
III posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego  

21.09.2004 

Porządek obrad: 

1. Powitanie członków Rady - Przewodniczący Rady Marszałek Województwa 

Małopolskiego Andrzej Sasuła 

2. Pierwszy nabór projektów do ZPORR (działanie 1.5) – omówienie i wnioski  

3. Prezentacja projektu samorządów Województwa Małopolskiego "Rozbudowa systemów 

elektronicznej administracji w Małopolsce" (opis w załączeniu)  

4. Prezentacja działań podejmowanych w regionie zmierzających do realizacji projektów 

głównych Programu "Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006"  

5. Wolne wnioski  

6. Wyznaczenie wstępnego terminu kolejnego spotkania. 

Postanowienia 

AD.1 

Powitanie członków Rady przez Marszałka Województwa Małopolskiego Andrzeja Sasułę, 

omówienie porządku III posiedzenia Rady. 

Ad.2 

Prezentacja wyników pierwszego naboru projektów do ZPORR działanie 1.5 -omówienie 

wyników weryfikacji, przedstawienie głównych problemów (błędy formalne oraz 

merytoryczne we wnioskach składanych do ZPORR) Przewodniczący Rady Marszałek 

Andrzej Sasuła, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć. 

Podstawowym wnioskiem, jaki wysuwa się po analizie projektów złożonych podczas 

pierwszego naboru do ZPORR jest stworzenie kompleksowego projektu, który będzie 

uzupełnieniem oraz dopracowaniem projektów złożonych do działania 1.5. W związku z tym, 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotowuje projekt dla samorządów 

do drugiego naboru projektów do ZPORR. 

AD.3 

Prezentacja założeń projektu samorządów Województwa Małopolskiego "Rozbudowa 

systemów elektronicznej administracji w Małopolsce" oraz działań podejmowanych przez 

władze Województwa Małopolskiego celem realizacji w/w projektu - Dyrektor Departamentu 

Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć. 

Elementy zawarte w w/w projekcie mają charakter uzupełniający wobec "Wrót Małopolski". 

Ich wdrożenie da obywatelom możliwość załatwiania spraw przez Internet, usprawni pracę 



administracji i przyniesie urzędom wymierne oszczędności. Projekt zapewnia dostosowanie 

administracji publicznej do wymagań narzucanych przez już przyjęte i planowane w 

najbliższym czasie akty prawne. Projekt obejmuje 4 elementy: 

1. Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski 

2. Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski 

3. Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski 

4. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce. 

Każdy z zainteresowanych samorządów może przystąpić do wszystkich lub tylko niektórych 

elementów projektu. Współudział finansowy będzie proporcjonalny do stopnia 

zaangażowania każdego z podmiotów uczestniczących w projekcie. 

Ponadto, samorząd Województwa Małopolskiego bierze na siebie przygotowanie oraz 

organizację i koordynację realizacji projektu na całym obszarze województwa. Obecnie 85 

JST zdeklarowało uczestnictwo w projekcie "Rozbudowa systemów elektronicznej 

administracji w Małopolsce" . 

Ad.4 

Omówienie działań podejmowanych w regionie zmierzających do realizacji projektów 

głównych Programu "Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006" 

(Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć, Kierownik 

Zespołu ds. Informacji Publicznej UMWM Piotr Jaworski – Grzanka) 

Projekt główny 
Realizacja 

projektu 

Postanowienia 

Rady 

Projekt główny I - 

Regionalny program 

powszechnej 

edukacji na rzecz 

społeczeństwa 

informacyjnego  

Projekt główny II - 

Regionalna 

Platforma Zdalnego 

Nauczania 

W ramach II etapu 

rozbudowy Wrót 

Małopolski 

stworzono platformę 

e-learningową  

Poszukiwanie 

możliwości 

wykorzystania 

wiedzy i 

doświadczenia 

regionów 

partnerskich w 

programowaniu oraz 

implementacji 

projektów 

poświęconych 

kształceniu 

ustawicznemu 

Powołanie spośród 

członków Rady 

zespołu 

programowego, 

którego głównym 

zadaniem będzie 

opracowanie 

założeń koncepcji 

oraz zasad realizacji 

projektu związanego 

ze stworzeniem 

regionalnego 

program 

powszechnej 

edukacji na rzecz 

społeczeństwa 

informacyjnego 

przy wykorzystaniu 

narzędzia e-



społeczności 

europejskiej - 

Małopolska 

członkiem 

E.A.R.L.A.L.L. - 

Europejskiego 

Stowarzyszania 

Władz 

Regionalnych i 

Lokalnych na Rzecz 

Kształcenia 

Ustawicznego 

learningowego już 

istniejącego na 

Wrotach Małopolski  

W UMWM 

opracowana 

zostanie wstępna 

propozycja 

dotycząca 

utworzenia w/w 

zespołu, która 

zostanie 

przedstawiona 

członkom Rady 

jeszcze przed 

kolejnym, 

planowanym 

posiedzeniem Rady 

Projekt główny III - 

Regionalna 

platforma informacji 

i wspomagania 

zarządzania 

III etap rozbudowy 

Wrót Małopolski 

(VII-XII 2004)  

Realizacja w ramach 

projektu 

samorządów 

Województwa 

Małopolskiego 

"Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce" 

  

Projekt główny IV - 

Upowszechnienie 

podpisu 

elektronicznego i 

stworzenie dostępu 

do infrastruktury 

klucza publicznego 

w administracji 

publicznej regionu 

Realizacja w ramach 

projektu 

samorządów 

Województwa 

Małopolskiego 

"Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce" 

  

Projekt główny V - 

System publicznych 

Punktów Dostępu do 

Internetu 

Realizacja w ramach 

projektu 

samorządów 

Województwa 

Małopolskiego 

"Rozbudowa 

systemów 

  



elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce" 

Projekt główny VI - 

Pracownie 

informatyczne w 

szkołach 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

z dostępem do sieci 

Internet 

Realizacja poprzez 

m.in. Program 

Ikonka 

  

Projekt główny VII - 

Budowa 

internetowej sieci 

szkieletowej 

Województwa 

Małopolskiego 

W województwie 

małopolskim 

stworzona zostanie 

w najbliższym 

czasie mapa sieci 

szkieletowej 

Podczas kolejnego 

posiedzenia Rady 

zaprezentowana 

zostanie mapa sieci 

szkieletowej w 

Małopolsce. 

Następnie, odbędzie 

się dyskusja na 

temat 

odpowiedniego 

wykorzystania już 

istniejących w 

regionie zasobów 

AD.5 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

AD.6 

Wyznaczono wstępny termin kolejnego spotkania: 7.12.2004 (wtorek), godz. 11.00, ul. 

Racławicka 56, sala 414. 

 


