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Diagnoza eRozwoju gmin Mazowsza

Dualizm: wielka Warszawa i peryferyjne Mazowsze
– stolica maskuje rzeczywiste problemy
eRozwoju regionu
Podczas prac nad przyjętą we wrześniu 2006 roku przez Sejmik Województwa Mazowiec‑
kiego Strategią eRozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 po raz pierwszy
dokonano szczegółowej diagnozy poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na
Mazowszu wydzielić można trzy typy obszarów cechujące się potencjałem i stopniem
przygotowania do korzystania z nowoczesnych technologii na rzecz rozwoju lokalnego
– tzw. potencjałem eRozwoju, wskazującym także na różny stopień zagrożenia wyklucze‑
niem cyfrowym mieszkańców:

Mazowsze – potencjalnie najsilniejszy
region Polski - cechuje model rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
charakterystyczny dla regionów polskiej
Ściany Wschodniej

Rysunek 1. Mapa potencjału eRozwoju Mazowsza
Źródło: opracowanie własne SMWI (2006)

Konstrukcja wskaźnika potencjału eRozwoju zakładała pozytywną korelację składników
wskaźnika (subwskaźników) związanych z dostępnością systemu edukacyjnego oraz
nasycenia infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego.
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Badania pokazały, że wskaźnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do indeksu poziomu
wykluczenia cyfrowego w gminach. Mieszkańcy powiatów, które cechuje wysoka war‑
tość wskaźnika eRozwoju będą najmniej zagrożeni wykluczeniem cyfrowym i odwrotnie
– wykluczenie cyfrowe mieszkańców jest na ogół cechą powiatów o niskich wskaźnikach
Rozwoju.
Największą zdolność do podejmowania samodzielnych inicjatyw w zakresie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego (potencjał eRozwoju) mają powiaty zlokalizowane wokół
Warszawy oznaczone na rysunku 1 kolorem ciemnozielonym. Wynika to z ich wysokiego
potencjału edukacyjnego zapewniającego mieszkańcom możliwości zdobywania wiedzy
i kwalifikacji cywilizacyjnych, zdolności do inwestowania w projekty teleinformatyczne
dzięki korzystnej sytuacji budżetowej oraz relatywnie dobrej infrastruktury dostępu do
Internetu. W podobnej sytuacji są miasta - byłe stolice województw: Ostrołęka, Płock,
Radom i Siedlce.
Z kolei do grupy jednostek samorządu terytorialnego o bardzo silnym zagrożeniu lub
wręcz nieuniknionym wystąpieniu zjawiska wykluczenia
cyfrowego zaliczono 14 powiatów województwa, obejmu‑
jących swym zasięgiem 107 gmin. W grupie tej znalazły
Obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym
się przede wszystkim powiaty z podregionów: płockomieszkańców stanowią ponad 40%
ciechanowskiego, ostrołęcko-siedleckiego i radomskiego,
a więc z obszarów najbardziej oddalonych od centrum re‑
terytorium województwa mazowieckiego
gionu. Oznaczone są one na rysunku nr 1 kolorem białym.
Kolorem jasnozielonym oznaczono na rysunki 1 powiaty
o średnim poziomie eRozwoju.
Trójdzielność regionu Mazowsza na obszary o wysokim, średnim i niskim potencjale
eRozwoju, powiązanym ze skalą występowania wykluczenia cyfrowego mieszkańców
prezentuje tabela 1:

Potencjał
eRozwoju
powiatu

Powiaty


Warszawa

powiaty podregionu warszawskiego: piaseczyński, pruszkowski,
warszawski zachodni, grodziski

miasto na prawach powiatu: Płock, Siedlce, Radom, Ostrołęka

powiaty podregionu warszawskiego: legionowski, sochaczewski,
żyrardowski, otwocki, grójecki, wołomiński

powiaty podregionu warszawskiego: miński, nowodworski

powiaty podregionu radomskiego: radomski, lipski, kozienicki,
szydłowiecki

powiaty podregionu ostrołęcko-siedleckiego: makowski, łosicki,
ostrowski, siedlecki, sokołowski

powiaty podregionu ciechanowsko-płockiego: ciechanowski, płocki


powiaty podregionu radomskiego: garwoliński, przysuski, zwoleński,
białobrzeski

powiaty podregionu ostrołęcko-siedleckiego: węgrowski, ostrołęcki,
wyszkowski, przasnyski, pułtuski, powiaty podregionu ciechanowskopłockiego: płoński, żuromiński, mławski, gostyniński, sierpecki
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Zagrożenie
wykluczeniem
cyfrowym

Występującym na Mazowszu zjawiskiem, istotnym z punktu widzenia dalszych analiz,
jest silna deformacja realnego obrazu społeczno-gospodarczego rozwoju regionu,
będąca skutkiem statystycznego, zawyżającego wpływu „wielkiej Warszawy” na wyniki
województwa. W przypadku społeczeństwa informacyjnego ta deformacja ma kluczowe
znaczenie, powodując iż w wielu rankingach krajowych region osiąga relatywnie
wysokie miejsca i wartości wskaźników, co bywa przeszkodą dla prowadzenia polityki
zrównoważonego eRozwoju województwa, faworyzując Warszawę i inne miasta regionu
o relatywnie wysokiej dynamice rozwoju.

Obszary cechujące się niską i bardzo niską
wartością wskaźnika potencjału eRozwoju
zamieszkuje ponad 50% mieszkańców
Mazowsza (poza Warszawą)

Analiza wewnątrzregionalnego przestrzennego rozkładu
obszarów cechujących się wysokim bezrobociem, niskim
poziomem PKB/mieszkańca oraz wykształcenia miesz‑
kańców, niską aktywnością zawodową, a także słabością
sektora usług publicznych i edukacyjnych dla mieszkań‑
ców, wskazuje na występowanie silnej korelacji pomiędzy
tymi czynnikami a występowaniem zjawiska wykluczenia
cyfrowego.

Najdotkliwiej manifestuje się ona w gminach wiejskich oraz małych miasteczkach
położonych na peryferiach województwa mazowieckiego (północ, południe, wschód).
Z punktu widzenia rozkładu potencjału eRozwoju pojęcie peryferyjności należy wszakże
doprecyzować: w wielu przypadkach na wschodzie i południu od Warszawy cechuje ona
gminy położone w odległości niespełna 50 km od stolicy. Na Mazowszu można mówić
zatem o zjawisku „bliskich peryferii”.
Silnym zagrożeniem objęcia wykluczeniem cyfrowym lub
cechami wykluczenia cyfrowego charakteryzują się przede
wszystkim gminy wiejskie i oddalone od ośrodków miejskich
stanowiących ponadlokalne ośrodki usług.

Analizy projektu SIRMA

Województwo mazowieckie cechują bariery eRozwoju typowe
dla europejskich regionów wiejskich i peryferyjnych
Jak dotąd nie podjęto systematycznych badań nad wykluczeniem cyfrowym miesz‑
kańców województwa mazowieckiego. Próbą uzyskania szczegółowej wiedzy, która
badania takie pozwoli zaplanować, były 74 wizyty doradcze ekspertów przeprowadzone
w ramach projektu SIRMA - Sieć Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza w okresie styczeń
2007 - styczeń 2008 r.
Projekt SIRMA, pierwsza w Polsce inicjatywa merytorycz‑
nego i organizacyjnego wsparcia wdrażania przez władze
województwa regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, obejmował oprócz wizyt doradczych peł‑
ne spectrum działań szkoleniowych (Akademia eRozwoju
Regionalnego), seminaria tematyczne, warsztaty służące
przygotowaniu koncepcji projektowych, wizyty studyjne
mazowieckich samorządowców w 4 regionach Unii Euro‑
pejskiej oraz wdrożenie regionalnej platformy wiedzy i komunikacji o eRozwoju (http://
www.sirma.pl). Jak wykazały analizy, zakres i intensywność udziału w poszczególnych
formach edukacji, konsultacji oraz transferu wiedzy był zasadniczo różny u przedsta‑
wicieli powiatów cechujących się wysoką i niską wartością potencjału eRozwoju, mimo
potencjalnie równego dostępu wszystkich do tych form wsparcia.

Udział w spotkaniach roboczych z ekspertami
SMWI był najbardziej popularną formą
uczestnictwa przedstawicieli obszarów
wykluczenia cyfrowego w szkoleniach
projektu SIRMA
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Kluczowym elementem projektu SIRMA była organizacja
wizyt i towarzyszących im spotkań z partnerami lokal‑
nymi w miejscowościach położonych w powiatach okre‑
ślonych jako obszary wykluczenia cyfrowego lub silnie
nim zagrożone: garwolińskim, przysuskim, zwoleńskim,
białobrzeskim (w podregionie radomskim), węgrowskim,
ostrołęckim, wyszkowskim (podregion ostrołęcko-siedlec‑
ki) oraz przasnyskim, pułtuskim, płońskim, żuromińskim,
mławskim, gostynińskim i sierpeckim (podregion płoc‑
ko-ciechanowski). Służyły one jednocześnie przeprowadzeniu badania terenowego
określającego przyczyny wykluczenia cyfrowego a następnie opracowaniu rekomendacji
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu.

Działania doradcze projektu SIRMA
koncentrowały się na wsparciu partnerów
w powiatach o niskim (ponad połowa
spotkań) oraz przeciętnym poziomie
potencjału eRozwoju (jedna trzecia spotkań)

Z punktu widzenia partnerów lokalnych wizyty w gminach i organizacja spotkań ukie‑
runkowane były na inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, stymulowanie budowania partnerstw i grup roboczych oraz na pozy‑
skanie wiedzy o dobrych praktykach modernizacyjnych projektów teleinformatycznych
realizowanych przez konsorcja podmiotów publicznych.

Pracownicy instytucji publicznych
w powiatach wykluczenia cyfrowego
są w niewielkim stopniu zainteresowani
uczestnictwem w szkoleniach i spotkaniach
doradczych poza swoimi środowiskami

Tematyka dyskusji w trakcie spotkań koncentrowała się
wokół koncepcji projektów możliwych do realizacji w la‑
tach 2008-2010 z zakresu e-administracji samorządowej,
wsparcia edukacji rozwiązaniami teleinformatycznymi,
komunikacji władz z mieszkańcami, realizacji przez tych
ostatnich swych obywatelskich praw i oczekiwań, a także
zastosowań teleinformatyki w ochronie zdrowia, turystyce,
rolnictwie oraz dla rozwoju obszarów wiejskich.

W spotkaniach w terenie uczestniczyli przedstawiciele urzędów administracji lokalnej,
samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświaty, opieki zdrowotnej,
spółek komunalnych, organizacji pozarządowych i liderzy opinii.
Podczas dyskusji pozyskano wiedzę na temat podstawowych potrzeb wyrażanych
przez partnerów lokalnych w ww. zakresie oraz – co szczególnie ważne – dokonano
inwentaryzacji inicjatyw, które partnerzy lokalni byliby gotowi wspólnie zrealizować
w nadchodzących latach.
Reprezentanci powiatów cechujących się niskim potencjałem eRozwoju najchętniej
uczestniczyli w spotkaniach organizowanych na ich terenie (np. mławski, węgrowski,
przysuski, żeromiński i sierpecki). Z kolei przedstawiciele powiatów o wysokich war‑
tościach tego wskaźnika (np. Warszawa, Siedlce, sochaczewski, otwocki, wołomiński,
piaseczyński) koncentrowali się na udziale w szkoleniach i konferencjach.

Blisko jedna czwarta uczestników
różnorodnych form szkoleniowo-doradczych
projektu SIRMA pochodziła z powiatów:
grodziskiego, sochaczewskiego, otwockiego
i wołomińskiego, co można powiązać
z zaangażowaniem decydentów lokalnych
w działania na rzecz eRozwoju oraz
z dostępnością komunikacyjną Warszawy

Dała o sobie znać także bariera komunikacyjna: repre‑
zentanci powiatów położonych najbardziej peryferyjnie,
a zarazem najmniej korzystnie zlokalizowanych pod
względem komunikacyjnym, uczestniczyli niemalże tylko
w spotkaniach doradczych na ich terenie (np. mławski,
przysuski, węgrowski, żuromiński).

Największą liczbę uczestników spotkań doradczych odno‑
towano podczas konsultacji zorganizowanych wspólnie
z władzami powiatów ziemskich, których siedziby zloka‑
lizowane są w stolicach dawnych miast wojewódzkich:
Radomia i Siedlec, ale także w powiatach bezpośrednio
sąsiadujących z powiatem radomskim i siedleckim, czyli w: sokołowskim i szydłowiec‑
kim. Fakt ten wskazuje na znaczące oddziaływanie miast pełniących funkcje ponadlo‑
kalne. Warto ponadto zaznaczyć, że wymienione wyżej powiaty, obok kozienickiego
i ciechanowskiego, były najliczniej reprezentowane nie tylko podczas wizyt doradczych,
ale także najczęściej korzystały z innych komponentów projektu SIRMA.
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niski potencjał eRozwoju
przeciętny potencjał eRozwoju
wysoki potencjał eRozwoju

Rysunek 2. Odsetek spotkań doradczych zorganizowanych w ramach projektu
SIRMA w powiatach zależnie od poziomu potencjału eRozwoju
Źrodło: opracowanie własne SMWI (2008).

Intencją organizatorów badań terenowych – ekspertów Stowarzyszenia „Miasta w In‑
ternecie” – wynikającą z uwarunkowań projektu SIRMA było pozyskanie możliwie sze‑
rokiego spectrum danych o barierach powodujących nasilanie się zjawiska wykluczenia
cyfrowego oraz o uwarunkowaniach potencjalnych inicjatyw dla eRozwoju lokalnego
planowanych na lata 2008-2010. Wnioski z tych badań służyły opracowaniu rekomen‑
dacji dla władz województwa i samorządom lokalnym, stanowiących ostatni rozdział
niniejszego dokumentu.

Wnioski projektu SIRMA

Brak programu działań lokalnych i jasnej koordynacji na
poziomie regionalnym sprzyja pogłębianiu się
wykluczenia cyfrowego
Analizy przeprowadzone w trakcie projektu SIRMA wykazały, iż żaden z powiatów
województwa mazowieckiego nie opracował jak dotąd strategii (programu) rozwoju
społeczeństwa informacyjnego na lata 2008-2013, czyli na okres obecnej perspektywy
polityki spójności.

Europejskie doświadczenia dobrych
praktyk projektów teleinformatycznych
wskazują wyraźnie, że warunkiem sukcesu
przedsięwzięć na rzecz społeczeństwa
informacyjnego jest silne przywództwo
i skuteczne zarządzanie

Podczas większości spotkań doradczych w powiatach
uczestnicy deklarowali brak wiedzy o założeniach oraz
działaniach wdrożeniowych Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, a często wskazywali,
że zaproponowana przez projekt SIRMA inicjatywa zorga‑
nizowania spotkania na temat rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w ich gminie czy powiecie była pierwszą
tego typu w historii ich samorządu.

Na spotkaniach roboczych zdecydowana większość wójtów,
burmistrzów i starostów nie przejawiała zainteresowania
opracowaniem oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, podobnie jak podlegli
im pracownicy samorządowi. Strukturalny brak oddolnej
aktywności jest najsilniejszym czynnikiem pogłębiania się
wykluczenia cyfrowego mieszkańców.
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Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać głównie w:
 utożsamianiu przez decydentów samorządowych problematyki rozwoju
społeczeństwa informacyjnego z inwestycjami w systemy informatyczne
urzędów, akceptowanymi ze względu na przymus prawny narzucony przez
rząd i ustawodawcę.

Silne zróżnicowanie poziomu rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
w skali Mazowsza nie znalazło dotąd
odzwierciedlenia w stworzeniu adekwatnych
do potrzeb narzędzi wspomagania eRozwoju
oraz profesjonalnych instytucji na poziomie
regionalnym

Inwestycje te odbierane są na ogół przez decydentów jako
komplikujące dotychczasową tradycyjną, ale rutynowo
wdrożoną obsługę mieszkańców. Nadzór nad nimi, ze
względu na niskie e-kompetencje kadry odpowiedzialnej
za procesy inwestycyjne i zarządzanie urzędem, powierza
się informatykom. Ci z kolei nie posiadają odpowiedniej
wiedzy o kluczowych procesach związanych z zarządza‑
niem: oświatą, drogownictwem, gospodarką komunalną
czy rolnictwem – zasadniczymi polami aktywności (decy‑
dentów) gmin wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

 wynikającym z powyższego – niskim priorytecie i wąskim zakresie inwestycji
samorządów w rozwiązania teleinformatyczne (średnio znacznie mniej niż 1%
rocznego budżetu) w relacji do inwestycji drogowych oraz wodociągowo-kanaliza‑
cyjnych.
Ponad połowa gmin powiatów wykluczenia cyfrowego na Mazowszu nie planuje do
2010 roku (stan na styczeń 2008 r.) w swoich „wieloletnich planach inwestycyjnych”
żadnych inwestycji w projekty teleinformatyczne. Duża grupa samorządów poprzestaje
na planowaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na poziomie wydatków sięgających
kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
 znaczącym co do zakresu i powszechnym w tej grupie zawodowej deficycie
współczesnej wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego i jego znaczenia
dla rozwoju lokalnego.
Większość prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, a także radnych gmin oraz
powiatów cechujących się wykluczeniem cyfrowym nie posiada wiedzy na temat moż‑
liwości zastosowania rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy efektywności pracy
urzędu i jednostek samorządowych. W środowisku tym pokutują często nieuzasadnione
na gruncie profesjonalnym obawy związane z niebezpieczeństwem utraty danych oso‑
bowych lub finansowych lub manipulacjami nimi przez podmioty zewnętrzne, a także
przed hakerami.
 powszechnym braku przekonania o odpowiedzialności władz lokalnych za
inicjowanie i koordynację działań zwalczających wykluczenie cyfrowe i zmierzających do zapewnienia warunków do „uczenia się przez całe życie” dla
mieszkańców, które nie wynikają wprost z ustaw o samorządzie gminy czy
powiatu.

Zapewnienie mieszkańcom kompetencji
alfabetyzacji cyfrowej nie jest traktowane
przez władze publiczne jako pole ich
odpowiedzialności prawnej i politycznej
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W odróżnieniu od rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
polskie samorządy lokalne koncentrują się wyłącznie
na zapewnieniu infrastruktury technicznej oraz kadr dla
oświaty podstawowej i ponadpodstawowej W niewielkim
wciąż stopniu inspirują i koordynując działania na rzecz
podniesienia poziomu edukacji wszystkich mieszkańców.
Tymczasem działania te mają wielkie znaczenie, wpływają
bowiem na zwiększenie szans na rynku pracy, a także są
czynnikiem wzrostu gospodarczego.

 profesjonalnej słabości i deficycie kadr informatycznych urzędów administracji samorządowej, wynikających z jednej strony z niskiego priorytetu politycznego
tej działalności (znaczna liczba urzędów gmin wiejskich nie zatrudnia w pełnym
wymiarze osoby o kompetencjach informatycznych), z drugiej zaś – z relatywnie
wysokich kosztów pozyskania pełnowartościowych pracowników.
Stan taki jest przyczyną wielu niepowodzeń we wdrażaniu projektów teleinformatycz‑
nych, ograniczeń w podejmowaniu trudniejszych i innowacyjnych wyzwań, a niejed‑
nokrotnie inwestowania przez samorządy w rozwiązania informatyczne nieoptymalne
z punktu widzenia interesu i potrzeb władz oraz mieszkańców, ale silnie lobowane przez
firmy sektora ICT.
 braku orientacji lub powierzchownej znajomość tematyki społeczeństwa
informacyjnego w środowisku pracowników samorządowych i działaczy
lokalnych zajmujących się rozwojem lokalnym pracowników samorządowych
gmin wiejskich i małych miast. Najbardziej dotkliwe jest niezrozumienie i niedocenianie eRozwoju jako motoru wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Decydenci i urzędnicy samorządowi nie posiadają na ogół ugruntowanej wiedzy o za‑
gadnieniach społeczeństwa informacyjnego. Ich pole widzenia ogranicza się często do
informatyzacji urzędu, do zakupu sprzętu komputerowego dla szkół oraz – ostatnio – do
zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu.
 powszechne przekonanie przedstawicieli samorządów o nieskuteczności oraz
niskiej wartości merytorycznej działań szkoleniowych i doradczych oferowanych w latach 2004-2006 przez podmioty sektora ICT.

Podstawowe problemy rozwoju
społeczeństwa informacyjnego na
Mazowszu wynikają ze strukturalnego
deficytu kompetencji pracowników sektora
publicznego i braku wsparcia edukacyjnoszkoleniowego bezpośrednio adresowanego
do mieszkańców wiejskich obszarów
wykluczenia cyfrowego

Szkolenia organizowane przez firmy sektora ICT w znaczą‑
cym stopniu ukierunkowane są na marketing rozwiązań
teleinformatycznych przez nie produkowanych. Wiedza
prowadzących szkolenia często ogranicza się do zagad‑
nień produktowych, a ich umiejętności metodyczne pozo‑
stawiają wiele do życzenia. Z kolei w szkoleniach na temat
rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie uczestniczą
na ogół decydenci samorządowi, kierując na nie informa‑
tyków, którzy nie posiadają wiedzy o rozwoju lokalnym,
strategii gminy lub powiatu, priorytetach inwestycyjnych.
Osoby te nie dysponują na ogół kompetencjami do for‑
mułowania i przekazywania władzom samorządowym
wniosków w zakresie niezbędnych działań dla eRozwoju
lokalnego.
Pozorne paradoksy eRozwoju Mazowsza

Relatywnie niski priorytet rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w działaniach władz lokalnych Mazowsza rodzi
problemy i słabości
Diagnoza przeprowadzona w ramach prac nad Strategią eRozwoju regionu oraz prace
projektu SIRMA wykazały silną dywersyfikację rozwoju społeczeństwa informacyjnego
oraz ujawniły szereg paradoksów rozwojowych i szczegółowych problemów wymagają‑
cych rozwiązania w najbliższych latach w ramach realizacji regionalnych komponentów
Narodowej Strategii Spójności. Wskazały także mocne i słabe strony aktywności na rzecz
eRozwoju Mazowsza w ostatnich latach.
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Warszawa nie stanowi źródła dobrych
praktyk rozwoju społeczeństwa
informacyjnego dla samorządów lokalnych
Mazowsza

1. Aglomeracja warszawska jest siedzibą zasadniczej
większości pierwszej setki firm teleinformatycznych osią‑
gających najwyższe przychody w Polsce. Nie stała się
jednak ośrodkiem produkcji wysoko zaawansowanych
rozwiązań teleinformatycznych porównywalnym z innymi
stolicami europejskimi, w tym Budapesztem, Pragą czy
Bukaresztem.

2. Mimo właściwego dla stolicy, najwyższego w Polsce, a zarazem w Europie Środko‑
wo-Wschodniej, potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższych, koncentracji firm
teleinformatycznych, a także dostępności wysokokwalifikowanej kadry specjalistów,
aglomeracja warszawska nie jest miejscem dynamicznego rozwoju nowych form
organizacji przedsięwzięć innowacyjnych takich jak: klastery innowacji ICT, bieguny
innowacyjności czy living labs, a istniejące napotykają na
trudności. Na Mazowszu brak kompleksowej inicjatywy
regionalnej w zakresie zarządzania rozwojem innowacyj‑
Większość gmin wiejskich Mazowsza
nego zastosowania ICT w sektorach generujących wzrost
cechuje silny deficyt pracowników sektora
gospodarczy i zatrudnienie.
publicznego: urzędników, nauczycieli,

lekarzy i pielęgniarek posiadających wiedzę
i kompetencje cyfrowe, co skutkuje słabością
lub wręcz brakiem oddolnych inicjatyw na
rzecz eRozwoju

3. Jak dotąd żadne z miast województwa, w tym Miasto
Stołeczne Warszawa nie zalicza się do krajowej czołówki
wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy
efektywności zarządzania i skutecznego świadczenia
usług publicznych drogą elektroniczną. Polityka (strategia)
władz stolicy nie uwzględnia społeczeństwa informacyj‑
nego jako istotnego wektora wzrostu. Za wiodące w Polsce w zakresie elektronicznej
administracji uznawane są zaś niektóre miasta wojewódzkie (Poznań, Łódź) lub powiato‑
we (Częstochowa, Rybnik).
4. Pierwszy okres wykorzystywania środków funduszy strukturalnych na dofinansowanie
samorządowych projektów teleinformatycznych nie przyniósł jak dotąd jednoznacznie
pozytywnych doświadczeń. Prace nad projektami wciąż trwają, co wskazuje na istotne
opóźnienia w realizacji harmonogramów wdrożenia. Późne w relacji do innych woje‑
wództw rozpoczęcie naboru projektów w ramach procedur konkursowych działania 1.5
ZPORR, zbyt krótka faza analityczna poprzedzająca wdrożenia oraz pośpiech w przygoto‑
waniu wniosków projektów spowodowały zasadnicze utrudnienia w realizacji projektów
sektora publicznego w pełnym wymiarze funkcjonalnym i zgodnie z ich pierwotnym
celem. Zasadniczej poprawy wymaga polityka informacyjna władz województwa
ukierunkowana na beneficjentów projektów wdrażanych w urzędach samorządów
lokalnych.
5. Województwo mazowieckie – w przeciwieństwie do województw objętych Progra‑
mem Operacyjnym „Rozwój Polski Wschodniej” – nie uzyska w latach 2008-2015 z bu‑
dżetu centralnego środków na budowę szkieletowej sieci szerokopasmowego dostępu
do Internetu. Wobec faktu, iż część populacji mieszkańców regionu, zwłaszcza obszarów
wiejskich, pozbawiona jest dostępu do usług dostępowych wysokiej jakości, konieczne
będzie sfinansowanie takiej inwestycji z budżetu województwa wspartego środkami
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w oparciu o nowoczesną kon‑
cepcję technologiczną projektu oraz realistyczny model biznesowy.
6. Dysproporcje jakości kapitału ludzkiego, mobilności i gotowości do podejmowania
wyzwań edukacyjnych wśród pracowników samorządowych pomiędzy aglomeracją
warszawską, a pozostałym obszarem województwa sprawiają, iż działania w celu pod‑
noszenia poziomu ich kompetencji ICT związanych z ich życiem i pracą, realizowane na
poziomie regionalnym nie docierają do znaczącej części gmin wiejskich.
7. Deficyt obecnego potencjału instytucjonalnego oraz wyspecjalizowanych kadr
działających na poziomie regionalnym oraz w środowiskach lokalnych zasadniczo
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utrudnia zapewnienie warunków dla realizacji programu intensywnych inicjatyw edu‑
kacyjno-szkoleniowych, adresowanych do pracowników sektora publicznego w skali
odpowiedniej dla pięciomilionowego regionu

Obecnie istniejące instytucje regionalne
Mazowsza nie posiadają potencjału
kadr, zaplecza wiedzy dziedzinowej
oraz doświadczenia niezbędnego dla
skutecznej realizacji strategicznych działań
na rzecz eRozwoju w skali województwa
o czterokrotnie większej populacji od Estonii
– uznawanej za lidera eRozwoju pośród
Nowych Państw Członkowskich

8. Zrealizowany w roku 2008 projekt SIRMA doprowadził
do powstania aktywnej Sieci Innowacyjnego Rozwoju Ma‑
zowsza, skupiającej przedstawicieli samorządów, organiza‑
cji pozarządowych oraz instytucji naukowo-badawczych.
W województwie nie występuje żadna inna inicjatywa o tej
skali i stopniu zaawansowania. Prace sieci winny być konty‑
nuowane w latach 2008-2010, a doświadczenia eksperckie
oraz unikalna baza wiedzy wykorzystane w procesach
koordynacji polityki eRozwoju Mazowsza.

9. Istniejąca i wdrażana obecnie infrastruktura publicz‑
nych punktów dostępu do Internetu na Mazowszu
jest znacząca i nie uzasadnia stwierdzenia o jej niedo‑
statku. Podejmowanie nowych inwestycji tego typu winno być zatem przedmiotem
pogłębionej analizy władz publicznych. Ze sporą liczbą punktów w każdym z po‑
wiatów kontrastuje relatywnie słabe zainteresowanie mieszkańców korzystaniem
z nich, czego przyczyną jest skromna oferta doradcza i szkoleniowo-edukacyjna,
słabo skorelowana ze zróżnicowanymi potrzebami różnych grup społecznych.

Rysunek 3. Publiczne punkty dostępu do Internetu w powiatach województwa
mazowieckiego
Źródło: opracowanie własne SMWI na podstawie badań projektu SIRMA (2007)

10. Wartościowy i przyszłościowy potencjał regionu stanowi zawiązane w styczniu
2008 roku Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Infor‑
macyjnego, skupiające blisko 30 miast średniej wielkości oraz gmin wiejskich. Dzięki
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zaangażowaniu się w jego prace decydentów samorządowych organizacja ta ma szanse
na wykreowanie skutecznie realizowanych inicjatyw o wysokiej jakości merytorycznej
i innowacyjności, porównywalnych z dokonaniami partnerstw władz lokalnych w wiodą‑
cych regionach Unii Europejskiej.
Potrzeby szkoleniowe administracji

Pracownicy urzędów administracji lokalnej Mazowsza deklarują
znaczne zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu społeczeństwa
informacyjnego
W ramach projektu SIRMA przeprowadzono badanie zapotrzebowania pracowników
sektora publicznego (w zdecydowanej większości administracji lokalnej) na szkolenia
z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Szczegółowe wyniki badania zostaną
udostępnione w odrębnym raporcie.

Deficyt wiedzy i kompetencji cyfrowych
urzędników jest czynnikiem wykluczenia
cyfrowego o większym znaczeniu niż
ograniczenie w dostępie do Internetu, jakie
występuje w regionie

Pracownicy samorządowi Mazowsza deklarują zainte‑
resowanie szerokim wachlarzem zagadnień rozwoju
społeczeństwa informacyjnego – żadne z zaproponowa‑
nych w badaniu szkoleń nie zyskało oceny jednoznacznie
negatywnej.

Największym zainteresowaniem wśród urzędników sa‑
morządowych cieszy się – obok zagadnień e-nauczania
(eLearning) – tematyka formalno-prawnych uwarunkowań
realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (przygoto‑
wanie wniosków projektowych, zapewnienie finansowania). Samorządowcy deklarują
także gotowość do podjęcia szkoleń w zakresie zarządzania projektami. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszy się paradoksalnie problematyka eZdrowia, choć inne badania
pokazują, iż usługi eZdrowia w Polsce są najbardziej oczekiwaną formą świadczenia
usług drogą elektroniczną. Wynik taki przypisywać należy niskiemu poziomowi wiedzy o
eZdrowiu i jego powiązaniu z obowiązkami władz lokalnych.
Urzędnicy preferują bezpłatne szkolenia otwarte oraz wyjazdy integracyjne, jednodnio‑
we (ok. 6 godzin) lub dwudniowe z noclegiem w miejscu wybranym przez organizato‑
rów. Preferencjami nie cieszą się szkolenia organizowane w miejscu pracy lub w miejscu
zamieszkania. Organizacja szkolenia w odległości do 100 km od miejsca zamieszkania
nie stanowi bowiem istotnego problemu dla większości respondentów badania.
Optymalna wielkość grupy szkolonych to 15 osób. Większość (58%) badanych gotowa
jest zaakceptować częściową odpłatność za szkolenie do wysokości 200 zł. Najbardziej
popularną formą szkolenia jest wykład połączony z zajęciami warsztatowymi.
Oczekuje się, że zaproszenia na szkolenia będą kierowane drogą elektroniczną (51%)
lub tradycyjną pocztą (43%) z wyprzedzeniem miesięcznym. Większość urzędników po‑
stuluje publikowanie materiałów szkoleniowych i sylabusów z wyprzedzeniem – przed
szkoleniami.
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6 strategicznych rekomendacji dla władz

Rekomendacje dla władz regionalnych
oraz samorządów lokalnych województwa mazowieckiego
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Strategiczny przełom w zakresie
eRozwoju Mazowsza będzie możliwy tylko
dzięki realizacji odważnego programu
przeciwdziałania pogłębianiu się różnic
między obszarem metropolitalnym i kilkoma
wyspami eRozwoju w regionie a „bliskimi
peryferiami”, znajdującymi się w odległości
co najmniej 50 km od stolicy

Jak wykazano powyżej, strategicznym czynnikiem różni‑
cującym obszary o niskim i wysokim zagrożeniu wyklu‑
czeniem cyfrowym mieszkańców Mazowsza jest głównie
deficyt wiedzy i umiejętności. Bez zdecydowanej poprawy
na tym polu, bez zapewnienia masowej skali uczestnictwa
w inicjatywach, bez koordynacji działań lokalnych na
poziomie regionu – inwestycje w e-usługi administracji
publicznej będą miały ograniczony sens praktyczny i nikły
odzew społeczny, nieadekwatny do możliwości, jakie daje
perspektywa współfinansowania rozwoju województwa
w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych.

Deficyt literacji cyfrowej i związana z nim niechęć do
podejmowania ryzyka oraz związana z niewiedzą obawa o utratę danych osobowych,
nie pozwoli większości mieszkańców na skuteczne skorzystanie z oferty usług urzędów
dostępnych zdalnie oraz na wykorzystywanie zasobów Internetu do nauki i pracy.
Niskie kompetencje cyfrowe urzędników samorządowych i innych pracowników sek‑
tora publicznego Mazowsza utrudniać będą wdrażanie nowoczesnych systemów ICT
usprawniających pracę, wspomagających zarządzanie, podnoszących efektywność
gospodarki finansowej i w rezultacie będą hamować skuteczniejsze i bardziej wydajne
wykorzystanie środków publicznych.
Poniższe rekomendacje – owoc pracy grupy ekspertów Stowarzyszenia „Miasta w Inter‑
necie” – zostały wywiedzione z badań i analiz projektu SIRMA, z konsultacji z przedstawi‑
cielami samorządów regionu, w szczególności członków założycieli Mazowieckiego Sto‑
warzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz z doświadczeń
regionów European Regional Information Society Association (ERIS@):
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6 strategicznych rekomendacji
dla władz województwa i samorządów lokalnych Mazowsza
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Działania zapobiegające pogłębianiu się przepaści cyfrowej i przeciwdziałające wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Mazowsza realizowane być winny w oparciu o „regionalny plan działań” na lata 2008-2010, skorelowany z innymi politykami: edukacyjną,
przeciwdziałania bezrobociu, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i budowy
infrastruktury teleinformatycznej

Rekomendacja

 Wojewódzki plan działań winien być dokumentem zawierającym wykaz niedużej liczby
projektów o skali (sub)regionalnej – synergicznie powiązanych działań, adresowanych do
wybranych grup docelowych (środowisk zawodowych, społeczności lokalnych, grup interesu),
realistycznie zaprojektowanych i możliwych do zrealizowania w latach 2008-2010. Do jego
wdrażania władze regionu powinny powołać i zakontraktować profesjonalny zespół zadaniowy

Opis rekomendacji



 Każde z zaplanowanych zadań winno być odrębnym projektem zarządzanym przez
jednoznacznie wskazanego w Planie lidera, dającego rękojmię wykonalności zadania
i zapewniającego wysoki poziom merytoryczny, wyłonionego w procedurze konkursowej lub
wskazanego przez władze regionu. Wdrażanie Planu wymagać będzie wsparcia merytorycznego
i zaplecza instytucjonalnego
 Plan skonstruować należy jako „regionalny program projektów lokalnych”, ukierunkowanych
na różne pola działań na rzecz eIntegracji – zastosowanie ICT dla wsparcia dla rynku pracy
i edukacji przez całe życie, dla minimalizacji marginalizacji osób niepełnosprawnych i starzejących
się oraz dla wsparcia udziału mieszkańców w procesach demokratycznych rozwiązaniami IT.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna realizacja projektów oddziaływujących na przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na poziomie lokalnym, w tym głównie projektów szkoleniowych,
edukacyjnych i budowania środowiskowego konsensusu wokół rozwoju społeczeństwa
informacyjnego
 Rezultaty ww. projektów (dokumentacja techniczna, oprogramowanie informatyczne,
opisy dobrych praktyk, bazy danych, portal) powinny pozostawać własnością publiczną
i być powszechnie udostępniane zainteresowanym podmiotom publicznym: władzom
samorządowym, instytucjom komunalnym oraz regionalnym i lokalnym organizacjom
pozarządowym
 Władze województwa winny zadeklarować jednoznacznie (do)finansowanie każdego
z zaplanowanych projektów zgodnie z harmonogramem realizacji planu, w którym wskazane
być winny źródła środków (budżet województwa i samorządów lokalnych, Program Operacyjny
„Kapitał ludzki”, Regionalny Program Operacyjnego, PROW). Dla tego celu niezbędne będzie
wprowadzenie nowych mechanizmów koordynacji między wdrażaniem planu a podażą
środków programów operacyjnych pozostających w gestii władz województwa (konkursy, ew.
wprowadzenie nowych projektów systemowych)
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Decyzje władz regionalnych i lokalnych zapadać winny w oparciu o rzetelne, aktualne
i weryfikowalne dane. Niezbędne jest powołanie zespołu badawczego ds. eIntegracji
mieszkańców Mazowsza i zapewnienie mu warunków działania przez władze województwa. Zespół przeprowadzić winien szczegółowe badania społeczne – diagnozę
wykluczenia cyfrowego mieszkańców Mazowsza w czwartym kwartale roku 2008 i w
pierwszym 2011 roku

 Warszawskie środowisko naukowe posiada odpowiednie kadry dla realizacji takiego
zadania. Jego skuteczność uwarunkowana jest jedynie stworzeniem odpowiednich warunków
organizacyjnych oraz zapewnieniem finansowania przez władze województwa w ramach
procesu koordynacji polityki eRozwoju Mazowsza

Opis rekomendacji

 Władze województwa winny stworzyć prawne i organizacyjne podstawy działania
wielodyscyplinarnego zespołu badawczego, który zaprojektuje i przeprowadzi badania
społeczne i ekonomiczne zakresu i poziomu wykluczenia cyfrowego mieszkańców Mazowsza
w roku rozpoczęcia realizacji planu i po jego zakończeniu. Byłby to pierwszy taki zespół w Polsce,
który w przyszłości mógłby przekształcić się w sformalizowany zespół badawczy jednej z uczelni
wyższych Mazowsza

Rekomendacja



 Metodyka badania powinna uwzględniać europejskie metody benchmarkingu wykluczenia
cyfrowego i zjawisk pokrewnych oraz umożliwiać prowadzenie regularnego monitoringu
zjawiska w latach 2012-2016

Wobec znaczącego potencjału produkcji rolnej oraz sektora ICT w regionie należy zainspirować i wesprzeć oddolne inicjatywy zmierzające do utworzenia na Mazowszu pierwszego w Polsce klastera innowacji w zakresie zastosowań teleinformatyki w rolnictwie
oraz dla rozwoju wsi

Rekomendacja

 Znacząca część województwa mazowieckiego to obszary wiejskie, z dominującą monokulturą
produkcji rolniczej. Teleinformatyka jest silnym instrumentem wzrostu gospodarczego
i podniesienia produktywności w branżach nieinformatycznych, a zastosowanie rozwiązań
w przemyśle rolno-spożywczym silnie stymuluje wzrost konkurencyjności produktów. Potencjał
sektora ICT w regionie to 60% potencjału krajowego

Opis rekomendacji



 Władze województwa wspólnie z przedstawicielami środowisk nauki, firmami ICT oraz
instytucjami wsparcia biznesu i organizacjami pozarządowymi wypracować winny nowoczesny
model współdziałania na rzecz utworzenia i rozwoju klastera innowacji podmiotów
wyspecjalizowanych w zakresie zastosowań teleinformatyki w rolnictwie oraz dla rozwoju
wsi. Należy podjąć także prace nad włączeniem „bieguna innowacji” do europejskiego obiegu
działań tego typu – np. europejskiej sieci living labs
 Uruchomienie innowacyjnych inicjatyw gospodarczych będzie bodźcem dla aktywnych
producentów rolnych i ich kooperantów, zaangażowanych w prace lub zainteresowanych
działaniami klastera innowacji do podnoszenia poziomu swoich kompetencji cyfrowych oraz
aktualnej wiedzy na temat zastosowań ICT w produkcji rolno-spożywczej, np. do zapewnienia
bezpieczeństwa produktów, w logistyce i zarządzaniu działalnością grup producenckich
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Konieczne jest wzmocnienie i pogłębienie w latach 2008-2010 w ramach projektu SIRMA+ działań szkoleniowo-edukacyjnych oraz usług doradczych adresowanych bezpośrednio do decydentów i pracowników samorządowych w celu zapewnienia transferu nowoczesnej wiedzy o rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz podniesienia ich kompetencji w tym zakresie

Rekomendacja

 Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców jest
złożonym procesem koordynacji (mainstreaming) rozproszonych inicjatyw wymagającym
szczególnej inicjatywy i odpowiedzialności od decydentów lokalnych, pracowników
samorządowych i innych partnerów w terenie. Dla zrealizowania tego celu konieczne jest
merytoryczno-organizacyjne wsparcie. Jego fundamentem winny być dokonania zrealizowanego
w roku 2007 projektu SIRMA oraz powołana Sieć Innowacji eRozwoju Mazowsza, którą tworzą
przedstawiciele samorządów lokalnych Mazowsza, instytucji naukowo-badawczych organizacji
pozarządowych oraz lokalni liderzy eRozwoju

Opis rekomendacji



 Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i produkty, projekt SIRMA+ rozszerzyć winien
zakres produktów wsparcia skierowanych do partnerów lokalnych, ukierunkowując swoje
działania na małe miasta i gminy wiejskie o niskich wartościach wskaźnika potencjału eRozwoju.
Program szkoleniowy powinien uwzględnić wyniki badania zapotrzebowania na szkolenia
opracowanego przez SMWI w I kwartale 2008 roku
 Doradztwo i inne formy bezpośredniego wsparcia w terenie w ramach projektu służyć
winny aktywizacji środowisk lokalnych do działań oddolnych, których brak jest najsilniejszym
czynnikiem wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi. Formą organizacyjną wsparcia środowisk
lokalnych winno być opracowywanie lokalnych programów wzorowanych na metodzie Digital
Local Agenda rekomendowanej przez organizacje międzynarodowe
 SIRMA+ zapewnić winna narzędzia koordynacji oraz pomocy merytorycznej dla mazowieckich
beneficjentów projektów teleinformatycznych współfinansowanych ze środków RPO i innych
źródeł, a także wsparcie doradcze dla „liderów eRozwoju lokalnego” wyłonionych podczas
realizacji projektu

 Poziom uczestnictwa partnerów z województwa mazowieckiego w projektach europejskich
związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego jest niski i nieadekwatny do jego
potencjału, Brak bieżącego transferu wiedzy i dobrych praktyk do praktyki wdrożeń projektów
teleinformatycznych w administracji publicznej skutkuje m.in. inwestycjami w rozwiązania
przestarzałe i nierozwojowe. Deficyt kontaktów z wiodącymi partnerami europejskimi skutkuje
małą rozpoznawalnością Mazowsza w środowiskach związanych z wspieraniem inicjatyw na
rzecz eRozwoju w Komisji Europejskiej.

Opis rekomendacji
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Mazowsze – jako region stołeczny, a zarazem województwo skupiająca najwyższy w Polsce potencjał społeczno-gospodarczy – winno czynnie i efektywnie uczestniczyć w europejskiej wymianie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Władze województwa poprzez strategiczną współpracę
z odpowiednimi partnerami mogą zdecydowanie zwiększyć obecność partnerów mazowieckich w kluczowych projektach i inicjatywach europejskich.

Rekomendacja



 Władze województwa winny zapewnić warunki do intensyfikacji współpracy podmiotów
z województwa mazowieckiego z partnerami z regionów europejskich wiodących w zakresie
eRozwoju poprzez systematyczne wsparcie polityczne (udzielanie rekomendacji formalnych)
oraz wsparcie grantami publicznymi na dofinansowanie wkładu własnego w projektach
programów wspólnotowych: INTERREG IV, „Uczymy się przez całe życie (Lifelong Learning LLL),
PSP CIP oraz 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju
 Rekomenduje się podjęcie przez władze województwa mazowieckiego starań o uzyskanie
członkowstwa w European Regional Information Society (ERIS@) – najsilniejszej europejskiej
organizacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym
 Koordynacją współpracy europejskiej winny się zajmować odpowiednie służby nadzorowane
przez władze województwa, działające w oparciu o przejrzysty regulamin aplikowania oraz
posiadające do dyspozycji roczną alokację budżetową z przeznaczeniem na granty wsparcia

Władze województwa wspólnie z wyspecjalizowanymi agendami winny zapewnić wysokiej jakości szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz do różnorodnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez gestorów publicznych i prywatnych, stanowiący
kluczowy czynnik warunkujący skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Rekomendacja

 Wobec nieobjęcia województwa mazowieckiego Programem Operacyjnym „Rozwój Polski
Wschodniej” (mimo iż znacząca część regionu posiada cechy analogiczne jak obszary regionów
PO RPW) władze województwa winny wesprzeć realizację regionalnej infrastruktury dostępowej
ze środków budżetu Mazowsza oraz RPO poprzez realizację założeń projektu głównego Strategii
eRozwoju – MEGANET

Opis rekomendacji



 Prace nad zapewnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu powinny bazować
na szczegółowej analizie ekonomicznej podejmowanych przedsięwzięć, która pozwoli na
wiarygodne uzasadnienie inwestycji publicznych w tym zakresie. Na podjęcie optymalnej decyzji
o budowie sieci dostępu do Internetu wpływ mają m.in. opłacalność ekonomiczna i społeczna
- relacja nakładów publicznych do wielkości populacji potencjalnych użytkowników oraz
zapewnienie zgodności inwestycji z europejskim prawem w kontekście reguł konkurencyjności
na rynku telekomunikacyjnym
 W działaniach tych istotną rolę odgrywać winny samorządy lokalne, organizujące się do
współpracy, współdziałające w interesie swoich mieszkańców oraz firmy – posiadający wiedzę
i doświadczenie operatorzy teleinformatyczni, którzy w ramach regionalnego konsensusu
współfinansować mogą inwestycje w zapewnienie mieszkańcom dostępu do Internetu
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Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”
2008

