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Porządek obrad: 

I. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji (nieobecnym na I posiedzeniu) członkom Rady 

II. Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego - Od idei do realizacji 

III. Sławomir Kopeć, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego -Doświadczenia 

regionu w rozwoju Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Małopolski 

IV. Piotr Jaworski-Grzanka, Kierownik Zespołu ds. Informacji Publicznej - Wrota dzisiaj i 

perspektywy rozwoju 

V. Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Współpraca portali 

regionalnych z ePUAP na przykładzie Regionalnego Portalu Internetowego Wrota 

Małopolski 

VI. Dyskusja 

VII. Prezentacja wyników badań oraz przedstawienie projektu dokumentu - Kierunki rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach 2007-2010 

VIII. Dyskusja nad przedstawionym dokumentemIX. Wolne wnioski 

Przebieg obrad: 

AD. I.  

Powitanie członków Rady przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę oraz 

powitanie gości zaproszonych w związku z obchodami jubileuszu pięciolecia Regionalnego 

Portalu Internetowego Wrota Małopolski. Wręczenie aktu powołania w skład Rady Panu 

Andrzejowi Poślednikowi wskazanemu do Rady przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki 

i Telekomunikacji (KIGEIT). 

AD. II. 

Przewodniczący Rady, Marszałek Marek Nawara, przedstawił genezę Regionalnego Portalu 

Internetowego Wrota Małopolski oraz omówił kluczowe momenty w jego rozwoju. 

Przypomniał swoją wizytę w USA w 2001 r., na konferencji zorganizowanej przez firmę 

Microsoft, na którą Województwo Małopolskie zostało zaproszone jako jedyny polski region. 

Wspomniana konferencja zainspirowała Marszałka do podjęcia pionierskiego przedsięwzięcia 

jakim była budowa Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Małopolski. Marszałek 

określił powstanie Wrót Małopolski mianem kroku milowego w rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w województwie. Wyraził nadzieję, że Wrota Małopolski nie dadzą się 

wyprzedzić innym polskim regionalnym portalom tworzonym na ich wzór.  

AD. III. 



Sekretarz Rady, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć, 

omówił doświadczenia regionu w rozwoju Regionalnego Portalu Internetowego Wrota 

Małopolski. Zauważył, że sukces Wrót nie byłby możliwy bez zaangażowania lokalnych 

władz samorządowych, które umiejętnie wykorzystują możliwości, jakie oferuje im 

regionalny portal internetowy (ponad 280 jednostek samorządu terytorialnego ma we Wrotach 

swój Biuletyn Informacji Publicznej). Wskazując kierunki rozwoju Wrót Małopolski, 

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego podkreślił, iż należy kłaść szczególny 

nacisk na personalizację usług administracji, zwiększanie wpływu mieszkańców na sprawy 

ich dotyczące (e-Demokrajca, e-Partycypacja) a także należy wdrażać e-administrajcę 

zorientowaną na „sprawy życiowe". Celem nadrzędnym zaś, ma być zbudowanie 

zintegrowanej administracji w Małopolsce, tak aby systemy e-administracji tworzyły jeden 

organizm zapewniający sprawną obsługę obywateli (w tym względzie konieczna jest min. 

integracja Wrót Małopolski z ePUAP). 

AD. IV. 

Piotr Jaworski-Grzanka, kierownik Zespołu ds. Informacji Publicznej zaprezentował zakres 

usług i możliwości jakie oferują Wrota Małopolski oraz omówił najbliższe perspektywy 

rozwoju portalu regionalnego. Wśród obecnie oferowanych usług wymienił min. Biuletyn 

Informacji Publicznej, informacje o bieżących wydarzeniach w regionie, Cyfrowy Urząd, 

platformę świadczenia usług przez urzędy administracji publicznej regionu, narzędzie 

komunikacji dla samorządów, serwisy: Małopolski Szlak UNESCO, Szlak Architektury 

Drewnianej, Smaki Małopolski czy visit.malopolska.pl. W planie jest min. uruchomienie 

Wirtualnych Muzeów Małopolski, galerii społecznościowych, oraz konkursów internetowych. 

Poważnym wyzwaniem w najbliższym czasie będzie integracja z ePUAP. 

AD. V. 

Tematem wystąpienia przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana 

Waldemara Ozgi, była Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Omówione zostały min. obszary zastosowania ePUAP, architektura sytemu, zakres usług 

podstawowych ePUAP oraz płaszczyzny współpracy z Wrotami Małopolski. Przedstawiciel 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zauważył, że ePUAP będzie uzupełnieniem, a 

nie konkurencją dla Wrót Małopolski.  

AD. VI. 

Przeprowadzono krótką dyskusję dotyczącą wystąpienia przedstawiciela Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji poruszając kwestie związane min. z harmonogramem 

wdrażanie ePUAP.  

AD. VII. 

W imieniu wykonawcy projektu na opracowanie Kierunków rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Małopolsce w latach 2007-2010, wystąpił Pan Krzysztof Heller z firmy 

InfoStrategia sp. j. Prezentacja ta dotyczyła przedstawienia stanu prac nad dokumentem. 

Omówione zostały wyniki części diagnostycznej dokumentu - analiza stanu obecnego 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce. Przedstawiono wizję rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Małpolsce, jako główny cel określając zrównoważony 

rozwój trzech obszarów: infrastruktury, umiejętności oraz dostępnych zasobów i dostępnych 



usług. Zaprezentowano także cele strategiczne i operacyjne oraz kategorie projektów 

głównych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju SI w regionie. Poruszona została również 

kwestia trendów, na poziomie dokumentów unijnych i krajowych, w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego.  

AD. VIII. 

W przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na kwestie związane z monitorowaniem i 

ewaluacją realizacji Kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w 

latach 2007-2010. Zgodzono się, że projekty realizowane ze środków ZPORR powinny być 

nadal rozwijane. Ustalono, że członkowie Rady, do końca tygodnia (tj. do 30.11.07), mogą 

zgłaszać propozycje wniosków, uwag i postulatów do dokumentu Kierunki rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach 2007-2010, pisząc pod adres e-mail: 

malopolska@infostrategia.pl.AD. IX. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 
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