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Jak ugryźć 
1.8 mid euro 
Niemal 2 mld euro na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

a w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych 

oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym, 

przewidziano z funduszy unijnych na lata 2014-2020 

w ramach specjalnego programu operacyjnego „Polska Cyfrowa". 
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Przyjęto „Narodowy Plan 
Szerokopasmowy", 

w którym określono 
strategię rozwoju 

szerokopasmowego 
internetu w Polsce 

do końca 2020 r. 

Dostęp do szybkiego internetu o szybkości 30 
Mb/s dla każdego, rozwój e-administracji 
w ciągu 2-3 lat, wprowadzenie elektronicznej 

karty pacjenta, e-recepty i e-zwolnienia, rozwój 
e-kompetencji - tak wyglądają plany cyfryzacji w Pol
sce nakreślone wiosną 2013 r. przez bytego ministra 
administracji i cyfryzacji Michała Boniego. Powiązano 

je z perspektywą skorzystania ze środków unijnych 
przeznaczonych na okres 2014-2020. W dwóch naj
ważniejszych strategicznych dokumentach rządowych 
- program operacyjny „Polska Cyfrowa" i „Narodowy 
Plan Szerokopasmowy" - zawarto plany cyfrowego 
rozwoju Polski oraz rozbudowy szerokopasmowej 
infrastruktury sieciowej na najbliższe 7 lat. 
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POLSKA C Y F R O W A 2 0 1 4 - 2 0 2 0 
Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK) to jeden z I I podstawowych obsza
rów wsparcia funduszy UE na lata 2014 -
2020. W kraju powstat specjalny, sied
mioletni Program Operacyjny Polska Cyf
rowa (POPC) współfinansowany z środków 
unijnych. Ma na celu: „zwiększenie dostęp
ności, stopnia wykorzystania i jakości TIK". 
Beneficjentami POPC mają być: jednostki 
administracji rządowej i podległe im urzędy, 
jednostki naukowe, państwowe organizacje 
kultury, organizacje pozarządowe oraz 
przedsiębiorstwa. 

Program Polska Cyfrowa składa się z trzech 
filarów. Pierwszy, rozwój infrastruktury 
i sieci, zakłada upowszechnienie dostępu do 
szybkiego internetu o szybkości powyżej 30 
Mb/s. Drugi, rozwój treści cyfrowych, ma 
ułatwić życie obywatelom (poprzez rozwi
janie e-administracji w ciągu najbliższych 
2-3 lat, a najpierw przez upraszczanie pro
cedur wielu usług administracyjnych). Trze
cim filarem POPC jest rozwój e-kom-
petencji, m.in. poprzez wprowadzenie 
przez rząd zmian w systemie edukacji (wię
cej narzędzi informatycznych). Zapowie
dziano również pełną elektronizację całego 
procesu zamówień publicznych do 2016 r., 
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Kluczowym modelem inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową w ramach pro
gramu operacyjnego Polska Cyfrowa i Narodowego Planu Szerokopasmowego będą 
dotacje dla operatorów telekomunikacyjnych, zarówno dużych, jak i należących do 
sektora MSP. Główne nakłady inwestycyjne skierowane będą na budowę i moderniza
cję infrastruktury dostępowej, w kierunku budowy ostatniej mili. Dotychczas Asseco 
współpracowało z operatorami jako specjalista od części aktywnej sieci i integrator. 
Taka jest nasza rola, na przykład w projekcie „Internet dla Mazowsza", realizowanym 
z koreańskim operatorem KT. W nowej perspektywie budżetowej beneficjentami 
finansowania unijnego będą głównie lokalni i regionalni operatorzy telekomunika
cyjni, i to ich będziemy wspierać naszymi kompetencjami. 

JiiiiJiiiJJJjjii 

lilii 

co ma ułatwić dostęp do zamówień, skrócić 
i usprawnić procedury. 
- W obecnej perspektywie na działania, któ
rych celem jest rozwój społeczeństwa infor
macyjnego przeznaczyliśmy ok. 3,5 mld 
euro. W kolejnych latach wsparcie będzie 
kontynuowane, skoncentrujemy je jednak 

w ramach jednego Programu Operacyj
nego Polska Cyfrowa - mówiła Iwona 
Wendel, wiceminister rozwoju regional
nego w Lodzi podczas 40. międzynarodo
wej konferencji Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej, która odbyła się w połowie 
października 2013 r. 
W ramach POPC z funduszy prywatnych 
i państwowych do 2020 r. ma być wydane 
w sumie 25-30 mld zł. Według Boniego, 
inwestycje w dostęp do szerokopasmo
wego internetu mają w latach 2014-2020 
zwiększyć PKB łącznie o 4 proc. 
Średnia szybkość internetu w Polsce obec
nie wynosi 16,23 Mb/s (to poniżej średniej 
unijnej wynoszącej 21,74 Mb/s), co daje 
nam 45. miejsce wśród 186 badanych pań
stw - wynika z raportu Net Index przygo
towanego przez firmę Ookla, zajmującą się 
badaniami sieci, podała „Rzeczpospolita" na 
początku grudnia 2013. Najszybszym inter-
netem Polsce mogą się cieszyć mieszkańcy 

województw: Śląskiego, Pomorskiego 
i Świętokrzyskiego, podaje Net Index. 
Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego (MRR), w ramach POPC 
środki będą przeznaczane na infrastrukturę 
dostępowa do sieci szerokopasmowych 
przede wszystkim na obszarach, gdzie jej 

budowa na warunkach rynkowych jest nie
możliwa. Obecnie tylko 24 proc. gospo
darstw wiejskich ma dostęp do sieci. 
Środki unijne w programie Polska Cyfrowa 
to 1,9 mld euro, z czego ponad 872 mln 
euro zostało zaplanowane na powszechny 
dostęp do szybkiego internetu. Zaprojekto
wane działania będą polegać na wspieraniu 
projektów budowy, rozbudowy lub prze
budowy sieci dostępowej, a także sieci 
szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej 
szerokopasmowy dostęp do internetu 
o szybkości co najmniej 30 Mb/s. Odbior
cami wsparcia w ramach POPC w zakresie 
sieci szerokopasmowych będą przedsię
biorstwa telekomunikacyjne, jednostki sa
morządu terytorialnego lub ich związki oraz 
stowarzyszenia. Przewiduje się także moż
liwość realizacji projektów w formule part
nerstwa publiczno-prywatnego. 
Pozostałe cele szczegółowe POPC mają 
przyczynić się do rozwoju e-usług, tworze
nia treści oraz budowy i podnoszenia kom
petencji cyfrowych, Obejmą m.in.: 
# podniesienie dostępności i jakości e-ustug 
publicznych (e-Administracja i otwarty rząd) 
oraz poprawę cyfrowej efektywności urzę
dów - projekty ogólnopolskie, dotyczące 
usług świadczonych drogą elektroniczną, 
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Analizując projekt budżetu Unii Europej
skiej na lata 2014-2020 wraz z dokumen
tami dotyczącymi strategii, z punktu 
widzenia polskiej firmy IT małej lub śred
niej wielkości, jestem umiarkowanym 
optymistą. Pojawiająca się wielokrotnie 
w dokumentach formuła partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) połączona z 
finansowaniem unijnym daje samorzą
dom możliwość szybkiego budowania 
bezpiecznego e-urzędu, korzystając z peł
nej wiedzy i kompetencji lokalnych firm 
IT, a samym firmom zapewniając wier
nego klienta na wiele lat. 
Wymienione w strategii Europa 2020 trzy 
atrybuty wzrostu gospodarczego: „zrów
noważony, inteligentny i sprzyjający włą
czeniu społecznemu" - w silny sposób 
promują IT już nie tylko jako narzędzie, 
ale także jako cały ekosystem gospodar
czy, który ma być motorem tego wzrostu. 
Czy polska branża IT podoła tym oczeki
waniom? Przypuszczalnie będzie to wy
magało wyjścia poza utarte ścieżki 
systemów typu e-urząd w kierunku cze
goś, co będzie budowało nową, lepszą ja
kość życia, a przy okazji wzrost 
gospodarczy. Tym dotychczas niedoce
nianym obszarem jest tworzenie w opar
ciu o sieci szerokopasmowe zestawu 
usług dla seniorów. 

m.in. w zakresie administracji, zdrowia, są
downictwa, zamówień publicznych czy kul
tury (przeznaczono 885 mln euro); 
# zwiększanie dostępności i wykorzystania 
informacji sektora publicznego i poprawę 
dostępności informacji sektora publicznego 
oraz zasobów publicznych - projekty po
prawiające współdziałanie systemów infor
matycznych i rejestrów publicznych, 
optymalizujące wykorzystanie infrastruktury, 
zapewniające odpowiedni poziom bezpie
czeństwa systemów teleinformatycznych 
oraz przechowywania i ochrony danych; 
# e-integrację i e-aktywizację na rzecz 
zwiększenia aktywności oraz jakości korzys
tania z internetu (przewidziano działania 
szkoleniowe i doradcze oraz popularyzu
jące korzystanie z technologii cyfrowych; 
wydzielono 130 mln euro) i pobudzanie 
potencjału uzdolnionych programistów dla 
zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfro
wych w gospodarce i administracji. 
# Do połowy 2015 r. w Polsce powinno 
zostać wybudowane 35 tys. km linii świat
łowodowych - zapewniał minister admini
stracji i cyfryzacji posłów w Sejmie we 
wrześniu 2013 r. Elektronizacja całego pro
cesu zamówień publicznych ma nastąpić do 
2016 r., według zapowiedzi rządowych 
z wiosny ub.r. 

N A R O D O W Y PLAN 
SZEROKOPASMOWY 
Po wielomiesięcznych dyskusjach 19 listo
pada 2013 r. Komitet Rady Ministrów przy
jął projekt Narodowego Planu Sze
rokopasmowego (NPS), w którym zawarto 
strategię rozwoju dostępu do szerokopas
mowego internetu w Polsce do końca 

2020 r. Nadrzędnym celem jest rozwój 
sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 
który ma prowadzić do wyrównywanie 
różnic w możliwości dostępu do szeroko
pasmowego internetu na terenie kraju. Za
łożenia rządowe mówią o „zapewnieniu do 
roku 2020 powszechnego dostępu do in
ternetu o szybkości co najmniej 30 Mb/s (na 
co potrzeba 4,2 mld złotych), a dla min. 50 
proc. gospodarstw domowych co najmniej 
100 Mb/s". Te działania mają wspomagać 
realizacje innych celów Europejskiej Agendy 
Cyfrowej, związanych z szerokopasmo
wym dostępem do usług sieciowych. Wed
ług danych rządowych, obecnie z internetu 
o szybkości min. 30 Mb/s może korzystać 
tylko 4 proc. mieszkańców Polski. 
NPS przewiduje wprowadzenie przepisów 
sprzyjających inwestycjom w sieci szeroko
pasmowe, w tym m.in. opracowanie prze
pisów technicznych określających lokalizację 
kanałów technologicznych w drogach pub
licznych oraz coroczne przeglądy obowią
zujących przepisów prawnych dotyczących 
prowadzenia inwestycji telekomunikacyj
nych. Pieniądze na realizację planu pocho
dzić mają ze środków publicznych, funduszy 
unijnych oraz prywatnych firm. Całkowity 
szacowany koszt budowy i modernizacji in
frastruktury sieciowej niezbędnej do reali
zacji celów NPS w całej Polsce oszacowano 
na 19-26 mld złotych. 
Według szacunków Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, dostęp do internetu z szyb
kością 2 Mb/s i więcej, ma obecnie 78 proc. 
Polaków. W ramach realizacji Europejskiej 
Agendy Cyfrowej wszyscy Polacy mają 
uzyskać możliwość korzystania z tego typu 
łączy najpóźniej do 2015 r. 
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