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Nr pisma Warszawa, xx.xx.20xx r. 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Stanowisko Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo w sprawie projektu POPC w wersji 2.0 (25.06.2013) 

Wstęp 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wiązała duże nadzieje  

z wyodrębnieniem osobnej osi priorytetowej poświęconej zagadnieniom upowszechniania 

kompetencji cyfrowych i walki z e-wykluczeniem. Pojawienie się takiej osi w wersji 2.0 

proponowanego POPC jest naszym zdaniem dobrym kierunkiem, jednak zadania, które zostały w niej 

opisane nie kompensują swoim zakresem zadań usuniętych z Osi I. w wersji 1.0 Programu. 

Według POPC 2.0 „W POWER uwzględnione będzie wsparcie wybranych kierunków zamawianych 

oraz systemowe elementy cyfryzacji procesów edukacyjnych, zaś w RPO wspierane będą działania 

mające na celu rozwój kompetencji cyfrowych w kontekście związanym z: edukacją, podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych (aktywizacją zawodową oraz zwiększaniem szans na rynku pracy), a także  

przeciwdziałaniem ubóstwu.”1 

Z naszych informacji wynika, że proponowane priorytety inwestycyjne POWER nie wskazują zadań 

analogicznych jak proponowane w POC, w związku z czym sugerujemy uzupełnienie Osi III o zadania z 

zakresu upowszechniania e-kompetencji. Szczegółowy zakres zmian i uzupełnień prezentujemy w 

dalszej części dokumentu. 

Oś priorytetowa II. 

Zadanie 1. Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów 

kultury i nauki 

Katalog podmiotów uprawnionych do brania udziału w konkursach z tego zadania podmioty 

publiczne oraz prywatne komercyjne, a z niezrozumiałych przyczyn wyklucza organizacje 

pozarządowe. 

Współcześnie dobra kultury są rozproszone, a ich właścicielami są także organizacje pozarządowe. W 

związku z tym wykluczenie NGO z możliwości ubiegania się o dofinansowanie procesu digitalizacji 

może spowodować duże utrudnienia w digitalizacji zasobów, które te organizacje posiadają (a 

                                                           
1
 POPC 2.0: Rozdział 6.4., strona 38. 
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zapewne w niektórych przypadkach po prostu ten proces uniemożliwić). Doskonałym przykładem 

organizacji, która działa w tym obszarze jest Ośrodek Karta.  

Aby skutecznie zwiększać dostępność zasobów nie wystarczy jedynie digitalizacja. W realizacji tego 

zadania należy szczególnie zwrócić uwagę na likwidację barier technologicznych (accessibility) oraz 

barier prawnych (udostępnianie zasobów nieodpłatnie, na wolnych licencjach umożliwiających 

powtórne wykorzystanie i modyfikowanie udostępnianych treści) poprzez wprowadzenie tych 

zagadnień do kryteriów oceny projektów lub do opisu wymaganych efektów i/lub wskaźników. 

Propozycja zmian 

Grupy beneficjentów: rozszerzenie o organizacje pozarządowe 

Oś priorytetowa III. 
Przeciwdziałanie e-wykluczeniu i zwiększanie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa jest 

naszym zdaniem kluczowym elementem Programu, bez którego realizacja pozostałych zadań POPC 

nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Wyodrębnienie tego zakresu działań w formie osobnej Osi 

priorytetowej daje możliwość precyzyjnego sformułowania obszarów interwencji i określenia ich 

adresatów, jednak naszym zdaniem w obecnym kształcie działania przewidziane w Osi III 

odpowiadają na obecne potrzeby jedynie w wąskim zakresie. 

1: E-integracja grup wykluczonych cyfrowo poprzez budowę i rozwój kompetencji 

cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia. 

Beneficjenci 

Niepokojące jest adresowanie działań w ramach tego zadania wyłącznie do osób nieaktywnych 

zawodowo. Odnosimy wrażenie, że błędnie utożsamiono tutaj wykluczenie cyfrowe z wykluczeniem z 

rynku pracy. 

Wykorzystanie pojęcia nieaktywności zawodowej rodzi szereg problemów interpretacyjnych, 

ponieważ nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji aktywności zawodowej. Inna jest obecnie definicja 

PO KL, inna w Ustawie o promocji zatrudnienia2, a jeszcze inna w ustawie o KRUS3. 

W swoim obecnym kształcie zadanie znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia popularyzację 

kompetencji cyfrowych wśród wielu osób, które są aktywne zawodowo (w rozumieniu PO KL czy 

Ustawy o promocji zatrudnienia), a bez wątpienia są wykluczone cyfrowo. Jednym z lepszych 

przykładów takich grup mogą być rolnicy, a w szczególności członkowie ich rodzin, którzy pomagają w 

prowadzeniu gospodarstw rolnych – te osoby w myśl przepisów nie są nieaktywne zawodowo, a 

wszelkie badania pokazują, że to właśnie na obszarach wiejskich problem e-wykluczenia jest 

największy. 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 poz. 674 

3
 Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm., 

http://www.karta.org.pl/
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Podobne problemy pojawiają się w grupie osób niepełnosprawnych, które są zarejestrowane w 

urzędach pracy jako osoby poszukujące zatrudnienia – są to osoby aktywne zawodowo w rozumieniu 

Ustawy o promocji zatrudnienia, czyli wykluczone z interwencji POPC, a przecież to właśnie ta grupa 

ma największe możliwości wykorzystania TIK do poprawy swojej sytuacji życiowej (choćby poprzez 

zwiększenie dostępu do zawodów wykonywanych wyłącznie za pośrednictwem komputera czy pracę 

zdalną). 

Propozycja zmian 

Obecnie zadania mają być skierowane do 

osób starszych (50+) nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych (nieaktywnych 

zawodowo), rencistów oraz emerytów, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast.  

Proponujemy: 

osób starszych (50+), osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów, zamieszkałych zwłaszcza na 

terenach wiejskich i małych miast 

 

Jakość usług 

Jesteśmy przekonani o konieczności zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych, doradczych i 

promocyjnych uważamy, że należy zadbać o to, by działania w ramach tego zadania były 

wykonywane przez podmioty, które mają duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów.  

W gruncie rzeczy od jakości i zasięgu realizacji tego zadania w dużym stopniu zależy zasadność 

pozostałych inwestycji planowanych w Programie, ponieważ jest to jedyne zadanie, którego efekty 

bezpośrednio dotyczą obywateli. Bez podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców 

małych miast i wsi inwestycje w infrastrukturę sieci czy dostępność e-urzędów nie przyniosą 

pożądanych rezultatów, a wręcz mogą przynieść negatywne skutki. 

2: Działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania e-umiejętności 

oraz wykorzystania technologii cyfrowych 

Promocja i informacja, a w szczególności kampanie społeczne to dziedzina, w której ogromne 

znacznie mają nietuzinkowe, oryginalne i zaskakujące pomysły. Jesteśmy przekonani, że zlecenie 

realizacji kampanii w trybie konkursowym  będzie miało większy potencjał kreatywny niż zlecenie w 

trybie pozakonkursowym.  

Ogłoszenie otwartego konkursu w tej dziedzinie ma duże szanse przyciągnięcia najlepszych i 

najbardziej doświadczonych organizacji i firm specjalizujących się w marketingu społecznym, a 

konkurencja pomiędzy tymi podmiotami będzie katalizatorem dla twórczych, oryginalnych i 

skutecznych pomysłów na dotarcie z przekazem kampanii do odbiorców. 

 



 

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 

Propozycja zmian: 

 

Zadania usunięte z wersji 1.0 
Jak wspomniano we wstępie, z Osi I. usunięto zadania związane z popularyzacją e-kompetencji i 

walką z e-wykluczeniem, czyli Cel szczegółowy 2. Rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa i 

wspieranie e-integracji: 

 Integrowanie i rozwijanie sieci trenerów na rzecz budowania kompetencji cyfrowych  w 

oparciu o sieć „e-orlików” 

 Wypracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych na potrzeby kształcenia 

umiejętności oraz stworzenie i aktualizowanie ogólnodostępnej bazy metodologicznej 

i programowej na potrzeby budowania kompetencji cyfrowych 

Powyższe zadania i cel znajdowały się w POPC 1.0, natomiast nie mają swoich odpowiedników w 

wersji 2.0.  

Uważamy, że wyodrębnienie działań skierowanych do trenerów i opiekunów PIAP-ów (bez względu 

na to, czy nazywane będą „e-orlikami” czy Centrami Aktywności Cyfrowej) w formie osobnego 

zadania umożliwi realizację dużych, ogólnopolskich projektów, które zwiększą i wykorzystają 

potencjał kilku tysięcy istniejących w Polsce PIAP-ów jako ośrodków popularyzacji wiedzy i 

umiejętności z zakresu TIK. 

Wykluczenie wsparcia skierowanego wprost do trenerów z Programu  i kierowanie pomocy jedynie 

wprost do beneficjentów (aktualne zadanie 1 w Osi III) doprowadzi jedynie do chwilowej i 

ograniczonej poprawy poziomu e-kompetencji społeczeństwa. Natomiast kompleksowe działania 

skierowane do trenerów połączone z udostępnianiem wiedzy i szeroko rozumianych materiałów 

edukacyjnych przynoszą dużo lepsze efekty długofalowe, zapewniają trwałość rezultatu, a przy 

założeniu otwartości i dostępności materiałów tworzonych dla trenerów dają też realne szanse na 

uruchomienie efektu kuli śnieżnej i samoistnego rozpowszechniania wszelkich rezultatów projektu 

(zarówno treści i materiałów szkoleniowych, jak i modeli działania czy dobrych praktyk). 

W związku z powyższym uważamy, że zadania Integrowanie i rozwijanie sieci trenerów na rzecz 

budowania kompetencji cyfrowych  w oparciu o sieć „e-orlików” oraz Wypracowanie nowoczesnych 

materiałów dydaktycznych na potrzeby kształcenia umiejętności oraz stworzenie i aktualizowanie 

ogólnodostępnej bazy metodologicznej i programowej na potrzeby budowania kompetencji 

cyfrowych należy przywrócić bądź w oryginalnej formie, bądź w formie jednego szerokiego zadania, 

zgodnie z poniższą propozycją: 

Propozycja zmian 

Zadanie: Integrowanie, wspieranie i rozwijanie sieci trenerów na rzecz budowania kompetencji 
cyfrowych  w oparciu o sieć PIAP-ów oraz ogólnopolską bazę cyfrowych materiałów edukacyjnych 
 
Opis: Działanie dotyczy trenerów, którzy prowadzą działania popularyzujące korzystanie z 
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technologii cyfrowych m.in. dla grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Trenerami objętymi 
wsparciem będą pracownicy publicznych punktów dostępu do internetu oraz osoby zaangażowane 
w inicjatywy w obszarze integracji cyfrowej i kompetencji cyfrowych.  
Wsparcie polega m.in. na szkoleniach trenerskich, dostarczaniu materiałów edukacyjnych i 
metodycznych do wykorzystania w pracy trenerskiej oraz innych form wsparcia. Z założenia 
technicznym i lokalowym oparciem dla działalności trenerów będą publiczne punkty dostępu do 
internetu, które stworzą skoordynowaną sieć lokalnych PIAP-ów. Spełniać one będą nie tylko funkcje 
punktu dostępu do internetu, ale też rozwoju kompetencji cyfrowych, miejsc korzystania z 
cyfrowych zasobów kultury, itp. Koordynacja sieci obejmować będzie m.in. wsparcie w zakresie 
rozwoju i przepływu wiedzy, informacji i zasobów wśród jej członków oraz udostępnianie ich 
szerszemu gronu odbiorców. 
 
Po drugie, w ramach działania uruchomiony zostanie ogólnodostępny serwis internetowy, na którym 
w usystematyzowany sposób prezentowane będą m.in. standardy i wytyczne dotyczące metodyk 
nauczania, nowatorskie metody uczenia e-kompetencji (w tym e-learning) oraz gotowe materiały 
dydaktyczne i kompletne kursy. Materiały będą dostosowane do różnych poziomów i typów 
kompetencji cyfrowych oraz potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców szkoleń (w tym osób 
niepełnosprawnych) zdiagnozowanych podczas badań i szkoleń dla trenerów. Serwis zasilany będzie 
m.in. zinwentaryzowanymi materiałami dydaktycznymi dostępnymi obecnie, nowymi – 
wypracowanymi w ramach tego działania oraz zgłaszanymi i zbieranymi od sieci trenerów. 
 

Wkład dla osiągania celu szczegółowego: Dzięki kompleksowości i komplementarności z innymi 
zadaniami działanie to stworzy trwałą, rozległą i samodzielną sieć instytucji i osób działających w 
obszarze popularyzacji e-kompetencji, czyli warunki sprzyjające wzrostowi zapotrzebowania na łącza 
szerokopasmowe oraz wszelkiego rodzaju e-usługi zapewniając trwałość efektu końcowego 
projektów. 
Zasady wyboru projektów: projekty systemowe i konkursy skierowane do organizacji 
pozarządowych i instytucji działających w obszarze kompetencji cyfrowych i e-integracji 
Grupy beneficjentów: beneficjent systemowy oraz pracownicy naukowi, instytucje i organizacje 
pozarządowe prowadzące PIAP-y lub współpracujące z sieciami PIAP-ów 
Ukierunkowania terytorialne: brak (ew. wobec ograniczonych środków – ukierunkowanie 
na obszary, gdzie skala wykluczenia cyfrowego jest największa) 

 


