Obsługa
klientów

Promocja i
marketing

Tabela 28. Wykorzystywanie poszczególnych narzędzi teleinformatycznych w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w
proc., można było wskazać wiele odpowiedzi); n=506

Telefony stacjonarne

80%

66%

52%

47%

53%

79%

78%

43%

Telefony komórkowe

84%

79%

91%

45%

71%

57%

85%

47%

Komunikatory internetowe

26%

20%

14%

11%

13%

6%

15%

13%

Telefonia internetowa(Skype, VoiP)

18%

11%

7%

4%

11%

3%

8%

5%

Kontakt mailowy

89%

73%

53%

64%

71%

54%

80%

80%

Oprogramowanie specjalistyczne

15%

11%

6%

16%

24%

4%

9%

3%

Fax

1%

0%

0%

5%

0%

6%

0%

9%

Inne

0%

0%

0%

0%

8%

0%

1%

0%

W celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat wykorzystywania usług teleinformatycznych w
przedsiębiorstwach województwa łódzkiego, respondentów spytano o częstotliwość wykorzystywania przez
nich wskazanych uprzednio usług teleinformatycznych. Mając na uwadze przedstawione na powyższym
wykresie usługi teleinformatyczne i wykorzystywanie ich do określonych sfer działalności przedsiębiorstwa,
dodatkowo możliwe jest określenie systematyczności i powszechności ich wykorzystania. O użyteczności w
działaniach przedsiębiorstwa danej usługi nie świadczy bowiem jedynie jej wykorzystanie, ale również
częstotliwość wykorzystywania.
Wśród przedsiębiorców wykorzystujących usługi teleinformatyczne do realizacji działań handlowych, najczęściej
stosowane są telefony komórkowe. Znacznie rzadziej używa się telefonii internetowej do realizacji działań
handlowych. W większości przypadków przedsiębiorstwa wykorzystujące do działań handlowych określoną
usługę korzystają z niej regularnie
Tabela 29. Zestawienie - częstotliwość działań handlowych realizowanych za pośrednictwem wybranych kanałów łączności (w proc.)
wśród przedsiębiorstw deklarujących wykorzystywanie danej usługi (w proc.); n=506
Telefony
stacjonarne

Telefony
komórkowe Komunikatory

Telefonia
internetowa

Kontakt
mailowy

Oprogramowanie
specjalistyczne

Codziennie lub prawie codziennie

89%

92%

70%

63%

80%

78%

Kilka razy w tygodniu

7%

5%

20%

15%

9%

8%

Raz w tygodniu

4%

3%

4%

4%

6%

8%

2-3 razy w miesiącu

0%

0%

4%

6%

3%

0%

Raz w miesiącu

0%

0%

1%

8%

2%

5%

Rzadziej niż raz w miesiącu

0%

0%

0%

4%

0%

3%

W sferze zarządzania zasobami ludzkimi oraz do kontaktu z pracownikami wszystkie usługi teleinformatyczne
wykorzystywane są regularnie. Przedsiębiorcy stosujący oprogramowanie specjalistyczne do zarządzania
zasobami ludzkimi i kontaktu z pracownikami korzystają z niego, w większości przypadków codziennie, a co
ważne - z większą częstotliwością niż z innych usług teleinformatycznych. Podobna sytuacja występuje w
przypadku usług teleinformatycznych wykorzystywanych do zarządzania produkcją. Zwłaszcza oprogramowanie
specjalistyczne jest stosowane z dużą częstotliwością - prawie codziennie.
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Pomimo, iż nieznaczna część przedsiębiorców korzysta z usług teleinformatycznych w takich obszarach, jak
zarządzanie produkcją, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi i kontakt z pracownikami, to ci którzy to robią,
korzystają z tych usług w sposób zdecydowanie regularny, a usługi te są niezbędne w codziennej działalności
badanych przedsiębiorstw. Znacznie częściej w nich stosowane są też takie usługi, jak telefonia internetowa,
komunikatory oraz oprogramowanie specjalistyczne.
Jak widać na poniższej tabeli, usługi teleinformatyczne nie są regularnie wykorzystywane do kontaktu z
urzędami i instytucjami. Jak zauważyliśmy w poprzedniej części raportu, blisko połowa kontaktów
przedsiębiorców z urzędami odbywa się za pośrednictwem wizyt osobistych. Usługi teleinformatyczne są
stosowane okazyjnie, jako uzupełnienie kontaktów osobistych.
Tabela 30. Zestawienie - częstotliwość kontaktów z urzędami realizowanych za pośrednictwem wybranych kanałów (w proc.) wśród
przedsiębiorstw deklarujących wykorzystywanie danej usługi (w proc.); n-506
Telefony
stacjonarne

Telefony
komórkowe

Telefonia
internetowa

Komunikatory

Codziennie lub prawie codziennie

22%

25%

20%

Kilka razy w tygodniu

27%

22%

Raz w tygodniu

14%

14%

2-3 razy w miesiącu

20%

22%

Raz w miesiącu

10%

Rzadziej niż raz w miesiącu

7%

Kontakt
mailowy

Oprogramowanie
specjalistyczne

43%

24%

40%

20%

0%

19%

30%

20%

14%

12%

10%

27%

43%

21%

10%

9%

0%

0%

13%

10%

8%

13%

0%

10%

0%

Badani przedsiębiorcy wykorzystują usługi teleinformatyczne w celu kontaktu z klientami oraz w działaniach
promocyjnych i marketingowych z niższą częstotliwością niż w innych sferach. Większość usług wykorzystywana
jest w sposób nieregularny, w zależności od bieżących potrzeb.
Z największą częstotliwością usługi teleinformatyczne są wykorzystywane do kontaktów z klientami oraz działań
handlowych. Zdecydowanie mniej regularnie stosowane są w kontaktach z urzędami i w działaniach
promocyjnych.
W badanej populacji najrzadziej wykorzystywane są takie usługi, jak telefonia internetowa, komunikatory oraz
oprogramowanie specjalistyczne, a więc usługi bardziej zaawansowane We wszystkich sferach działalności
dominują telefony stacjonarne i telefony komórkowe, a więc usługi stosunkowo proste.
Tabela 31. Zestawienie - wykorzystywanie usług teleinformatycznych w poszczególnych obszarach działalności w badanej populacji (w
proc.); n=506
Telefony
stacjonarne

Telefony
komórkowe

Komunikatory

Telefonia
internetowa

Kontakt
mailowy

Oprogramowanie
specjalistyczne

Działania handlowe

43%

46%

14%

9%

48%

8%

Kontakt z pracownikami
Zarządzanie zasobami
ludzkimi

9%

11%

3%

2%

10%

2%

24%

41%

7%

3%

24%

3%

Zarządzanie produkcją

4%

5%

1%

1%

5%

2%

Urzędy

38%

27%

3%

1%

26%

2%

Klienci

55%

60%

11%

6%

57%

6%

Promocja i marketing

19%

20%

6%

2%

34%

1%

W celu uzyskania informacji na temat wykorzystywania usług teleinformatycznych w poszczególnych obszarach
działalności przedsiębiorstwa badanym zadano pytanie o istotność wykorzystywania usług teleinformatycznych
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w ich działalności. Do wyrażenia odpowiedzi miała posłużyć skala 1-5, na której 1 oznaczało w ogóle nie istotne,
natomiast 5 - bardzo istotne. Poniższa tabela przedstawia skumulowane odpowiedzi pozytywne (4 i 5 na skali).
Jak widać wśród firm wykorzystujących usługi teleinformatyczne, wszystkie rodzaje usług są traktowane jako
istotne w działalności przedsiębiorstwa.
Tabela 32. Zestawienie - ocena istotności poszczególnych narzędzi teleinformatycznych dla realizacji poszczególnych zadań firmy (w
proc. skumulowany procent odpowiedzi „bardzo istotne” i „raczej istotne”) wśród przedsiębiorstw deklarujących wykorzystywanie
danej usługi
Telefony
stacjonarne

Telefony
komórkowe

Komunikatory

Telefonia
internetowa

Kontakt
mailowy

Oprogramowanie
specjalistyczne

Działania handlowe

96%

97%

83%

81%

96%

88%

Kontakt z pracownikami

96%

100%

93%

100%

92%

100%

Zarządzanie zasobami ludzkimi

88%

98%

85%

81%

90%

100%

Finanse i aktualności prawne

90%

93%

89%

90%

93%

97%

Zarządzanie produkcją

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kontakt z urzędami

88%

90%

87%

71%

88%

100%

Obsługa klientów

96%

98%

82%

89%

97%

97%

Promocja i marketing

95%

97%

97%

90%

97%

86%

4.2.4. Posiadane zasoby teleinformatyczne

Poniższy wykres przedstawia zasoby teleinformatyczne, których posiadaczami są firmy z województwa
łódzkiego. Ponad trzy-czwarte badanych przedsiębiorstw posiada własną stronę internetową (77,3%). Ponad
dwie-trzecie badanych posiada konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną (69,0%). Ponad połowa
badanych przedsiębiorstw posiada wewnątrz firmy przewodową sieć komputerową (54,1%), blisko co trzecie
przedsiębiorstwo posiada sieć bezprzewodową (32,3%). Jedynie co dziesiąte przedsiębiorstwo posiada własny
sklep internetowy (10,5%). Można więc powiedzieć, że przedsiębiorstwa w województwie łódzkim są
wyposażone w najprostsze i najpopularniejsze zasoby teleinformatyczne. Jedynie co czwarte badane
przedsiębiorstwo posiada specjalistyczne oprogramowanie stworzone na własne potrzeby. Narzędzia
wymagające dedykacji i personalizacji nie są więc powszechnie używane. Podobnie jak sklepy internetowe
oraz dedykowane sieci komunikacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa.
Rysunek 15. Posiadanie wybranych zasobów teleinformatycznych przez firmy objęte badaniem (w proc.); n=506

77%

strona internetowa

wewnętrzna sieć komputerowa przewodowa
serwer (własny lub zewnętrzny)

54%

46%

52%

48%

32%

wewnętrzna sieć komputerowa bezprzewodowa

68%

27%

specjalistyczne oprogramowanie stworzone na potrzeby firmy

20%

wewnętrzna sieć komunikacyjna, centrala firmowa, komunikator tekstowy lub głosowy
sklep internetowy

23%
31%

69%

konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną

11%

posiada

73%
80%
89%

nie posiada

Dysproporcje w posiadaniu zasobów teleinformatycznych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorstwami
mieszczącymi się na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, a mieszczącymi się w obrębie aglomeracji
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łódzkiej zostały przedstawione na poniższym wykresie. Posiadaczami strony internetowej w aglomeracji
łódzkiej jest blisko 25% więcej przedsiębiorstw niż wśród tych mieszczących się w miastach do 50 tysięcy
mieszkańców. Ponad dwudziestoprocentowe dysproporcje pomiędzy przedsiębiorstwami aglomeracji łódzkiej a
przedsiębiorstwami mieszczącymi się na terenach wiejskich można zauważyć również w posiadaniu takich
zasobów, jak konta pocztowe pod własną domeną, wewnętrzna sieć przewodowa, serwer. Znaczne
dysproporcje występują też w posiadaniu takich zasobów, jak sklep internetowy i wewnętrzna sieć
komunikacyjna. Sklep internetowy posiada blisko pięciokrotnie mniej przedsiębiorstw mieszczących się na
terenach wiejskich niż przedsiębiorstw z aglomeracji łódzkiej.
Tabela 33. Posiadane zasoby teleinformatyczne ze względu na rodzaj miejscowości (w proc., -/+ oznaczają istotność, różnicę
statystyczną w stosunku do średniej w próbie); n=506
wieś

miasto do
50 tys.

miasto od 50
do 100 tys.

miasto powyżej
100 tys.

Strona internetowa

73%

64%-

79%

89%+

Konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną

52%-

65%

67%

80%+

Wewnętrzna sieć komputerowa przewodowa

42%-

53%

47%

62%+

Serwer (własny lub zewnętrzny)

41%-

46%

50%

63%+

Wewnętrzna sieć komputerowa bezprzewodowa

31%

31%

36%

32%

Specjalistyczne oprogramowanie

34%

25%

26%

28%

Wewnętrzna sieć komunikacyjna centrala firmowa, komunikator
tekstowy lub głosowy

13%

12%-

17%

29%+

Sklep internetowy

3%-

9%

9%

15%+

Blisko połowa badanych przedsiębiorców (48,6%) nie posiadająca własnej strony internetowej zamierza ją
założyć w ciągu najbliższego półrocza. Mimo, iż jedynie co dziesiąte badane przedsiębiorstwo posiada własny
sklep internetowy, to przydatność tego narzędzia jest wysoko ceniona. Co trzecie przedsiębiorstwo do tej
pory nie posiadające sklepu internetowego ma zamiar zainwestować w jego wdrożenie w firmie w ciągu
najbliższego półrocza. Wprowadzenie w ciągu najbliższego półrocza konta pocztowego zarejestrowanego pod
własną domeną oraz wprowadzenie specjalistycznego oprogramowania stworzonego na potrzeby firmy
deklaruje co dziesiąte przedsiębiorstwo (odpowiednio 13,3% oraz 11,4%). Wewnętrzne sieci komputerowe
przewodowe oraz bezprzewodowe, a także własny serwer są zasobami, których przedsiębiorcy w
województwie łódzkim nie zamierzają wprowadzać w okresie najbliższego półrocza.
Rysunek 16. Zamiar wprowadzenia zasobów teleinformatycznych wśród przedsiębiorstw w województwie łódzkim w ciągu najbliższego
półrocza (w proc.; pytanie zadano jedynie przedsiębiorstwom nie posiadającym określonego zasobu)

49%

Strona internetowa

Konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną
Specjalistyczne oprogramowanie stworzone na potrzeby firmy
Wewnętrzna sieć komputerowa bezprzewodowa

51%

34%

Sklep internetowy

66%

13%

87%

11%

89%

7%

93%

Serwer (własny lub zewnętrzny)

5%

95%

Wewnętrzna sieć komputerowa przewodowa

4%

96%

Wewnętrzna sieć komunikacyjna centrala firmowa, komunikator tekstowy lub
głosowy

4%

96%

planuje wprowadzić

48

nie planuje wprowadzić

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Wszyscy przedsiębiorcy (100%) deklarują chęć rozwijania posiadanych zasobów teleinformatycznych.
Niezależnie od rodzaju posiadanego zasobu, wszyscy badani mają zamiar utrzymać oraz rozwijać dany zasób
teleinformatyczny.
4.2.5. Czynniki wpływające na wykorzystywanie usług teleinformatycznych

Firmy objęte badaniem pozytywnie oceniają usługi teleinformatyczne dostępne w swoim otoczeniu. Wśród
wymienianych usług najwyżej oceniony został stały dostęp do usług teleinformatycznych Ponad połowa
oceniła tą usługę pozytywnie (łącznie odpowiedzi 4 i 5), co trzeci badany umiarkowanie (odpowiedź 3 na skali).
Równie wysoko została oceniona dostępność usług i urządzeń teleinformatycznych w otoczeniu
przedsiębiorstwa. Badani nie mają problemów ze stałym dostępem do usług. Przedsiębiorcy z województwa
łódzkiego słabiej oceniają szybkość oferowanych łącz internetowych, dostępność informacji na temat usług,
oraz koszt łączy. Nie zauważają przeszkód w dostępie do nich, a raczej wskazują na ograniczenia w ich
użytkowaniu i koszty z tym związane.
Mimo, iż badani przedsiębiorcy są świadomi istnienia określonych rozwiązań, to relatywnie nisko oceniają
wsparcie usługodawców w ich wdrażaniu. Pomoc ta jest konieczna w dużej części badanych przedsiębiorstw ze
względu na niskie kompetencje pracowników. Problemem może być zatem nie sam dostęp do usług
teleinformatycznych, ale brak wsparcia technicznego. Można zatem wskazać lukę kompetencyjną w zakresie
umiejętności pracowników przedsiębiorstw.
Słabo ocenione zostało wsparcie samorządów w zakresie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych. W
sytuacji, gdy usługodawcy nie są skłonni do wspierania firm, przedsiębiorcy oczekują większego zaangażowania
ze strony samorządów, których dotychczasowe działania oceniają bardzo nisko (negatywnie ocenia je połowa
badanych, która wskazała odpowiedzi 1 i 2 na skali).
Tabela 34. Średnia ocena usług teleinformatycznych w otoczeniu przedsiębiorstw (ocena w skali 1-5); n=506
dostępność usług i urządzeń teleinformatycznych

3,90

dostępność informacji na temat dostępnych usług i urządzeń teleinformatycznych

3,67

oferowana szybkość łączy internetowych

3,61

koszt utrzymywania serwera, domeny i ich obsługi

3,44

oferowanie dodatkowych rozwiązań teleinformatycznych

3,34

oferowana pomoc w konfiguracji usług

3,29

oferowane przez dostawców usług doradztwo w zakresie sprzętu

3,27

oferowane przez dostawców usług doradztwo w zakresie oprogramowania

3,24

koszt eksploatacji łączy internetowych

3,22

wsparcie samorządów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych

2,31

Jedynie co siódme badane przedsiębiorstwo w województwie łódzkim współpracuje z instytucjami
badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu (14,2%). Częściej z instytucjami badawczorozwojowymi współpracują przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w aglomeracji łódzkiej, najrzadziej natomiast
te usytuowane w subregionie sieradzkim (mniej niż co dziesiąte przedsiębiorstwo). Z instytucjami badawczorozwojowymi rzadziej współpracują przedsiębiorstwa z sektora handlu, niż przedsiębiorstwa prowadzące
działalność usługową, rolniczą, przemysłową lub budowlaną .
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Rysunek 17. Współpraca z instytucjami badawczo-rozwojowymi (w proc.); n=504

Tak; 14,20%

Nie; 85,80%

Te firmy, które współpracują z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi,
oceniają to pozytywnie (76,4 %) umiarkowanie (20,8%), a jedynie 2,8 % negatywnie. Podobnie jak w
przypadku wykorzystywania oprogramowania teleinformatycznego czy rozwijania posiadanych zasobów
teleinformatycznych, przedsiębiorstwa, które w ogóle podjęły współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i
badawczo-rozwojowymi są z niej zadowolone.
Rysunek 18. Ocena współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi (w proc.); n=71
Raczej negatywnie; 1%
Ani pozytywnie, ani
negatywnie; 21%

Zdecydowanie
negatywnie;
1%
Zdecydowanie
pozytywnie; 32%

Raczej
pozytywnie;
45%

W większości przypadków przedsiębiorcy nie wskazują czynników wewnętrznych, jako barier we wdrażaniu
nowych rozwiązań teleinformatycznych. Kierownictwo oraz sami pracownicy nie stanowią bariery
utrudniającej wdrażanie nowych rozwiązań. Zarówno system motywacyjny, jak i niskie kwalifikacje
pracowników nie są wskazywane, jako czynniki utrudniające wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych.
Przedsiębiorcy nie wskazują na brak kompetencji podwładnych, mimo, że z zaawansowanych usług
teleinformatycznych korzysta znikoma ich część. Zwłaszcza w subregionie łódzkim kwalifikacje pracowników są
oceniane jako całkowicie wystarczające. Przedsiębiorcy jako największe bariery wewnętrzne we wdrażaniu
nowych rozwiązań wskazują brak wiedzy, a przede wszystkim brak doświadczenia i niewystarczające zasoby
finansowe i techniczne.
W ocenie barier i utrudnień we wdrażaniu nowych rozwiązań można zauważyć zróżnicowanie terytorialne.
Firmy usytuowane na terenach wiejskich, częściej wskazują na ryzyko ekonomiczne i trudny dostęp do
funduszy strukturalnych niż przedsiębiorcy z większych miejscowości. Ze względu na najmniejsze
doświadczenie z teleinformatyką, mogą obawiać się rzeczy nowych.
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Tabela 35. Ocena wpływu czynników wewnętrznych na wprowadzanie nowych rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach
województwa łódzkiego (średnia, ocena w skali 1-5); n=506
brak\ niewystarczające środki finansowe na wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych

2,88

brak\ niewielkie dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu innowacji teleinformatycznych
niewystarczające wyposażenie techniczne (sprzęt, oprogramowanie, technologie) do wdrażania rozwiązań
teleinformatycznych

2,64

brak wyspecjalizowanego działu firmy

2,45

brak wiedzy o istniejących rozwiązaniach teleinformatycznych

2,45

brak informacji na temat potrzeb dotyczących technologii teleinformatycznych

2,36

obawy przed inwestowaniem w nowe rozwiązania

2,36

obawa dotycząca wyboru właściwych, adekwatnych do potrzeb rozwiązań

2,36

niskie kwalifikacje pracowników

2,19

brak\ niewłaściwy system motywacyjny stymulujący kreatywność pracowników

2,18

obawa przed podjęciem decyzji związanej z rozwojem teleinformatycznym

2,17

niechęć pracowników do wdrażania nowości

2,15

brak poparcia ze strony kierownictwa

2,04

2,62

Dla przeciętnego przedsiębiorcy z województwa łódzkiego barierą we wdrażaniu innowacji nie jest brak
infrastruktury, ani trudny dostęp do rozwiązań teleinformatycznych. Czynnikiem ograniczającym nie jest
również brak popytu wśród partnerów i klientów przedsiębiorstw. Barierami są głownie czynniki materialne.
Brak wsparcia finansowego oraz trudny dostęp do funduszy strukturalnych są oceniane jako czynniki w
największym stopniu utrudniające wdrażanie nowych rozwiązań (odpowiednio 34% i 22% przedsiębiorców
stwierdziło, iż są to czynniki w bardzo wysokim stopniu utrudniające wdrażanie nowych rozwiązań). Istnieje
więc wola partnerów oraz odpowiednia infrastruktura i możliwość z niej korzystania, brak jest jednak instytucji,
która mogłaby dodatkowo zmotywować przedsiębiorców, w tym wspomagając ich w pozyskiwaniu funduszy.
Tabela 36. Ocena wpływu czynników zewnętrznych na wprowadzanie nowych rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach
województwa łódzkiego (średnia, ocena w skali 1-5); n=506
trudny dostęp do funduszy pomocowych UE

3,45

wysokie koszty innowacji rozwiązań teleinformatycznych

3,30

trudności we wsparciu finansowania rozwiązań teleinformatycznych

3,20

brak instytucji wspierających wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych

2,95

zbyt wysokie ryzyko ekonomiczne

2,84

brak jednostek wdrażających rozwiązania teleinformatyczne

2,79

ograniczony popyt wśród partnerów i klientów

2,64

brak infrastruktury lokalnej

2,64

trudny dostęp do rozwiązań teleinformatycznych

2,50

4.2.6. Współpraca, wsparcie i rozwój

Blisko połowa badanych (47,6%) planuje w ciągu najbliższych 2 lat zainwestować w nowe maszyny i urządzenia.
Wśród rodzajów innowacji, które przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mają zamiar wdrożyć w ciągu
najbliższych 2 lat wymieniane są najczęściej inwestycje w posiadane zasoby i rozwój dotychczas stosowanych
rozwiązań. 42,1% badanych planuje wejść na nowe rynki zbytu, 35,3% planuje wprowadzenie nowych
rozwiązań technologicznych. Można te formy innowacji potraktować jako inwestycje „twarde”, niosące za sobą
określone nakłady materialne i działania logistyczne. Stosunkowo niewielki procent badanych przedsiębiorstw
ma zamiar wdrożyć takie innowacje „miękkie”, jak zmodyfikowane procedury (22,3%), czy wprowadzenie
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nowych rozwiązań informacyjno- telekomunikacyjnych (26,3%) lub standardów kontroli jakości (16%).
Inwestycje sprzętowe są wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi, natomiast wprowadzenie standardów
kontroli jakości było najrzadziej wskazywaną odpowiedzią. Lepsze przygotowanie do wdrażania nowych
sposobów zarządzania wiedzą wykazują przedsiębiorstwa mieszczące się w aglomeracji łódzkiej. „Miękkie”
innowacje są wskazywane częściej przed przedsiębiorców z dużych miast, niż z terenów wiejskich i małych
miast.
Rysunek 19. Plany wprowadzenia innowacji w okresie najbliższych 2 lat wśród przedsiębiorstw w województwie łódzkim (w proc.)
n=506

inwestowanie w maszyny i urządzenia

48%

52%

wejście na nowe rynki

42%

58%

modyfikowanie wyrobów\ usług

41%

59%

nowe formy promocji wyrobów i\ lub usług

38%

nowe rozwiązania technologiczne

62%

35%

unowocześnienie systemu motywacyjnego

65%

33%

67%

unowocześnienie systemu szkoleń

32%

68%

nowe formy\ kanały dystrybucji wyrobów i\ lub usług

31%

69%

wprowadzanie nowatorskich wyrobów i\ lub usług

29%

nowe rozwiązania informacyjno-telekomunikacyjne
nowe procedury zakupów, księgowości, magazynowania, itp.
doskonalenie standardów kontroli jakości

71%

26%

74%

22%

78%

16%

planuje

84%

nie planuje

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego najczęściej czerpią pomysły dotyczące rozwiązań innowacyjnych od
swoich klientów (28,9%). Konkurencja jest równie często wskazywanym źródłem pomysłów (28,3%). W co
czwartym badanym przedsiębiorstwie (25,3%) pracownicy są źródłem pomysłów i inicjatorem rozwiązań
innowacyjnych w firmie. Jak wykazały poprzednie zestawienia, pracownicy nie byli traktowani jako czynnik
wewnętrzny utrudniający wdrażanie nowych rozwiązań w firmie. Niewielka liczba badanych wskazała takie
źródła informacji jak targi, prasa specjalistyczna, szkolenia, czy placówki B+R. Przedsiębiorstwa we wdrażaniu
innowacji kierują się raczej własnym wyczuciem, obserwacjami i zasobami, rzadko korzystają z pomysłów
wyspecjalizowanych jednostek.
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Rysunek 20. Źródła informacji na temat rozwiązań teleinformatycznych (w proc.; możliwe wiele odpowiedzi); n=506

29%

Klienci

28%

Konkurenci

25%

Pracownicy

19%

Firmy partnerskie
Dostawcy

14%

Władze firmy

14%
14%

Internet

12%

Własne doświadczenie

5%

Prasa Fachowa

3%

Firmy konsultingowe
Placówki B+R (Uczelnie wyższe, placówki badawczo-rozwojowe)

2%

Instytucje publiczne

1%

Znajomi

2%

Targi i szkolenia
Telewizja

1%
0%

Jak pokazuje poniższy wykres, przedsiębiorcy z województwa łódzkiego przy wrażaniu usług
teleinformatycznych najczęściej współpracują z firmami krajowymi (67,1%). Co drugie badane przedsiębiorstwo
(53,4%) współpracuje z lokalnymi dostarczycielami usług teleinformatycznych. Można przypuszczać, że przez
współpracę we wdrażaniu usług teleinformatycznych rozumiana jest obsługa istniejących zasobów i rozwiązań.
Co czwarte badane przedsiębiorstwo współpracuje z mieszkańcami miejscowości, w której firma ma siedzibę,
natomiast co piąte z innymi lokalnymi przedsiębiorcami. Wdrażanie usług teleinformatycznych odbywa się we
współpracy z najbliższym otoczeniem i lokalnymi podmiotami. Z wsparcia instytucjonalnego korzysta
niewielki procent badanych. Współpracę z urzędami gmin, miast, bądź powiatów deklaruje jedynie co ósme
badane przedsiębiorstwo, natomiast współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
niespełna co dziesiąty badany. Niewielu przedsiębiorców w województwie łódzkim współpracuje z
jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Najrzadziej wskazywanym partnerem
przy wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych były wyspecjalizowane organizacje pozarządowe zajmujące się
badanym zagadnieniem. Z urzędami gmin częściej deklarują współpracę przedsiębiorstwa zlokalizowane na
obszarach wiejskich. Z wyspecjalizowanymi podmiotami, takimi jak jednostki B+R, otoczenia biznesowego oraz
stowarzyszenia współpracują częściej podmioty z subregionu łódzkiego. Przedsiębiorcy z obszarów wiejskich
częściej natomiast współpracują przy wdrażaniu usług teleinformatycznych z lokalnymi podmiotami.
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Rysunek 21. Współpraca przedsiębiorców z partnerami we wdrażaniu usług teleinformatycznych (w proc., można było wskazać wiele
odpowiedzi); n=506

67%

Firmy teleinformatyczne krajowe

53%

Lokalni przedsiębiorcy dostarczający usług teleinformatycznych

24%

Mieszkańcy gminy\miasta\powiatu

21%

Lokalni przedsiębiorcy zainteresowani usługami teleinformatycznymi

16%

Urzędy gmin, powiatów, miast

13%

Jednostki badawczo-rozwojowe
Urząd Marszałkowski

9%

Lokalne stowarzyszenia i organizacje społeczne

9%

Firmy teleinformatyczne międzynarodowe

9%

Instytucje otoczenia biznesu

9%
7%

Ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje społeczne

6%

Jednostki administracji centralnej(Urząd Wojewódzki, ministerstwa itp.)
Stowarzyszenia i organizacje specjalizujące się we wspieraniu rozwoju
rozwiązań teleinformatycznych

3%

Większość badanych firm stara się minimalizować koszty obsługi usług i urządzeń teleinformatycznych, w razie
pojawiających się problemów, zlecając ich rozwiązywanie usługodawcom odpowiedzialnym za daną usługę lub
zlecając rozwiązanie problemu własnym pracownikom. Zlecenie rozwiązania problemu w ramach serwisu
gwarancyjnego, obsługi posprzedażnej oraz delegacja własnych pracowników do rozwiązywania zaistniałych
problemów z usługami teleinformatycznymi to metody stosowane przez blisko połowę badanych.
Zdecydowanie rzadziej stosowane jest zlecanie zewnętrznym firmom lub wyspecjalizowanym komórkom w
przedsiębiorstwie.
Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców ocenia umiejętności swoich pracowników jako
zadawalające. Pozytywnie ocenia je aż 73,9% badanych. Jedynie 7,3% ocenia umiejętności pracowników jako
niezadawalające.
Rysunek 22. Ocena umiejętności teleinformatycznych pracowników przedsiębiorstwa (w proc.); n=506
Raczej niezadawalające
7%
Ani zadawalające,
ani niezadawalające
19%

Zdecydowanie
niezadawalające
1%

Zdecydowanie
zadawalające
29%

Raczej zadawalające
45%
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Badanych przedsiębiorców spytano o wpływ usług teleinformatycznych na wybrane aspekty działalności
przedsiębiorstwa. Jedynie blisko połowa badanych zauważa wpływ usług teleinformatycznych na zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa, podniesienie wydajności pracy, usprawnienie komunikacji wewnętrznej
oraz zwiększenie dochodów. Jedynie część przedsiębiorców w województwie łódzkim dostrzega wymierne
korzyści płynące ze stosowania usług teleinformatycznych w działalności firmy.
Zdecydowana większość przedsiębiorstwa (75,5%) dostrzega bardzo duży i duży wpływ tych usług na
usprawnienie komunikacji firmy z otoczeniem, co - ich zdaniem – jest jedną z największych korzyści
Przedsiębiorcy w sposób umiarkowany oceniają wpływ teleinformatyki na polepszenie relacji między
pracownikami. Usługi teleinformatyczne, ich zdaniem, nie mają też znaczącego wpływu na podniesienie
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Tabela 37. Ocena pozytywnego wpływu usług teleinformatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w proc.); n=506
Zwiększenie
konkurencyjności
przedsiębiorstwa

Podniesienie
wydajności pracy

Usprawnienie
komunikacji
wewnątrz firmy

Zwiększenie
dochodów
przedsiębiorstwa

Polepszenie
relacji między
pracownikami

Usprawnienie
komunikacji firmy z
otoczeniem

W bardzo dużym

29%

18%

24%

22%

13%

44%

W dużym

33%

32%

27%

28%

19%

32%

W umiarkowanym

25%

27%

22%

31%

33%

17%

W niewielkim

8%

10%

8%

9%

9%

3%

W bardzo niewielkim

7%

13%

18%

10%

26%

5%

Badani nie zauważają znacząco negatywnego wpływu teleinformatyki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Tabela 38. Negatywny wpływ usług teleinformatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w proc.); n=506

Konieczność
dodatkowego
szkolenia
pracowników

Konieczność
podnoszenia
kompetencji
przez
wszystkich
pracowników
firmy

Gorsze
zarządzanie
wiedzą i
informacją w
przedsiębiorstwie

Podniesienie
kosztów
funkcjonowania
przedsiębiorstwa

Zmniejszenie
dochodów
przedsiębiorstwa

Zwiększenie
ilości
procedur

Zwiększenie
ilości pracy
koniecznej do
wykonania

W bardzo dużym

4%

10%

9%

15%

14%

4%

12%

W dużym

5%

13%

15%

24%

27%

8%

17%

W umiarkowanym
W niewielkim
W bardzo niewielkim

25%

34%

33%

27%

31%

23%

42%

2157%

17%

19%

12%

11%

19%

14%

46%

27%

24%

21%

18%

46%

15%

Wśród wskazywanych przez badanych najkorzystniejszych form wsparcia, których oczekują z zewnątrz,
dominował aspekt materialny - pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój. Blisko połowa wskazała wsparcie
instytucji samorządowych przy pozyskiwaniu dotacji na rozwój teleinformatyki w przedsiębiorstwie jako
najkorzystniejszą formę pomocy. Aż 39,7% badanych wskazało umożliwienie kontaktu i możliwości
załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem usług teleinformatycznych jako jedną z najważniejszych,
możliwych form wsparcia. Otwarcie instytucji samorządowych na kontakty za pośrednictwem usług
teleinformatycznych mogłoby być silnym bodźcem skłaniającym przedsiębiorców do inwestowania w
rozwiązania teleinformatyczne.
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Rysunek 23. Najkorzystniejsze formy wsparcia we wdrażaniu usług teleinformatycznych ze strony regionalnych instytucji
samorządowych wskazywane przez przedsiębiorców (w proc., możliwe wiele odpowiedzi); n=506

pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój teleinformatyczny

46%

umożliwienie kontaktu i załatwienia spraw urzędowych za
pośrednictwem usług teleinformatycznych

40%

rozwój infrastruktury teleinformatycznej

38%

pomoc we wdrażaniu nowych usług teleinformatycznych

24%

informacje na temat nowych technologii, usług i rozwiązań

23%

organizacja szkoleń z zakresu zastosowań nowych technologii
pośrednictwo w kontaktach między usługodawcami a
przedsiębiorcami

20%
19%

Jednocześnie, informacje dotyczące usług teleinformatycznych udostępniane przez instytucje rządowe,
wspierające i samorządowe przez blisko połowę badanych zostały ocenione negatywnie. Blisko co czwarty
badany ocenił je zdecydowanie negatywnie. Pozytywnie natomiast zostały ocenione informacje pochodzące od
innych przedsiębiorców- pozytywnie oceniła je połowa badanych.
Tabela 39. Ocena informacji dotyczących usług teleinformatycznych (w proc.) wśród przedsiębiorców posiadających wiedzę w badanych
obszarach
ani pozytywnie,
pozytywnie ani negatywnie
informacje udostępniane przez instytucje rządowe szczebla centralnego (np:
Ministerstwo Gospodarki, UKIE, PARP)
informacje udostępniane przez instytucje wspierające rozwój regionalny i lokalny
(np: ODR, Agencja Rozwoju Regionalnego)
informacje udostępniane przez jednostki samorządu terytorialnego (np: Urząd
Marszałkowski, urzędy gmin)
informacje pochodzące z kontaktów z innymi przedsiębiorstwami

negatywnie

17%

39%

44%

17%

37%

46%

17%

36%

47%

50%

35%

15%

Wszystkie formy szkoleń i doradztwa, o które spytano przedsiębiorców w województwie łódzkim zostały
ocenione dosyć nisko. Odpowiedzi negatywne przeważały nad pozytywnymi. Relatywnie najlepiej ocenione
zostały szkolenia i doradztwo prowadzone przez firmy konsultingowe, jednak i w ich ocenie przeważały oceny
negatywne. Blisko połowa badanych negatywnie oceniła szkolenia i doradztwo jednostek samorządu
terytorialnego, w tym co trzeci badany ocenił je bardzo negatywnie. Szkolenia i doradztwo dotyczące usług
teleinformatycznych realizowane przez organizacje pozarządowe również zostały ocenione negatywnie.
Tabela 40. Ocena oferty szkoleń dotyczących usług teleinformatycznych wśród przedsiębiorców posiadających wiedzę w badanych
obszarach
ani pozytywnie,
pozytywnie ani negatywnie

negatywnie

szkolenia i doradztwo prowadzone przez firmy konsultingowe

26%

38%

36%

szkolenia i doradztwo prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego
szkolenia i doradztwo prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy (np: fundacje)

14%

35%

52%

13%

40%

46%
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Wśród tematyki szkoleniowej wskazywanej przez przedsiębiorców jako pożądana, dominują rozwiązania
służące usprawnieniu bieżącej działalności firmy. Badani przedsiębiorcy zauważają możliwość wykorzystywania
usług teleinformatycznych w zakresie usprawnienia komunikacji z klientami i obsługi handlowej, i w tych
obszarach zauważają potrzebę uzupełniania wiedzy i umiejętności w formie szkoleń. Stosunkowo mniejsza ilość
badanych wskazywała na obszary szkoleniowe związane z wykorzystaniem usług teleinformatycznych do
efektywnego zarządzania kontaktami, czasem i personelem.
Tabela 41. Obszary tematyki szkoleniowej odpowiadające potrzebom przedsiębiorców (w proc., możliwe było wskazanie kilku
odpowiedzi); n=506

rozwiązania teleinformatyczne służące usprawnieniu komunikacji
z klientami

58%

rozwiązania teleinformatyczne służące obsłudze handlowej

44%

rozwiązania teleinformatyczne służące efektywnemu zarządzaniu
kontaktami

31%

rozwiązania teleinformatyczne służące efektywnemu zarządzaniu
czasem
rozwiązania teleinformatyczne służące zarządzaniu personelem

rozwiązania teleinformatyczne służące do zarządzania produkcją

20%

12%

10%

4.3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1.

Luka kompetencyjna w sposobie wykorzystywania usług teleinformatycznych. Mimo dostępu do
internetu i posiadanych zasobów badani przedsiębiorcy wykorzystują usługi teleinformatyczne w
sposób powierzchowny. Problemem nie jest brak dostępu do usług teleinformatycznych, ale
nieumiejętne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Można zatem wskazać lukę kompetencyjną
w zakresie wiedzy na temat sposobów wykorzystywania sprzętu i usług teleinformatycznych.
Przedsiębiorcy w województwie łódzkim w niewielkim stopniu wykorzystują zaawansowane usługi
teleinformatyczne. Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystywania usług teleinformatycznych i
brak prób wdrażania ich w kolejnych obszarach działalności skutkuje ograniczeniem się do
podstawowych i najbardziej popularnych usług. Brak rozwoju teleinformatyki w przedsiębiorstwie,
brak wdrażania nowych rozwiązań skutkuje zapóźnieniem w stosunku do reszty kraju. Jest to
istotne zwłaszcza w perspektywie przestawienia się z tradycyjnego modelu gospodarki na
gospodarkę opartą na wiedzy. Świadomość przedsiębiorców województwa łódzkiego odnośnie
rozwiązań teleinformatycznych wspomagających rozwój firmy musi wzrosnąć.

2.

Niskie nakłady na teleinformatyzację, rozumianą jako zasoby sprzętowe. Teleinformatyzacja
wśród przedsiębiorców województwa łódzkiego kojarzona jest głównie ze sprzętem i głównie
przez zakup nowego sprzętu rozumieją inwestycje w teleinformatyzację. Jest to kolejne
świadectwo braku wiedzy na temat możliwości wykorzystania usług teleinformatycznych w
bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Niskie nakłady na usługi teleinformatyczne skutkują
brakiem nowych rozwiązań technologicznych optymalizujących działania przedsiębiorstw. Można
zauważyć, że badani nie doceniają wpływu usług teleinformatycznych na ich działalność. Niski
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poziom wiedzy na temat wykorzystywania usług teleinformatycznych powoduje, iż korzyści jakie
mogą one przynieść, są pomijane, przeważają jedynie krótkoterminowe kryteria ekonomiczne.
Zwiększenie wiedzy na temat wpływu usług teleinformatycznych na konkurencyjność
przedsiębiorstwa oraz korzyści płynących z ich wykorzystywania może zachęcić do inwestowania
większych nakładów w rozwój teleinformatyczny.
3.

Wysoka ocena usług teleinformatycznych wśród przedsiębiorstw wykorzystujących je w swojej
działalności. Przedsiębiorcy wykorzystujący usługi teleinformatyczne, zwłaszcza ci, korzystający z
nich w sposób regularny są zadowoleni z możliwości, jakie one dają. Wszyscy przedsiębiorcy
posiadający zasoby teleinformatyczne oceniają je wysoko i zamierzają je rozwijać w przyszłości.
Świadczy to o wysokiej ocenie usług teleinformatycznych w bieżącej działalności przedsiębiorstw,
na
obszarach
na jakich są te usługi wykorzystywane. Ważnym aspektem rozwoju
teleinformatycznego jest zatem wdrożenie usług teleinformatycznych w przedsiębiorstwach do tej
pory ich niewykorzystujących. Kontakt ze spersonalizowanymi usługami teleinformatycznymi
dopasowanymi do poszczególnych obszarów działalności firmy może przekonać do ich stałego
użytkowania, a także wdrażania nowych rozwiązań. Przedstawienie sposobów wykorzystania
usług teleinformatycznych w przedsiębiorstwach, w poszczególnych obszarach działalności oraz
pomoc w ich wdrożeniu są ważnym etapem rozwoju teleinformatycznego regionu. Zrównanie
szans i możliwości przedsiębiorstw, zwłaszcza wyrównanie dysproporcji regionalnych może odbyć
się za pomocą wdrażania na zmarginalizowanych obszarach usług teleinformatycznych w
większym wymiarze niż obecnie. Promocja dobrych praktyk, korzyści i wymiernych zalet
stosowania usług teleinformatycznych zachęcić może firmy do ich wdrożenia w swojej
działalności.

4.

Wsparcie we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych. Czynnikami utrudniającymi
wprowadzanie nowych rozwiązań teleinformatycznych wskazywanymi przez badanych są głownie
czynniki materialne. Brak wsparcia finansowego oraz trudny dostęp do funduszy strukturalnych są
wskazywane jako jedne z barier we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych. Poza zasobami
finansowymi, jako bariera, często wskazywany jest brak doświadczenia, kompetencji oraz wiedzy
o istniejących rozwiązaniach. Badani wskazują na niewielkie wsparcie samorządów i podmiotów
lokalnych we wdrażaniu usług teleinformatycznych W perspektywie braku własnej wiedzy i
umiejętności wskazuje to na konieczność silniejszego wspierania przedsiębiorstw. Silny nacisk
kierowany jest na wsparcie przez samorządy lokalne, które w przeciwieństwie do podmiotów
komercyjnych, nie są nastawione na krótkoterminowe korzyści materialne

5.

Współpraca lokalna. Jako źródła pomysłów działalności innowacyjnej, głównie wskazywane są
podmioty lokalne: samorządy, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy. To na gruncie lokalnym
powstają pomysły i rozwiązania wpierające działalność przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
Poziom współpracy jest jednak zdecydowanie niski, ponieważ z jakichkolwiek form współpracy
przy wdrażaniu usług teleinformatycznych korzystała jedynie co siódma firma. Brak zaufania w
stosunku do współpracy z partnerami, takimi jak instytucje badawczo- rozwojowe, jednostki
otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, czy samorządy lokalne powoduje, iż
przedsiębiorstwa innowacje teleinformatyczne wdrażają samodzielnie lub w ogóle.
Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia innych podmiotów przy wdrażaniu rozwiązań
teleinformatycznych wysoko oceniają wsparcie partnera. Przy deklarowanym braku umiejętności i
doświadczenia we wdrażaniu innowacji współpraca z doświadczonym partnerem mogła by w
stopniu znaczącym wpłynąć na rozwój teleinformatyczny przedsiębiorstw. Szerszy zakres
58

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w tym promowanie partnerstw lokalnych,
mogło by mieć wpływ na rozwój teleinformatyczny regionu.
6.

Brak wiedzy na temat oferty szkoleniowej i sposobów wykorzystania usług teleinformatycznych.
Przedstawiona luka kompetencyjna w wiedzy na temat wykorzystywania usług
teleinformatycznych związana jest również z brakiem informacji na ten temat w otoczeniu
badanych przedsiębiorstw. Blisko połowa badanych nie słyszała o szkoleniach dotyczących
wykorzystania usług teleinformatycznych, ani nie widziała informacji na temat takich usług
Przedsiębiorcy, którzy spotkali się ze szkoleniami, różnymi formami doradztwa oraz informacjami
na temat wykorzystania usług teleinformatycznych w większości oceniają je zdecydowanie
negatywnie. Negatywna ocena dostępnych informacji może świadczyć o niewłaściwym sposobie
ich przekazywania. Treść przekazu powinna być nastawiona na czytelną informację dotyczącą
wymiernych korzyści wynikających z zastosowania usług teleinformatycznych w działalności
przedsiębiorstwa. W związku z niewielką wiedzą na temat zastosowania usług
teleinformatycznych należy przedstawiać efekty ich wdrożenia, zalety oraz bezpośredni,
pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy wykorzystujący usługi
teleinformatyczne w swojej działalności oceniają je zdecydowanie pozytywnie. Podobnie ci
współpracujący przy wdrażaniu usług z innymi podmiotami wysoko oceniają tą współpracę. Dobre
praktyki oraz przedstawienie realnych, wymiernych korzyści może wpłynąć na zwiększenie
innowacji w zakresie usług teleinformatycznych wśród przedsiębiorców w województwie łódzkim.

7.

Dysproporcje w populacji. W badanej populacji da się zauważyć istotne dysproporcje pod
względem wykorzystywania usług teleinformatycznych. W większości przypadków
przedsiębiorstwa z subregionu łódzkiego zdecydowanie lepiej radzą sobie z wykorzystywaniem
usług teleinformatycznych w swojej działalności. Nie tylko posiadają większe zasoby, ale również
posiadają i wykorzystują wiedzę w praktyce użytkując bardziej zaawansowane usługi.
Przedsiębiorstwa subregionu łódzkiego zdecydowanie bardziej doceniają pozytywny wpływ usług
teleinformatycznych na swoją działalność i możliwości rozwoju. W pozostałych subregionach
podejście do usług teleinformatycznych jest zdecydowanie bardziej zachowawcze - rzadziej
wykorzystuje się w nich usługi teleinformatyczne oraz rzadziej zauważa się pozytywny wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zdecydowanie najsłabiej wykorzystuje usługi teleinformatyczne
subregion sieradzki. W większości przypadków wypada poniżej średniej dla województwa.
Dysproporcje w wykorzystaniu usług teleinformatycznych prowadzić mogą do nierównomiernego
rozwoju województwa. Luka kompetencyjna istniejąca w subregionie sieradzkim, brak
kompetencji pracowników, brak doświadczeń własnych powodować może w dłuższej
perspektywie zapóźnienie cywilizacyjne. Dysproporcje zauważalne są również pomiędzy firmami
„młodymi”, istniejącymi krócej niż 5 lat, a dłużej istniejącymi przedsiębiorstwami. Znacznie
częściej oraz znacznie lepiej, firmy istniejące krócej niż 5 lat, wykorzystują usługi
teleinformatyczne w swojej działalności.
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5. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
5.1. METODOLOGIA BADANIA
Badanie zrealizowane zostało w terminie 22 marca – 8 kwietnia 2010 roku.
W badaniu udział wzięło 117 urzędów gmin, 36 urzędów miast oraz 15 starostw powiatowych.
Zbieranie danych odbyło się metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (z ang. CATI –
Computer Assisted Telephone Interview. Średni czas wywiadu wyniósł 25 minut.
Badanie realizowane było przez wykwalifikowanych ankieterów posiadających doświadczenie w realizacji badań
CATI, którzy byli w stanie przekonać wybraną osobę do uczestnictwa w badaniu, a także nawiązać interakcję
zapewniającą uzyskanie rzetelnych odpowiedzi. Odpowiednio przeszkoleni ankieterzy odpowiedzialni byli za
przekazanie informacji na temat zleceniodawcy badania, tematyki oraz zakresu badania oraz informacji na
temat poufności uzyskanych danych, co pozwoliło na świadome i dobrowolne uczestnictwo respondentów.
W przypadku próśb badanych dotyczących dodatkowego uwierzytelnienia osób realizujących badanie, wysyłany
był list polecający przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Próba badawcza została dobrana z ogólnodostępnych danych na temat jednostek samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego.
Przyjęto, że wywiad zrealizowany musi być z osobą posiadającą wpływ na podejmowane w jednostce decyzje.
Respondent musiał posiadać wiedzę na temat obszarów badawczych, takich jak usługi teleinformatyczne
wykorzystywane w jednostce samorządowej, a także posiadać wiedzę na temat działalności całej gminy, urzędu
bądź starostwa, istniejących i potencjalnych partnerów i kierunków rozwoju. W związku z tak przyjętymi
kryteriami doboru respondenta w obrębie jednostki samorządu terytorialnego, wywiadów udzielali przede
wszystkim sekretarze urzędów oraz osoby posiadające wymaganą wiedzę, które zostały wskazane przez osoby
decyzyjne i oddelegowane do udzielenia informacji.
Narzędzie badawcze składało się z 39 pytań. W trakcie realizacji badania narzędzie badawcze zostało
skonstruowane w formie skryptu umożliwiającego jego odtwarzanie za pomocą oprogramowania stosowanego
w badaniach CATI. Wykorzystana metoda CATI zapewniła standaryzację procesu prowadzenia wywiadów.
Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania możliwa była pełna kontrola realizacji wywiadu, a
także stosowanie rotacji przy poszczególnych pytaniach oraz randomizacji. Konieczne było udzielenie
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zakres tematyczny pytań w badaniu jednostek samorządu
terytorialnego w kilku obszarach zbieżny był z pytaniami i obszarami badania firm . Zapewniło to możliwość
porównywania wybranych aspektów działalności poszczególnych podmiotów, w tym podejścia do wzajemnej
współpracy. Możliwość porównania jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi przedsiębiorcami powinna
dać informację o wzajemnych relacjach tych podmiotów i ich podejściu do rozwoju i innowacji.
5.1.2. Obszary badawcze

•
•
•
•

Stosowanie rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego
Umiejętności wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych
Luki kompetencyjne oraz obszary wymagające wsparcia.
Określenie rodzaju wsparcia oraz tematyki szkoleniowej.
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•
•

Bariery we wdrażaniu innowacji.
Podejście do innowacyjności i rozwoju teleinformatycznego

5.2. REZULTATY BADANIA
5.2.1. Charakterystyka badanej populacji

Badaniem objęto 117 Urzędów Gminy, 36 Urzędów Miasta oraz 15 starostw powiatowych na terenie
województwa łódzkiego. Oznacza to, że badaniem objęto 74% ogółu gmin wiejskich, 84% miast oraz 63%
starostw powiatowych tego województwa . W związku z powyższym, badanie daje duże możliwości
ekstrapolacji jego wyników na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie łódzkim.
W przypadku ponad połowy wywiadów osobą, która udzielała informacji był sekretarz lub inna osoba
zarządzająca urzędem (57%). W 22% przypadków – osoba odpowiedzialna za informatyzację jednostki, zaś w
19% - inna osoba wskazana do udzielenia odpowiednich informacji.
Większość badanych jednostek znajduje się na obszarach o charakterze rolniczym (64%) lub rolniczoprzemysłowym (14,3%). Przemysłowo-handlowy charakter obszaru wskazało 8% badanych jednostek, zaś
wielobranżowy (bez zdecydowanej dominacji – 5%). Szczegółowe dane zgromadzono na poniższym wykresie.
Tabela 42. Charakter ekonomiczny obszaru, na którym znajduje się jednostka samorządu terytorialnego (w proc.); n=168

rolniczy

64%

rolniczo-przemysłowy

14%

przemysłowo-handlowy

8%

wielobranżowy (bez zdecydowanej dominacji)
przemysłowy

5%
3%

turystyczny

2%

trudno powiedzieć

2%

handlowy

1%

urzędniczy (służby publiczne)

1%

5.2.2. Stan posiadania i wydatki na usługi teleinformatyczne

Wartość rocznego budżetu jednostek objętych badaniem wynosi w większości przypadków od 3 do 30 mln
złotych. Jednostki o budżecie wyższym stanowiły 20% badanych, zaś niższym od 3 mln – 6%. Niecałe 10%
badanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Ponad połowa badanych jednostek przeznacza od 1000 do 3000
złotych miesięcznie na usługi teleinformatyczne. Jednostki, które wydają kwoty większe, stanowią w sumie
około 20% ogółu badanych, zaś wydające mniej – około 17%
Z powyższych danych wynika – po pierwsze – że badane jednostki nie są bardzo zróżnicowane pod względem
wydatków na dobra i usługi teleinformatyczne. Po drugie, odsetek budżetów przeznaczony na te dobra i usługi
wynosi średnio 1,77%. Można tu dostrzec zróżnicowanie ze względu na rodzaj badanych jednostek. Urzędy
gmin wydają na te cele 1,67% swoich budżetów, urzędy miast – 2,41%, zaś starostwa powiatowe – 1,25%.
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Więcej na dobra i usługi – w stosunku do swoich budżetów – wydają jednostki znajdujące się na terenach
miejskich (2,03%), niż znajdujące się na terenach wiejskich (1,66%).
Rysunek 24. Kwota wydatków na dobra i usługi teleinformatyczne (w proc.); n=168
do 300 PLN

1%

301-1000 PLN

17%

1001-3000PLN

54%

3001 PLN - 5000 PLN

8%

5001 PLN - 10000 PLN
powyżej 10000 PLN
odmowa odpowiedzi

7%
5%
10%

W większości badanych urzędów nie istnieje oddzielna komórka organizacyjna zajmująca się technologiami
teleinformatycznymi. Znajdują się one w 19% badanych urzędów. Znacznie częściej wskazywano na istnienie
takich komórek w urzędach miast (39%) niż w starostwach powiatowych (20%), czy – tym bardziej – urzędach
gmin (13%). Tam, gdzie one się znajdują – zatrudniają średnio dwie osoby.
Rysunek 25. Komórka organizacyjna zajmująca się technologiami teleinformatycznymi w badanych jednostkach (w proc.); n=168

19%
Tak
Nie
81%

Co trzecia jednostka samorządu terytorialnego w subregionie łódzkim posiada wyspecjalizowaną komórkę
organizacyjną odpowiadającą za teleinformatykę. Niewiele mniejsza ilość jednostek samorządowych
subregionu piotrkowskiego posiada taką komórkę. W subregionie sieradzkim i skierniewickim
wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną zajmującą się teleinformatyką posiada jedynie co dziesiąta jednostka
samorządu terytorialnego.
Wszystkie badane jednostki posiadają komputery stacjonarne. Komputery przenośne są w posiadaniu
wszystkich urzędów miast i starostw powiatowych i 90% urzędów gmin. Powszechne jest również używanie
przez urzędy telefonów komórkowych. Posiada je 98% badanych jednostek (wszystkie starostwa powiatowe i
prawie wszystkie urzędy gmin oraz miast ).
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Rysunek 26. Sprzęt teleinformatyczny będący na wyposażeniu badanych urzędów (w proc.); n=168
100%

94%

98%

Komputer stacjonarny typu PC

Komputery przenośne

Telefony komórkowe

Ilość komputerów stacjonarnych przypadających na jednego pracownika urzędu wynosi 0,8. W przypadku
komputerów przenośnych wartość ta wynosi 0,11, zaś telefonów komórkowych – 0,18. Oznacza to, że w
urzędach tych nie wszyscy pracownicy korzystają z komputerów. Może to, ale nie musi wynikać z rodzaju
obowiązków służbowych nie wymagających korzystania z komputera. Ci, którzy pracują przy pomocy
komputera, w większości (90%) posiadają w pracy dostęp do Internetu. Co ciekawe, dostęp do Internetu jest
bardziej powszechny w komputerach używanych w urzędach gmin (91%), niż w urzędach miast (87%) i
starostwach powiatowych (85%). Służbowe telefony komórkowe posiada 27% pracowników badanych urzędów
(podobnie, jak poprzednio, znacznie większy odsetek pracowników urzędów gmin (30%) niż starostw (15%) i
urzędów miast (20%).
Ponad 40% badanych urzędów nie planuje zakupu sprzętu teleinformatycznego w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Zakup komputerów stacjonarnych planuje ponad połowa (55%) badanych jednostek, komputerów przenośnych
– 23%, zaś telefonów komórkowych – 5%.
Większość jednostek samorządu terytorialnego korzysta z Internetu od około 8 lat. Nieco większe
doświadczenia posiadają pod tym względem urzędy miast i starostwa powiatowe, w porównaniu z nieco mniej
doświadczonymi urzędami gmin .
Zdecydowana większość badanych urzędów łączy się z Internetem przy pomocy szerokopasmowej linii łączności
DSL (83%). Inne formy podłączenia cieszą się zdecydowanie niższą popularnością. Nie stwierdzono tutaj
istotnych różnic ze względu na rodzaj urzędu.
Rysunek 27. Rodzaj łącza internetowego wykorzystywanego w urzędzie (w proc.); n=168

szerokopasmowa linia łączności DSL (xDSL, szybki dostęp ADSL,
SDSL, itp.)

83%
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10%
6%

inna szerokopasmowa linia łączności (np. kablowa sieć TV,
energetyczna-PLC)

3%
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Nie wiem/trudno powiedzieć
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Badane urzędy najczęściej korzystają z łącza internetowego o szybkości 2Mb\s (29%), szybszego, ale nie
większego niż 5Mb\s (30,4%), a szybsze od wyżej wskazanych - około 20% .
Rysunek 28. Prędkość łącza internetowego wykorzystywanego w urzędzie (w proc.); n=168
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Jednostki samorządu terytorialnego mieszczące się w subregionie łódzkim nie tylko posiadają większą ilość
sprzętu teleinformatycznego i deklarują znacznie większe uzupełnianie zasobów, ale posiadają również szybszy
rodzaj łącza internetowego. Co trzecia jednostka subregionu łódzkiego posiada główne łącze internetowe o
prędkości powyżej 6 Mb/s. W pozostałych subregionach łącza powyżej 6 Mb/s posiada o połowę mniej
jednostek.
5.2.3. Rozwiązania teleinformatyczne stosowane przez urzędy

Badane urzędy w większości dysponują i korzystają z podstawowych narzędzi teleinformatycznych. 95%
badanych instytucji posiada wewnętrzną, przewodową sieć komputerową, 94% - własną stronę internetową,
91% - własny lub zewnętrzny serwer. Nieco mniejszy, ale również wysoki odsetek badanych instytucji posiada
konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną (86%) oraz oprogramowanie specjalistyczne (86,3%).
Zdecydowanie najlepiej pod tym względem wypadają starostwa powiatowe, spośród których prawie wszystkie
biorące udział w badaniu posiadają wymienione wyżej rozwiązania. Na ich tle urzędy gmin oraz urzędy miast
wypadają nieco gorzej. Nie należy się też spodziewać radykalnych zmian w najbliższym okresie, jeśli chodzi o
stosowane narzędzia. Badane urzędy planują raczej rozwijanie posiadanych rozwiązań oraz utrzymywanie
istniejącego status quo.
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Rysunek 29. Rozwiązania teleinformatyczne stosowane/planowane do rozwijania przez badane urzędy (w proc.); n=167

95%

Strona internetowa

65%
94%

Oprogramowanie specjalistyczne

57%
91%

Serwer (własny lub zewnętrzny)

45%
86%

Wewnętrzna sieć komputerowa przewodowa

33%
86%

Konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną

32%

Wewnętrzna sieć komunikacyjna centrala, komunikator tekstowy lub
głosowy

11%

Wewnętrzna sieć komputerowa bezprzewodowa

10%

posiada

76%
32%

planuje wprowadzić/rozwijać

Jednostki samorządu terytorialnego subregionu skierniewickiego posiadają zdecydowanie mniejsze zasoby
teleinformatyczne niż jednostki z innych subregionów. Podmioty tego subregionu częściej nie posiadają
własnego serwera (17,1%), wewnętrznej sieci komputerowej bezprzewodowej, wewnętrznej sieci
komunikacyjnej (53,75%). Znacznie rzadziej deklarują chęć rozwijania posiadanych zasobów. W stosunku do
subregionu łódzkiego pozostałe subregiony wykazują mniejszy stan posiadania oraz stosunkowo niższą
skłonność rozwijania posiadanych zasobów.
Poproszone o ocenę dostępności oraz jakości usług teleinformatycznych w najbliższym otoczeniu, badane
urzędy oceniały je umiarkowanie pozytywnie. Najlepiej badane podmioty oceniły dostępność do usług i
informacji o usługach teleinformatycznych. Relatywnie najgorzej ocenione zostały koszt oraz szybkość łącz
internetowych. Ogólnie jednak można stwierdzić, że badani oceniają pozytywnie większość aspektów wsparcia
teleinformatycznego oferowanego w ich otoczeniu.
Rysunek 30. Ocena jakości I dostępności usług teleinformatycznych w otoczeniu badanych instytucji (w proc.); n=168

koszt eksploatacji łączy internetowych
oferowana szybkość łączy internetowych

65

51%

40%

9%

42%

oferowanie dodatkowych rozwiązań teleinformatycznych

Pozytywnie

57%

32%

11%

oferowana pomoc w konfiguracji usług

53%

37%

10%

oferowane przez dostawców usług doradztwo w zakresie sprzętu

dostępność usług i urządzeń teleinformatycznych

71%

20%

9%

oferowane przez dostawców usług doradztwo w zakresie
oprogramowania

54%

38%

9%

stały dostęp do usług teleinformatycznych

dostępność informacji na temat usług i urządzeń teleinformatycznych

57%

27%

16%

koszt utrzymywania serwera, domeny i ich obsługi

45%

37%

19%

13%
32%

6%
8%

Ani pozytywnie ani negatywnie

23%

46%
63%
69%

Negatywnie
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5.2.4. Rodzaje i formy kontaktów podejmowanych przez urzędy

Badane urzędy podejmują kontakty z wieloma podmiotami instytucjonalnymi i fizycznymi. W przypadku
wszystkich spośród uwzględnionych w badaniu podmiotów, z którymi kontaktują się instytucje objęte
badaniem, kontakty te odbywają się codziennie lub prawie codziennie. Jak wynika z poniższego wykresu,
najbardziej intensywne pod względem częstotliwości są kontakty z osobami fizycznymi (interesantami),
jednostkami podległymi oraz urzędami gmin , miast i starostwami powiatowymi.
Najpopularniejszym narzędziem kontaktu z wymienionymi wyżej podmiotami i instytucjami jest telefon
stacjonarny. Na prośbę o wskazanie 3 najczęstszych sposobów komunikacji był on wskazywany najczęściej we
wszystkich przypadkach. Drugą najpopularniejszą formą kontaktu okazał się kontakt mailowy, wykorzystywany
w od 47% do 82% kontaktów podejmowanych przez badane urzędy. Trzecią natomiast – poczta tradycyjna.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że - poza pocztą elektroniczną – badane podmioty nie korzystają z
internetowych narzędzi komunikowania się i przekazywania informacji. Żaden z badanych podmiotów nie
wymienił ani komunikatorów głosowych, ani formularzy wypełnianych on-line. Kontakty bezpośrednie nie są
najczęściej wskazywaną formą kontaktu. Należy też zwrócić uwagę na przewagę poczty elektronicznej nad
korespondencją wysyłaną pocztą tradycyjną. Jednak poza pocztą elektroniczną, badane urzędy nie korzystają z
innowacyjnych form kontaktu.

Urzędy gminy, starostwa,
urzędy miast

Jednostki podległe

Urząd Marszałkowski

Urzędy i instytucje państwowe

Główny Urząd Statystyczny

Urząd Wojewódzki

ministerstwa

Organizacje pozarządowe

Sądy, prokuratury

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Dostawcy usług

Tabela 43. Formy kontaktów z wybranymi podmiotami podejmowane przez badane instytucje (w proc., można było wybrać 3
najczęstsze formy kontaktu); n=168

Telefon stacjonarny

95,2%

94,0%

92,3%

89,3%

74,4%

91,7%

83,9%

81,5%

77,4%

82,7%

83,9%

85,7%

Kontakt mailowy

82,7%

60,7%

74,4%

63,1%

61,9%

63,7%

59,5%

47,0%

66,7%

75,0%

64,3%

54,2%

Poczta tradycyjna\ kurierska

41,7%

55,4%

53,0%

55,4%

54,2%

57,7%

53,6%

43,5%

41,1%

62,5%

58,3%

49,4%

Kontakt osobisty

31,5%

26,8%

37,5%

33,3%

36,9%

31,5%

20,2%

38,7%

12,5%

26,8%

31,5%

35,7%

Telefon komórkowy

25,0%

13,7%

8,3%

10,7%

3,0%

8,9%

5,4%

19,0%

5,4%

15,5%

19,0%

20,8%

Komunikatory głosowe

0,0%

0,0%

0,6%

3,0%

1,2%

3,6%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

Formularze elektroniczne na
stronach internetowych

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Inne

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Brak odpowiedzi

1,2%

1,2%

1,2%

1,8%

1,2%

1,8%

4,2%

4,8%

4,2%

1,2%

1,2%

1,8%

Zróżnicowanie subregionalne występuje również w wykorzystaniu usług teleinformatycznych w poszczególnych
sferach działalności urzędów i jednostek samorządowych. Jedynie, co druga jednostka z subregionu
piotrkowskiego i skierniewickiego kontaktuje się z podległymi jej jednostkami poprzez email. Można zauważyć,
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że znacznie wyższy procent kontaktu z podległymi jednostkami odbywa się tam w formie kontaktów osobistych.
Podobne zależności można zaobserwować w wykorzystywaniu innych usług teleinformatycznych, szczególnie
bardziej zaawansowanych. Zwłaszcza jednostki subregionu skierniewickiego rzadziej wykorzystują usługi
teleinformatyczne w swojej działalności oraz gorzej oceniają ich rolę w funkcjonowaniu urzędu. W
subregionach tych wykorzystywany jest głównie kontakt osobisty oraz kontakt za pośrednictwem telefonów
stacjonarnych i poczty tradycyjnej. W wykorzystywaniu usług teleinformatycznych w swojej działalności
przodują jednostki subregionu łódzkiego.
Zdecydowanie najbardziej cenioną formą kontaktów wskazywaną przez badanych urzędników jest kontakt
osobisty. Ponad 2/3 badanych uznało, że jest on bardzo ważny dla funkcjonowania urzędu. Ponad 80%
badanych urzędów uznało za bardzo lub raczej ważny kontakt za pośrednictwem telefonu stacjonarnego i
pocztą tradycyjną (kurierami). Interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie o kontakt mailowy. Aż 51%
badanych uznało go za raczej ważny, ale tylko 16% - za bardzo ważny. Z tego i poprzedniego pytania można
wyciągnąć wniosek, że choć w badanych urzędach korzysta się powszechnie z poczty elektronicznej, to nie
jest ona traktowana jako kluczowe narzędzie funkcjonowania urzędu. Badane podmioty nie uznały również za
ważne dwóch innych sposobów kontaktowania opartych na Internecie. Komunikatory głosowe zostały przez
większość uznane za kompletnie nieważne, natomiast wobec formularzy elektronicznych na stronach
internetowych zdania były podzielone.

Telefon stacjonarny

Kontakt mailowy

Poczta tradycyjna \
kurierami

Kontakt osobisty

Telefon komórkowy

komunikatory głosowe

Formularze
elektroniczne na
stronach internetowych

Tabela 44. Ocena ważności różnych form kontaktu badanych urzędów (w proc.); n=168

Bardzo ważna

42,5%

15,6%

44,3%

69,5%

31,7%

1,3%

12,0%

Raczej ważna

43,1%

50,9%

42,5%

25,1%

44,3%

2,0%

29,3%

Ani ważna, ani
nie ważna

13,2%

25,7%

10,2%

4,2%

18,0%

10,5%

28,1%

Raczej
nieważna

1,2%

6,6%

2,4%

0,6%

4,8%

9,2%

17,4%

Zupełnie nie
ważna

0,00%

1,2%

0,6%

0,6%

1,2%

77,0%

13,2%

Zróżnicowanie subregionalne jest zauważalne również w podejściu do wdrażania rozwiązań
teleinformatycznych. Jednostki subregionów skierniewickiego i sieradzkiego znacznie rzadziej współpracują z
partnerami przy wdrażaniu usług teleinformatycznych na obszarze swojej działalności. Znacznie częściej jest to
w ich przypadku współpraca z podmiotami lokalnymi, takimi jak lokalni dostawcy, mieszkańcy czy
przedsiębiorcy, niż z instytucjami centralnymi i ogólnopolskimi.
5.2.5. Elektroniczny obieg dokumentów

Dwie trzecie badanych urzędów nie korzysta z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). Wśród
urzędów gmin objętych badaniem, z takiego systemu korzysta tylko 28% , a wśród urzędów miast – 50%.
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Jedynie wśród starostw powiatowych większość – 73% posiada taki system. Statystycznie częściej brak takiego
systemu była zgłaszana przez podmioty funkcjonujące na terenach wiejskich niż w miastach.
Urzędy, które korzystają z systemu elektronicznego obiegu dokumentów spytano, czy ich system umożliwia
przekazywanie dokumentów bądź spraw drogą elektroniczną do systemów innych urzędów w przypadku, gdy
załatwienie sprawy wymaga takiej wymiany. W 57% przypadków odpowiedź była negatywna. Jedynie 43%
systemów elektronicznej wymiany dokumentów umożliwia przekazywanie tą drogą dokumentacji do innych
instytucji. Najlepiej wypadają pod tym względem starostwa powiatowe, gdzie ponad połowa systemów ma
taką możliwość.
Urzędy korzystające z EOD kontaktują się średnio tylko z 3,13 innymi urzędami za pomocą tego narzędzia.
Dodatkowo stwierdzono, że aż 89% systemów wykorzystywanych przez urzędy nie jest częścią szerszego
systemu wykorzystywanego wspólnie przez większą liczbę podmiotów. Te i powyższe wyniki wskazują, że EOD
nie jest popularnym rozwiązaniem wśród badanych jednostek samorządu terytorialnego na terenie
województwa łódzkiego.
Jednocześnie, aż 90% urzędów nie posiadających takiego systemu, planuje jego wprowadzenie. Twierdząco na
pytanie o takie plany odpowiedziały wszystkie urzędy miast oraz starostwa powiatowe oraz 88% nie
posiadających go urzędów gmin . Aż 60% zapytanych o to, planuje wprowadzenie takiego systemu do końca
2010 roku, zaś 40% - w terminie późniejszym.
5.2.6. Współpraca urzędów z innymi podmiotami w zakresie wdrażania rozwiązań ICT

Badane urzędy w większości ograniczają swoją współpracę z innymi podmiotami w zakresie wdrażania
rozwiązań ICT do krajowych firm teleinformatycznych (56%) oraz Urzędu Marszałkowskiego (57%). Co piąty
urząd współpracuje na tym obszarze z innymi urzędami gmin, powiatów, miast (23%), lokalnymi
przedsiębiorstwami (23%) oraz jednostkami administracji centralnej (19%). Współpraca z innymi podmiotami
była wskazywana znacznie rzadziej. Poproszeni o ocenę tej współpracy, respondenci wyrażali najczęściej
pozytywne opinie.
Rysunek 31. Współpraca urzędów z innymi podmiotami w zakresie wdrażania rozwiązań ICT (w proc.; można było wskazać wiele
odpowiedzi); n=168

Lokalne stowarzyszenia i organizacje społeczne
Ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje społeczne
Stowarzyszenia i organizacje specjalizujące się we wspieraniu rozwoju
rozwiązań teleinformatycznych

4%
3%
5%
23%

Inne Urzędy gmin, powiatów, miast

57%

Urząd Marszałkowski

19%

Jednostki administracji centralnej(Urząd Wojewódzki, ministerstwa itp.)

23%

Lokalni przedsiębiorcy zajmujący dostarczaniem usług teleinformatycznych

56%

Firmy teleinformatyczne krajowe
Firmy teleinformatyczne międzynarodowe
Instytucje otoczenia biznesu
Jednostki badawczo-rozwojowe ( uczelnie wyższe, instytucje badawcze)
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5.2.7. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych

Wśród wewnętrznych barier ograniczających wdrażanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych
najsilniejszą okazują się niewystarczające środki finansowe. Aż 69% badanych urzędów wskazało, że stanowią
one czynnik, który ogranicza rozwój w stopniu wysokim. W stosunku do pozostałych barier wewnętrznych
pytani wyrażali zdecydowanie bardziej wyważone opinie. Należy zwrócić uwagę, iż nie dostrzegają oni
negatywnego wpływu ze strony kierownictwa urzędu, systemu motywacyjnego, jak również kwalifikacji
pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że opinie te mają charakter deklaratywny, a w przypadku deklaracji
mających jednocześnie charakter samooceny, może dochodzić do zawyżania ocen
Z porównania znajdujących się poniżej zestawień wyraźnie wynika, że badane jst silniejszych barier rozwoju
teleinformatycznego urzędu upatrują w czynnikach zewnętrznych. Najważniejszym spośród nich są wysokie,
według ich opinii, koszty rozwiązań teleinformatycznych. 80% pytanych uważa je za zewnętrzny czynnik mający
wysoki wpływ na rozwój ich urzędów. Ponad połowa uznała, że trudności we wsparciu finansowania takich
rozwiązań przez zewnętrzne źródła są ważną barierą. Blisko połowa pytanych stwierdziła, że brak
infrastruktury lokalnej, a także instytucji zewnętrznych wspierających są istotnymi barierami wdrażania
innowacyjnych rozwiązań.
Czynnikami, które stanowią mniej istotne bariery zewnętrzne są natomiast między innymi niedostępność usług
oraz brak potrzeb ze strony mieszkańców/klientów urzędu.
Tabela 45. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery ograniczające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych (w proc.), n=168

wysoki

WPŁYW
umiarkowany

niski

brak\niewystarczające środki finansowe

69%

19%

12%

niewystarczające wyposażenie techniczne

32%

34%

34%

brak wyspecjalizowanego działu w urzędzie

31%

27%

42%

brak\niewielkie dotychczasowe doświadczenie

26%

36%

39%

brak\niewłaściwy system motywacyjny stymulujący kreatywność pracowników

23%

28%

49%

niechęć pracowników do wdrażania nowości

22%

40%

38%

brak poparcia ze strony kierownictwa

19%

21%

60%

obawa dotycząca wyboru właściwych, adekwatnych do potrzeb rozwiązań

19%

33%

48%

niechęć do inwestowania w nowe rozwiązania

18%

29%

54%

brak informacji na temat potrzeb dotyczących technologii teleinformatycznych

16%

32%

53%

brak wiedzy o istniejących rozwiązaniach teleinformatycznych

15%

27%

58%

niskie kwalifikacje pracowników

15%

52%

wysoki

33%
WPŁYW
umiarkowany

niski

wysokie koszty innowacji rozwiązań teleinformatycznych

80%

10%

10%

trudnności we wsparciu finansowania rozwiązań teleinformatycznych

55%

32%

13%

brak infrastruktury lokalnej

45%

26%

30%

brak instytucji wspierających wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych

44%

32%

24%

trudny dostęp do funduszy UE

38%

39%

23%

niskie bezpieczeństwo narzędzi teleinformatycznych

31%

36%

33%

ograniczony popyt wśród partnerów i klientów

30%

37%

33%

brak jednostek wdrażających rozwiązania teleinformatyczne

30%

39%

32%

brak deklaracji potrzeb wśród mieszkańców i lokalnych instytucji

27%

39%

34%

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
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zbyt wysokie ryzyko ekonomiczne

24%

45%

30%

trudny dostęp do rozwiązań teleinformatycznych

23%

39%

38%

Wśród barier wewnętrznych utrudniających wdrażanie usług teleinformatycznych jednostki subregionów
sieradzkiego i skierniewickiego znacznie częściej wskazują na bariery finansowe, bariery sprzętowe i brak
wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. O luce kompetencyjnej świadczy częstsze wskazywanie w tych
subregionach takich czynników i barier, jak brak wiedzy na temat istniejących rozwiązań, niewielkie
doświadczenie we wdrażaniu nowych usług, czy też niskie kwalifikacje pracowników. Analizując wskazywane
bariery zewnętrzne ograniczające wdrażanie usług teleinformatycznych w poszczególnych subregionach, można
zauważyć częstsze wskazywanie braku wsparcia, braku dostępu do rozwiązań i braku wiedzy i informacji z
otoczenia w subregionach skierniewickim i sieradzkim.
5.2.7. Wpływ technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie urzędu

W opinii badanych pracowników jst teleinformatyka ma duży wpływ na podniesienie wydajności pracy i
usprawnienie komunikacji urzędu – zarówno tej wewnętrznej, jak i z otoczeniem. Jednocześnie, nie dostrzegają
oni istotnego wpływu na dochody urzędu – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Prawie połowa
badanych stwierdziła, że inwestycje teleinformatyczne wiążą się ze wzrostem liczby procedur w urzędzie
oraz zwiększeniem ilości pracy do wykonania. Badani obawiają się też, że wprowadzenie nowych rozwiązań
wiąże się z koniecznością dodatkowych szkoleń i wymusi podnoszenie kompetencji przez pracowników urzędu.
Tabela 46. Wpływ technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie urzędu (w proc.); n=168

WPŁYW
duży

umiarkowany mały

Zwiększenie konkurencyjności urzędu

46%

42%

12%

Podniesienie kosztów funkcjonowania urzędu

43%

38%

20%

Podniesienie wydajności pracy

73%

23%

4%

Usprawnienie komunikacji wewnątrz urzędu

81%

13%

6%

Usprawnienie komunikacji urzędu z otoczeniem

83%

15%

2%

Zwiększenie dochodów urzędu

10%

30%

60%

Zmniejszenie dochodów urzędu

11%

33%

56%

Zwiększenie liczby procedur

49%

31%

20%

Zwiększenie ilości pracy koniecznej do wykonania

42%

31%

27%

Konieczność dodatkowego szkolenia pracowników

88%

11%

1%

Konieczność podnoszenia kompetencji przez wszystkich pracowników

76%

17%

8%

Polepszenie relacji między pracownikami

7%

26%

67%

Ocena jst dotycząca wpływu usług teleinformatycznych jest zróżnicowana w poszczególnych subregionach. W
subregionie skierniewickim znacznie rzadziej zauważany jest pozytywny wpływ usług teleinformatycznych na
podniesienie wydajności pracy (odpowiedzi pozytywne - 56,1% w stosunku do 73,2% średniej w województwie)
oraz na zwiększenie konkurencyjności urzędu. Jednostki z wymienionych obszarów częściej wskazują na
zwiększenie liczby procedur oraz ilości pracy koniecznej do wykonania jako wpływ wdrożenia usług
teleinformatycznych.
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5.2.8. Planowane działania z zakresu innowacji

Tylko około 10% badanych jednostek samorządu terytorialnego nie planuje bądź nie jest zdecydowanych w
kwestii planowanych działań z zakresu innowacji. Około połowy objętych badaniem urzędów w ciągu
najbliższych 2-3 lat planuje wprowadzenie nowych form kontaktu z otoczeniem opartych na innowacyjnych
rozwiązaniach. Niemal równie często planowane jest wprowadzenie lub unowocześnienie systemu szkoleń
pracowników urzędu (49%) oraz unowocześnienie teleinformatyki w urzędzie (48%).
Mniej niż połowa ankietowanych urzędów planuje wprowadzenie nowatorskich systemów obsługi
interesantów (42%), oraz wykorzystywania nowych technologii w działaniach promocyjnych (40%).
Rysunek 32. Planowane działania innowacyjne w trakcie najbliższych 2-3 lat (w proc., można było wskazać wiele odpowiedzi); n=164

50%

nowe formy komunikacji z otoczeniem

49%

wprowadzenie\unowocześnienie systemu szkoleń pracowników
nowe rozwiązania w zakresie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych (np. Internet, Intranet, itp.)

48%
46%

nowe formy/kanały informacji i komunikacji wewnątrz urzędu

42%

nowatorskie rozwiązania obsługi interesantów

40%

nowoczesne formy promocji

31%

wdrożenie\unowocześnienie zasad systemu motywacyjnego
nowe\zmodyfikowane procedury zakupów, księgowości,
magazynowania, itp.

24%
8%

nie planuje
trudno powiedzieć

4%

Wskazywane bariery wpływają również na rzadsze deklaracje wprowadzania innowacji w pracy urzędów.
Znacznie mniejszą ilość innowacji w działalności deklarują jednostki samorządu terytorialnego z subregionów
sieradzkiego i piotrkowskiego.
5.2.9. Źródła wiedzy o innowacjach

Żaden z badanych urzędów nie wskazał na placówki badawcze i rozwojowe oraz organizacje pozarządowe jako
źródła wiedzy o innowacjach. Najczęściej, wiedzę na ten temat, czerpią one od innych władz lokalnych (26%),
własnych pracowników (21%), ze szkoleń (17,3%), instytucji publicznych szczebla centralnego (17%) oraz z
Internetu (16%).

71

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Rysunek 33. Źródła wiedzy o innowacjach (w proc., można było wskazać wiele odpowiedzi); n=164

Władze lokalne

26%

Pracownicy

21%

Szkolenia

17%

Instytucje publiczne szczebla centralnego

17%

Internet

16%

Prasa fachowa

13%

Firmy partnerskie

11%

Firmy konsultingowe

7%

Książki

6%

Klienci

2%

Wyjazdy studyjne

2%

Nie wiem\ Trudno powiedzieć

1%

Placówki B+R

0%

NGOsy

0%

Trzeba zauważyć, że ponad połowa wskazań dotyczy „pasywnych” źródeł wiedzy, nie wymagających
dodatkowej aktywności ze strony urzędu. Literatura fachowa, wyjazdy studyjne, firmy konsultingowe i
partnerskie nie są popularnymi źródłami wiedzy o innowacjach.
5.2.10. Kompetencje pracowników oraz potrzeby szkoleniowe

Respondenci reprezentujący urzędy objęte badaniem w większości uznają kompetencje swoich pracowników w
zakresie technologii teleinformatycznych i ICT za „Raczej zadawalające” (57%) lub „Zdecydowanie
zadawalające” (12,5%). Odpowiedź „Ani zadawalające, ani niezadawalające” wybrało 24% badanych. Oznacza
to, że urzędy posiadają dość wysoką samoocenę własnych kompetencji na przedmiotowym obszarze. Jednak,
jak wynika z jednego z kolejnych badań, jednym z najbardziej pożądanych przez nie tematów szkoleń są kursy z
obsługi aplikacji biurowych.
Równocześnie, na pytanie o to, w jaki sposób są rozwiązywane problemy z usługami teleinformatycznymi w
urzędach, aż 76% badanych odpowiedziało, że są one rozwiązywane przez pracowników urzędu. W 49%
przypadków wskazano na dostarczycieli poszczególnych usług, zaś w 41% - przez specjalistyczne firmy
zewnętrzne. Jedynie w 13,1% przypadków rozwiązuje je specjalna komórka w urzędzie.
Badane urzędy dosyć sceptycznie oceniają informacje i ofertę szkoleniową dotyczącą innowacyjnych
technologii teleinformatycznych. W większości przypadków, ponad 1/3 badanych ocenia tę ofertę jako
niewystarczającą. Prawie połowa badanych negatywnie ocenia ofertę szkoleniową i informacyjną jednostek
samorządu terytorialnego, w tym Urzędu Marszałkowskiego.
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Tabela 47. Ocena działalności szkoleniowej i informacyjnej różnych podmiotów (w proc.); n=168
ani wystarczające,
wystarczające ani niewystarczające
informacje udostępniane przez instytucje rządowe szczebla centralnego
na temat rozwiązań teleinformatycznych (np: Ministerstwo Gospodarki,
UKIE, PARP)
informacje udostępniane przez instytucje wspierające rozwój regionalny i
lokalny na temat rozwiązań teleinformatycznych (np: ODR, Agencja
Rozwoju Regionalnego)
informacje udostępniane przez jednostki samorządu terytorialnego na
temat rozwiązań teleinformatycznych (np: Urząd Marszałkowski, urzędy
gmin)
informacje pochodzące z kontaktów z innymi urzędami na temat
rozwiązań teleinformatycznych
szkolenia i doradztwo prowadzone przez firmy konsultingowe na temat
rozwiązań teleinformatycznych
szkolenia i doradztwo prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego na temat rozwiązań teleinformatycznych
szkolenia i doradztwo prowadzone przez organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy na temat rozwiązań teleinformatycznych (np:
fundacje)

niewystarczające

20,80%

46,40%

32,70%

16,70%

50%

33,30%

10,70%

39,90%

49,40%

13,70%

50,00%

36,30%

12,50%

43,50%

44,00%

16,10%

49,40%

34,50%

36,90%

50,00%

13,10%

Choć opinia o ofercie szkoleniowej jest wśród badanych urzędów raczej negatywna, to połowa (53%) z nich
wysyłała swoich pracowników na różne formy doskonalenia ich umiejętności. Odsetek ten jest podobny w
przypadku wszystkich rodzajów instytucji biorących udział w badaniu.
Wśród tematów szkoleń, które są – zdaniem badanych – najbardziej potrzebne w ich urzędach, najczęściej
wymieniano szkolenia dotyczące oprogramowania biurowego (70%) oraz oprogramowania wspierającego
obsługę interesantów (69%). Ponad połowa (54%) wskazała też szkolenia z wykorzystania narzędzi
wspierających pracę urzędu.

5.3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. Jednostki samorządu terytorialnego w województwie łódzkim są relatywnie dobrze zaopatrzone w
sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji ich podstawowych zadań. Jednocześnie,
wykorzystują one narzędzia ICT w stopniu ograniczonym. Jedynym „innowacyjnym” narzędziem
wykorzystywanym przez urzędy jest poczta elektroniczna (której nie traktują jako podstawowego
narzędzia pracy urzędu, na rzecz tradycyjnych form komunikacji).
2. Dwie trzecie jednostek samorządu terytorialnego nie korzysta z systemu elektronicznego obiegu
dokumentów. Spośród tych, które korzystają z takiego systemu, mniej niż połowa ma możliwość
komunikowania się w ten sposób z innymi instytucjami.
3. Jednostki samorządu terytorialnego w ograniczonym stopniu podejmują działania na rzecz wdrażania
innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, a barier w rozwoju na tym obszarze upatrują przede
wszystkich w czynnikach zewnętrznych, związanych głównie z finansami. Jednocześnie dosyć wysoko
oceniają własne przygotowanie do wdrażania takich rozwiązań.
4. Wśród badanych panuje dość powszechne przekonanie, że technologie teleinformatyczne wiążą się
ze wzrostem liczby procedur w urzędzie oraz zwiększeniem ilości pracy do wykonania. Badani
obawiają się też, że wprowadzenie nowych rozwiązań wiąże się z koniecznością dodatkowych szkoleń
i wymusi podnoszenie kompetencji przez pracowników urzędu. Równocześnie obawiają się, że nowe
technologie w dużym stopniu zwiększą koszty funkcjonowania urzędu.
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5. Badane urzędy sceptycznie oceniają informacje i ofertę szkoleniową dotyczącą innowacyjnych
technologii teleinformatycznych. W większości przypadków, ponad 1/3 badanych ocenia tę ofertę
jako niewystarczającą. Prawie połowa badanych negatywnie ocenia ofertę szkoleniową i
informacyjną jednostek samorządu terytorialnego, w tym Urzędu Marszałkowskiego.
6. Najniższy potencjał innowacyjności w zakresie ICT zanotowano wśród jednostek samorządu
terytorialnego znajdujących się w subregionie skierniewickim i sieradzkim.
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6. SZKOŁY WYŻSZE
6.1. METODOLOGIA I ZAŁOŻENIA BADANIA
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą zogniskowanego wywiadu grupowego (focus group interview –
FGI), który opiera się na swobodnej dyskusji, odbywającej się w specjalnie dobranej do tematu grupie osób.
Rozmowę prowadzi moderator. Jest to metoda stosowana w badaniach jakościowych. Dzięki tej metodzie
podejmowany temat jest szczegółowo omawiany z różnych punktów widzenia, co umożliwia poznanie
szerszego spektrum opinii i poglądów.
6.1.1. Realizacja badania

Badania zostały zrealizowane w dniach 26 i 27 marca oraz 23 kwietnia 2010 roku. Przeprowadzono w sumie
sześć zogniskowanych wywiadów grupowych (po trzy w każdym temacie w specjalnie do tego celu wynajętym
pomieszczeniu biurowym.
Wywiady zostały nagrane na dyktafon oraz na kamerę. Podwójne nagranie służyło pozyskaniu pewności
zarejestrowania spotkania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych. Podstawę do
interpretacji wyników stanowiła pogłębiona analiza transkrypcji, która została sporządzona na podstawie
wcześniej dokonanego zapisu audio i video.
Uczestników badania poinformowano o anonimowości spotkania. Uczestnicy wyrazili zgodę na nagranie audio i
video. W trakcie realizacji jednego z wywiadów, jeden z badanych oświadczył, że nie może udzielić pewnych
informacji w związku z faktem rejestracji wywiadu (patrz s. 86).
6.1.2. Informacje o wywiadach

Zostało przeprowadzonych sześć pogłębionych wywiadów grupowych. Każde badanie trwało około 90 minut.
Wywiady były przeprowadzone na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza. Spotkania zostały
poprowadzone przez moderatora.
Badani w zróżnicowanym stopniu posiadali wystarczającą wiedzę na poruszane tematy. Pomimo to udało się
zgromadzić wystarczający i zadawalający materiał badawczy, który posłużył opracowaniu tej części raportu.
6.1.3. Obszary badawcze

Wykorzystanie ICT na uczelniach wyższych:
1.
2.
3.

Wykorzystanie ICT w miejscu pracy
Kompetencje pracowników i studentów
Działania podejmowane na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych na uczelniach
wyższych

Innowacje w ICT a sektor B+R:
1.
2.
3.

Potencjał badawczy regionu łódzkiego w zakresie innowacji w obszarze ICT
Możliwości działania w regionalnym sektorze B+R – inwestycje na innowacje w ICT
Współpraca łódzkiego sektora B+R z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie rozwiązań innowacyjnych
w ICT
75

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

4.

Współpraca łódzkiego sektora B+R z administracją i instytucjami wspierającymi rozwój biznesu w
zakresie innowacji w obszarze ICT

6.2. REZULTATY BADANIA
6.2.1. Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych na uczelniach wyższych – działalność dydaktyczna i administracja
DOSTĘPNE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE ICT W MIEJSCU PRACY

Uczestnicy badania wskazali na szerokie spektrum wykorzystywanych technologii ICT w miejscu pracy. Z
wypowiedzi respondentów wynika, iż można wyróżnić trzy przestrzenie, w których posługują się narzędziami
teleinformatycznymi – dydaktyka, komunikacja pomiędzy administracją, pracownikami naukowymi i
studentami oraz administracja rozumiana jako organ zarządzający niektórymi działaniami uczelni.
W dydaktyce i pracy naukowej badani posługują się takimi narzędziami jak:
•
•

•
•
•
•
•

platformy e-learningowe (R-5, e-campus, Blackboard, Moodle),
specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach i do pracy naukowej (SPSS, SAS, Atlas
TI, programy do nauki tworzenia oprogramowań i języków komputerowych, specjalistyczne programy
do tworzenia map kartograficznych, programy graficzne AutoCad, PhotoShop, Paint, Corel, program
MATLAB wykorzystywany do m.in. przetwarzania obrazów medycznych, oprogramowania powiązane z
sieciami neuronowymi SNS i inne m.in. Biznes Inteligent, Lex, systemy analiz wielowymiarowych,
narzędzia do budowy aplikacja internetowych),
sieć wi-fi, stałe łącza internetowe (szereg narzędzi do których można mieć dostęp poprzez podłączenie
do Internetu),
biblioteczne bazy danych,
fora internetowe,
narzędzia open source – bazy danych, arkusze kalkulacyjne,
narzędzia wspomagające prowadzenie wykładów i ćwiczeń (prezentacje tworzone w programie Power
Point).

Do komunikacji pomiędzy administracją, studentami i pracownikami naukowymi służą przede wszystkim dwa
rodzaje oprogramowania USOS i SIC. Pracownicy uczelni do komunikacji ze studentami używają też forum
internetowych oraz poczty e-mail.
Wiedza respondentów na temat technologii ICT wykorzystywanej w administracji uczelni jest duża. Badani
wskazali na takie oprogramowania jak: USOS, SIC i pakiet Ms Office. Nasycenie poszczególnymi narzędziami i
technologiami ICT jest zróżnicowane w znacznym stopniu w zależności od typu uczelni, jak i wydziału oraz
zapotrzebowania danej jednostki naukowej.

„Inne jest zapotrzebowanie u nas na wydziale (Wydział Prawa), gdzie narzędzia
ICT są tylko dodatkiem, niż np. na chemii, gdzie robi się doświadczenia, albo na
informatyce, gdzie jest to konieczne.” (FGI I)
Zdecydowanie większy dostęp do narzędzi i technologii ICT mają placówki, które są powiązane z naukami
ścisłymi. Tam zapotrzebowanie na wykorzystanie ICT w pracy jest większe. Pracownicy wydziałów
humanistycznych uskarżali się natomiast na brak podstawowych narzędzi do pracy np. komputerów. Jedna z
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respondentek stwierdziła: „my mamy tylko ławki i krzesła (…)Niech tylko staną te komputery i mają dostęp do
Internetu.” (FGI I).
CELE WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ ICT W MIEJSCU PRACY

Zdaniem respondentów, celem wykorzystania rozwiązań ICT w ich miejscu pracy jest usprawnienie komunikacji,
przepływu informacji, wspomaganie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i organizacji studiów.
Na wszystkich obszarach (dydaktyka, komunikacja pomiędzy administracją, pracownikami naukowymi i
studentami, administracja rozumiana jako organ zarządzający niektórymi działaniami uczelni) rozwiązania ICT
są wykorzystywane w celach komunikacyjnych i informacyjnych, ze szczególnym naciskiem na komunikację
pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi. Wykładowcy informują studentów o zmianach w zajęciach,
przesyłają informacje na ich temat oraz wspólnie dyskutują podejmowane zagadnienia przy użyciu programów i
narzędzi takich jak USOS, SIC, forum internetowych, czy platform e-learningowych. Komunikują się także za
pomocą poczty elektronicznej. Studenci korzystają z materiałów dydaktycznych, które są zamieszczane na
platformach e-learningowych. Na zajęciach korzysta się z programów komputerowych, które służą do nauki
przedmiotu lub do nabycia konkretnych umiejętności. Studenci mogą zdawać egzaminy za pomocą platform elearningowych, z zaznaczeniem, że jeszcze nie jest to powszechna praktyka. Dzięki programom USOS i SIC
studenci mają możliwość zarządzania tokiem studiów tj. zapisywać się na poszczególne przedmioty i egzaminy,
ułożyć własny plan zajęć. Mogą też sprawdzić swoje oceny i kontrolować ilość zdobytych punktów.
Respondenci nie wypowiedzieli się na temat celu, w jakim wykorzystuje się rozwiązania ICT w administracji
uczelni. Stwierdzili jedynie, iż technologie ICT na uczelniach pełnią też „funkcje administracyjne” (FGI I, II),
m.in. wspomagają kontakt studentów i pracowników z dziekanatem. Ponadto studenci mają możliwość
płacenia za studia przez system USOS.
WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ ICT I ICH SKUTECZNOŚĆ

Możliwości wykorzystania rozwiązań ICT zdaniem respondentów zależą w największym stopniu od
zapotrzebowań, jakie posiadają ich użytkownicy.

„Nigdy nie pozna się wszystkich opcji systemu. Wykorzystuje się to co jest
potrzebne. Nawet jeśli będziemy mieć szkolenia to dotyczą one tej części która
jest niezbędne danej grupie. Resztę trzeba poznać samemu.” (FGI I)
W największym stopniu respondenci wypowiadali się na temat możliwości i skuteczności systemu USOS. Uznali,
że „jest on jeszcze w powijakach.” (FGI I) Możliwości, które oferuje ten system, albo nie są znane, zarówno
przez pracowników i studentów, lub wykorzystanie ich jest ograniczone przez „problemy techniczne”.

„ (…) Potrzebne są szkolenia, aby pracownicy mogli w pełni wykorzystać USOS.
Nawet nie zorientowałam się, że jest opcja wysyłania do całej grupy wiadomości
(…). Jeżeli chodzi o wpisywanie ocen, to nie jest to trudne, ale o innych rzeczach
nie mam za bardzo pojęcia.” (FGI I)
Niektórzy z badanych docenili możliwości jakie daje USOS, np. znalezienie informacji o studentach i
wykładowcach, możliwość zdawania egzaminów z domu przez osoby niepełnosprawne, czy kobiety w ciąży.
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Badani uznali, iż pomimo możliwości jakie dają rozwiązania ICT w działalności dydaktyczno-administracyjnej
istnieje wiele ograniczeń w ich użytkowaniu.
Ograniczenia wymienione przez respondentów można podzielić na 4 kategorie:
•

•

•

•

mentalno - wiekowa – średnia wieku pracowników uczelni często jest wysoka, a co za tym idzie, opór
mentalny wobec korzystania z technologii ICT (silnie zakorzeniony nawyk komunikowania się w sposób
„tradycyjny”, nie postrzeganie technologii ICT jako narzędzia usprawniającego pracę, niechęć do nauki
obsługi „nowych” technologii),
informacyjna – słaby przepływ informacji na temat dostępnych możliwości wykorzystania narzędzi i
technologii ICT (nie informowanie przez osoby odpowiedzialne za wprowadzanie nowych narzędzi o
możliwości korzystania z nich przez pracowników uczelni np. darmowych programów komputerowych
potrzebnych w dydaktyce i pracy naukowej, brak informacji na temat uruchomienia w danym miejscu
technologii ogólnodostępnych, np. o uruchomieniu hot-spotów),
techniczno – organizacyjna - słaby przepływ informacji spowodowany brakiem technicznej
konfiguracji przepływu danych pomiędzy wydziałami, jak również w ramach jednego wydziału (brak
możliwości wysłania jednej informacji zbiorczej do wszystkich pracowników wydziału, nie
aktualizowanie stron wydziałowych, czynnik ludzki – brak osoby odpowiedzialnej za wykonywanie
takich działań),
techniczna – częste awarie systemów (przerwy w dostawie Internetu, błędy w funkcjonowaniu
poszczególnych oprogramowań itp.).

Zwrócono uwagę, iż brakuje funduszy na modernizację i unowocześnianie posiadanych narzędzi, co może
ograniczać ich skuteczność. Brakuje też pieniędzy na zakup nowych. Zdarzają się przypadki, że studenci
korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które nie korespondują z wymaganiami rynku pracy. W konsekwencji
uczelnie nie wyposażają przyszłych pracowników w odpowiedni zakres kompetencji. Z perspektywy rynku
pracy można mówić o niskiej skuteczności, niektórych technologii ICT wykorzystywanych na uczelniach.
ROZWIAZANIA ICT NA UCZELNIACH WYŻSZYCH – DEFICYTY I ZAPOTRZEBOWANIA

Respondenci wskazywali na duże zapotrzebowanie na narzędzia i technologie ICT na uczelniach wyższych z
powodu ich deficytu. Pojawiały się odmienne opinie dotyczące poziomu zapotrzebowań, co wynikało z rodzaju
wydziału i typu uczelni. Dostrzeżono deficyt zarówno w obszarze dydaktycznym, naukowym,
komunikacyjnym jak i administracyjnym. Osoby pracujące na kierunkach humanistycznych widzą braki w
podstawowym wyposażeniu swoich wydziałów. Jedna z respondentek przyznaje, iż „(…) na chwilę obecną
komputery uczelniane znajdują się w sekretariatach i zazwyczaj przypadają po jednym na katedrę.” (FGI II) Jest
także ograniczony dostęp do aktualnych oprogramowań komputerowych np. Windows.
Badani byli zgodni co do tego, iż brakuje:
•
•
•
•
•
•

e-biura, które usprawniłoby komunikację i załatwianie spraw pomiędzy różnymi placówkami uczelni,
rozrzuconymi na terenie miasta,
sprzętu w pracowniach komputerowych, jaki i samych pracowni,
specjalistycznego oprogramowania np. do prowadzenia zajęć dla studentów Informatyki,
elektronicznego dostępu do publikacji,
programów w polskiej wersji językowej,
dostępu do Internetu (Wi-Fi, dostęp stacjonarny)
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•

przejrzystości i standaryzacji niektórych systemów oraz działań podejmowanych na rzecz usprawnienia
ich funkcjonowania (USOS).

Rozmówcy zwrócili też uwagę na problem braku integracji systemów, które mogłyby usprawnić działanie
uczelni.

„My dążmy do tego żeby mówić o systemach zintegrowanych. One będą dopiero
w pełni sprawne, kiedy połączą się z innymi obszarami. Na przykład studenci
mając legitymacje, mają tak naprawdę kartę biblioteczną. Wszystkie informacje o
książkach byłyby widoczne w systemie. Legitymacja miałaby być integrowana
jednocześnie z kartą płatniczą, czyli student może płacić za jedzenie, picie,
ksero.”(FGI I)
Zwrócona została uwaga na sprawę polityki bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz możliwości
korzystania z zawartości serwerów uniwersyteckich. Zdaniem badanych brakuje na tyle integralnych,
bezpiecznych systemów, aby można była mówić o bezpieczeństwie zasobów uczelnianych.

„Bezpieczeństwo danych umieszczanych na serwerach uczelnianych jest istotną
kwestią. Zaczyna to być bardzo ważne w portalach edukacyjnych. Zasoby, które
są tam zgromadzone stanowią pewną przewagę na rynku uczelni. Ta, która je
wytworzyła buduje tym sposobem przewagę, sprawi że klienci przyjdą do nich, a
nie gdzie indziej. W momencie kiedy my integrujemy systemy, to pojawia się
bardzo istotny element bezpieczeństwa, ograniczenia informacji, które nie są
ogólnie dostępne i jawne.” (FGI III)
Sprawą niezwykle ważną jest kwestia podpisu elektronicznego. Zdaniem badanych podpis elektroniczny,
rozwiązałby wiele spraw związanych z kwestiami administracyjnymi. Jeden z badanych przyznaje, że „(…)
można by było wszystko wrzucić do Internetu, gdyby nie wymóg złożenia podpisu osobiście.” (FGI II)
POWSZECHNOŚĆ WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ ICT W MIEJSCU PRACY

Korzystanie z rozwiązań ICT na uczelniach wyższych województwa łódzkiego, jest – zdaniem badanych - na
wysokim poziomie, biorąc pod uwagę kryterium liczbę osób, które z nich korzystają. Badani argumentują, iż
wynika to z „odgórnego” przymusu korzystania z narzędzi i technologii ICT. Studenci, administracja i
pracownicy naukowi mają przymus posługiwania się np. USOS-em. Przyznają, że w dużym stopniu zależy to od
chęci samych pracowników. Po raz kolejny wskazują na czynnik jakim jest wiek. Osoby starsze, często proszą o
pomoc asystentów w np. we wpisywaniu ocen do USOS-a. „W największym stopniu z rozwiązań ICT korzystają
studenci i administracja”. (FGI II).
JAKOŚĆ PRACY A ROZWIĄZANIA ICT

Zdaniem badanych, wykorzystanie narzędzi i technologii ICT zdecydowanie podniosło jakość pracy. Dzięki nim
pracuje się sprawniej i szybciej. Jest to usprawnienie procesu komunikacji. Uczestnicy badania stwierdzają, że
„nie umieją już bez nich pracować”. (FGI I)
Zdaniem badanych, pojawia się czasami problem, iż technologie ICT w dydaktyce przeszkadzają. Badani
rozumieją przez to, iż wykorzystanie niektórych oprogramowań w trakcie procesu dydaktycznego utrudnia
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im pracę, ponieważ są to narzędzia, które swoim poziomem zaawansowania nie odpowiadają
umiejętnościom osób z nich korzystających. W takich sytuacjach skupiają się bardziej na tłumaczeniu obsługi
oprogramowania, aniżeli na programie dydaktycznym, do którego realizacji miało się przydać dane rozwiązanie
ICT. Niektóre oprogramowania, szczególnie na kierunkach ścisłych, są wprowadzane wcześniej, aniżeli studenci
zdążą zdobyć wystarczająca wiedzę, aby móc z nich w pełni korzystać. Badani wskazują tym samym na brak
adekwatności stosowanych narzędzi podczas procesu dydaktycznego do umiejętności posiadanych przez grupę
studentów.
KONKURENCYJNOŚĆ UCZELNI A ROZWIĄZANIA ICT

Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż rozwiązania ICT zdecydowanie podnoszą konkurencyjność uczelni,
ale przede wszystkim w kategoriach atrakcyjności dla potencjalnych studentów.

„Konkurencyjność wzrosła na pewno. W tym sensie, że jeśli istnieją rozwiązania
informatyczne, a my oferujemy coś tylko z kredą, to jesteśmy niekonkurencyjni. W
sytuacji gdy od uczelni wymaga się większej ilości studentów z zagranicy to
trudno ich oczekiwać jeśli tych narzędzi nie będzie. Studia muszą być
reklamowane jako studia nowoczesne. Inaczej nie ma co liczyć ze ktoś na nie
przyjdzie.” (FGI II)
W opinii badanych to jednak prestiż uczelni, jak i kadra akademicka są najważniejszymi czynnikami
wpływającymi na konkurencyjność uczelni. Ich zdaniem potencjalni studenci w największym stopniu zwracają
uwagę na miejsce uczelni w rankingu i osoby, które na niej wykładają. Rozwiązania ICT traktują jako dodatek,
dzięki któremu będzie się przyjemniej studiować.
6.2.2. Kompetencje pracowników i studentów uczelni wyższych w zakresie posługiwania się rozwiązaniami ict

Grupą osób, które najsprawniej posługują się rozwiązaniami ICT na uczelniach wyższych są pracownicy
administracji i studenci. Badani argumentowali to tym, iż pracownicy administracji mają ciągły kontakt z
narzędziami teleinformatycznymi, a w związku z tym muszą się nimi biegle posługiwać. Natomiast studenci
należą do młodej kategorii wiekowej, która miała możliwość dojrzewania wraz z rozwojem narzędzi i
technologii ICT.
Kwestią problematyczną w kontekście obsługi ICT jest wiek pracowników naukowych. Ujawnia się tutaj luka
kompetencyjna. Osoby starsze nie wykorzystują możliwości ICT, ponieważ czują mentalny opór przed ich
użytkowaniem. Respondenci przyznają, iż osobom w wieku przedemerytalnym nie zależy na zdobywaniu
nowych umiejętności. Zadania związane z obsługą wielu programów np. USOS-a są zlecane asystentom.

„Bywają sytuacje kiedy student jest znacznie lepiej przygotowany w zakresie
posługiwania się technologiami ICT, serwisami społecznościowymi i pozyskiwania
kontaktów. (…) Dla nich jest to technologia życia, tak jak dla nas rzeczą naturalną
było kupienie radia czy kupienie odtwarzacza. (…) Często ja się mogę wiele
nauczyć od nich i tego nie ukrywam, że są sprawniejsi.” (FGI III)
Dodają jednak, że w niektórych przypadkach (np. praca na Politechnice) nie jest możliwe, aby pracownicy nie
umieli posługiwać się rozwiązaniami ICT, ponieważ jednocześnie wykluczałoby to ich jako pracowników.
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Rozbieżności pomiędzy wydziałami i katedrami są olbrzymie, co wynika z zapotrzebowania na konkretne
technologie ICT.
Badani dzielą kompetencje użytkowników ICT ze względu na dwa czynniki:
•
•

miejsce pracy (uczelnie techniczne, uniwersytety),
wiek (osoby młode, osoby starsze).

6.2.3. Działania podejmowane na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych na uczelniach wyższych
CHARAKTER I CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ICT NA
UCZELNIACH WYŻSZYCH

Najważniejszym etapem podejmowanych działań na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań
teleinformatycznych na uczelniach wyższych jest pozyskanie funduszy wykorzystywanych na cele naukowe,
dydaktyczne jak i infrastrukturalne. Zdobyte środki przeznacza się na:
•
•
•
•
•
•
•
•

projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów i platform komputerowych,
podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie obsługi narzędzi i technologii ICT,
rozwój infrastruktury teleinformatycznej i lokalnych sieci komputerowych,
tworzenie internetowych sieci bezprzewodowych,
modernizację dostępnych narzędzi i technologii ICT,
aktualizację oprogramowania, systemów i platform komputerowych,
zakup nowych narzędzi i technologii ICT wykorzystywanych w dydaktyce i pracy naukowej,
zakup typowych narzędzi administracyjnych np. telefony SISCO.

Przyznano, że pomimo dokonywanych inwestycji ich poziom jest nadal za niski . Respondenci nie wiedzieli lub
nie chcieli powiedzieć, jakiej wielkości środki są przeznaczane na rozwój innowacyjnych rozwiązań ICT. Tylko
jeden z badanych powiedział, że „Inwestycje są duże. Uniwersytet miał około 300 milionów złotych w zeszłym
roku.” (FGI II)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki finansowe na rzecz innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych pochodzą z wielu źródeł. Są to między
innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•

fundusze uczelniane przeznaczone na informatyzację,
granty pochodzące ze środków Unii Europejskiej,
granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kreator Innowacyjności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (inne fundusze niż granty KBN (?) i Kreator
Innowacyjności),
fundusze offsetowe ,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
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BARIERY UTRUDNIAJĄCE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
TELEINFORMATYCZNYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Główną barierą utrudniającą działania na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań ICT są finanse. Pomimo
wielu możliwości pozyskiwania środków, są one wciąż niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania
uczelni. Często borykają się one z problemem nie posiadania funduszy na wkład własny, wymagany do
realizacji projektów. Jeden z respondentów był zdania, iż na uczelniach często w błędny sposób definiuje się
pojęcie „wkładu własnego”. Jak sam przyznał: „(…) nie musi to być żywa gotówka zablokowana na koncie. To
może być infrastruktura wytworzona wcześniej przez uczelnie.” (FGI III) Czego, jego zdaniem, nie wiedzą osoby
odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy.
Przyczyną zbyt małych funduszy na rozwój innowacyjnych rozwiązań ICT jest również problem z
przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, a dokładnie brak kompetencji w tym zakresie osób, które za to
odpowiadają. Dodatkowo, zdaniem badanych, pozyskiwanie funduszy utrudnia fakt, iż „(…) recenzenci mają
zbyt dużą swobodę w ocenie wniosków.” (FGI III) Brak jest przejrzystych kryteriów oceny, osoby oceniające
kierują się uznaniowością i często nie posiadają kompetencji, aby móc poprawnie opiniować projekty.

„Nie chce nikogo obrażać, ale często się zdarza, że recenzentami są osoby zaraz
po studiach, bez większego doświadczenia przy pracy do takich projektów.” (FGI
III)
Respondenci swoją opinię na temat niekompetencji recenzentów argumentują tym, że jeden projekt oceniany
przez różne osoby, pomimo rzekomo istniejących kryteriów, może otrzymać skrajne oceny.

„Nasze projekty ostatnio nie kończyły się sukcesem przez to, że były skrajnie,
różne oceny. Projekt oceniało dwóch ekspertów. Jeden dał 0 punktów a inny 20.
(…)” (FGI III)
Za czynnik utrudniający działania, uznano także procedury biurokratyczne. Powodują one wydłużenie czasu
realizacji oraz, poprzez swoją zawiłość, zniechęcenie do podjęcia jakiejkolwiek aktywności.

„Jeśli jest jakaś inwestycja z poziomu katedry to muszę uzyskać 100 pieczątek i 50
podpisów. (…) Jak chcę coś takiego zrealizować, to musze przebrnąć przez całą
biurokrację. (…) Na uniwersytecie wszystko co wychodzi z katedry musi być
podpisane przez kierownika projektu, dziekana, kwestora, prorektora i rektora. To
są te bariery.” (FGI I)
Należy podkreślić, iż badani wskazali na wiek pracowników uczelni, jako barierę w działaniach na rzecz rozwoju
innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Uznano, że na pewnym etapie pracy, osobom starszym
zmniejsza się poziom innowacyjności. Czują się bezpieczniej, jeśli nie muszą podejmować działań.
6.2.4. Analiza potencjału badawczego województwa łódzkiego w zakresie innowacji w obszarze ICT
POTECJAŁ BADAWCZY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE INNOWACJI W OBSZARZE ICT – KONTEKST
REGIONALNY

Badani określili potencjał badawczy województwa łódzkiego jako dobry. Przejawia się to w:
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•
•
•
•
•
•

Liczbie szkół wyższych zajmujących się IT (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła
Informatyki w Łodzi i wiele innych),
tworzeniu się okołouczelnianych instytucji pośredniczących (Inkubatory Przedsiębiorczości, Ośrodki
Transferu Technologii itp.),
wykwalifikowanej kadrze,
dobrze wykształconych studentach,
zasobach technologicznych wykorzystywanych do pracy na uczelniach,
istnieniu prywatnych laboratoriów badawczych przy firmach działających na terenie województwa
łódzkiego.

Potencjał badawczy województwa łódzkiego w opinii respondentów tkwi w uczelniach publicznych, a nie
prywatnych. Uczelnie prywatne są w wysokim stopniu zinformatyzowane i pracują w oparciu o nowe
technologie, ale same ich nie tworzą. Problemem szkół prywatnych jest stworzenie laboratoriów na wyższym
poziomie zaawansowania np. laboratorium biotechnologicznego. Zdaniem respondentów uczelnie te nie
posiadają wystarczających środków finansowych, a żaden inwestor prywatny nie będzie przeznaczał pieniędzy
na długotrwałe i niepewne przedsięwzięcia. Nie posiadają też wykwalifikowanej kadry, która byłaby w stanie
pokierować badaniami.
POTENCJAŁ BADAWCZY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO A POTENCJAŁ BADAWCZY INNYCH REGIONÓW POLSKI I
UNII EUROPEJSKIEJ

Potencjał badawczy województwa łódzkiego w porównani z regionami Polski i Unii Europejskiej został
określony jako słabszy. Przyczynę tego respondenci widzą w:
•
•
•
•

bliskości stolicy – skumulowanie potencjału badawczego w Warszawie,
upadku przemysłu włókienniczego, który stanowił główny obszar działań sektora B+R,
braku pomysłów na komercjalizację wyników badań,
braku zainteresowania komercjalizacją wyników badań.

Jeden z badanych stwierdza, iż „(…)uczelnie nie tworzą pomysłów żeby je komercjalizować, tylko żeby je
przeliczyć na punkty.” (FGI I), co w efekcie prowadzi do słabszej pozycji sektora B+R województwa łódzkiego.
Inną istotną przyczyną jest również brak zainteresowania komercjalizacją. Zdaniem respondentów nie jest to
problem dotyczący jedynie województw łódzkiego, ale całej Polski.

„Dyrektor Parku Technicznego w Krakowie, zrelacjonował nam rozmowy z
przedstawicielami uczelni niemieckich. Z tych rozmów wynika ze nasze uczelnie są
na takim samym etapie jak uczelnie niemieckie parę lat temu. W Polsce brakuje
zainteresowania komercjalizacją.” (FGI II)
Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż szansą na rozwój sektora B+R w województwie łódzkim jest
współpraca z międzynarodowymi grupami badawczymi.
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6.2.5. Możliwości działania w łódzkim sektorze B+R – inwestycje w innowacje ICT
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SEKTORA B+R WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE INNOWACJI W ICT

Zdania respondentów na temat możliwości rozwoju łódzkiego sektora B+R w zakresie innowacji w ICT są
podzielone. Cześć osób badanych uważa, że nie jest to możliwe ze wzglądu na brak dużej firmy
telekomunikacyjnej w województwie łódzkim. Dodatkowo badani stwierdzają, iż aby takie działania mogły być
realizowane, potrzebna jest „platforma porozumienia” (FGI I), gdzie wszystkie osoby zainteresowane takimi
działaniami mogłyby się spotkać. Inni respondenci widzą szansę na rozwój sektora B+R w możliwości
pozyskiwania środków unijnych na tego typu cele. Ponadto, w opinii badanych, jeśli wykorzysta się znane już
technologie i narzędzia i zastosuje się je w nowych dziedzinach, tworząc nową jakość, możliwe stanie się
zaangażowanie w takie działania, instytucji pośredniczących. Co również w ich opinii jest szansą na rozwój
sektora B+R w zakresie innowacji w ICT.
Barierą, jaką wskazali badani, utrudniającą rozwój sektora B+R w zakresie innowacji w ICT jest brak
umiejętności nawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz brak uregulowań prawnych dotyczących
obustronnego bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach.
INWESTYCYJE W SEKTORZE B+R

W opinii badanych, uczelnie wyższe podejmują działania inwestycyjne w sektorze B+R. Są to trzy grupy
inwestycji:
•
•
•

specjalistyczne laboratoria naukowo–badawcze (np. nanotechnologii, fizyki
komunikacyjne)
specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie (pozyskiwanie i tworzenie),
realizacja projektów naukowo-badawczych.

molekularnej,

Respondenci byli zdania, że inwestycje są niewystarczające, aczkolwiek – gdyby zaistniały w większym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw województwa łódzkiego.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W SEKTORZE B+R

Najczęstszym zewnętrznym źródłem pozyskiwania funduszy na finansowanie inwestycji są:
•
•
•

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
subwencje wojewódzkie.

Badani wskazali Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako źródło finansowania, które w swoich
założeniach obliguje uczelnie do współpracy z przedsiębiorcami. W opinii respondentów taki wymóg
sprawia, iż istnieje większa możliwość popularyzacji i komercjalizacji osiągnięć naukowo–badawczych.

„Innowacyjna Gospodarka zakłada ścisłą współpracę
uczelni, jednostek
naukowo-badawczych z sektorem przemysłowym. I tutaj nie ma takiej
możliwości, że powstaje patent, który jest chowany do szuflady. Najpierw jest
szukana potrzeba rynkowa. Potem jest współpraca z uczelnią i jest to
rozwiązywane.” (FGI I)
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BARIERY W POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA ROZWÓJ SEKTORA B+R

Istnieją dwa typy barier w pozyskiwaniu funduszy grantowych na rozwój sektora B+R.
• bariery biurokratyczne - skomplikowany proces aplikacyjny.
• bariery kompetencyjne:
– „uniwersytet w odróżnieniu od firmy nie jest w stanie poprawnie napisać wniosku” (FGI I), - problemy
związane z oceną wniosków.
Bariery kompetencyjne można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich odnosi się do braku kompetentnych
osób, które pracują na uczelni i potrafią poprawnie napisać wniosek. Druga dotyczy niekompetencji osób
oceniających wnioski. Jeden z respondentów jako formę rozwiązania problemów kompetencyjnych w zakresie
pisania wniosków podał przykład Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który utworzył
wyspecjalizowaną komórkę piszącą wnioski dla uczelni.
MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI SEKTORA B+R

Uczestnicy badania zgodnie przyznali, iż istnieją możliwości komercjalizacji działań sektora B+R. W
strukturach uczelnianych powstały odpowiednie jednostki, które mają zajmować się komercjalizacją B+R,
jednak respondenci przyznają, że efektów jeszcze nie widać. Powołuje się specjalne kierunki studiów, które
mają na celu zapoznać uczestników z efektywnym procesem komercjalizacji. Istnieje też odpowiednio
wyposażone zaplecze naukowo–badawcze, które jest wykorzystywane w działaniach komercjalizacyjnych.
Funkcjonują instytucje pośredniczące, których zadaniem jest m.in. komercjalizacja pomysłów.
BARIERY KOMERCJALIZACJI SEKTORA B+R

Bariery komercjalizacji sektora B+R można podzielić na kilka kategorii:
•
•
•
•
•

finansową – brak funduszy zalążkowych na realizację I etapu działania,
trafność oceny pomysłu – nie każdy pomysł nadaje się do komercjalizacji, co wiąże się z nieudanymi, a
w konsekwencji, nie opłacalnymi inwestycjami,
bariery biurokratyczne i proceduralne – zbyt długie procedury powodujące utratę aktualności
pomysłu, skomplikowane procesy aplikacyjne,
sytuacja gospodarcza – wysoka stopa bezrobocia w województwie łódzkim, słaby rozwój gospodarczy,
brak współpracy miedzy ośrodkami B+R .

„Byłam w zeszłym roku na konferencji ergonomicznej dla niepełnosprawnych i
tam został przedstawiony m.in. projekt pisania za pomocą gałek ocznych i
telefonu dla niesłyszących. Po prezentacji ktoś z Katowic powiedział, że pracują
nad tym od 4 lat. W Warszawie też nad tym pracują. I teraz problem polega na
tym ze każdy pracuje w swoim ogródku.” (FGI I)
Badani nie mieli wielu pomysłów, w jaki sposób walczyć z tymi barierami. Jedna z respondentek wskazała na
działalność Aniołów Biznesu (Business Angel, Angel Investor). Innym sposobem wspierania komercjalizacji
sektora B+R , może być – zdaniem badanych - silniejsza współpraca ośrodków naukowych.
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6.2.6. Współpraca łódzkiego sektora B+R z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie rozwiązań innowacyjnych w ICT

ZAINTERESOWANIE ŁÓDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW WSPÓŁPRACĄ Z SEKTOREM B+R

W trakcie rozmów wyklarowały się dwie główne opinie na temat współpracy sektora B+R z przedsiębiorcami.
Według pierwszej, przedsiębiorcy nie wyrażają chęci współpracy z sektorem B+R.

„Duże firmy mają własną politykę i żadnych rozwiązań z zewnątrz nie będą
przyjmować. Natomiast małe firmy są nastawione na czynnik finansowy i nie chcą
przyjmować na siebie nowych obowiązków.” (FGI I)
Badani wyrażający pierwszy pogląd argumentują go tym, iż duże firmy mają własne laboratoria, natomiast małe
i średnie boją się kontaktów z jednostkami naukowo – badawczymi, ponieważ wiązałoby się to z przyjęciem na
siebie większej ilości obowiązków. Przyczyn braku współpracy dopatrują się również w niewypracowanych do
tej pory relacjach partnerskich pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Problem ich zdaniem tkwi również w
nie uświadamianiu sobie przez przedsiębiorców korzyści, jakie może im przynieść taka współpraca. Jednak
podkreślano, że nie wszystkie projekty są nastawione na efektywność finansową i to może budzić opór
przedsiębiorców.
Druga grupa osób była zdania, iż przedsiębiorcy chcą współpracować. Osoby te powoływały się na konkretne
wskaźniki mówiące o chęci podejmowania współpracy – na przykład ilość zapytań ze strony przedsiębiorców na
temat potencjalnej współpracy. Osoby, które wyrażały ten pogląd współpracują m.in. z Parkiem
Technologicznym czy Ośrodkiem Transferu Technologii, z których pochodzą te informacje. Ponadto powoływały
się na fakt, iż są realizowane projekty w ośrodkach naukowo – badawczych, przy realizacji których istnieje
wymóg współpracy z przedsiębiorcami. Organizowane są konferencje dla naukowców i sfery biznesu, w których
chętnie biorą udział przedsiębiorcy. Dodatkowo, jednostki badawcze współpracują z Izbami Gospodarczymi.
Obie grupy spotykają się na konferencjach, na których obserwuje się stały wzrost zainteresowania współpracą.
W przypadku, gdy przedsiębiorcy chcą współpracować, ale nie wiedzą, jak nawiązać kontakt z instytucjami
badawczymi, mają do dyspozycji szereg ośrodków pośrednicząco-doradczych tj. Centra Transferu Technologii,
Inkubatory Przedsiębiorczości, Akcelerator Technologii, czy Park Technologiczny. W tych miejscach, mówią
respondenci , organizowane są cykliczne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców.

„Jeśli chodzi o współpracę merytoryczną na zasadzie doradztwa, swobodnej
wymiany pewnych informacji, wskazywania sobie pewnych ośrodków ,w których
można uzyskać pomoc, to tutaj nie ma problemu.” (FGI III)
Na niektórych uczelniach powołany jest pełnomocnik ds. współpracy z przedsiębiorcami. W opinii badanych
wiedza na temat możliwości współpracy dociera do biznesu. Niestety nie ma danych, na ile ta wiedza jest
wykorzystywana.
Zdaniem respondentów, mogą pojawiać się następujące bariery we współpracy:
•
•
•

brak środków na finansowanie wspólnych przedsięwzięć,
brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców, szczególnie z obszaru MŚP
bariery biurokratyczne.
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WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTOREM B+R – PRZYKŁADY

Ogólnym przykładem współpracy pomiędzy biznesem a sektorem B+R jest wykorzystywanie laboratoriów
naukowych przez przedsiębiorców przy dużych ośrodkach badawczych. Konkretne przykłady współpracy,
podane przez respondentów to:
1) przykłady regionalne
• współpraca Telekomunikacji Polskiej i jej firm „córek” z Uniwersytetem Łódzkim – wymiana
doświadczeń, współpraca z Inkubatorem Przedsiębiorczości, korzystanie z infrastruktury uczelnianej,
organizacja praktyk dla studentów,
• współpraca z firmą Strim – wymiana doświadczeń, udostępnianie praktyk studentom Politechniki
Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego;
• działalność Parku Technologicznego w Płocku - współpraca z firmą Orlen,
2) przykład światowy
• Finlandia – Technopolis – współpraca firm z politechnikami i uniwersytetami (Nokia, Samsung)
Zdaniem badanych, fińskie Technopolis stanowi prawdziwy przykład badań i rozwoju.
ŁÓDZKI SEKTOR B+R A ZNAJOMOŚĆ ZAPOTRZEBOWAŃ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE
ROZWIĄZAŃ ICT

W opinii badanych, potrzeby przedsiębiorców w dziedzinie ICT są znane i brane pod uwagę w działaniach
sektora B+R. Źródłem informacji na temat zapotrzebowań przedsiębiorców na technologie teleinformatyczne
jest Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Istnieją jednak ograniczenia w poznaniu dokładnych
zapotrzebowań przedsiębiorców. Duże firmy nie będą zwracały się do sektora B+R ze swoimi potrzebami,
ponieważ mają własne laboratoria. Natomiast przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw nie będą
zgłaszali swoich potrzeb, ponieważ nie do końca sobie je uświadamiają. Badani uważają, że małe i średnie
przedsiębiorstwa mają ograniczony dostęp do informacji o nowych technologiach, co powoduje brak
świadomości o potencjalnych możliwościach. „Np. IT nie funkcjonuje poza pismami informatycznymi”. (FGI I)
Badani podkreślali, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy w kwestii zapotrzebowań przedsiębiorców na technologie
ICT: świadomość na temat tworzenia nowych technologii i wykorzystanie tych dostępnych. Twierdzą iż, „trudno
oczekiwać, że nagle przedsiębiorcy będą chcieli coś, czego nie ma na rynku. Natomiast inną sprawą jest
upowszechnienie technologii, które są na rynku i wdrożenie ich.” (FGI I)
Pomimo tego, że zapotrzebowania przedsiębiorców są znane, często pojawia się problem z wdrożeniem, czy
aktualizacją pomysłu. Ceny, które oferują uczelnie za swoją pomoc nie są konkurencyjne.
ZAINTERESOWANIE ŁÓDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSFEREM TECHNOLOGII

Tylko jeden z badanych wypowiedział się na temat zainteresowania przedsiębiorców transferem technologii.
Jego zdaniem sektor biznesowy nie jest zainteresowany nowymi technologiami, które można byłoby
pozyskać dzięki współpracy z sektorem B+R. Jedyne działania jakie się obecnie odbywają na tym polu, to
wydawanie opinii przez ośrodki naukowo-badawcze, na temat wdrażanych technologii oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie ich wykorzystania.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE ŁÓDZKIEGO SEKTORA B+R SKIEROWANE DO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Badani nie byli zgodni w swoich wypowiedziach, co do promocji działalności sektora badania i rozwój wśród
przedsiębiorców. Cześć z nich twierdziła, że do przedsiębiorców nie dochodzą informacji na temat współpracy
i możliwości jakie oferuje sektor B+R.

„(…) mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że przychodzi jakakolwiek
informacja do przedsiębiorcy, że może skorzystać z możliwości współpracy. Taka
informacja jest niedostępna.” (FGI I)
„Nie wydaje mi się żeby jakaś jednostka zajmująca się rozwojem promowała
swoją ofertę. Nie spotkałem z czymś takim na targach, czy gdziekolwiek.” (FGI I)
Jeden z respondentów przyznał, że słyszał o promocji projektu Nauki Polskiej z zakresu optoelektroniki na
Targach Poznańskich. Jednak nie przyniosło to żadnych skutków.
Zdaniem innego z badanych, który zgadzał się w kwestii braku działań promocyjnych skierowanych w stronę
biznesu, (…) to przedsiębiorcy powinni się zgłaszać do instytutu a nie instytuty do nich.(FGI I) Pojawiały się
również opinie, że w niektórych przypadkach zakres działania sektora B+R jest tak wąski (np. włókiennictwo), iż
nie ma potrzeby promowania tych działań. „Jeżeli się ktoś zajmuje tym w regionie, to wszyscy o tym wiedzą.”
(FGI I)
Cześć uczestników badania wyraziła odmienną opinię, iż konkretne działania na rzecz promocji sektora B+R są
podejmowane. Jako przykład podano organizowanie wspólnych konferencji dla sektora B+R i sektora biznesu,
których celem jest promocja możliwości współpracy, czy też działalności instytucji pośredniczących
promujących działania sektora B+R. Ponadto zwrócono uwagę, iż są organizowane konkursy, w których
uczestniczą zarówno przedstawiciele biznesu jak i nauki („Nowy Produkt Roku”).
Różnica zdań pokazuje, że współpraca promocja współpracy między przedsiębiorcami a sektorem B+R jest
nieskoordynowana i dociera tylko do nielicznych przedsiębiorców oraz uczelni potencjalnie zainteresowanych
taką współpracą.
6.2.7. Współpraca łódzkiego sektora B+R z administracją publiczną i instytucjami wspierającymi rozwój biznesu w
zakresie innowacji w obszarze ICT
WSPÓŁPRACA POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I SEKTOREM B+R

Pytania dotyczące współpracy sektora B+R z administracją publiczną spotkało się z bardzo zróżnicowanymi
reakcjami badanych. Najmniejsza grupa respondentów twierdziła, iż współpraca przebiega dobrze. Ich zdaniem
osoby pracujące w administracji publicznej są skore do współpracy, udzielają zawsze rzetelnych informacji i
służą pomocą.

„Nie mogę powiedzieć nic złego. Otrzymuję zawsze odpowiedz wyczerpującą na
postawione pytanie. Czasami wskazuje się gotowe rozwiązania.” (FGI III)
Druga grupa respondentów postrzega współpracę sektora B+R z administracją publiczną jako ciężką i
problematyczną. Badani wymienili następujące problemy:
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•
•
•
•

brak wiedzy merytorycznej i organizacyjnej na temat realizacji projektów na poziomie informacyjnym i
zarządzającym,
niekompetencja pracowników administracji publicznej na każdym poziomie,
opór mentalny pracowników administracji publicznej,
nadmierny formalizm i biurokracja (procedury ograniczają możliwość działania zarówno urzędnikom
jak i sektorowi B+R).

Jeden z badanych stwierdził, na podstawie własnych doświadczeń, iż uczelnie zajmujące się IT są bardzo
dyskryminowane przez administrację publiczną. „Nie są traktowane jako równi partnerzy w realizacji
projektów”. (FGI III) Zdaniem respondenta objawia się to nadmiernym przeciąganiem np. umowy
przedwstępnej w czasie.

„Podpisanie umowy przedwstępnej było przeciągane w czasie. Oferta była
składana do Urzędu Marszałkowskiego i sprawa upadła. Trzeba
było
zrezygnować. (…). Władze lokalne powinny szukać rozwiązań, które pozwoliłyby
wykorzystać środowisko ekonomiczne w kierunku rozwoju całego regionu, a one
zasłaniają się ograniczeniami.” (FGI III)
Brak regulacji prawnych w zakresie partnerstwa publicznoprawnego badani traktują jako jedną z przyczyn
utrudniających współpracę pomiędzy sektorem B+R a administracją publiczną.
Należy zwrócić uwagę, że wśród części uczestników, pytania dotyczące współpracy z administracją publiczną
wywołały ironiczne komentarze i uśmiechy. Jedna z badanych grup nie wypowiedziała się w ogóle w tej kwestii.
Zadali jedynie pytania: „A kto to będzie później oglądał?” (FGI I, FGI II). Po zakończeniu badania, jeden z
respondentów wypowiedział się na temat współpracy z administracją publiczną. Stwierdził, iż urzędnicy
merytorycznie nie są przygotowani do współpracy, umieją jedynie wykonywać rutynowe czynności, które
powtarzają od trzydziestu lat. Dodał, że przydzielanie pieniędzy ma tło polityczne. Skomentował również brak
wypowiedzi uczestników na ten temat. Jego zdaniem spowodowane jest to faktem, iż ludzie boja się wyrażać
tego typu opinie, gdyż można ponieść negatywne konsekwencje, jeśli dane poglądy dotrą do nieodpowiednich
osób.
WSPÓŁPRACA ŁÓDZKIEGO SEKTORA B+R Z LOKALNYMI JEDNOSTKAMI WSPIERAJĄCYMI ROZWÓJ BIZNESU

Opinie o jakości współpracy pomiędzy sektorem B+R a jednostkami wspierającymi biznes są podzielone. Złe
opinie wynikają z faktu, iż organizacje wspierające rozwój biznesu posiadają małe doświadczenie z racji
krótkiego okresu działalności. Zdaniem respondentów, współpraca ta nie jest też wystarczająco ścisła. Ponadto
instytucje wspierające nie pracują na zasadzie przedsiębiorstwa, co zdaniem badanych mogłoby przyczynić się
do bardziej wydajnej współpracy.
Opinie dobre są związane z funkcją doradczą jednostek wspierających rozwój biznesu. Badani uważają, że
organizacje wspierające wywiązują się z tej roli.
OCENA DZIAŁALNOŚĆ ŁÓDZKICH OŚRODKÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

Problemów w ocenie działalności ośrodków Transferu Technologii przysparza „(…)brak kryteriów oceny tych
instytucji.” (FGI) Zdaniem respondentów, trzeba rozgraniczyć działania podejmowane na rzecz komercjalizacji
od efektów. Jeśli przyjmie się za miernik ilość technologii, które starają się skomercjalizować, to można ocenić
ich działalność jako dobrą. Natomiast jeśli za miernik przyjmie się efekty, to działalność ośrodków wypada źle.
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„Jak się pytamy co robią?, to przynoszą grubą księgę, listę technologii, które
zgromadzili, i które starają się skomercjalizować. Jak zapytamy jaki jest tego efekt
to taka księga się kurczy do jednej kartki.” (FGI II)
Badani, jako ośrodki Transferu Technologii, od których można się czegoś nauczyć, wskazali placówki w
Poznaniu i we Wrocławiu. Wskazywali na dobrą współpracę tych ośrodków z władzami lokalnymi oraz na ich
rozbudowaną sieć. Jako dobre praktyki wymienili zmianę przeznaczenia nakładów finansowych na działalność
ośrodków TT pod warunkiem bycia placówką innowacyjną. Respondenci także uznali, że od innych placówek w
Polsce można uczyć się sposobu dotarcia do uczelni, a następnie do przedsiębiorców.
Działalność krajowych ośrodków TT w porównaniu do zagranicznych została
określona
jako
„nieporównywalna” Zagraniczne ośrodki TT istnieją od wielu lat i są „(…) naturalnym otoczeniem każdej
uczelni)” (FGI III). Kształtowały się od momentu rodzenia się biznesu, co pozwoliło na zdobycie ogromnego
doświadczenia i wypracowania skutecznych modeli postępowania.

„Tam się szuka pomysłu, (w zagranicznych ośrodkach TT) myśli się, jaki będzie
odbiór. Jeśli jest to dobry pomysł, to robi się wszystko, żeby go dobrze sprzedać na
rynku. Tak powstały największe firmy. Tak powstał Microsoft, Google. To są
podręcznikowe przykłady.” (FGI III)
Podsumowując, największymi problemami polskich ośrodków transferu technologii są niewypracowane
metody komercjalizacji technologii i stosunkowo krótki okres działalności tych ośrodków.

6.3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1.

Dostęp do urządzeń teleinformatycznych na uczelniach wyższych w województwie łódzkim jest
zróżnicowany w zależności od typu uczelni i rodzaju wydziału. Uczelnie techniczne i wydziały
ukierunkowane na nauki ścisłe są lepiej wyposażone od uczelni i wydziałów ukierunkowanych na nauki
humanistyczne i społeczne.

2.

Możliwości korzystania z dostępnych narzędzi teleinformatycznych na uczelniach wyższych
województwa łódzkiego nie są w pełni wykorzystywane. Ujawnia się działanie czynnika mentalno wiekowego. Starsi pracownicy czują opór przed wykorzystywaniem w swojej pracy technologii ICT. Jest
słaby przepływ informacji na temat dostępu do niektórych rozwiązań. Barierą są także częste awarie
systemów komputerowych, jak i brak integracji narzędzi komunikacyjnych w ramach jednej uczelni.

3.

Pracownicy uczelni wyższych województwa łódzkiego widzą duże braki, a tym samym zapotrzebowanie
na narzędzia i technologie ICT w ich miejscach pracy. Brakuje sprzętu komputerowego,
specjalistycznego oprogramowania. Wskazują na potrzebę rozwoju sieci internetowych oraz stworzenia
e-biura

4.

Korzystanie z rozwiązań ICT na uczelniach wyższych w województwie łódzkim jest powszechne.
Korzystają z nich studenci, pracownicy naukowi i administracyjni. Umiejętność korzystania z rozwiązań
ICT jest zróżnicowana. Najlepiej radzą sobie pracownicy administracji i studenci. Luka kompetencyjna
istnieje w przypadku pracowników naukowych, czego częstą przyczyną jest wiek. Poziom kompetencji
zależy także od typu uczelni i rodzaju wydziału, na którym pracują.
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5.

Główną barierą w rozwoju ICT na uczelniach wyższych w województwie łódzkim jest brak środków
finansowych. Jednym z powodów jest brak kompetentnych osób, które poprawnie umiałyby napisać
wnioski o dofinansowanie.

6.

Zdaniem badanych w największym stopniu prestiż uczelni i kadra akademicka świadczą o
konkurencyjności placówki. Rozwiązania ICT mogą podnieść jej konkurencyjność.

7.

Potencjał badawczy regionu jest na dobrym poziomie, co przejawia się w liczbie uczelni wyższych i
wykwalifikowanej kadrze oraz zasobach technologicznych. Jego siła tkwi w uczelniach państwowych, a
nie prywatnych. Uczelnie prywatne nie mają dostępu do wystarczająco dobrej infrastruktury naukowej
oraz dostatecznie dobrze wykwalifikowanej kadry. W porównaniu do innych regionów Polski, jak i do
innych regionów Unii Europejskiej, potencjał badawczy województwa łódzkiego został określony jako
„słabszy”. Powodem jest bliskość Warszawy, upadek przemysłu włókienniczego, który stanowił główną
ścieżkę działań łódzkiego sektora B+R oraz brak zainteresowania sektora B+R komercjalizacją. Ważne
jest aby podejmowano działania na rzecz tworzenia nowych obszarów działania sektora B+R oraz
propagować komercjalizację wyników jego pracy, np. przez komercjalizację samych ośrodków B+R.

8.

Barierą w rozwoju sektora B+R w województwie łódzki w zakresie ICT jest brak dużej firmy
telekomunikacyjnej oraz „platformy porozumienia” pomiędzy sektorem B+R, przedsiębiorcami i
instytucjami pośredniczącymi. Istnieją także bariery finansowe, biurokratyczno-proceduralne oraz
gospodarcze. Problemem jest również trafność oceny pomysłu przeznaczonego do komercjalizacji.
Ważne jest, aby w celu rozwoju sektora B+R podejmować działania na rzecz partnerstwa publiczno –
prywatnego oraz stosować rozwiązania prawne, które zapewnią obustronne bezpieczeństwo w
podejmowanych działaniach. Powinno się kłaść nacisk na współpracę pomiędzy ośrodkami B+R w kraju
i za granicą.

9.

Istnieją ograniczenia we współpracy łódzkiego sektora B+R z sektorem przedsiębiorczości. Są one
spowodowane brakiem środków finansowych, barierami biurokratycznymi, nie wypracowaniem
partnerskich relacji pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, brakiem zainteresowania i oporem
przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy, która mogłaby doprowadzić do zwiększenia ilości ich
zawodowych obowiązków. Dlatego należy angażować instytucje wpierające rozwój biznesu w
nawiązanie współpracy oraz edukować przedsiębiorców w zakresie potencjalnych korzyści, które może
przynieść współpraca.

10. Współpraca sektora B+R z administracją publiczną jest problematyczna. Problemy stwarza słabe
przygotowanie pracowników urzędu do współpracy przy projektach, nadmierny formalizm i biurokracja
oraz brak wyraźnych regulacji prawnych dotyczących tej współpracy.
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7. JEDNOSTKI EDUKACYJNE PODLEGŁE
KURATORIUM OŚWIATY
7.1. METODOLOGIA BADANIA
Badanie zostało zrealizowane w dniach 09 kwietnia – 29 kwietnia 2010 roku.
Przeprowadzono je na losowej próbie 115 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich województwa
łódzkiego. Jako narzędzie do realizacji badania wykorzystana została aplikacja LimeSurvey umożliwiająca
realizację badania drogą elektroniczną, poprzez Internet.
Kwestionariusz został umieszczony na stronie internetowej, do której link rozsyłany był za pośrednictwem
poczty e-mail. Do informacji o badaniu dołączony był list polecający marszałka Województw Łódzkiego.
Potwierdzenia otrzymania korespondencji oraz ewentualne pytania i uwagi realizowane były droga
telefoniczną.
Próba dobrana była na podstawie listy placówek oświatowych, dostępnej na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Łodzi
7.1.1. Uzasadnienie wyboru metody i techniki badawczej

Badanie zostało zrealizowane przy użyciu techniki CAWI (Computer Assisisted Web Interviewing). Użycie
aplikacji LimeSurvey umożliwiło rozpowszechnienie informacji o badaniu i zaproszenie do udziału dużej ilości
podmiotów. Termin udziału w badaniu w dużym stopniu zależał od respondentów. Zastosowanie techniki CAWI
dało możliwość bieżącego monitorowania stanu realizacji badania i struktury badanej populacji.
7.1.2. Obszary badawcze

6.

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w jednostkach edukacyjnych

7.

Rodzaje i forma kontaktów podejmowanych przez jednostki edukacyjne

8.

Lokalna dostępność usług o charakterze badawczo-rozwojowym

9.

Bariery we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych

10. Potrzeby szkoleniowe placówek edukacyjnych w zakresie ICT

7.2. REZULTATY BADANIA
7.2.1. Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach edukacyjnych

Spośród zbadanych 115 jednostek edukacyjnych, tylko 15% inwestuje bądź rozwija zaplecze techniczne
pozwalające na korzystanie z technologii ICT. Tylko 11% inwestuje w nowy sprzęt komputerowy, 5% w rozwój
sieci teleinformatycznych, a 10% - w szkolenia pracowników w zakresie ICT. Tylko 3 spośród zbadanych 115
jednostek stwierdziło, że posiada długoterminowy plan wdrażania rozwiązań innowacyjnych związanych z
ICT. Daje to dosyć pesymistyczny obraz potencjału badanych podmiotów w zakresie wdrażania rozwiązań
teleinformatycznych. Potwierdzają to kolejne wyniki badania.
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Prawie połowa badanych jednostek edukacyjnych na terenie województwa łódzkiego łączy się z Internetem za
pomocą szerokopasmowej linii DLS. Modem pasmowy lub ISDN posiada 23,1% badanych podmiotów. Prawie
co czwarta jednostka edukacyjna objęta badaniem bądź to łączy się z Internetem za pomocą modemów
analogowych, bądź też w ogóle nie posiada bezpośredniego dostępu do Internetu. Okazuje się więc, że w
przypadku jednostek edukacyjnych może istnieć bariera infrastrukturalna w dostępie do rozwiązań ICT.
Nieliczne jednostki nie posiadające dostępu do Internetu, jako powód tego stanu rzeczy wskazywały brak
odpowiedniego sprzętu oraz wysokie koszty. Sam fakt, iż wśród losowo dobranych 115 jednostek
edukacyjnych znalazły się takie, które nie dysponują dostępem do Internetu, powinien być uznany za
alarmujący.
Trzeba jednocześnie zauważyć, że w przypadku szkół, które łączą się z siecią za pomocą szybkich łączy,
dysponują one zazwyczaj połączeniem 1Mb/s lub szybszym.
Rysunek 34. Sposób podłączenia do Internetu badanych jednostek edukacyjnych (n=105)

szerokopasmowa linia DSL

49,2%

modem pasmowy lub ISDN

23,1%

modem analogowy (przez zwykłą linię telefoniczną)
instytucja nie posiada dostępu do Internetu
Inne

20,0%
4,6%
3,1%

Na jedną placówkę edukacyjną objętą badaniem przypada średnio 26 komputerów stacjonarnych i 3
komputery przenośne. Uczniowie mają średnio dostęp do 17 komputerów w pracowniach komputerowych
podczas zajęć i tylko 3 komputerów w ramach wolnego dostępu (np. w świetlicy). Do dyspozycji
pracowników przypada średnio 13 komputerów na jedną placówkę edukacyjną.
Różnego rodzaju sprzęt multimedialny posiada około 22% badanych jednostek. Średnio, na jedną szkołę,
przypadają tylko 2,2 rzutniki multimedialne, 3,6 odtwarzaczy DVD i 4,6 telewizorów. Jedynie 5 spośród 115
badanych jednostek posiada tablice interaktywne.
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7.2.2. Rodzaje i forma kontaktów podejmowanych przez jednostki edukacyjne

Administracja i nauczyciele, mimo dosyć powszechnego dostępu do Internetu, w codziennych kontaktach
częściej korzystają z telefonu niż z komunikacji elektronicznej. W kontaktach z rodzicami lub tez uczniami
najpopularniejszym rodzajem interakcji jest kontakt osobisty.
Elektroniczną formę kontaktu administracja szkół wykorzystuje głównie w kontaktach z jednostkami samorządu
lokalnego jak i kuratorium. Nasuwa się wniosek, że komunikacja elektroniczna jest traktowana jako narzędzie
kontaktów oficjalnych, umożliwiających wymianę urzędniczej korespondencji, przesyłania dokumentów.
Telefon stanowi główne narzędzie przekazu w kontaktach interpersonalnych. Tendencje tego typu mogą
wynikać z luk kompetencyjnych, jeżeli chodzi o efektywne wykorzystanie Internetu jako narzędzia służącego
łatwej, szybkiej i taniej komunikacji.

samorząd lokalny

kuratorium

rodzice

rada rodziców

uczniowie

inne szkoły

organizacje
pozarządowe

urzędy

służby (policja,
straż miejska, straż
pożarna, itp.

Tabela 48. Rodzaje i formy kontaktów podejmowanych przez badane jednostki edukacyjne (n=115)

elektronicznie

17%

37%

2%

0%

1%

6%

23%

12%

0%

listownie

3%

3%

3%

0%

0%

3%

9%

18%

3%

osobiście

23%

9%

51%

63%

86%

6%

0%

12%

9%

telefonicznie

57%

51%

40%

29%

14%

84%

32%

58%

88%

nie kontaktuje się

0%

0%

6%

9%

0%

0%

36%

0%

0%

Jak pokazuje powyższe zestawienie, jedynie nieznaczny odsetek badanych szkół wykorzystuje Internet do
kontaktów z uczniami i rodzicami. Z badania gospodarstw domowych wynika natomiast, że nieomal wszystkie
gospodarstwa domowe z osobami w wieku edukacyjnym posiadają dostęp do Internetu. Pomiędzy
możliwościami wykorzystania tego kanału do realizacji zadań szkoły a rzeczywistym wykorzystaniem istnieje
więc poważna luka.
7.2.3. Bariery we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych w badanych jednostkach

Brak skłonności do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komunikacji niesie za sobą dalsze
konsekwencje w postaci braku udziału w projektach związanych z ICT. Na pytanie „Czy szkoła bierze udział w
realizacji programów komercyjno-badawczych dotyczących ICT?” tylko jedna placówka odpowiedziała
twierdząco. Podobna sytuacja dotyczyła pytania „Czy szkoła jest inicjatorem programów szkoleniowobadawczych skupiających inne placówki?”. Szkoły nie widzą szans jakie dają nowe technologie, które kojarzą
się głównie jako wyzwania niosące za sobą dodatkowe obowiązki i potrzeby reorganizacji dotychczasowego
porządku.
Brak zaangażowania może wiązać się również z niską aktywnością instytucji zewnętrznych. Szkoły podstawowe,
gimnazjalne oraz średnie nie są placówkami badawczymi, a ich główna funkcją jest funkcja edukacyjnowychowawcza. Niską aktywność w tym zakresie potwierdzają odpowiedzi na kolejne pytanie: „Czy do jednostki
trafiają propozycje nawiązania współpracy w projektach z wykorzystaniem ICT?”. Jedynie pięć placówek
odpowiedziało twierdząco. Oznaczać to może brak oferty sektora teleinformatycznego, która mogła by być
skierowana do szkół.
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Największą barierę w rozwoju sektora ICT w szkołach stanowią finanse. Jedynie niewielki odsetek posiada
długoterminowy plan rozwoju zaplecza ICT. Pokazuje to ogromną lukę a zarazem potrzebę na wprowadzenie
rozwiązań, które pomogły by szkołom na znajdowanie partnerów gotowych do współpracy, jak i dawały by
zaplecze dla tych, którzy nie mają wystarczających środków, ale maja gotowy plan działania. Naturalnym
partnerem dla większości szkół są gminy jako jednostki ustawowo odpowiedzialne za ich finansowanie.
Rysunek 35. Trudności przy planowaniu/realizacji inwestycji w technologie ICT; n=115

techniczne

2,60%

finansowe

12,17%

organizacyjne

1,74%

mentalnościowe

2,60%

Problemy mentalnościowe, niepewność czy też lęk przed nowymi rozwiązaniami mogą równie skutecznie
blokować wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu ICT. Jednak wśród wymienianych przez badanych barier
utrudnianych wprowadzanie nowych rozwiązań, najczęściej wskazywanymi były ograniczenia finansowe oraz
niewystarczające wyposażenie techniczne. Biorąc pod uwagę wyposażenie szkół opisane powyżej, wskazywanie
na te bariery należy interpretować jako poważne utrudnienia w rozwoju jednostek edukacyjnych w
województwie łódzkim. Równocześnie trzeba zaznaczyć, że aż 23% badanych wskazało, iż niewystarczające
kwalifikacje pracowników są bardzo poważną barierą utrudniającą rozwój w zakresie ICT.
Tabela 49. Czynniki utrudniające wprowadzanie nowych rozwiązań teleinformatycznych w jednostce edukacyjnej (skala od 1 do 5, gdzie
1 oznacza bardzo mały wpływ, 5 – bardzo duży); n=115
5

4

3

2

1

brak/niewystarczające środki finansowe na wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych
niewystarczające wyposażenie techniczne (sprzęt, oprogramowanie, technologie) do
wdrażania rozwiązań teleinformatycznych

92%

0%

8%

0%

0%

54%

23%

15%

0%

8%

brak wyspecjalizowanego działu

46%

31%

15%

0%

8%

brak informacji na temat potrzeb dotyczących technologii teleinformatycznych

46%

23%

23%

0%

8%

brak wiedzy o istniejących rozwiązaniach teleinformatycznych

31%

23%

46%

0%

0%

brak/niewielkie dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu innowacji ICT

46%

23%

31%

0%

0%

brak poparcia ze strony kierownictwa

15%

15%

54%

8%

8%

brak/niewłaściwy system motywacyjny stymulujący kreatywność pracowników

23%

8%

46%

8%

15%

niechęć pracowników do wdrażania nowości

23%

8%

54%

8%

8%

niskie kwalifikacje pracowników

23%

8%

46%

15%

8%

obawy przed inwestowaniem w nowe rozwiązania

23%

0%

38%

8%

31%

obawy przed podjęciem decyzji związanej z rozwojem teleinformatycznym

23%

8%

38%

8%

23%

obawy dotyczące wyboru właściwych, adekwatnych do potrzeb rozwiązań

15%

23%

31%

8%

23%

Pomimo obaw, ICT wzbudzają wśród badanych również nadzieję na poprawę jakości pracy. Respondenci mają
świadomość, że wykorzystanie ICT może w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie szkoły poprzez
zwiększenie jej atrakcyjności czy też usprawnienie codziennych obowiązków administracyjnych. Jednocześnie,
silne jest przekonanie, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych może zwiększyć ilość
procedur, a tym samym pracy koniecznej do wykonania, jak również wymusi konieczność podnoszenia
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kwalifikacji przez pracowników jednostek edukacyjnych. Wskazywane przez badanych bariery mogą świadczyć
o ukrytej luce kompetencyjnej i obawach przed jej ujawnieniem w sytuacji, kiedy jednostka zdecyduje się na
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.
Tabela 50. Wpływ wprowadzania rozwiązań teleinformatycznych na … (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo mały wpływ, a 5 – bardzo
duży); n=115
5

4

3

2

1

zwiększenie atrakcyjności szkoły

46%

31%

15%

0%

8%

podniesienie kosztów funkcjonowania

8%

38%

46%

0%

8%

podniesienie wydajności pracy

31%

23%

46%

0%

0%

usprawnienie komunikacji zewnętrznej

38%

31%

23%

0%

8%

uprawnieni komunikacji z otoczeniem

31%

46%

15%

0%

8%

zwiększenie ilości procedur

31%

23%

31%

0%

15%

zwiększenie ilości pracy koniecznej do wykonania

23%

31%

31%

8%

8%

konieczność dodatkowego szkolenia pracowników

23%

46%

31%

0%

0%

konieczność podnoszenia kompetencji przez wszystkich pracowników

31%

46%

23%

0%

0%

gorsze zarządzanie wiedzą i informacją w jednostce

23%

15%

23%

23%

15%

7.2.4 Lokalna dostępność usług o charakterze komercyjno-badawczym i szkoleniowym

Badane szkoły, prawdopodobnie mając świadomość dynamicznie zmieniającego się sektora ICT, próbują
nawiązywać współpracę z instytucjami lokalnymi w zakresie wdrażania i rozwoju nowoczesnych technologii
telekomunikacyjnych. Z poniższej tabeli wynika, że samorządy nie są partnerami w tym zakresie. Chęć rozwoju
kontaktów z firmami z branży ICT może świadczyć nie tylko o świadomość jak istotną rolę w systemie dzisiejszej
edukacji powinny pełnić technologie ICT, ale także o potrzebie znalezienie partnera chociażby w celu
zapewnienia podstawowej infrastruktury teleinformatycznej.
Rysunek 36. Współpraca szkół z lokalnymi instytucjami działającymi w zakresie wdrażania i rozwoju technologii ICT; n=115
0,9%
organizacje pozarządowe

99,1%
1,7%

TAK
NIE

samorząd lokalny

98,3%
0,0%

instytucje badawcze
inne przedsiębiorstwa działające w
sektorze ICT

100,0%
0,9%
99,1%
2,6%

dostawcy usług telekomunikacyjnych

97,4%

Obok serwisu i jakości oferty szkoły w największej mierze zwracają uwagę na koszty związane z korzystaniem
z oferty firm teleinformatycznych. Oprócz barier finansowych czy infrastrukturalnych, znaczącym problemem
może okazać się niewielkie doświadczenie placówek oświatowych w zakresie wdrażania nowoczesnych
technologii teleinformacyjnych. Brak działań w zakresie rozwoju zaplecza technicznego może być związany z
niewystarczającą praktyką oraz nieumiejętnością artykułowania potrzeb. Przy bardzo dynamicznie
zmieniającym się sektorze ICT bardzo trudno jest nadążyć za nieustannie zmieniającą się ofertą rynku ICT.
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7.2.5. Potrzeby szkoleniowe placówek edukacyjnych w zakresie ICT

Respondenci zapytani potrzeby szkoleń na pierwszym miejscu wskazują e-nauczanie (28%) oraz umiejętności
komunikacyjne (19%). Są to umiejętności związane bezpośrednio z procesem edukacyjnym. Wynika z tego, że
pracownicy szkół dysponują ogólnymi kompetencjami cyfrowymi umożliwiającymi korzystanie z komputerów i
Internetu, lecz nie wykorzystują ich w swojej codziennej pracy z uczniami. Fakt, iż prawie 1/3 badanych
wskazała na potrzebę szkoleń z e-learningu, stanowi wyraźny sygnał potrzeb specjalistycznego szkolenia
pracowników jednostek edukacyjnych w zakresie konkretnych umiejętności cyfrowych doskonalących jakość
kształcenia.
Rysunek 37. Potrzeby edukacyjne pracowników jednostek edukacyjnych (w proc.); n=115

e-nauczanie
komunikacja
obsługa komputera

27,78%
19,44%
16,67%

72,22%
80,56%
83,33%
TAK

tworzenie witryn internetowych

13,89%

86,11%
NIE

autoprezentacja

8,33%

91,67%

korzystanie z Internetu

8,33%

91,67%

cyberprzemoc

8,33%

91,67%

7.3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
1.

2.

3.

4.
5.

Jednostki edukacyjne w województwie łódzkim jako jedyne spośród objętych niniejszym raportem
podmiotów charakteryzują się wyraźnym deficytem infrastrukturalnym i sprzętowym, jeśli chodzi o
technologie ICT. Widoczne są zarówno istotne braki sprzętowe, jak i bariery finansowe w rozwijaniu
nowych technologii.
Najczęściej wykorzystywaną formą kontaktowania się z uczniami i rodzicami, poza kontaktem
osobistym, jest droga telefoniczna. Pomimo pełnego nasycenia dostępem do Internetu w
gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez uczniów, szkoły niezwykle rzadko decydują się na
wykorzystanie tej formy kontaktu.
Główną barierą utrudniającą wykorzystanie rozwiązań ICT w działalności administracyjnej i
dydaktycznej, nawet na podstawowym poziomie, są – poza barierami finansowymi – obawy przed
ujawnieniem luk kompetencyjnych pracowników jednostek edukacyjnych. Nowe technologie kojarzą
się nie z podniesieniem jakości pracy i kształcenia, ale dodatkowymi obowiązkami i koniecznością
podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Badane jednostki edukacyjnie nie dostrzegają roli samorządów lokalnych jako partnerów we
wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań ICT
Sposobem na aktywizację pracowników jednostek edukacyjnych może być realizacja szkoleń
bezpośrednio wpływających na podnoszenie jakości kształcenia (e-learning). Z badania wynika, że
posiadają oni podstawowe kompetencje cyfrowe, jednak nie przenoszą ich na codzienną praktykę
zawodową. Powoduje to lukę kompetencyjną i mentalnościową pomiędzy nimi a uczniami.
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8. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WDRAŻANIEM
REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI
8.1. METODOLOGIA I ZAŁOŻENIA BADANIA
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego (In-depth Interview - IDI),
który opiera się na swobodnej rozmowie prowadzonej przez wykwalifikowanego badacza z respondentem. Jest
to klasyczna i sprawdzona metoda stosowana w przypadku badań jakościowych. Taki sposób zbierania danych
pozwala na poznanie opinii, przekonań i postaw respondenta oraz na uzyskanie pogłębionej wiedzy na
interesujący badacza temat.
W indywidualnych wywiadach pogłębionych pytania zazwyczaj nie podlegają standaryzacji, mają formę
otwartą, a o kolejności i sposobie formułowania decyduje osoba prowadząca. Często stosowane są pytania
pomocnicze lub naprowadzające w celu uzyskania jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi.
8.1.1. Realizacja badania

Badanie zostało zrealizowane w dniu 16 kwietnia 2010 roku z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi na terenie urzędu. Przeprowadzono trzy wywiady pogłębione.
Wywiady zarejestrowano na dyktafonie. Podstawę do interpretacji wyników stanowiła pogłębiona analiza
transkrypcji, która została sporządzona na podstawie wcześniej dokonanego zapisu audio.
8.1.2. Informacje o wywiadach

Zostały zrealizowane trzy zaplanowane wywiady pogłębione. Czas trwania wywiadów różnił się w zależności od
zaangażowania respondenta w poruszana tematykę. Kolejno trwały 80, 120 i 100 minut.
Wywiady były przeprowadzone przy pomocy częściowo ustrukturalizowanego scenariusza. Respondenci
posiadali zróżnicowaną wiedzę na temat działań podejmowanych w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji i z
nią powiązanych.
8.1.3. Obszary badawcze

Celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat działań podejmowanych w zakresie Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz ich wpływu na rozwój regionu. Rozmowa dotyczyła pięciu
głównych obszarów:
•
•
•
•
•

konkretnych działań podejmowanych w zakresie RSI,
innowacyjnych działań w ramach RSI w obszarze ICT dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ,
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami pośredniczącymi i sektorem B+R,
potrzeb szkoleniowych w zakresie ICT
innowacyjnej administracji publicznej.
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8.2. REZULTATY BADANIA
8.2.1.Działania podejmowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego
DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TELEINFORMATYCZNYCH W RAMACH
REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W ramach przeprowadzonego badania stwierdzono, iż w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji nie prowadzi
się działań ukierunkowanych konkretnie na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.
Działania, które są podejmowane nie są zabiegami, które mają na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań ICT.
Ich celem jest umożliwienie innowacyjnego działania. Zdaniem jednego z rozmówców, w ramach RSI jest
tworzona infrastruktura, która wspomaga innowacyjne działania. Jak sam stwierdza: „Dajemy tylko możliwość,
żeby na tej infrastrukturze, którą wybudujemy, można było jakieś innowacyjne rozwiązania tworzyć.” (IDI G)
Praktycznie wszystkie działania, które są prowadzone w ramach RSI są wciąż w trakcie realizacji. Są to
innowacyjne działania, których realizacja odbywa się częściowo z wsparciem teleinformatyki. Respondenci
wymienili kilka projektów :
•
•
•
•
•

Regionalny System Informacji Medycznej,
Regionalny System Informacji Przestrzennej,
Strategiczna Mapa Regionu,
Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego, Wrota Regionu
Łódzkiego,
Projekt badawczy Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Strategii Innowacji w Województwie Łódzkim.

Jedynym działaniem, które zostało ukończone jest kurs samorządowych trenerów społeczeństwa
informacyjnego i innowacyjności. Przewidywany był również projekt szkoleniowy, którego zadaniem miało być
udzielenie wsparcia m.in. jednostkom sektora publicznego, jednostkom odpowiedzialnym za wchłanianie
innowacyjności i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Nie wiadomo, czy ten projekt będzie realizowany.
Należy zwrócić uwagę, iż jeden z respondentów był zdania, że oprócz stworzenia dokumentu Regionalnej
Strategii Innowacji, nie zostały podjęte praktycznie żadne działania.

„Moim zdaniem żadnych poważnych projektów w ramach RSI nie było.(…) Poza
pewnym zwymiarowaniem analitycznym naszego regionu dotyczącym zasobów,
potencjałów, nakładów, konkurencyjności. (…) To była taka lista akcji nie
zorientowana na projekt, nie wskazująca odpowiedzialności, kto z danych
interesariuszy innowacyjności regionalnej miałby się tym zająć.(…) To są martwe
dokumenty.” (IDI N)
Podkreślał, że w dokumencie RSI nie była zawarta faza implementacji. W późniejszych dokumentach (RSI LORIS
i RSI LORIS PLUS) dokonano modyfikacji i zawarto fazę implementacyjną. Pomimo to, stwierdził „ja nie
obserwowałem żadnych działań związanych z realizacją planu, określonego w dokumencie LORIS PLUS.” (IDI N)
Zapytany o projekty, które zostały wymienione przez pozostałych respondentów, realizowane w ramach RSI
powiedział: „To są oddzielne, niezależne działania, (…) One nie są powiązane tak mocno jak być powinny z RSI.”
(IDI N) Zdaniem badanego, realizacja Regionalnej Strategii Innowacji zakończyła się na fazie tworzenia
dokumentu. Brak dalszych działań, w jego opinii, był spowodowany czynnikiem natury politycznej, który
wystąpił pomiędzy twórcami i koordynatorami RSI, Departamentem Polityki Regionalnej oraz Zarządem
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Województwa. Problemem jest również istnienie zbyt wielu dokumentów strategicznych o podobnym
charakterze oraz brak ludzi w Urzędzie Marszałkowskim, odpowiedzialnych i chętnych do dalszego zajmowania
się RSI.
OCENA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO

W trakcie badań przyznano, iż ocena działań podejmowanych w ramach RSI, zarówno ich skuteczności jak i
trwałości, może przysparzać trudności z dwóch powodów:
•
•

braku namacalnych efektów (np. stworzenie infrastruktury jest widoczne, jakość e-usług - nie ),
długotrwałość działań (projekty są długofalowe, efekty można będzie zmierzyć za kilka lat).

Można natomiast ocenić przebieg realizacji. Na etapie diagnostycznym i planistycznym opracowania
dokumentu RSI podejmowane działania przebiegały poprawnie.

„Jeśli chodzi o stronę warsztatów, planowania, dyskusji, organizowania
konferencji, próby integracji grup osób związanych z tematem innowacyjności to
jest ok.(…) Dokumenty, które zostały opracowane, są moim zdaniem na dość
dobrym jakościowym poziomie, w sensie merytorycznym. Jeżeli miałbym oceniać
to oceniłbym albo bardzo dobrze albo dobrze.” (IDI N)
Dalsze działania związane z realizacją projektów określono jako „chaotyczne”. Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest nakładanie się na siebie działań i ich źródeł finansów publicznych i unijnych, co powoduje rozproszenie sił
i środków. Przejawia się to m.in. w braku możliwości realizowania spójnych działań w ramach jednego projektu.

„Wydaje się być zupełnie oczywistą sekwencją, że sprawdzamy potrzeby
szkoleniowe, szkolimy trenerów i przeprowadzamy szkolenia. W ramach jednego
projektu jest to niemożliwe. Zamiast robić jeden projekt, który jest spójny
harmonogramowo i logicznie, i od początku do końca tego projektu uczestniczą w
nim ludzie, wiedzą o co w nim chodzi – robimy z tego trzy projekty. I to się siłą
rzeczy musi rozjeżdżać.” (IDI G)
W opinii jednego z respondentów kolejny powodem chaotycznej realizacji działań jest „(…) powierzenie zadań
administracji samorządowej, która z założenia organizacyjnego i strukturalnego nie jest przygotowana do
realizacji jakichkolwiek projektów finansowanych z zewnątrz.” (IDI G) Najważniejsze są procedury, a nie cel,
który należałoby osiągnąć. Długość realizacji projektów jest ograniczona procedurami, co powoduje większe
skupienie uwagi na przestrzeganiu przepisów, a nie na faktycznej realizacji działań.
Realizację działania, które zostało zrealizowane (kurs trenerski dla samorządowych trenerów społeczeństwa
informacyjnego i innowacyjności) ocenia się poprawnie.
Fundusze na rozwój innowacji w ramach RSI zdaniem respondentów zostały dobrze spożytkowane Kierunki
działań, na które są przeznaczane środki finansowe, zostały zdiagnozowane poprawnie. Ewentualnie można
byłoby dokonać przesunięć budżetowych między działaniami.
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BARIERY W PODEJMOWANIU I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Badani wskazali na kilka rodzajów barier, które utrudniają podejmowanie i realizację działań w zakresie RSI:
•
•
•
•

luka kompetencyjna w zakresie innowacyjnych działań we władzach województwa,
bariera mentalna wśród radnych i urzędników – niechęć do kreatywnej pracy,
brak liderów – osób, które posiadałyby konkretną wizję realizacji działań - pełnomocnika czy osoby
pośredniczącej w decyzjach,
procedury – brak możliwości podjęcia szybkich decyzji i wprowadzenia zmian, które są ważne dla
dalszej realizacji projektu, skomplikowane procedury przetargów publicznych.

„Problem, zaczyna się od tego, że zarząd województwa, ale też sejmik, (…) jak
zaczynamy mówić o innowacyjności o społeczeństwie informacyjnym, to każde
słowo z osobna rozumieją. Natomiast co te słowa znaczą razem, to już nie
koniecznie.” (IDI G)
Barierą jest również brak spójności działań, wynikający ze zmiany ekip rządzących. Często przy realizacji
jednego projektu podejmowane są różne decyzje przez osoby sprawujące w danym momencie władzę, które
zmieniają poprzedni cel działania. Barierą jest także brak ciągłości zespołów projektowych, które
pracowałyby przy projekcie od momentu planowania po zakończenie realizacji.
Respondenci przyznali, że dużym ułatwieniem w podejmowaniu i realizacji działań w zakresie RSI byłaby m.in.
zmiana procedury prawnej.

„Rozwiązaniem problemu na pewno byłoby w przypadku projektów
wypracowanie procedury, która oczywiście jest zgodna z prawem, ale
pozwalałaby na skracanie pewnych ścieżek prowadzących do celu.” (FGI W)
Pomocne także byłoby powołanie przez Zarząd Województwa wspólnego, dla wszystkich projektów,
pełnomocnika do spraw realizacji działań w zakresie RSI. „Jeden z respondentów twierdzi, (…) iż naturalnym
miejscem, w którym projekty powinny być realizowane są Inkubatory Przedsiębiorczości, przy
zdroworozsądkowym udziale uczelni wyższych, biznesu i samorządów.” (FGI G)
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REGIONALNEJ STRATEGII WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO A WZROST
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Badani nie posiadali wiedzy na temat pozytywnego wpływu działań podejmowanych w zakresie RSI na
konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Jeden respondent przyznał, że dotychczasowe
działania nie miały żadnego wpływu na konkurencyjność, ani na innowacyjność przedsiębiorstw.
Argumentował to, brakiem widocznych oznak zmiany sytuacji. Wskaźnikami, które mogłyby mówić o wzroście
konkurencyjności przedsiębiorstw, ale których się obecnie nie bada są: wzrost potencjału ekonomicznego i
innowacyjnego oraz obecność w mediach informacji na temat dokonań przedsiębiorstw.
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Działania podejmowane w ramach RSI nie przyniosły jeszcze żadnych wymiernych efektów ekonomicznych.
Zdaniem respondentów korzyści niematerialne jakie płyną z realizowanych projektów to:
•
•
•

wzrost świadomości urzędników i władz na temat innowacyjności w ogóle,
wzrost świadomości urzędników i władz na temat wpływu innowacji na rozwój gospodarczy regionu,
dowartościowanie potencjału naukowego województwa łódzkiego.

Wskazano także na potencjalne korzyści, tj. możliwość powstania nowych scenariuszy rozwojowych dla
poszczególnych obszarów województwa łódzkiego.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
A WZROST GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Badani urzędnicy nie posiadają żadnych oficjalnych danych na temat wzrostu gospodarki opartej na wiedzy,
który byłby spowodowany działaniami podejmowanymi w zakresie RSI. Jeden z badanych stwierdził, iż na
razie nie ma przesłanek mówiących o wzroście GOW w województwie łódzkim. Nie powstają biura projektowe
ani centra rozwojowe. Powstało jedynie kilka organizacji wsparcia biznesu. Inny badany stwierdza, że
gospodarka oparta na wiedzy rozwija się (co niekoniecznie musi mieć oparcie w RSI), czego wskaźnikiem
miałaby być stale rosnąca liczba składanych wniosków o dofinansowanie programów unijnych m.in. w
zakresie ICT. Problem oceny wzrostu gospodarki opartej na wiedzy wynika z faktu, iż taki rodzaj działań
przynosi dopiero długofalowe efekty.
DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ROZWÓJ ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Badanym zadano pytanie dotyczące działań podejmowanych w zakresie rozwoju ICT w poszczególnych
gałęziach przemysłu w wojewódzkie łódzkim. Nie określono dokładnie gałęzi przemysłu, w których podejmuje
się takie działania, a w których nie. Tylko jeden z respondentów stwierdził, iż „najbardziej chłonną gałęzią
gospodarki jest telekomunikacja i system bankowy, czyli centra obliczeniowo – kompetencyjne banków, które są
w regionie.” (IDI G) Przyznano jednak, że w branżach tradycyjnych rozwijają się nowe kanały dystrybucyjne oraz
telekomunikacyjne.
W opinii respondentów działania, które miałyby wpływ na rozwój ICT w przedsiębiorstwach powinny
zaczynać się nie od przedsiębiorstw, ale od edukacji i modernizacji administracji.

„Działania skierowane na rozwój ICT w przedsiębiorstwach powinny być
rozpoczęte od dwóch obszarów. Od administracji i od edukacji. Jeśli zaczniemy od
administracji i od edukacji to naturalną koleją rzeczy będzie wykorzystywane ich
przez kolejne branże.” (IDI G)
Podkreślano, że e- learning jest obecnie modną formą edukacji, ale stale nie wykorzystywaną.
8.2.2.Wpływ sektora B+R na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w województwie łódzkim

Zdaniem większości badanych sektor B+R w województwie łódzkim nie jest w stanie przyczynić się do
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zdaniem jednego z respondentów, sektor ten stracił główny kierunek
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swojej specjalizacji (włókiennictwo) i potrzebuje czasu, aby wytworzyć nowe obszary działania, które mogą
przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Pojawiała się opinia, iż sektor B+R posiada potencjał, lecz nie jest on wykorzystywany. Szczególnie zwrócono
uwagę na kapitał ludzki, który niestety odpływa z województwa łódzkiego z racji słabych warunków pracy.
Kolejny badany stwierdził, że istnieją przeszkody, aby sektor B+R województwa łódzkiego mógł się przyczynić
do rozwoju GOW. Stwierdził, że nie ma spójności działań pomiędzy tymi sektorami, ponieważ „biznes nie
przychodzi do nauki” (IDI N). Nie ma wypracowanej ścieżki komunikacyjnej, dzięki której działania sektora B+R
byłyby adekwatne do zapotrzebowań przedsiębiorców. Brakuje informacji, co od kogo można uzyskać.

„Sektor biznesowy i naukowy nie ma zdolności do samoorganizowania
przedsięwzięć biznesowych. Biznes nie zawsze potrafi do końca sprecyzować, co
chciałby zrobić… Nie potrafi dokładnie sprecyzować swoich oczekiwań. Sektor
nauki nie potrafi pokazać swoich potencjałów, które mógłby udostępnić.” (IDI N)
Brakuje też osób pracujących w sektorze B+R, które byłyby „poprawnie” zorientowane na cel tzn. nie na
tworzenie teorii, ale na tworzenie konkretnego produktu. Wśród uczelni wyższych, jako jednostki liczące się w
sektorze B+R wskazano na placówki państwowe. Uczelnie prywatne nie „funkcjonują” w tym obszarze.
Problemem w ocenie wpływu sektora B+R na rozwój gospodarki opartej na wiedzy jest to, że jednostki
zajmujące się badaniem i rozwojem nie eksponują swoich dokonań.
8.2.3. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami pośredniczącymi i sektorem B+R w województwie łódzkim
CHARAKTER I CEL WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI, INSTYTUCJAMI POŚREDNICZĄCYMI I
SEKTOREM B+R W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Współpraca przedsiębiorców, instytucji pośredniczących i sektora B+R odbywa się w ramach realizacji różnego
rodzaju projektów rozwojowych. Jej celem jest rozwój gospodarczy regionu. Charakter tej współpracy został
określony jako „ciężki”. Bariery we współpracy, które zostały wymienione to:
•
•
•

finansowa – niewystarczające środki na podejmowanie wspólnych działań,
mentalna - brak umiejętności współpracy przedsiębiorców z innymi podmiotami, objawiający się w
braku zaufania,
nieumiejętność komercjalizacji i propagowania wyników badań przez sektor B+R (zbyt hermetyczna
postawa uczelni).

Sposobem na przełamanie barier we współpracy pomiędzy sektorem B+R,
instytucjami pośredniczącymi i przedsiębiorcami byłaby promocja dobrych
praktyk, która pokazywałaby modelowe sposoby postępowania.
„Tylko poprzez promocję i pokazywanie można uczyć się od siebie. Można
zakrzewić u innych nadzieję, że ich próby, które często nie kończą się sukcesami,
są warte podjęcia.” (IDI N)
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DZIAŁALNOŚĆ ŁÓDZKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Działalność Łódzkiego Parku Technologicznego została oceniona jako „zła”. W opinii badanych instytucja ta
nie wywiązuje się ze swojej roli. Nie prowadzi działań, które miałyby na celu wspieranie innowacyjności, czy
nowoczesnych rozwiązań w biznesie. Tym samym nie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Współpraca Parku Technologicznego z przedsiębiorcami opiera się na
wynajmowaniu powierzchni. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, iż problemem we współpracy z Łódzkim
Parkiem Technologicznym jest również jego położenie. Park jest w znacznym stopniu oddalony od centrum
miasta, co powoduje, że nawet wynajęcie powierzchni czasami przestaje być opłacalne oraz wydłuża czas
bezpośredniego dotarcia do klienta. Zdaniem badanych parki technologiczne przyczyniają się do wzrostu
konkurencyjności i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, o ile działają poprawnie.
DZIAŁALNOŚĆ ŁÓDZKICH OŚRODKÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

Tylko jeden z respondentów wypowiedział się na temat działalności łódzkich ośrodków transferu technologii.
Jego zdaniem nie wykorzystują one efektywnie przekazanych im środków, a wręcz marnotrawią je. Nie potrafią
przedstawić konkretnych planów działań. Przyczynę niepoprawnego funkcjonowania badany widzi w fakcie
okołouczelnianej działalności ośrodków TT. Uniwersytety „(…) są skostniałymi organizacjami, (…) a decyzyjność
i personalne animozje (…) często odgrywają zasadniczą rolę. (IDI N) Co jego zdaniem powoduje nieskuteczność
działań ośrodków TT.
DZIAŁALNOŚĆ KLASTRÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż w województwie łódzkim działa kilka klastrów przedsiębiorczości. Są
to:
•
•
•
•
•

klaster rolno – spożywczy,
klaster ceramiczny,
klaster chemiczny,
klaster medialny,
klaster sadownictwa,

Podejmowane są próby tworzenia nowych klastrów w branżach:
•
•
•
•
•
•

farmaceutycznej,
biotechnologicznej,
usług medycznych
włókienniczej i produkcji odzieży,
turystycznej,
odnawialnych źródeł energii.

Respondentom było trudno określić faktyczne działania łódzkich klastrów przedsiębiorczości, ponieważ nie
mieli z nimi bezpośredniego kontaktu. Stwierdzili jednak, że łódzkie klastry nie potrafią się porozumieć ze sobą,
co wynika z wzajemnego braku zaufania wśród grupy przedsiębiorców. „Nie ma narzędzi prawnych, które
mogłyby chronić ich przed wzajemnym oszustwem” (IDI W). Jeden z badanych stwierdza, że ”problemem jest to,
iż w regionie łódzkim nie ma ani jednej osoby, która miałaby większe pojęcie o biznesowych realiach
prowadzenia klastra.” (IDI N)

104

Projekt „Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Ogólnie badani uważają, że działalność klastrów jak najbardziej może przyczynić się do wzrostu
przedsiębiorczości. Jednak przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z faktu, iż współpraca buduje siłę i możliwość
osiągnięcia lepszych efektów. Jeden z rozmówców dodaje, że potrzebna jest tutaj rola administracji publicznej i
ośrodków wspierania biznesu jako moderatorów wspierających tego typu działania.
8.2.4. Potrzeby szkoleniowe w zakresie ICT

Opinie badanych dotyczące popytu i zainteresowania prowadzeniem szkoleń przez przedsiębiorców, są
zróżnicowane. Niektórzy z nich twierdzą, że nie ma i nie będzie takiego zainteresowania ponieważ „(…)szkolenia
z zakresu ICT nie są wyłączone z procesu zamówień publicznych” (IDI N), co jest uwarunkowane np. zasadami
dystrybucji środków unijnych PO-KL-u, chociaż zdarzają się jednostkowe przypadki zainteresowania.

„(…) znam taki przypadek łódzkiej firmy, która jest firmą informatyczną i sięga po
te środki z POKL, m.in. tworząc kierunki szkoleniowe dla przedsiębiorców z
zakresu technologii ICT. To jest Łódzkie Centrum Komputerowe ZETO.” (IDI N)
Inny badany twierdzi, że w ramach działań związanych z PO-KL jest duże zainteresowanie prowadzeniem
szkoleń, o czym świadczy ilość napływających wniosków. Nie miał jednak wiedzy na temat efektywności
projektów szkoleniowych.
Zapytani o istniejącą ofertę szkoleniową, badani wskazali na kursy organizowane przez Inkubatory
Przedsiębiorczości. Zauważono, że istnieją firmy, które prowadzą kursy z ICT (ZETO, CITY GO). Prowadzone są
wewnętrzne szkolenia z zakresu wykorzystywanych technologii. W opinii respondentów nie ma problemu ze
znalezieniem wykwalifikowanej kadry, która mogłaby prowadzić szkolenia z zakresu ICT lub innych dziedzin.
Respondenci nie byli pewni, jakie działania szkoleniowe proponuje administracja publiczna. Byli zdania, że
rynek szkoleń w województwie łódzkim jest na tyle obszerny, że zaspokaja zapotrzebowania
przedsiębiorców.
8.2.5. Innowacyjna administracja publiczna
OTWARTOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA WPROWADZENIE INNOWACJI Z ZAKRESU ICT

Cześć osób badanych zdecydowanie twierdzi, że administracja nie jest otwarta, ani przygotowana na
wprowadzenie innowacji z zakresu ICT. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy:
•
•
•
•
•
•

urzędy są miejscami, gdzie zmiana jest niemile widziana – urzędnicy nie są przyzwyczajeni do
kreatywnej pracy, wprowadzenie rozwiązań ICT zwiększa kontrolę nad ich pracą,
ograniczenia proceduralne –pojawia się problem z elektronicznym podpisem,
w okresie wdrożeniowym zwiększa się nakład pracy,
ograniczenia finansowe – trzeba stworzyć infrastrukturę i odpowiednie zabezpieczenia w kwestii
ochrony elektronicznych dokumentów oraz przeszkolić urzędników,
ograniczenia wynikające z ustaw – jeśli nie ma konkretnego zapisu o wymogu wprowadzenia
innowacyjnych rozwiązań w administracji, zazwyczaj takie działania nie są podejmowane,
wiek urzędników.
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KOMPETENCJE URZĘDNIKÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ICT

Część badanych twierdzi, iż urzędnicy są przygotowani do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań ICT.
Argumentują to tym, że bez większych problemów posługują się rozwiązaniami ICT dostępnymi w pracy. Przy
procesie wdrożeniowym zapewne pojawiłyby się problemy z obsługą nowych narzędzi, ale to jest normalne
przy tego typu działaniach. W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań zapewne potrzebne byłyby
szkolenia.

„Na pewno należy edukować i szkolić w tym zakresie, nie można im tego wrzucić
na zasadzie rewolucji , że zabieramy pani długopis i kartkę. Pewne działania
należy przewidzieć. (…) Ważne jest, żeby nigdy nie pozostawić, jeśli
wprowadzamy coś nowego, urzędnika, czy generalnie człowieka z nową
technologią sam na sam. ” (IDI W)
Jeden z respondentów był odmiennego zdania.

Jakieś komputery i oprogramowania w urzędach są. Natomiast 80% urzędników
nie potrafi z tego korzystać.(…) Jak możemy mówić o e-administracji, jeśli
urzędnik boi się komputera? (IDI G)
Jako wskaźnik potraktował ilość i typ problemów zgłaszanych do informatyków. Żartobliwie zostało
wspomniane, że najczęstszą awarią komputera jest brak papieru w drukarce.
INNOWACYJNA ADMINISTRACJA A ROZWÓJ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż innowacyjna administracja może przyczynić się do rozwoju
innowacyjnej gospodarki. „Jest to model budowania społeczeństwa informacyjnego.” (IDI G) Jest to
nierozerwalny proces. Wprowadzenie innowacji do edukacji, a następnie do administracji powoduje, że każdy
człowiek będzie miał z tym styczność, co wpłynie na innowacyjną gospodarkę. Administracja powinna
przejmować standardy, które obowiązują w biznesie, aby w swoich działaniach mogła sprostać wymogom
przedsiębiorców. „Powinna się dostosować do nowoczesnych realiów załatwiana spraw.” (IDI N)

8.3.WNIOSKI I REKOMENDACJE

1.

2.

Przebieg realizacji działań w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego został
oceniony jako „chaotyczny”. Dochodzi do rozproszenia sił i środków, czego przyczyną jest
finansowanie działań pochodzących z różnych źródeł (finanse unijne, krajowe finanse publiczne). Nie
ma spójności w podejmowanych działaniach. Utrudnieniem są także procedury, które ograniczają
możliwość sprawnej realizacji działań. Wpływ także ma czynnik ludzki. Urzędnicy nie są przygotowani
do kreatywnej pracy. Brakuje liderów pośredniczących pomiędzy władzami województwa a grupą ludzi
zaangażowanych do działań w ramach RSI.
Działania podejmowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego nie
przyniosły do tej pory żadnych wymiernych korzyści. Nie obserwuje się wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw. Korzyści niematerialne jakie odnotowuje się w związku z działaniami w ramach RSI to
wzrost świadomości polityków i przedsiębiorców na temat innowacyjności i wpływu innowacji na
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

rozwój gospodarki. Poprzez te działania dowartościowano również potencjał naukowy województwa
łódzkiego jako element wpływu na rozwój innowacji w sektorze przedsiębiorczości.
Działania które miałyby pomóc w rozwoju przedsiębiorczości w obszarze ICT powinno zacząć się od
edukacji i administracji.
Sektor badania i rozwój w województwie łódzkim nie jest w stanie przyczynić się do rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy. Pomimo tego, że ma potencjał, brakuje zorientowania na
komercjalizację i współpracę z przedsiębiorcami. Sektor B+R traci kapitał ludzki z racji na słabe warunki
pracy. Po utracie swojego głównego obszaru działania (włókiennictwo) musi wypracować nowe, dzięki
którym będzie miał wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a łódzkim sektorem badania i rozwoju oraz instytucjami
pośredniczącymi utrudnia brak środków na podejmowanie wspólnych działań, nieumiejętność
komercjalizacji i propagowania badań, opór mentalny przedsiębiorców związany ze współpracą z
sektorem B+R oraz brak przepływu informacji na temat wspólnej współpracy. Ważne jest, aby
propagować działania przedsiębiorców i sektora B+R, aby dochodziło do wymiany informacji oraz
promocji dobrych praktyk, które pokażą możliwości rozwoju.
Respondenci wyrażali opinię, że rynek szkoleń w województwie łódzkim z zakresu ICT i innych dziedzin
zaspokaja potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców. Zarazem wiele firm ubiega się o dofinansowanie
prowadzenia projektów szkoleniowych. Istnieje jednak obawa, że wielu przedsiębiorców nie będzie
starać się o środki finansowe na organizację szkoleń, ponieważ wiąże się to ze stawaniem do
przetargów publicznych.
Administracja publiczna nie jest otwarta na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych z zakresu ICT.
Przede wszystkim wiąże się to z oporem mentalnym urzędników – niechęcią do wprowadzania zmian i
obawą przed zwiększeniem nakładu pracy. Kwestia kompetencji pracowników administracji publicznej
zostaje nie wyjaśniona . Część badanych twierdzi, że urzędnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
obsługi rozwiązań ICT, inni, że poziom umiejętności posługiwania się tymi narzędziami jest bardzo
niski. Barierę stanowi również czynnik finansowy, jak i proceduralny.
Innowacyjna administracja może przyczynić się do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jednak nie
powinna tworzyć własnych rozwiązań, lecz dopasować się do standardów obowiązujących w biznesie.
Działania na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki powinny rozpoczynać się od edukacji.
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