
VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego  

03.02.2006 

Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu „Informatyzacja Województwa Małopolskiego w 

latach 2004 – 2006” ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, 

b. Informacji o stanie realizacji projektu ZPORR „Rozbudowa systemów elektronicznej 

administracji w Małopolsce”, 

c. Informacji o rozbudowie sieci szerokopasmowej w Małopolsce. 

2. Omówienie założeń do dokumentów strategicznych i programowych dotyczących rozwoju 

SI na lata 2007 – 2013: 

a. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, 

b. Regionalny Program Operacyjny, 

c. Program Informatyzacji Województwa Małopolskiego. 

3. Omówienie koncepcji Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. 

4. Wolne wnioski. 

Przebieg obrad: 

Powitanie członków Rady przez Marszałka Województwa Małopolskiego Andrzeja Sasułę, 

omówienie porządku VI posiedzenia Rady. 

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Dyrektora Sławomira Kopcia, Rada na wniosek 

Przewodniczącego usunęła z porządku obrad p. 3 pn. Omówienie koncepcji Małopolskiego 

Parku Technologii Informacyjnych. 

AD.1 

Omówienie działań podejmowanych w regionie zmierzających do realizacji projektów 

głównych Programu „Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006” – w 

zastępstwie Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomira Kopecia: 

- Agnieszka Polarska - Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego UWMW 

- Piotr Jaworski – Grzanka – Kierownik Zespołu ds. Informacji Publicznej Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego UWMW 



- Aleksander Konopek – Kierownik Zespołu ds. Projektów Teleinformatycznych 

Projekt główny Realizacja projektu 
Postanowienia 

Rady 

Projekt główny I - 

Regionalny program 

powszechnej 

edukacji na rzecz 

społeczeństwa 

informacyjnego 

1. Przyjęcie przez 

Zarząd WM w 

grudniu 2005 r. 

Małopolskiego 

Programu 

Powszechnej 

Edukacji na rzecz 

Społeczeństwa 

Informacyjnego – 

akronim: ESI-

Małopolska  

2. Współpraca z 

WUP i kuratorium w 

zakresie realizacji 

ESI-Małopolska 

3. Omówienie 

planów na rok 2006: 

- Przygotowanie 

małopolskiego 

standardu 

umiejętności 

informatycznych – 

dla poziomu 

podstawowego 

- Stworzenie klastra 

(odpowiedzialnego 

za opracowanie 

standardów) – 

włączenie do 

współpracy 

istniejących sieci 

(np. ICE, GCI, 

małopolska sieć 

kształcenia 

ustawicznego) 

- Przygotowanie 

spisu instytucji 

szkolących w 

zakresie IT 

  



- Określenie działań 

na przyszły okres 

programowania 

- Analizy dotyczące 

zapotrzebowania na 

szkolenia 

Projekt główny II - 

Regionalna 

Platforma Zdalnego 

Nauczania 

1. Omówienie stanu 

obecnego:  

Kursy w portalu 

Wrota Małopolski: 

- udostępnione: 

- Na szlakach 

Małopolski 

- Tatry bez tajemnic 

- w fazie testów: 

- ABC Samorządu 

- Finansowanie 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

- Urzędnik 

europejski 

2. Plany na 2006 

rok: 

- Modernizacja 

platformy e-learning 

funkcjonującej w 

ramach Wrót 

Małopolski 

Stworzenie bazy 

kursów e-learning 

  

Projekt główny III - 1. Rozbudowa Wrót   



Regionalna 

platforma informacji 

i wspomagania 

zarządzania 

Małopolski 

a. Omówienie stanu 

obecnego – IV etap 

rozbudowy WM 

ukończony w 

grudniu 2005 r. 

b. Plany na 2006 

rok: 

- integracja zasobów 

teleinformatycznych 

administracji 

publicznej 

Województwa 

Małopolskiego 

(także wszystkich 

JST) z E - PUAP 

oraz centralnymi 

bazami i rejestrami 

publicznymi 

(pilotaż) 

- wdrażanie 

pilotażowo 

projektów 

standaryzacji opisu 

plików wymiany 

danych między 

aplikacjami 

używanymi przez 

administrację 

publiczną 

2. Realizacja w 

ramach projektu 

„Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce” – 

element: 

Elektroniczny obieg 

dokumentów 

w JST Małopolski 

- jeden system dla 

każdego urzędu 



- sprzężenie z 

systemem 

certyfikacji 

elektronicznej 

dokumentów, 

Biuletynem 

Informacji 

Publicznej i 

infomatami 

- prawdziwy system 

obiegu dokumentów 

a nie sygnatur 

- niskie koszty i 

łatwa integracja z 

Wrotami Małopolski 

- łatwa komunikacja 

między urzędami 

- uczestnicy: 82 JST 

z 96 uczestniczących 

w całym projekcie 

Projekt główny IV - 

Upowszechnienie 

podpisu 

elektronicznego i 

stworzenie dostępu 

do infrastruktury 

klucza publicznego 

w administracji 

publicznej regionu 

1. Wdrożenie 

podpisu 

kwalifikowanego w 

Cyfrowym Urzędzie 

– 22.02.2005  

2. Realizacja w 

ramach projektu 

samorządów 

Województwa 

Małopolskiego 

„Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce” – 

element: 

Infrastruktura 

podpisu 

elektronicznego dla 

JST Małopolski 

- stworzenie 

wspólnego centrum 

certyfikacji - Urząd 

  



Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

- zapewnienie 

autoryzacji, 

poufności, 

niezaprzeczalności 

oraz integralności 

przesyłanych danych 

i działań 

użytkowników 

- znakowanie czasem 

- nośniki 

certyfikatów – 

dostosowane do 

potrzeb 

(np. typu USB token 

lub karty chipowe) 

- uczestnicy: 87 JST 

oraz Urząd 

Wojewódzki, 20 

jednostek 

administracji 

rządowej 

Projekt główny V - 

System publicznych 

Punktów Dostępu do 

Internetu 

1. Realizacja m.in 

poprzez program 

Ikonka – budowa 

telecentrów  

2. Realizacja w 

ramach projektu 

samorządów 

Województwa 

Małopolskiego 

„Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce” – 

element: Publiczne 

Punkty Dostępu do 

Internetu w 

Małopolsce 

- infomaty we 

  



wskazanych przez jst 

lokalizacjach 

(urzędy, domy 

kultury, etc.) 

- możliwe 

dodatkowe funkcje 

- treść – informacje 

ze stron www 

samorządów, Wrota 

Małopolski (w tym 

BIP i CU), Wrota 

Polski, BIP 

administracji 

centralnej, etc. 

Uczestnicy: 60 JST - 

150 infomatów 

Projekt główny VI - 

Pracownie 

informatyczne w 

szkołach 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

z dostępem do sieci 

Internet 

1. Inicjatywa rządu – 

pracownie 

informatyczne w 

5000 szkół 

w Polsce (ok. 350 w 

Małopolsce)  

2. Finansowanie 

wydatków 

związanych ze 

świadczeniem usługi 

przyłączenia do sieci 

w celu korzystania z 

szerokopasmowego 

dostępu do Internetu 

– dla jednostek 

uprawnionych 

(Prawo 

telekomunikacyjne, 

rozp. ministra MNiI 

z 18.03.2005 r.) 

3. Współpraca z 

Kuratorium Oświaty 

– licencje Microsoft 

dla szkół 

4. Pozyskiwanie 

używanego sprzętu 

komputerowego dla 

  



placówek 

edukacyjnych 

Projekt główny VII - 

Budowa 

internetowej sieci 

szkieletowej 

Województwa 

Małopolskiego 

1. Wspomaganie 

budowy 

szerokopasmowej 

sieci dla podmiotów 

publicznych w 

Województwie 

Małopolskim oraz 

wspomaganie 

samorządów 

lokalnych w 

budowie sieci 

lokalnych - 

szczególnie na 

obszarach wiejskich. 

Lista projektów 

1. Rozbudowa 

systemów 

elektronicznej 

administracji w 

Małopolsce 

2. Budowa 

Podkrakowskiego 

Systemu 

Teleinformatycznego 

3. System 

Wspomagania 

Zarządzania 

Edukacją w 

Tarnowie EduNet 

4. Regionalny 

systemu 

pozycjonowania w 

województwie 

5. Małopolska 

Platforma 

Elektroniczna 

Zintegrowanej 

Komunikacji i 

Zarządzania 

Komisariatów Policji 

Prezentacja 

„Rozwój 

szerokopasmowego 

dostępu do 

internetu w 

Małopolsce” – 

dyrektor TPSA 

Edward Gidaro 



6. Zintegrowany 

System Zarządzania 

Oświatą w Krakowie 

7. E-Kraków. 

Rozwój 

infrastruktury 

teleinformatycznej 

8. Wirtualna 

Czytelnia Teatralna - 

WIRTUALNA 

SKENE 

9. KSS im. Jana 

Pawła II - eSzpital: 

cyfrowa platforma 

danych medycznych 

i telekonsultacji 

AD.2 

Społeczeństwo Informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 

2007-13 

Obszar I: Społeczeństwo wiedzy i aktywności 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• zintegrowane usługi publiczne dostępne na platformach cyfrowych – telefonia komórkowa, 

3G, VoIP, telewizja cyfrowa, Internet itp. umożliwiające korzystanie 24 godziny na dobę 

• system usług edukacyjnych 

• system szkoleń dla pracowników instytucji publicznych 

i edukacyjnych 

• rozwiązania teleinformatyczne wzmacniające spójność społeczną 

i udział mieszkańców w życiu publicznym (e-demokracja) 

• zwiększenie poziomu inwestycji w zakresie badań nad ICT 

• system wsparcia działań innowacyjnych i inwestycyjnych 

w zakresie rozwoju branży ICT (w tym MŚP) 

• system rozwoju kadr dla potrzeb sektora innowacyjnych technologii i ICT 

Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 



Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego 

• regionalne bezpieczne sieci szerokopasmowe 

• nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna dla mieszkańców 

i przedsiębiorstw 

• infrastruktura teleinformatyczna i interoperacyjne platformy cyfrowe - gospodarka 

komunalna, administracja, oświata 

i zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, geodezja 

• biblioteczne systemy informatyczne 

• infrastruktura klucza publicznego 

• wsparcie rozwoju lokalnych operatorów telekomunikacyjnych 

- powszechny dostęp do środków telekomunikacji i obniżenie kosztów 

• infrastruktura teleinformatyczna dla rozwoju parków technologicznych 

Obszar IX: Nowoczesne zarządzanie publiczne 

"e-administracja" - doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw oraz dostępie do informacji 

publicznej 

• grupa wsparcia dla administracji w regionie 

• audyty wewnętrzne dotyczące przepływu informacji 

i bezpieczeństwa systemów informacyjnych 

• zbiór standardów procedur i dokumentów elektronicznych dla wymiany danych pomiędzy 

jednostkami administracji 

• wystandaryzowane procedury on-line dla administracji publicznej 

• standaryzacja dostępu do elektronicznej informacji publicznej 

(m-administracja) 

• stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych dla potrzeb partnerstwa publiczno 

prywatnego między administracją 

a firmami IT 

• szkolenia pracowników w zakresie praktycznego stosowania ICT  

Społeczeństwo informacyjne w Małopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego na lata 2007-2013 

1. Omówienie harmonogramu prac na MRPO 

2. Prezentacja działań związanych z rozwojem SI zapisanych w MRPO 



PRIOTYTET 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• regionalne sieci szerokopasmowe 

• publiczne punkty dostępu do Internetu 

• rozbudowa infrastruktury klucza publicznego 

(podpis elektroniczny) 

• systemy wspierające zarządzanie realizacją zadań publicznych 

w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, oświaty, gospodarki komunalnej 

• digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

• systemy back-office administracji publicznej 

Działania komplementarne  

PRIOTYTET 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych 

PRIORYTET 2. Gospodarka regionalnej szansy 

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

PRIORYTET 3. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

Działanie 3.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 

PRIORYTET 4. Krakowski Obszar Metropolitalny 

Działanie 4.1. KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 

PRIORYTET 5: Spójność wewnątrzregionalna 

Działanie 5.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 

PRIORYTET 7. Środowisko kulturowe i przestrzeń regionalna 

Działanie 7.1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Działanie 7.2. Instytucje kultury 

3. Informacja n/t Funduszy Strukturalnych dla Małopolski na lata 2007-2013 



4. Dyskusja na temat zawartości MRPO 

AD. 3 

Wykreślony. 

AD. 4 

Brak wolnych wniosków. 

 

 


