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Ruchowo 

Sieć PIAP-ów w Polsce 
Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce znajduje się ponad 8000 PIAP-ów. Są to 8-10 

stanowiskowe pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym utworzone w ramach 

różnych projektów (m.in. Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, Gminne Centra Informacji, 

IKONKI, Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi, Wioski Internetowe). Większość z nich 

została utworzona ze środków Unii Europejskiej (okres programowania 2000-2006), ze środków 

własnych samorządów oraz z budżetu państwa. Ponadto PIAPy powstawały także w ramach wielu 

projektów lokalnych i subregionalnych. Takie punkty finansowane były i są ze środków ZPORR 2004-

2006 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. 

W 2011 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zleciła przeprowadzenie diagnozy 

sieci PIAP-ów, do której zaproszono prawie 2000 punktów, a odpowiedziało jedynie 5001. Na 

przełomie lat 2012 i 2013 MAiC zleciło inwentaryzację PIAP-ów, w której udało się zdiagnozować 

tylko 2000 z szacowanych 8000 placówek. Równocześnie Komisja Europejska realizuje badanie 

oddziaływania społecznego PIAP-ów w Europie pod nazwą MIREIA, które obejmuje około 150 

punktów w Polsce. 

Powyższe dane wskazują wyraźnie na niską aktywność polskich PIAP-ów. Według raportu FRSI 

podstawową przeszkodą w działalności jest dla PIAP-ów brak środków finansowych (na etaty dla 

pracowników, promocję i rozwój). Z drugiej strony, nasze doświadczenie wskazuje, że jedną z 

przyczyn takiego stanu jest brak jednego skoordynowanego programu skierowanego do wszystkich 

punktów, który umożliwiałby wymianę doświadczeń i materiałów edukacyjnych, a także ułatwiał 

inicjowanie ogólnopolskich działań szkoleniowych. 

Naszym zdaniem PIAP-y stanowią doskonałe narzędzie do działań edukacyjnych i aktywizacyjnych, 

mogą wspierać przedsiębiorczość, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu oraz na 

wielu płaszczyznach wspierać rynek pracy w Polsce. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału 

tych placówek możliwe będzie wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w regionach oraz wdrożenie 

rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu niektórych grup społecznych, 

                                                           
1
 http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_sieci_piap_2011.pdf 

http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_sieci_piap_2011.pdf


 

Siedziba Główna; ul. Wiśniowa 40b lok.8; 02-520 Warszawa; telefon: 22 697 87 84; fax: 22 697; e-mail: fundacja@idn.org.pl; 

www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 

np. osób niepełnosprawnych, starszych, mieszkańców wsi. Rozwiązanie to umożliwi wykorzystanie 

efektu skali, czyli spowoduje zmniejszenie kosztów jednostkowych tworzenia zasobów edukacyjnych i 

aktywizacyjnych e-Centrów, zmniejszenie kosztów szkoleń i wyrównanie kompetencji kadry e-

Centrów, koordynację pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwiększenie 

dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczeństwa. 

Rekomendacje ogólne 
Jedną z grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe są osoby z 

niepełnosprawnością. Kluczowe jest, by wszystkie działania w ramach Programu uwzględniały 

potrzeby i ograniczenia tej grupy. W związku z tym rekomendujemy: 

 Sformułowanie w ramach obszaru „Edukacja i integracja cyfrowa” celu szczegółowego: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych, czyli likwidacja barier w 

dostępie osób niepełnosprawnych do Internetu poprzez projekty umożliwiające: 

o Udostępnianie specjalistycznego sprzętu komputerowego przystosowanego do 

potrzeb osób niepełnosprawnych; 

o Modernizację serwisów internetowych z uwzględnieniem ogólnoświatowych 

standardów dostępności (np. WCAG); 

o Zdobywanie e-kompetencji przez osoby niepełnosprawne dzięki różnorodnym 

formom edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdalnej; 

o Przystosowanie istniejących i powstających zasobów edukacyjnych (np. e-

podręczników) do potrzeb osób (uczniów) z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 Położenie nacisku na dostosowanie cyfrowych zasobów do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością: 

o wdrożenie procedur zapewniających dostępność zasobów opisywanych w celu 

szczegółowym nr 3 w Osi 2. Zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym 

poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych (szkolenia dla 

pracowników administracji państwowej, narzędzia do testowania dostępności). 

o wdrożenie procedur zapewniających dostępność zasobów opracowywanych w 

działaniach w ramach obszaru Edukacji i integracji cyfrowej (w szczególności serwisy 

internetowe, materiały dydaktyczne, treści kursów i szkoleń, raporty etc.) 
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K. Kluczowy obszar wsparcia poza POC: Edukacja i integracja cyfrowa 

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie wykluczenia cyfrowego 

Biorąc pod uwagę fakt, że podstawową przyczyną wykluczenia cyfrowego jest „brak takiej potrzeby, 

czyli brak świadomości na temat korzyści wynikających ze stosowania TIK, a w dalszej kolejności – 

brak odpowiednich umiejętności”2 oraz że w Polsce funkcjonuje ponad 8000 PIAP-ów3 założonych w 

ramach różnych projektów i działających w różnych sieciach (Centra Kształcenia na Odległość na 

Wsiach, Gminne Centra Informacji, Ikonki, Wioski Internetowe etc.) Fundacja rekomenduje 

uwzględnienie w Programie Operacyjnym następujących działań: 

Projekty merytoryczne 

Wsparcie projektów zmierzających do wykorzystania potencjału PIAP-ów jako narzędzia 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a w szczególności: 

 Prowadzenie Wirtualnego Centrum Kompetencji Cyfrowych, czyli platformy internetowej 

umożliwiającej koordynowanie działań edukacyjnych, aktywizacyjnych i integracyjnych we 

wszystkich PIAP-ach w Polsce. 

Uzasadnienie szczegółowe: Podstawowym czynnikiem ograniczającym skuteczność działań 

prowadzonych w PIAP-ach jest brak koordynacji i promocji różnorodnych inicjatyw we wszystkich 

placówkach. Istnienie jednego centralnego węzła dla wszystkich sieci znacznie zwiększy zasięg 

realizowanych projektów, umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami 

i – w ujęciu ogólnym – obniży koszty dotarcia do beneficjentów.  

 Zbudowanie w ramach Wirtualnego CKC otwartego, darmowego repozytorium (katalogu) 

wiedzy w postaci szkoleń, kursów, scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych. 

Uzasadnienie szczegółowe: Oprócz koordynacji i promocji projektów niezbędne jest też udostępnienie 

centralnego repozytorium materiałów edukacyjnych tworzonych na potrzeby różnych projektów. 

Zbudowanie ogólnodostępnej, darmowej bazy szkoleń, kursów i innych materiałów dydaktycznych 

umożliwi powielanie przez PIAP-y sprawdzonych metod i działań edukacyjnych wypracowanych przez 

inne placówki. Aby zapewnić jak największy zasięg oddziaływania projektów, wszystkie materiały 

powinny być publikowane na otwartych licencjach (np. Creative Commons). 

 Wsparcie regionalnych Centrów Kompetencji Cyfrowych w roli koordynatorów regionalnych 

sieci PIAP-ów 

 

Projekty promocyjne 

Uważamy, że przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu musi być szeroko promowane zarówno w 

środowiskach docelowych (seniorzy, osoby słabo wykształcone, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

                                                           
2
 Koncepcja POC 31.01.13 

3
 Inwentaryzacja przeprowadzona przez MAiC. Przebadano 2980 PIAP-ów z ponad 8000, które istnieją. 
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niepełnosprawni), jak również wśród potencjalnych partnerów i interesariuszy (instytucje państwowe 

i firmy). Program powinien wspierać: 

 Projekty promujące PIAP-y jako miejsca dające możliwości integracji społecznej, rozwoju 

osobistego i zawodowego; 

 Projekty promujące korzystanie z technologii ICT w życiu codziennym przez osoby zagrożone 

wykluczeniem cyfrowym; 

 Projekty zwiększające świadomość społeczną, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych w 

środowisku internetowym; 

 Projekty badawcze skoncentrowane na diagnozie i rozwiązywaniu problemów e-wykluczenia. 

 

Fundacja jest przeciwna dofinansowaniu abonamentu za dostęp do Internetu. Naszym zdaniem 

obecne dofinansowania ze środków państwowych do inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną 

są wystarczającą zachętą dla dostawców usług internetowych. Finansowanie abonamentu za 

korzystanie z łącza internetowego mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której państwo opłaca dostęp 

do inwestycji, która pierwotnie była dofinansowana ze środków publicznych. 

 

Cel szczegółowy 3. Upowszechnienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych  
Uważamy, że finansowanie szkoleń z zakresu zaawansowanych kompetencji cyfrowych powinno być 

finansowane w dotychczasowy sposób. Sugerowana w koncepcji POC zmiana mechanizmu 

finansowania na stronę popytową ograniczy dostęp do ww. szkoleń wielu potencjalnym 

beneficjentom, dla których barierą będzie formalna procedura ubiegania się o finansowanie 

szkolenia. W obecnym mechanizmie o dofinansowanie ubiega się tylko jedna instytucja, co 

skutecznie upraszcza również procedurę rozliczania dofinansowania. 

Sugerujemy, by w realizacji tego celu uwzględnić w sposób szczególny szkolenia dla 

opiekunów/trenerów pracujących w PIAP-ach, co zwiększy szanse na wygenerowanie innowacyjnych 

programów szkoleń lub nowych modeli działania samych PIAP-ów. 

 Podnoszenie kwalifikacji opiekunów PIAP-ów poprzez udostępnienie szerokiej gamy 

specjalistycznych szkoleń z zakresu umiejętności dydaktycznych, trenerskich, ICT oraz 

pokrewnych; 

 Opracowanie i udostępnienie łatwej w obsłudze, wszechstronnej i kompatybilnej z 

ogólnopolską platformą aplikacji do administrowania działaniami edukacyjnymi w PIAP-ach 

(LMS) – powinna być ona zaopatrzona w stosowną dokumentację i spełniać powszechnie 

przyjęte standardy; 

 

 


