
Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG ZGŁASZANYCH PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

  

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

1. 
Urząd Miasta 
Radzionków 

Analiza SWOT str. 36  
tabela 7 
W Zagrożeniach proponuję 
uzupełnić  

Zaburzenia w relacjach 
społecznych spowodowane 
uzależnieniami od Internetu. 

Coraz więcej hejtu oraz 
agresji od słowno-wizualnej. 
To może źle ukształtować 
nawyki i relacje, wręcz 
wyalienowanie młode 
społeczeństwo. 

Uwaga 
uwzględniona - 
uzupełniono 
 

2. 
Urząd Miasta 
Radzionków 

Kluczowe projekty Str. 41, 
P5 e-usług 
dzieci/młodzież /nauczyciel 

Dopisać „senior” E-mieszkaniec chyba 
seniorów jest więcej  
I mają chyba większe 
potrzeby w zakresie  
e-usług. 

Uwaga 
uwzględniona - 
uzupełniono 

3. 
Urząd Miasta 
Radzionków 

System Wdrażania Str. 44 
Regionalna Polityka Zdrowia 
literówka … zapewnienia 
strawności ? 

„sprawności” Mam też uwagę o stany 
kryzysowe (lokalne 
I regionalne, chyba, że to  
w innym dokumencie ?) 
lub epidemii o zasięgu 
lokalnym .Czy tu tego punktu 
nie rozszerzyć? 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  

4. 
Urząd Miasta 
Radzionków 

Projekty str. 41,  P3  Czy to propozycja 
przekształcenia Rady 
SEKAP w nowym rozdaniu 
jest oczekiwanym 
rozwiązaniem? 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

5. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / Społeczeństwo 
informacyjne w województwie 
śląskim / Tabela 3 
Społeczeństwo informacyjne 
w regionie na tle kraju / str. 12 
/ Gospodarstwa domowe 
i mieszkańcy / Gospodarstwa 
domowe z możliwością 
dostępu do Internetu przez 

Jest: Województwo śląskie: 96,0 
Powinno być: Województwo 
śląskie: 96,0 

Wartość dla województwa 
śląskiego (96,0) jest wyższa 
niż dla Polski (77,6) 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

łącze stałe szerokopasmowe 
‘17 

6. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / Potencjał  
I potrzeby mieszkańców / 
str. 14 

Jest: Wśród uczestniczących 
w ankiecie aż 50% posiada konto 
na platformie SEKAP/EPUAP, 
a tylko 24% posiada podpis 
kwalifikowany, a 9% odpis CC 
SEKAP. Zdecydowanie więcej, 
bo 60% badanych posiada profil 
zaufany 
Powinno być: Wśród 
uczestniczących w ankiecie 
aż 50% posiada konto 
na platformie SEKAP/ePUAP, 
a tylko 24% posiada podpis 
kwalifikowany, a 9% podpis CC 
SEKAP. Zdecydowanie więcej, 
bo 60% badanych posiada profil 
zaufany 

1. Obowiązująca 
nazwa 
ogólnopolskiej 
platformy  

2. e-usług administracji 
publicznej, 
to ePUAP; 

2. literówka – powinno być 
podpis CC SEKAP a nie opis 
CC SEKAP 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

7. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / Potencjał  
I potrzeby mieszkańców / 
str. 14 

Jest: Aż 62% osób w ostatnich 
12 miesiącach korzystała 
z możliwości załatwienia sprawy 
w urzędzie wśród, których aż 70% 
załatwiało sprawy związane 
z deklaracjami podatkowymi 
oraz 43% ze świadczeniami 
i zasiłkami. 
Powinno być: Aż 62% osób 
w ostatnich 12 miesiącach 
korzystała z możliwości 
załatwienia sprawy w urzędzie, 
wśród których aż 70% załatwiało 
sprawy związane z deklaracjami 
podatkowymi oraz 43% 
ze świadczeniami i zasiłkami. 

Błąd gramatyczny – błędnie 
postawiony przecinek 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

8. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / ICT  
w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego / 
str. 16 

Jest: Realizują to w głównej mierz 
poprzez szkolenia 
oraz unowocześnianie 
i zwiększanie użyteczności 
tych narzędzi. 
Powinno być: Realizują to 
w głównej mierze poprzez 
szkolenia oraz unowocześnianie 
i zwiększanie użyteczności tych 
narzędzi. 

literówka – powinno być 
„w głównej mierze” a nie  
„w głównej mierz” 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

9. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / ICT  
w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego / 
str. 17 

Jest: promowanie korzystania 
z Internetu wśród osób 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym (np. w wieku 50) (48%) 
Powinno być: promowanie 
korzystania z Internetu wśród 
osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym (np. w wieku 50+) 
(48%) 

Dotyczy osób w wieku  
od 50 lat wzwyż, a nie osób 
w wieku 50 lat 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

10. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / ICT  
w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego / 
str. 17 

Jest: Niestety w przypadku, 
aż 55% badanych samorządów 
nie wspierają one publicznych 
punktów dostępu do Internetu 
(z wyłączeniem hotspotów) 
Powinno być: Niestety, aż 55% 
badanych samorządów 
nie wspiera publicznych punktów 
dostępu do Internetu 
(z wyłączeniem hotspotów) 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

11. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / ICT  
w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego / 
str. 18 

Jest: Do głównych przyczyn 
korzystania z tradycyjnego 
systemu wskazano brak 
racjonalności wdrożenia 
systemu, nie wszystkie sprawy 
można zelektronizować, 
w urzędzie jest niewielka liczba 

W obecnym zapisie  
nie wiadomo o jakim 
systemie mowa Uwaga 

uwzględniona - 
skorygowano 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
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(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

pism itp. oraz obawy przed 
zmianą wprowadzającą 
zaawansowane rozwiązania 
informatyczne i że nie jest to 
sprawa priorytetowa dla 
kierownictwa urzędu. 
Powinno być: Do głównych 
przyczyn korzystania z 
tradycyjnego systemu 
zarządzania dokumentacją 
wskazano ... 

12. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / ICT  
w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego / 
str. 19 

Jest: Jednocześnie jednostki te 
(85%) prowadzą działania 
zachęcające obywateli 
I przedsiębiorców do możliwości 
korzystania z usług administracji 
publicznej przez Internet oraz 
zachęca do korzystania z tej 
formy załatwiania spraw 
urzędowych.  
Powinno być: Jednocześnie 
jednostki te (85%) prowadzą 
działania zachęcające obywateli 
i przedsiębiorców do możliwości 
korzystania z usług administracji 
publicznej przez Internet 
oraz zachęcają do korzystania 
z tej formy załatwiania spraw 
urzędowych. 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

13. 
Urząd Miasta 
Katowice 

DIAGNOZA / Potencjał  
i potrzeby organizacji 
i przedsiębiorstw 
województwa śląskiego 
w obszarze ICT  
/ str. 22 

Jest: płynność działania, czas 
ładowania treści 
Powinno być: niedostateczna 
płynność działania, czas 
ładowania treści 

Lista dotyczy barier,  
a płynność działania nie jest 
barierą, ale jej brak 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

14. 
Urząd Miasta 
Katowice 

UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE / str. 26 

Jest: bardziej przyjazna 
dla środowiska bez emisyjna 
Europa wdrażająca porozumienie 
paryskie 
i inwestująca w transformację 
sektora energetycznego, 
w odnawialne źródła energii 
oraz w walkę ze zmianami klimatu 
Powinno być: bardziej przyjazna 
dla środowiska bez emisyjna 
Europa ... 

Błąd ortograficzny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

15. 
Urząd Miasta 
Katowice 

UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE / str. 32 

Jest: wsparcie przedsiębiorstw 
w procesach wytwarzania 
i komercjalizacji innowacji 
w obszarze AI, poprzez 
zamówienia, programy badawcze, 
programy akceleracyjne, również 
poprzez dyplomację 
technologiczną, tak aby, 
aby w Polsce stopniowo do roku 
2025 mogło powstać ponad 700 
firm budujących AI. 
Powinno być: wsparcie 
przedsiębiorstw w procesach 
wytwarzania i komercjalizacji 
innowacji w obszarze AI poprzez 
zamówienia, programy badawcze, 
programy akceleracyjne, również 
poprzez dyplomację 
technologiczną tak, aby w Polsce 
stopniowo do roku 2025 mogło 
powstać ponad 700 firm 
budujących AI 

Błąd gramatyczny, 
powtórzenie wyrazu „aby” 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

16. 
Urząd Miasta 
Katowice 

UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE / str. 32 

Jest: Strategia 
Cyberbezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Błąd gramatyczny Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Imię i nazwisko/ 
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

na lata 2019-2024 to dokument, 
określający strategiczne cele 
oraz odpowiednie środki 
polityczne i regulacyjne, 
które należy zrealizować 
aby systemy informacyjne … 
Powinno być: Strategia 
Cyberbezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej  
na lata 2019-2024 to dokument 
określający strategiczne cele 
oraz odpowiednie środki 
polityczne i regulacyjne, które 
należy zrealizować, aby systemy 
informacyjne … 

17. 
Urząd Miasta 
Katowice 

UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE / str. 33 

Jest: cel szczegółowy 4 
budowanie świadomości 
i kompetencji społecznych 
w zakresie 
cyberbezpieczeństwa odnosi się 
do zwiększania kompetencji kadry 
podmiotów istotnych 
dla cyberbezpieczeństwa 
rzeczypospolitej polskiej, … 
Powinno być: cel szczegółowy 4 
budowanie świadomości 
i kompetencji społecznych 
w zakresie cyberbezpieczeństwa 
odnosi się do zwiększania 
kompetencji kadry podmiotów 
istotnych 
dla cyberbezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej, … 

Błąd ortograficzny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

18. 
Urząd Miasta 
Katowice 

UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE / str. 33 

Jest: cel szczegółowy 5 - 
zbudowanie silnej pozycji 
międzynarodowej rzeczypospolitej 

Błąd ortograficzny Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

polskiej … 
Powinno być: cel szczegółowy 5 - 
zbudowanie silnej pozycji 
międzynarodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej … 

19. 
Urząd Miasta 
Katowice 

ANALIZA SWOT / Tabela 6 
Analiza SWOT czynniki 
wewnętrzne / str. 35 / sektor 
rządowy 

Jest: Możliwość wykorzystania 
z istniejących platform 
Powinno być: Możliwość 
wykorzystania istniejących 
Platform 
lub: Możliwość korzystania 
z istniejących platform 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

20. 
Urząd Miasta 
Katowice 

CEL OPERACYJNE / str. 40 / 
Rysunek 24 Cele operacyjne  
i działania w ramach 
priorytetu „Kompetencje 
cyfrowe” w Regionalnej 
polityce rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego  
/ Działanie 3.2. 

Jest: Rozwijanie bazy technicznej 
wykorzystywanej 
w technologiach informacyjno-
komunikacyjnych 
w edukacji 
Powinno być: Rozwijanie bazy 
technicznej wykorzystywanej 
przez technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
w edukacji 

Baza techniczna nie może 
być wykorzystywana w ICT - 
to ICT wykorzystują 
dostępną bazę techniczną Uwaga 

uwzględniona - 
skorygowano  
 

21. 
Urząd Miasta 
Katowice 

CEL OPERACYJNE / str. 40 / 
Rysunek 25 Cele operacyjne 
i działania w ramach 
priorytetu „Branża IT filarem 
gospodarki regionu” 
w Regionalnej 
polityce rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego  
/ Działanie 5.1. 

Jest: Zbieranie danych 
Publicznych 
Powinno być: Pozyskiwanie 
i agregacja istniejących danych 
publicznych 

Dane zbierane są przez 
administrację publiczną 
i otwierane do użytku 
zewnętrznego, a firmy IT 
umożliwiają dostęp do nich 
dla użytkowników 
zewnętrznych 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano na: 
Zbieranie, poprawa 
jakości, aktualizacja, 
standaryzacja 
i harmonizacja 
danych publicznych 

22. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty 

W wymienionych kluczowych 
projektach brak jest projektów 
dla celu C1 z zakresu działania 
1.3 – Infrastruktura techniczna 

Proponuję dodać projekt 
modernizacji platformy 
SEKAP 

Uwaga 
nieuwzględniona – 
Projekt P1 
Zintegrowana 
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uwag 

rozwijająca e-usługi w regionie Regionalna 
Platforma 
Świadczenia  
E-usług wpisuje się 
w cel C1 z zakresu 
działania 1.3 (cel 
i działanie 
wspierające) – 
tabela 8 

23. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 41 / 
E-mieszkaniec – edukacja 
mieszkańców z zakresu 
e-usług 

Z zaproponowanego działania 
proponuję wykreślenie z grupy 
docelowej dzieci 

Dzieci nie posiadają podpisu 
elektronicznego 
niezbędnego do realizacji  
e-usług 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

24. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 41 / 
E-mieszkaniec – edukacja 
mieszkańców z zakresu 
e-usług 

Proponuję dodać działanie:  
Warsztaty dla organizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym takich jak związki 
emerytów i rencistów 

W starzejącym się 
społeczeństwie osoby 
będące emerytami 
lub rencistami stają się 
grupą docelową, do której 
w inny sposób trudno 
dotrzeć  

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

25. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 42 / 
Śląska Platforma 
E-learningowa 

Jest: wsparcie infrastrukturalne 
dla szkół i poniesienie 
kompetencji z zakresu 
wykorzystania nowego sprzętu 
i oprogramowania 
Powinno być: wsparcie 
infrastrukturalne dla szkół 
i podniesienie kompetencji 
z zakresu wykorzystania nowego 
sprzętu i oprogramowania 

Literówka zamiast 
„poniesienie” powinno być 
„podniesienie” 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

26. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 42 / 
E-laboratorium – partnerski 
program edukacyjny uczelni 
i szkół ponadpodstawowych 

Jest: zajęcia na uczelniach 
realizowane online w kontakcie 
z uczniami wybranych szkół 
ponadpodstawowych, 
koordynacja programów, wsparcie 

1. Jak rozumiem zajęcia 
mają być organizowane 
przez uczelnie dla uczniów, 
a  nie w kontakcie 
z uczniami 

Uwaga częściowo 
uwzględniona – 
usunięto 
ograniczenie 
do jednego 
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kompetencyjne i infrastrukturalne 
(w tym szkoły i uczelnie 
subregionu północnego) 
Powinno być: zajęcia 
na uczelniach realizowane online 
dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, 
koordynacja programów, wsparcie 
kompetencyjne i infrastrukturalne. 

2. Kto miałby wybierać 
szkoły do tego projektu?  
To powinno być na równych 
zasadach zgłoszeń 
do projektu. 
3. Dlaczego ograniczenie 
do  subregionu północnego? 

subregionu, 
pozostałe pytania są 
na tym etapie zbyt 
szczegółowe, 
kwestie te zostaną 
dookreślone 
na etapie koncepcji 
szczegółowej 
projektu. 

27. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 42 / 
Regionalna Platforma 
Otwartych Danych 
Publicznych 

Jest: regionalna chmura danych 
(przestrzennych, zdrowotnych, 
środowiskowych, transportowych, 
edukacyjnych) SCSI jako hub 
zbierający automatycznie dane 
publiczne i udostępniający je 
w postaci tematycznych aplikacji 
Powinno być: regionalna chmura 
danych (przestrzennych, 
zdrowotnych, środowiskowych, 
transportowych, edukacyjnych) 

SCSI jest w trakcie 
rozwiązywania 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

28. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 43 / 
E-biblioteka – digitalizacja 
i cyfrowe udostępnianie 
zasobów bibliotecznych 
regionu 

Jest: pilotaż - biblioteki 
subregionu północnego, 
Biblioteka Śląska 
Powinno być: Biblioteka Śląska, 
biblioteki województwa śląskiego 

Dlaczego ograniczenie 
do subregionu północnego? 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

29. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 43 / 
System grantów dla biznesu 
w zakresie tworzenia 
rozwiązań cyfrowych 
usprawniających działanie 
administracji 

Jest: działanie 6.2 i 6.1 
Powinno być: działanie 6.1 

Działanie 6.2 jest 
nastawione na wspieranie  
sektorów poza administracją Uwaga 

uwzględniona - 
skorygowano 

30. 
Urząd Miasta 
Katowice 

PROJEKTY / Tabela 8 
Kluczowe projekty / str. 43 / 
Kampania promująca 

Jest: działanie 6.2 i 6.1 
Powinno być: działanie 6.2 

Działanie 6.1. jest 
nastawione na wdrażanie 
innowacji i komercjalizację 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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uwag 

województwo śląskie jako 
polskie centrum kreatywności 
i nowych technologii 

prac R&D, a nie na e-sport 

31. 
Urząd Miasta 
Katowice 

RAMY I INSTRUMENTY 
FINANSOWE / str. 46 

Należy uzupełnić źródła 
finansowania o środki z Budżetu 
Państwa 

W kolejnych akapitach 
zapisano „należy również 
wskazać na możliwości 
uzyskania wsparcia 
w ramach programów 
oraz projektów 
realizowanych 
przez Ministerstwo 
Cyfryzacji RP” 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

32. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
str. 47 

Jest: Dla zapewnienia 
efektywności wdrożenia 
Regionalnej Polityki Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 
wymaga jest prowadzenie 
ciągłego monitorowania 
oraz przeprowadzenie okresowej 
ewaluacji. 
Powinno być: Dla zapewnienia 
efektywności wdrożenia 
Regionalnej Polityki Rozwoju 
Społeczeństwa 
Informacyjnego wymagane 
jest prowadzenie ciągłego 
monitorowania 
oraz przeprowadzenie okresowej 
ewaluacji. 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

33. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
str. 47 

Jest: Zakłada się również, 
że co najmniej raz w kadencji 
Samorządu przeprowadzenie 
ewaluacji mid-term, która pozwoli 
na … 
Powinno być: Zakłada się również 
przeprowadzenie co najmniej raz 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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uwag 

w kadencji Samorządu ewaluacji 
mid-term, która pozwoli na … 

34. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
Tabela 9 Ramowe wskaźniki 
monitorowania i ewaluacji /  
str. 48 / Gospodarstwa 
domowe i mieszkańcy 

Usunąć wskaźniki Odsetek 
gospodarstw domowych 
wyposażonych w komputer 
i Odsetek osób regularnie 
korzystających z komputera 
i w ich miejsce wprowadzić 
wskaźnik Odsetek gospodarstw 
domowych posiadających 
urządzenia dostępu do Internetu. 

W dobie coraz częściej 
wykorzystywanych zamiast 
komputera urządzeń 
mobilnych (tablet, smartfony) 
i telewizorów inteligentnych 
zamiast komputera, 
wskaźniki ilości posiadanych 
komputerów nie mają 
żadnego znaczenia. 

Uwaga 
nieuwzględniona -  
wskaźnik oparto na 
istniejących 
badaniach 
Zmiana 
powodowałby 
konieczność 
przeprowadzenia 
odrębnych badań. 

35. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
Tabela 9 Ramowe wskaźniki 
monitorowania i ewaluacji /  
str. 48 / Gospodarstwa 
domowe i mieszkańcy 

Wskaźnik Odsetek gospodarstw 
domowych posiadających dostęp 
do Internetu w domu zamienić 
na Odsetek gospodarstw 
domowych 
posiadających łącze stałe 
do Internetu w domu. 

Wskaźnik 
w zaproponowanym 
brzmieniu nie jest ostry 
(chyba, że o to chodziło), 
bo jak np. liczyć 
gospodarstwa domowe 
posiadające smartfony 
z dostępem do Internetu?  
Ma dostęp w domu?  
Tak, bo ma go wszędzie. 

Uwaga 
nieuwzględniona -  
wskaźnik oparto 
na istniejących 
badaniach 
Zmiana 
powodowałby 
konieczność 
przeprowadzenia 
odrębnych badań.  

36. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
str. 48 

Jest:  
Powyższy zbiór wskaźników 
ma charakter kierunkowy 
i generalny, a osiągnięcie 
zakładanej wartość docelowej … 
Powinno być:  
Powyższy zbiór wskaźników 
ma charakter kierunkowy 
i generalny, a osiągnięcie 
zakładanej wartości docelowej … 

Błąd gramatyczny 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

37. 
Urząd Miasta 
Katowice 

SYSTEM MONITORINGU / 
str. 48 

Jest: Ostateczny zakres 
wskaźników monitorowania oraz 
ewaluacji określony zostanie 

Błąd gramatyczny Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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uwag 

każdorazowo w odpowiedni 
raporcie w oparciu … 
Powinno być: Ostateczny zakres 
wskaźników monitorowania 
oraz ewaluacji określony zostanie 
każdorazowo w odpowiednim 
raporcie w oparciu … 

38. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Diagnoza (strona 9) Rysunek 3 Jednostki badawcze 
ogółem i na 100 tys. ludności 
wg województw w 2016 r. 

Rysunek na stronie 9 nie jest 
odpowiednio oznaczony 
powinien mieć numer „3”. 
Tym samym, należy 
dostosować pozostałą 
numeracje rysunków 
i uaktualnić spis rysunków. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

39. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Diagnoza (strona 20) Usunąć powtórzenie 
„standaryzacja usług”. 

Rysunek 12 Kluczowe 
oczekiwania samorządów 
lokalnych w przyszłej 
polityce rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego zawiera 
powtórzenie: "standaryzacja 
usług". 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

40. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Diagnoza (strona 25) Poprawić czcionkę w  tytule 
rysunku 19 Jakość, łatwość 
korzystania oraz aktualność 
danych. 

Konieczność ujednolicenia 
dokumentu, stąd potrzeba 
dostosowania czcionki 
w tytule rysunku 19 
do pozostałych. 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

41. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Cel generalny (strona 38) Zależności te przedstawia 
Rysunek 22. 

W tekście jest nieprawidłowe 
powiązanie z rysunkiem, 
zamiast numeru „9” powinien 
być: „22”. 

Uwaga 
uwzględniona 
skorygowano 

42. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Cele operacyjne (strona 39) Treści celów operacyjnych 
i działań w ramach 
poszczególnych priorytetów 
rozwojowych prezentują kolejno 
Rysunki 23, 24 i 25. 

W tekście jest nieprawidłowe 
powiązanie z rysunkiem, 
zamiast numerów  „10, 11 
i 12” powinny być: „23, 24 
i 25.” 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 
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43. 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

Spis treści Uaktualnić spis treści. Zachowanie poprawności 
odniesień tytułów rozdziałów 
do stron w dokumencie. 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

44. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 15,17,18 itd. Stosowanie kilku odcieni jednego 
koloru powoduje nieczytelność 
przedstawionych rysunków 

Poprawa czytelności 
przestawionych danych 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

45. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Rysunek 12 Kluczowe 
oczekiwania samorządów 
lokalnych w przyszłej polityce 
rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, str. 20 

Proponuje się usunąć 
powtórzenie „standaryzacja usług” 

powtórzenie 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

46. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 8, tabela 2 
Brak treści przypisów do wartości 
oznaczonych „*” 

 Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

47. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 9, akapit 2 
Powielony akapit, proszę usunąć Błąd językowy Uwaga 

uwzględniona -  
skorygowano 

48. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 13, akapit 1 
„e- podstawowe” – proszę usnąć 
przypadkowe znaki „e-” 

Błąd językowy Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

49. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 14, akapit 1  
„Odpis CC Sekap” proszę 
zamienić na Podpis CC Sekap  

Błąd językowy Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

50. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 20, rysunek 12 
„Standaryzacja usług” 
zdublowana na rysunku – proszę 
usunąć powielenie 

Nieuzasadnione powielenie 
informacji na rysunku. 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

51. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 26, 2 akapit, 2 podpunkt 
proszę o poprawę „bez emisyjna 
Europa” na „bezemisyjna Europa” 

Pisownia łączna jest 
powszechnie stosowana 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 
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52. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 28, akapit 1 
„Nastąpiła w związku reformami” 
– powinno być nastąpiła 
w związku z reformami  

Błąd językowy Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

53. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 34 
Prognozy i trendy powinny 
dotyczyć zmian w sferze 
Społeczeństwa Informacyjnego, 
a nie tylko ICT. 

Polityka dotyczy 
społeczeństwa 
informacyjnego, a nie tylko 
sfery ICT. Brak 
uwzględniania choćby tak 
istotnych problemów jak 
fakenews, wiarygodność 
informacji, bezpieczeństwo, 
umiejętność wykorzystania 
informacji przez 
społeczeństwo.  

Uwaga 

uwzględniona -  

dodano  

• fakenewsy, 

obniżenie 

wiarygodności 

informacji, 

• potrzeba poprawy 

bezpieczeństwa, 

• rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystania 

informacji przez 

społeczeństwo. 

 

54. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 34, rysunek 21 
„wzrost znaczenia 
kompletacji cyfrowych 
w edukacji oraz życiu 
zawodowym” – czy nie powinno 
być „kompetencji”? 

Uwaga na podstawie 
pozostałych treści zawartych 
w dokumencie 

Uwaga 
uwzględniona -  
skorygowano 

55. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 34, rysunek 21 
Wzrost mobilności ludzi – pojęcie 
wymaga doprecyzowania 
lub usunięcia. 
Ponadto powinno być „wzrost 
mobilności ludzi” zamiast 
„wzrostem mobilności ludzi 

Trudno zgodzić się 
z założeniem, że rozwój ICT 
jest związany ze wzrostem 
mobilności ludzi. Rozwój 
tych technologii sprawia 
raczej, iż ludzie nie muszą 
się przemieszczać – stają 
się zatem mniej mobilni 
fizycznie. 

Uwaga 

uwzględniona -  

zmieniono na 

osłabienie relacji 

społecznych. 
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56. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 40 rysunek 24 
Działanie 3.1 wydaje się być 
nieaktualne. Proponuję rozważyć 
inne działanie. 

W związku z epidemią 
wszystkie szkoły zostały już 
zmuszone do wdrożenia  
i upowszechnienia ICT 
w edukacji, problem 
nie wydaje się być 
powszechność 
a umiejętności 
wykorzystania. 

Uwaga 
nieuwzględniona -  
nie można uznać, 
że obecnie 
działające 
rozwiązania 
(wdrożone ad hoc, 
tymczasowo  
z powodu pandemii 
COVID-19) są 
kompleksowe, 
powszechne  
i efektywne  
oraz że nie 
występują już 
potrzeby w tym 
zakresie. 

57. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 43, projekt P14 
Proponuję rozważyć rozszerzenie 
zakresu przewidzianych działań, 
bądź dodanie projektu, który 
promowałby woj. śląskie jako 
centrum kreatywności i nowych 
technologii nie tylko w zakresie 
sportów elektronicznych 

Ujęcie w promocji jedynie 
działań z zakresu sportów 
elektronicznych to za mało, 
żeby zbudować wizerunek 
województwa śląskiego jako 
polskiego centrum 
kreatywności i nowych 
technologii. 

Uwaga 
uwzględniona 
częściowo – 
zmodyfikowano tytuł 
projektu 
(dostosowując go 
do proponowanej 
zawartości). 
W tabeli 8 zapisano 
jedynie propozycje 
projektów 
do realizacji, co nie 
powoduje 
ograniczenia 
w podjęciu innych 
działań w toku 
wdrażania niniejszej 
polityki.  
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58. 
Urząd Miejski  
w Gliwicach 

str. 43 
Proponuję dodać projekt: „System 
grantów dla gmin w zakresie 
otwierania danych publicznych 
(zarówno w kwestii programowej 
– polityk/strategii otwierania 
gminnych danych, jak i w kwestii 
technologicznej/technicznej)”. 

Uwaga wynika wprost 
ze zidentyfikowanego 
na stronie 10 akapit 3 
niepokojącego zjawiska 
braku takich polityk i strategii 
na poziomie JST 
oraz zakładanych wzrostów 
wskaźników w JST 
posiadających odpowiednią 
politykę, aplikacje itp., 
o których mowa w tabeli 9 
na str. 47. 

Uwaga 
nieuwzględniona –  
W tabeli 8 zapisano 
jedynie propozycje 
projektów 
do realizacji, co nie 
powoduje 
ograniczenia 
w podjęciu innych 
działań w toku 
wdrażania niniejszej 
polityki.  

59. 
Śląski Uniwersytet 
Medyczny 

str. 41 „Regionalne Centrum 
Cyberbezpieczeństwa”  
Zaleca się, aby autorzy projektu 
przewidzieli możliwość 
współpracy takiego centrum  
z jednostkami administracji 
wykraczającymi poza sferę 
jednostek JST, w tym integrację 
usług, powołanie lokalnego CERT 
oraz możliwość uruchomienia 
dofinansowań  
w tym zakresie dla jednostek 
finansów publicznych. 

 Uwaga 
uwzględniona 
częściowo – 
dopisano. 
W tabeli 8 zapisano 
jedynie propozycje 
projektów do 
realizacji, co nie 
powoduje 
ograniczenia 
w podjęciu innych 
działań w toku 
wdrażania niniejszej 
polityki lub też 
rozszerzania 
zakresu 
zaproponowanych 
projektów. 

60. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 

str. 40, rys. 25, Cel C.5;  
 
 
 
 
 

Wykreślić słowo „Otwarte”  
w różnej odmianie, zmienić zapis 
na: 
Cyfrowe dane publiczne 
użyteczne dla nauki, biznesu, 
administracji i mieszkańców  

Dostęp do danych 
publicznych m.in. Ewidencji 
gruntów i budynków 
regulowany jest ustawowo 
i nie wszystkie dane 
publiczne mają status 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  
do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 
zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

 
 
str.42 tab.8 pkt P11 

w regionie 
 
Regionalna Platforma Danych 
Publicznych 

„otwartych”, co może 
zawężać zakres danych. 

61. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  

str. 40, rys. 25, działanie 5.1 Rozszerzenie zapisu  
na następujący:  
Zbieranie, poprawa jakości, 
aktualizacja, standaryzacja 
i harmonizacja danych 
publicznych. 

Z analizy SWOT na stronie 
35 wynika, że jednymi  
z utrudnień we wdrażaniu 
polityki SI są: "deficyty 
danych na poziomie 
lokalnym oraz niska precyzja 
danych". Tym samym 
poprawa jakości danych  
i standaryzacja danych - 
jako podstawowe kryteria ich 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 
zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

dalszego efektywnego 
wykorzystania powinny być 
priorytetem wpisanym  
w zakres działania. Poprawa 
jakości danych jest 
szczególnie ważna w 
woj. śląskim na terenach 
górniczych i pogórniczych, 
gdzie jakość i wiarygodność 
danych jest niska. 

62. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  
do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 

str. 42, tab. 8 pkt P11 
Regionalna Platforma Danych 
Publicznych 

Rozszerzenie charakterystyki 
projektu  
o następujący zapis: 

 poprawa jakości i standaryzacja 
danych przestrzennych 
stanowiących podstawę usług 
publicznych, w tym aktualizacja 
danych geodezyjnych 
i kartograficznych w oparciu 
o wykonanie pomiarów 
terenowych 

Tylko aktualne, wiarygodne  
i jednolite dane spełniające 
standardy jakościowe 
przewidziane przepisami 
prawa mogą być efektywnie 
i bezpiecznie 
wykorzystywane. Dane 
przestrzenne oraz dane  
o nieruchomościach 
zgromadzone w rejestrach 
publicznych, w tym dane 
geodezyjne i kartograficzne 
stanowią podstawowe źródło 
danych przestrzennych  

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 
zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

dla wszelkich e-usług 
wykorzystujących informację 
przestrzenną. Zakres 
wykorzystania tych danych 
jest kluczowy i ciągle się 
powiększa. Dane te mogą 
być skutecznie 
wykorzystane w obszarze 
planowania przestrzennego, 
ochrony środowiska  
i przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatu, zarządzania 
przestrzenią itp. 
Na obszarach górniczych  
i pogórniczych (zagrożonych 
szkodami górniczymi) 
szczególnego znaczenia 
nabiera zapewnienie 
aktualności i wiarygodności 
danych geodezyjnych  
i kartograficznych  
m.in. w oparciu o pomiary 
terenowe. 

63. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  
do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 

str. 42, tab. 8 pkt P11 
Regionalna Platforma Danych 
Publicznych 

Rozszerzenie charakterystyki 
projektu o następujący zapis 

  tworzenie interaktywnych 
narzędzi umożliwiających 
weryfikację i uzupełnianie 
danych publicznych 
oraz zgłaszanie zmian 
dot. funkcjonalności e-usług  

Zgodnie z analizą SWOT 
tab. 6 str. 35, społeczności 
lokale i mieszkańcy, 
czyli potencjalnie 
najliczniejsza grupa 
interesariuszy posiada 
najlepszą znajomość swoich 
potrzeb. Jednocześnie 
wzrasta ich świadomość  
i kompetencje cyfrowe. 
Stworzenie mechanizmów 
pozwalających na aktywny 
wpływ użytkowników 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Województwa 
Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 
zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

na dane i usługi daje 
ogromny potencjał nie tylko 
w tworzeniu nowych e-usług, 
które lepiej będą zaspokajać 
potrzeby, ale także otwiera 
możliwości bieżącej 
weryfikacji i aktualizacji 
danych. Zaangażowanie 
społeczności w budowanie 
treści e-usług i danych może 
przyczynić się do budowania 
postaw obywatelskich 
i wpisuje się w koncepcję 
zasad Planu działania UE 
na rzecz administracji 
elektronicznej (…) opisanych 
na str. 28. 

64. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  
do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 

PROJEKTY- P11 Regionalna 
Platforma Danych 
Publicznych – str. 42 i 43 
(zmiana na str. 43) 

W miejsce: 

 smart województwa – łączenie, 
harmonizacja i standaryzacja 
danych dla obywateli, firm, itp. 

Wpisać: 

 smart województwa – łączenie, 
harmonizacja i standaryzacja 
danych dla obywateli, 
administracji, firm, itp. 
ze szczególnym 
uwzględnieniem referencyjnych 
danych przestrzennych. 

 

Zmiana ma na celu 
podkreślenie, jak istotną rolę 
w budowaniu nowoczesnej 
gospodarki regionu odgrywa 
szeroki dostęp do danych 
referencyjnych, takich jak 
np.: dane geodezyjne, 
miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego, itp. Z tego 
punktu widzenia, niezmiernie 
istotna jest możliwość 
kierowania środków unijnych 
na podniesienie jakości, 
standaryzacji i harmonizacji 
danych, w tym również 
poprawę jakości danych 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

m.in. w oparciu o wykonanie 
pomiarów terenowych. 
Wszystkie te działania 
podejmowane są z myślą 
o dostarczaniu obywatelom, 
administracji, firmom 
jak najszerszego zakresu 
wysokiej jakości danych. 

65. 

Zespół roboczy  
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej 2021-2027 
w składzie 
określonym  
w załączniku  
do uchwały  
nr 685/113/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 
Śląskiego z dnia  
24 marca 2020 r.  
w sprawie 
zmiany uchwały  
nr 101/97/VI/2020 
Zarządu 
Województwa 

Rozdział PROJEKTY, str. 43 
Tabela nr 8 propozycja 
nowego projektu nr P16 
Cel operacyjny C5, 
Działanie 5.1, 5.2. 

Nazwa projektu: 
„Regionalna Infrastruktura 
Informacji Przestrzennej 
Województwa Śląskiego” 
Charakterystyka: 
Przekształcenie Otwartego 
Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej (ORSIP) 
w Regionalną Infrastrukturę 
Informacji Przestrzennej 
Województwa Śląskiego poprzez: 

 inwentaryzację danych, w tym 
danych referencyjnych i danych 
otwartych, 

 tworzenie aplikacji webGIS 
i mobileGIS wspierających 
działania administracji 
publicznej i biznesu 
oraz wynikających z potrzeb 
społecznych, 

 udostępnienie nowych usług 

Województwo Śląskie 
posiada System/Platformę 
pod nazwą Otwarty 
Regionalny System 
Informacji Przestrzennej 
(ORSIP) pełniący rolę 
geoportalu regionalnego.  
To miejsce publikowania 
m.in. danych o terenach 
poprzemysłowych  
i zdegradowanych, danych 
pozyskanych w ramach 
projektu BIOGEO SILESIA, 
danych o środowisku 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym, danych 
pochodzących 
z państwowego zasobu 
geodezyjnego  
i kartograficznego, danych 
dotyczących 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Śląskiego z dnia  
22 stycznia 2020 r.  
w sprawie powołania 
Zespołu roboczego 
ds. realizacji zadań  
z zakresu geodezji  
i kartografii  
ze środków unijnych 
w perspektywie 
finansowej  
2021-2027 

danych sieciowych 
oraz umożliwienie pobierania 
danych otwartych, 

 zapewnienie infrastruktury 
dostępu dla strategicznych 
z punktu widzenia województwa 
danych wraz z możliwością 
ich aktualizacji, 

 cyfryzacja szeroko pojętych 
danych przestrzennych oraz 
ich zasilenie do systemu. 

bezpieczeństwa publicznego 
czy map historycznych. 
Wraz ze zmianami 
technologicznymi 
i rosnącymi oczekiwaniami 
użytkowników systemu, 
co do zakresu 
udostępnianych danych 
i rozwiązań informatycznych, 
system ten wymaga 
przekształcenia. 
Oczekiwaniem 
użytkowników jest, 
aby dostęp do danych 
odbywał się w sposób 
możliwie jak najbardziej 
uproszczony, wręcz 
intuicyjnie, z zapewnieniem 
odpowiedniej jakości, 
aktualności i wiarygodności 
danych. 
Platforma IIP pozwalałaby 
użytkownikom m.in. 
na korzystanie z pełnego 
zakresu danych 
zgromadzonych 
w poszczególnych 
modułach, na tworzenie 
dedykowanych 
bazodanowych kompozycji 
mapowych, na dostęp 
do „otwartych danych” 
z możliwością ich pobrania. 

66. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 4, 1 akapit „Głównymi elementami systemu 
osadniczego województwa 
śląskiego są Metropolia 

Należy stosować oficjalną 
nazwę „Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia” 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Górnośląska- 
Zagłębiowska i Aglomeracje …” 

67. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 7., tabela 1.  Tabela 1 Lista klastrów ICT 
w województwie śląskim  
(stan na październik 2015). 

Należałoby umieścić 
aktualniejsze dane 
niż z 2015 r.  

Uwaga 
nieuwzględniona - 
brak nowszych 
danych 

68. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str.8, tabela 2 Studenci i 
absolwenci wg wybranych 
kierunków nauczania w 
województwie śląskim i w 
Polsce w 2017 roku (%). 

W tabeli wpisano wartości 
oznaczone gwiazdką, natomiast 
gwiazdka nie jest wytłumaczona. 
Należy umieścić wyjaśnienie, 
co oznaczają wartości oznaczone 
gwiazdką. 

 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  

69. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 11-12, tabela 3 W tabeli zastosowano dopiski ’17 
przy niektórych wierszach, np. 
Przedsiębiorstwa prowadzące 
analizy Big Data ‘17 

Należy wyjaśnić / 
doprecyzować w pierwszej 
kolejności w za jaki okres 
przedstawione są dane 
w tabeli i wyjaśnić co znaczy 
dopisek ’17. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano w tytule 
w 2018 lub 2017 
roku (’17) 

70. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 14, rys. 4  Należy poprawić tytuł Rysunku 
„Rysunek 4 Znajomość zagadnie 
związanych z e- usługami” 

 Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

71. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 13, przypis 3 Należy doprecyzować, kiedy 
odbyło się badanie 

 Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
dodano w przypisie. 

72. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 14 
Aż 62% osób w ostatnich 12 
miesiącach korzystała 
z możliwości załatwienia 
sprawy w urzędzie 
wśród, których aż 70% 
załatwiało sprawy związane 
z deklaracjami podatkowymi 
oraz 43% 
ze świadczeniami i zasiłkami. 

Należy doprecyzować czas 
„ostatnich 12 miesięcy” 

Brak możliwości 
precyzyjnego odniesienia się 
do przedstawionych danych. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano w przypisie 
moment realizacji 
ankiet. 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

73. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 15 – wykresy kołowe Przy wykresach legenda jest 
nie czytelna. Trudne 
do rozróżnienia są kolory 
oznaczeń poszczególnych 
kategorii. 

 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

74. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 16, przypis 4 Należy doprecyzować jaki % 
samorządów lokalnych udzielił 
odpowiedzi oprócz podania 
wartości 91 JST. 

 
Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

75. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 20 Brak informacji nt. liczby 
przedsiębiorstw i organizacji  
z którymi przeprowadzono 
wywiady 

 
Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

76. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 20, rys. 12 Uwaga techniczna: W rysunku 
dwa razy pojawia się pozycja 
„standaryzacja usług”  

 Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

77. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 24, rys. 16 Uwaga techniczna: Nieczytelny 
opis rysunku (legenda); jest 
napisane 9; 64% oraz 9; 34% - 
brak info co oznaczają te procenty 

 
Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

78. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 35-36 – tabela 6, analiza 
SWOT 

Należy doprecyzować zapisy 
w analizie SWOT, które nie 
wskazują, dlaczego dany czynnik 
jest siłą, słabością, szansą,  
lub zagrożeniem lub są 
nieprecyzyjne, wieloznaczne. 
Np. zaangażowanie, znajomość 
potrzeb, elastyczność, bierność, 
potencjał podmiotowy. 

Wiele spośród wskazanych 
elementów w analizie 
nie określa jasno, dlaczego 
dany czynnik został wzięty 
pod uwagę w analizie, 
np. elastyczność (kogo? W 
jakim sensie? Czy chodzi 
o elastyczność procedur, 
czy struktury?), brak 
koordynacji (wewnątrz, 
czy z zewnątrz?), znajomość 
potrzeb (kogo? Do czego 
może być wykorzystana? 
Co umożliwia?) itd. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
umieszczenie  
czynnika w siłach  
sugeruje 
jednoznacznie np. 
czy zaangażowanie 
jest duże czy nie.  
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

79. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

str. 40. Działanie 5.1. – 
Zbieranie danych publicznych 

Biorąc pod uwagę, że dane 
publiczne są gromadzone, 
proponuje się przeformułowanie 
brzmienia działania np. „Zbieranie 
danych publicznych 
umożliwiające ich udostępnianie  
i dalsze wykorzystanie”  

 Uwaga 
uwzględniona – po 
przeanalizowaniu 
pozostałych uwag 
dotyczących nazwy 
działania 
przeformułowano ją 
na „Zbieranie, 
poprawa jakości, 
aktualizacja, 
standaryzacja 
i harmonizacja 
danych publicznych” 

80. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

Cały dokument Ogólna uwaga: wiele danych jest 
z 2016 i 2017 – czy nie są 
dostępne aktualniejsze dane 
biorąc pod uwagę rok 
opracowania Programu (2020); 

 Uwaga 
nieuwzględniona – 
w dokumencie 
przytoczono 
najbardziej aktualne 
dostępne dane. 

81. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

 W kontekście wymuszonej 
przez COVID-19 „przebudowy” 
zasad funkcjonowania życia 
zawodowego i społecznego 
i wynikającym z tego 
wymuszonym 
i zintensyfikowanym 
użytkowaniem internetu 
i  zdalnych form komunikacji – 
proponuje się ponownie 
zrewidować przyjęte ustalenia 
strategiczne pod kątem 
zaistniałych nowych potrzeb 
i  wyzwań związanych z sytuacja 
pandemiczną i „post-
pandemiczną” 

 

Uwaga 
uwzględniona - 
dokonano analizy 
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

82. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

 W ramach działań lub kierunków 
działań można ująć postulat 
powszechnego udostępniania 
i wymiany danych posiadanych 
przez jednostki samorządowe 
i inne podmioty publiczne 
w ramach procesu tworzenia 
otwartych danych i racjonalności 
pracy na spójnych/wspólnych 
danych 

 

Uwaga 
uwzględniona - idea 
ta została 
odzwierciedlona 
w zapisach celów 
i działań  

83. 
Górnośląsko-
Zagłębiowska 
Metropolia 

 Dokument należy poprawić 
pod kątem językowym 
i edycyjnym. 

 Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

84. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Diagnoza; Sytuacja i potencjał 
rozwojowy regionu s.4-10 

Należało by rozważyć 
uaktualnienie danych w tej części 
Polityki. 

Obecnie dostępne są dane 
za lata 2017-2018  
(w zależności od wskaźnika) 
- projekt Strategii Rozwoju 
Województwa już je 
uwzględnia. Należałoby 
zapewnić jak najwyższą 
aktualność dokumentu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

85. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Działania, s. 39-40 Proponujemy modyfikację 
brzmienia niektórych działań: 

Działanie 1.1. Platformy 
i aplikacje w zakresie e-usług 

w regionie  

Działanie 1.2. Instytucje wsparcia 
e-usług w regionie 

Działanie 1.3. Infrastruktura 
techniczna rozwijająca e-usługi 
w regionie 

Działanie 2.1. Promocja 

Proponowane nowe 
brzmienie: 

Działanie 1.1. Rozwijanie 
platform i aplikacji 
w zakresie e-usług 
w regionie 

Działanie 1.2. Wspieranie 
rozwoju Instytucji 
wdrażających e-usługi 
w regionie 

Działanie 1.3. Rozwijanie 
infrastruktury technicznej 

 
 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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uwag 

możliwości korzystania z e-usług 

Działanie 3.2. Rozwijanie bazy 
technicznej wykorzystywanej 
w technologiach informacyjno-
komunikacyjnych w edukacji 

służącej rozwojowi e-usług 
w  regionie 

Działanie 2.1. Promowanie 
możliwości korzystania  
z e-usług 

Działanie 3.2. Rozwijanie 
bazy technicznej 
wykorzystywanej w ramach 
e-learningu 

 
 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
 
Uwaga 
nieuwzględniona – 
skorygowano wg 
uwagi z punktu 20 

86. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty, s. 41-43 Żaden projekt nie został 
przypisany do działania 1.3. 
oraz  4.2 

W dokumencie 
uwzględnionych zostało  
15 projektów, które stanowią 
kluczowe przedsięwzięcia 
własne samorządu 
regionalnego dla rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego.  
Każdy z projektów został 
przypisany pod konkretne 
cele i działania. Niemniej 
działania 1.3. oraz 4.2 
nie zostały uwzględnione 
przy żadnym z projektów - 
wydaje się, że było by 
możliwe przypisanie ich 
przynajmniej do jednego 
projektu (chociażby jako 
działanie wspierające). 
Pozwoli to zapewnić większą 
kompleksowość zapisów 
Polityki. (przykładowo 
w odniesieniu do działania 
4.2. można było by 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 
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uwag 

rozbudować projekt nr 10 
lub dodać nowy projekt). 

87. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty s. 43 Brak opisu czego dotyczą projekty 
P13 oraz P15 

Przy wszystkich pozostałych 
projektach załączono krótki 
opis, czego projekt dotyczy. 
Przy projektach P13 i P15 
zabrakło opisu. Warto było 
by to uzupełnić 
dla zachowania spójności 
i jednolitości dokumentu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

88. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania, s. 44 
(Regionalna Polityka Zdrowia 
Województwa Śląskiego) 

Błąd w tekście: “zapewnienie 
strawności obsługi systemów 
zarządzania danymi w zdrowiu” 

Powinno być: “zapewnienie 
sprawności...” Uwaga 

uwzględniona - 
skorygowano  

89. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania, s. 44  Regionalna Polityka Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 
jest jednym z kluczowych 
dokumentów wdrażających 
Strategię rozwoju województwa 
śląskiego w perspektywie roku 
2030 

Dokument Strategii, który 

jest obecnie przedmiotem 

aktualizacji ma nosić nazwę: 

Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego 

"Śląskie 2030” 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

90. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania, s. 44 
(Strategia Rozwoju Systemu 
Transportu Województwa 
Śląskiego) 

Proponujemy uzupełnić 

płaszczyzny komplementarności 

o punkt: “Integracja systemów 

taryfowych różnych 

przewoźników/organizatorów 

komunikacji publicznej” 

Jest to również płaszczyzna, 

która zakłada szerokie 

wykorzystanie 

nowoczesnych technologii. 

Jest to także jedno 

z istotnych zagadnień 

do których odnosi się 

Strategia Rozwoju Systemu 

Transportu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  
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uwag 

91. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System monitoringu, s. 47-48 Błędy stylistyczne w tekście: 

“Dla zapewnienia efektywności 

wdrożenia Regionalnej Polityki 

Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego wymaga jest 

prowadzenie ciągłego 

monitorowania 

oraz przeprowadzenie okresowej 

ewaluacji. 

Takie działanie, szczególnie 

istotne w obszarze 

tak dynamicznie się 

zmianującym jak ICT, pozwoli 

na aktywne kształtowanie procesu 

realizacyjnego oraz reagowanie 

na pojawiające się nowe szanse 

i identyfikację możliwych 

zagrożeń.” 

“(…) Częstotliwość przygotowania 

oraz stopień jego 

szczegółowość raportu 

zostanie określona w oparciu 

o zasady implementacji Strategii 

Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030”. 

 

 

Powinno być: 

“Dla zapewnienia 

efektywności wdrożenia 

Regionalnej Polityki Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego wymagane 

jest prowadzenie ciągłego 

monitorowania 

oraz przeprowadzenie 

okresowej ewaluacji. 

Takie działanie, szczególnie 

istotne w obszarze 

tak dynamicznie się 

zmieniającym jak ICT, 

pozwoli na aktywne 

kształtowanie procesu 

realizacyjnego 

oraz reagowanie na 

pojawiające się nowe 

szanse i identyfikację 

możliwych zagrożeń.” 

(…) Częstotliwość 

przygotowania oraz stopień 

szczegółowości raportu 

zostaną określone 

w oparciu o zasady 

implementacji Strategii 

Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Zakłada się również, że co 

najmniej raz w kadencji 

Samorządu przeprowadzenie 

ewaluacji mid-term, która 

pozwoli na określenie:” 

“(…) a osiągnięcie zakładanej 

wartość docelowej zależne jest 

od aktywności i działań 

wszystkich szczebli administracji 

publicznej, sektora prywatnego 

jak i mieszkańców. Ostateczny 

zakres wskaźników 

monitorowania oraz ewaluacji 

określony zostanie każdorazowo 

w odpowiedni raporcie... 

Zakłada się również, że co 

najmniej raz w kadencji 

Samorządu 

przeprowadzona zostanie 

ewaluacja mid-term, która 

pozwoli na określenie: 

“(…) a osiągnięcie 

zakładanej wartości 

docelowej zależne jest 

od aktywności i działań 

wszystkich szczebli 

administracji publicznej, 

sektora prywatnego jak 

i mieszkańców. Ostateczny 

zakres wskaźników 

monitorowania 

oraz ewaluacji określony 

zostanie każdorazowo 

w odpowiednim raporcie... 

 
Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

92. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty, s. 41-43 Proponuje się dodanie projektu: 

Społeczeństwo Cyfrowe: 

inicjowanie projektów 

inwestycyjnych dedykowanych AI, 

IoT, MedTech, EduTech,  

E-Government, FinTech, EcoTech 

Europa i Śląsk muszą 

przejść transformację 

strukturalną w kierunku 

gospodarki zielonej 

oraz cyfrowej – jest to 

odpowiedź na bieżące 

problemy gospodarcze, 

a co za tym idzie „nową 

normalność gospodarczą” 

(wyzwania, które jeszcze 

przybrały na sile w związku 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 
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uwag 

z trwającą pandemią 

COVID-19). 

93. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Cały dokument Dodanie rozdziału „Priorytetowe 

obszary rozwoju e-usług 

w regionie” 

W trakcie negocjacji RPO 
WSL 2014-2020 Komisja 
Europejska oczekiwała 
wskazania priorytetowych 
obszarów rozwoju e-usług  
w regionie w związku 
z  powyższym w RPRSI 
należy wskazać jakie 
obszary e-usług będę 
priorytetowe na następną 
perspektywę finansową. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona – 
dodano w brzmieniu 
Priorytetu 1 
E-usługi  
w szczególności 
w zakresie: zdrowia, 
przedsiębiorczości, 
administracji 
publicznej, 
informacji  
i zarządzania 
przestrzenią, 
zasobów nauki, 
kultury oraz 
bezpieczeństwa 
publicznego 
i środowiska 

94. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Diagnoza, Str. 4 W diagnozie należy wskazać 
informacje dotyczące 
infrastruktury oraz gotowości 
jednostek medycznych w regionie 
do rozwoju e-zdrowia. 

W rozdziale zatytułowanym 
„Prognozy i trendy” rysunek 
21 Kluczowe prognozowane 
zmiany w sferze ICT 
wskazano na rozwój 
i  upowszechnienie usług  
e-zdrowia. Uwzględniając 
fakt, iż ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-
2020, w trybie 
pozakonkursowym 
wybranych do dofinasowania 
zostało 12 projektów  

Uwaga 
nie uwzględniona. 
Obszar e-zdrowia 
jest takim samym 
obszarem jak  
e-edukacja 
czy e- administracja 
itd. Obecnie trwają 
prace nad nowymi 
politykami 
branżowymi, w tym 
również w zakresie 
zdrowia. Ich wyniki 
nie są jeszcze 
opublikowane.  
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uwag 

o wartości całkowitej prawie 
179 mln zł, które mają 
na celu uruchomienie 
regionalnej platformy 
medycznej, zasadnym jest 
zamieszczenie informacji  
w diagnozie o gotowości 
do wdrożenia tego typu 
rozwiązań w pozostałych 
placówkach medycznych 
w regionie. Oczywiście 
w rozdziale „System 
Wdrażania” wskazano, 
że komplementarnie 
do RPRSI rozwój usług  
e-zdrowia identyfikuje się 
również w Regionalnej 
Polityce Zdrowia 
Województwa Śląskiego, 
niemniej jednak należy 
pamiętać, że to w RPRSI 
powinny znaleźć się 
informację na temat stanu SI 
we wszystkich obszarach 
a nie tylko z obszaru  
e-administracji  
i e-przedsiębiorczości. 

Ponadto należy 
podkreślić, 
iż zarówno 
w priorytecie nr 1  
E-usługi, 
jak i w projektach 
zamieszczono 
zagadnienia dot.  
e-zdrowia. Polityka 
zdrowia i Polityka SI 
są dokumentami 
komplementarnymi 
i zamieszczone tam 
treści nie powinny 
się dublować 
a uzupełniać, 
zarówno w warstwie 
diagnozy, 
jak i rozwiązań 
strategicznych . 

95. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Diagnoza/ Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, str. 13 

W treści wskazuje się, 
że na podstawie 
przeprowadzonych badań 
ankietowych wśród mieszkańców 
regionu wysoko należy ocenić 
poziom umiejętności 
wykorzystania komputerów. 
Prawie wszyscy ankietowani 

Z uwagi na fakt, iż dalsza 
analiza potrzeb 
mieszkańców w zakresie 
podstawowych umiejętności 
cyfrowych opiera się 
na znikomym odsetku 
mieszkańców należy 
doprecyzować 

Uwaga 

uwzględniona 

częściowo - badania 

nie mają charakteru 

reprezentacyjnego, 

stanowią 

uzupełnienie innych 
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zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

deklarują umiejętności 
podstawowe np. kopiowanie 
lub przenoszenie pliku, 
czy folderu, czy też korzystanie 
z narzędzi do kopiowania 
lub wycinania i wklejania. 
Również znaczny odsetek 
(ok 90%) ankietowanych potrafi 
samodzielnie instalować nowe 
urządzenia peryferyjne 
oraz używać e –podstawowe 
funkcje matematyczne w arkuszu 
kalkulacyjnym. W badaniu 
ankietowym wzięło udział 837 
osób, co stanowi 0.018% liczby 
mieszkańców województwa 
śląskiego (na stronie 4 
dokumentu wskazuje się, 
że w regionie w 2017 roku 
zamieszkiwało 4,55 mln osób). 

charakterystykę 
ankietowanej grupy, 
co pozwoli na uniknięcie 
ryzyka formułowania 
niewłaściwych wniosków, 
zwłaszcza wobec faktu 
postępowania procesu 
starzenia się społeczeństwa. 

badań i danych 

dostępnych 

publicznie 

w tym badania 

„Społeczeństwo 

informacyjne 

w Polsce Wyniki 

badań 

statystycznych 

z lat 2014–2018, 

GUS 2018”, 

informacje 

uzupełniono 

o dostępną 

charakterystykę 

ankietowanej grupy. 

96. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Rysunek 12 Kluczowe 
oczekiwania samorządów 
lokalnych w przyszłej polityce 
rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, Str. 20 

Dwukrotnie wskazano 
„standaryzacja usług” 

Usunięcie 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  

97. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Uwarunkowania zewnętrzne, 
str. 26 

Informacje dotyczące nowych ram 
finansowania na okres 2021-2027 
należy uzupełnić o nowy zakres 
wsparcia zaproponowany przez 
KE w maju 2020 roku w zakresie 
instrumentu Next Generation EU. 

Z uwagi na wystąpienie 
pandemii wywołanej COVID-
19 Komisja Europejska 
przedstawiła wniosek 
w sprawie kompleksowego 
planu odbudowy. Aby proces 
tej odbudowy przebiegał 
w sposób zrównoważony, 
równy, solidarny 

Uwaga 
uwzględniona – 
dodano 
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zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

i sprawiedliwy we wszystkich 
państwach członkowskich, 
Komisja Europejska 
zaproponowała utworzenie 
nowego narzędzia 
służącego odbudowie Next 
Generation EU, 
wbudowanego w skuteczny, 
nowoczesny i odnowiony 
długoterminowy budżet UE. 
Wszystkie środki 
zgromadzone przez Next 
Generation EU będą 
przekazywane za 
pośrednictwem programów 
UE w długoterminowym 
budżecie UE: 

1.Europejski Zielony Ład 
będący unijną strategią 
odbudowy (…) 

2.Wzmocnienie jednolitego 
rynku i dostosowanie go 
do ery cyfrowej: 

•Inwestowanie 
w powszechniejszą i lepszą 
łączność, zwłaszcza 
w szybkie wdrożenie sieci 
5G; 

•Silniejsza obecność 
przemysłu i technologii 
w sektorach strategicznych, 
w tym w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, bezpieczeństwa 
cybernetycznego, 
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

superkomputerów i chmury 
obliczeniowej; 

•Budowanie gospodarki 
opartej na danych jako siły 
napędowej innowacji 
i tworzenia miejsc pracy; 

•Większa odporność 
w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. 

3.Sprawiedliwa 
i integracyjna odbudowa 
dla wszystkich (…) 

98. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Prognozy i trendy 

Rysunek 21 Kluczowe 
prognozowane zmiany 
w sferze ICT 

Str. 34 

Dodanie nowego trendu: 

„Wzrost znaczenia narzędzi 
teleinformatycznych 
w świadczeniu pracy oraz rozwój 
telepracy” 

Obecna sytuacja 
pandemiczna spowodowana 
wystąpieniem koronawirusa 
pokazała, że są stanowiska 
pracy, które nie wymagają 
fizycznej obecności 
pracownika w zakładzie 
pracy. Można tylko 
domniemywać, że obecna 
sytuacja doprowadzi 
do zmiany postrzegania 
pracy i w najbliższym czasie 
znaczna część pracowników 
będzie już na stałe 
wykonywała swoje 
obowiązki poza miejscem 
pracy. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

99. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Rysunek 24 Cele operacyjne 
i działania w ramach 
priorytetu „Kompetencje 
cyfrowe” w Regionalnej 
polityce rozwoju 

Proponuje się zmianę zapisów 
w poniżej wskazanym zakresie: 

C4. Wysokie kompetencje 
cyfrowe różnych grup 
zawodowych i społecznych 

Proponowana zmiana 
ma na celu uelastycznienie 
zasad potwierdzania 
nabywanych kompetencji. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

społeczeństwa 
informacyjnego; str. 40 

w powiązaniu z systemami 
ich rozwoju i walidacji 
lub certyfikacji; 

Działanie 4.1. Podnoszenie 
kompetencji cyfrowych 
pracowników instytucji 
publicznych i ich walidacja 
lub certyfikacja; 

Działanie 4.2. Podnoszenie 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców i ich walidacja 
lub certyfikacja 

100. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty 

Tabela 8 Kluczowe projekty 

Str. 41 

Do wykazu projektów kluczowych 
należy dodać projekt dotyczący 
rozbudowy i dołączania nowych 
podmiotów medycznych 
do Platformy eCareMed. 

W obecnej perspektywie 
finansowej wdrażanych jest 
12 projektów 
pozakonkursowych 
na łączną kwotę prawie 
179 mln zł. Na obecnym 
etapie prac na perspektywą 
finansową 2021-2027 
dopuszcza się możliwość, 
że ze środków unijnych 
do Platformy eCareMed 
podłączane będą kolejne 
podmioty medyczne 
z regionu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

101. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty 

Tabela 8 Kluczowe projekty 

Str. 41 

Do wykazu projektów kluczowych 
należy dodać projekt dotyczący 
digitalizacji zasobów 
kartograficznych i geodezyjnych 
w województwie śląskim. 

W Urzędzie Marszałkowskim 
funkcjonuje zespół 
składający się 
z pracowników urzędu, 
przedstawicieli gmin 
oraz naukowców, którego 
celem jest opracowanie 
projektu dot. digitalizacji 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano zgodnie 
z wcześniejszymi 
uwagami  
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uwag 

zasobów kartograficznych 
i geodezyjnych. 

102. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekty 

Tabela 8 Kluczowe projekty 

Str. 41 

Ramy i instrumenty 
finansowe, str. 46 

Informacje na temat źródeł 
finansowania należy uzupełnić 
o zakres wynikający z instrumentu 
Next Generation EU. 

Narzędzie Next Generation 
EU w wysokości 750 mld 
euro oraz ukierunkowane 
wzmocnienie 
długoterminowego budżetu 
UE na lata 2021–2027 
zwiększą finansowy 
potencjał budżetu UE 
do 1,85 bln euro. 

Uwaga 
uwzględniona - 
rozszerzono zapis 
na :  
środki pochodzące 
z budżetu Unii 
Europejskiej (m.in. 
Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego, 
Europejski Fundusz 
Społeczny 
oraz nowe 
instrumenty 
finansowe UE m.in. 
związane z polityką: 
Europejski Zielony 
Ład, Wzmocnienia 
jednolitego rynku 
i dostosowanie go 
do ery cyfrowej, 
czy Sprawiedliwej 
i integracyjnej 
odbudowy 
dla wszystkich), 

103. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania 

Str. 45 

Zdanie: „Wdrażanie Polityki 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego odbywać się 
będzie m.in. poprzez wdrażanie 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego.” Należy zmienić 
na zdanie: „Wdrażanie Polityki 

W latach 2021-2027 
najprawdopodobniej 
nie będzie wdrażany 
Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Śląskiego, gdyż zgodnie 
z prośbą KE nazwa 
dokumentu będzie inna, 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego odbywać się 
będzie m.in. poprzez wdrażanie 
Funduszy Unijnych w regionie 
i na poziomie krajowym.” 

niestety na ten moment 
nie została jeszcze 
ostatecznie ustalona, 
stąd rekomendujemy zapis 
ogólny, bezpieczniejszy. 

104. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Od strony 13 W miejscach gdzie autor powołuje 
się na ankietę z mieszkańcami, 
każdorazowo pod wykresem 
należy podać n udzielonych 
odpowiedzi. 

Liczba udzielonych 
odpowiedzi na dane pytanie 
ankietowe nie jest 
równoznaczna z liczbą osób 
poddanych ankiecie, która 
została wskazana 
na początku podrozdziału 
Potencjał i potrzeby 
mieszkańców 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

105. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Cały dokument Ostateczna wersja dokumentu 
powinna być przygotowana 
i opublikowana na stronie 
internetowej zgodnie z wymogami 
dotyczącymi dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

23 maja 2019 roku weszła 
w życie Ustawa z dnia 
4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 
poz. 848). Ustawa 
zobowiązuje do zapewnienia 
dostępności cyfrowej 
administrowanych 
przez urzędy serwisów, 
aplikacji oraz ich elementów, 
m.in. dokumentów, grafik 
i multimediów 
opublikowanych 
na stronach. 

Uwaga 
uwzględniona – 
skorygowano 

106. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Cały dokument Należy zmienić kolorystykę 
wykresów kołowych i zastosować 

Kolorystyka na wykresach 
kołowych jest w zbliżonej 

Uwaga 
uwzględniona - 
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Rozstrzygnięcie 

uwag 

Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

kolory kontrastowe. gamie kolorów, co utrudnia 
poprawny odczyt wykresu 

skorygowano 

107. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Cały dokument Należy wprowadzić wykaz 
skrótów lub wyjaśnić skróty 
w treści 

Wykaz skrótów wspomaga 
odbiór treści dokumentu, 
wiele zastosowanych 
skrótów nie jest 
powszechnie znana 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

108. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 20 Potencjał i potrzeby 
organizacji i przedsiębiorstw 
województwa śląskiego w 
obszarze ICT 

Należy podać liczbę 
przeprowadzonych wywiadów 

We wstępie powołano się 
na wywiady 
z przedsiębiorcami 
i organizacjami 
w województwie. Następnie 
w rozdziale prezentuje się 
ilościowy rozkład 
odpowiedzi, jednak brak 
danych, co do liczebności 
badanej próby. Ponadto 
z opisu wywiadów można 
wywnioskować, że były to 
wywiady jakościowe, zatem 
prezentowanie odpowiedzi 
w postaci zestawień 
statystycznych nie są 
właściwe dla tego typu 
danych. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

109. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 25 rysunek 18, 19 Należy ujednolicić kafeterię 
odpowiedzi w treści nad rys. 18 
i na nim.  

Rys. 19 nie został omówiony. 

W treści nad rysunkiem 
wskazuje się 
na częstotliwość korzystania 
z danych otwartych 
za pomocą kafeterii bardzo 
rzadko, bardzo nisko, 
natomiast na wykresie 
prezentuje się odpowiedzi 

Uwaga 
uwzględniona – 
dodano 
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uwag 

od bardzo niska do bardzo 
wysoka 

110. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 26-33 rozdział 
uwarunkowania zewnętrzne 

W treści rozdziału należy wskazać 
jaka jest relacja RPRSI 
do przytoczonych dokumentów 
wyższego szczebla. 

W rozdziale autorzy 
dokumentu wskazują 
na dokumenty krajowe 
i europejskie związane 
z  szeroko rozumianą 
cyfryzacją. Nie zostało 
jednak w żaden sposób 
wskazane jaka jest relacja 
opiniowanej strategii z tymi 
dokumentami – czy RPRSI 
jest z nimi komplementarna 
– czyli zakłada działania 
uzupełniające, czy jest 
spójna – czyli odzwierciedla 
zapisy tych dokumentów 
na poziomie regionalnym. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

111. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 35 analiza SWOT Należy doprecyzować niektóre 
siły i słabości wskazane 
dla sektora pozarządowego, 
biznesowego 

Niektóre czynniki opisane są 
nieprecyzyjnie, np.: 

- Wiedza, narzędzia 
i  determinacja do wdrażania 
polityki – jakiej polityki? 

- Zaangażowanie – kogo, 
w  co? 

- Bliskość ludzi 

- Znajomość potrzeb – 
czyich? 

- Osobiste zaangażowanie 
w działania – czyje 
zaangażowanie, w jakie 
działania? 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Podano cechy 
grupy, wiec nie ma 
konieczności 
rozpisywania 
czynników. 
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- Brak koordynacji – czego? 

- Doświadczenie – w czym? 
Itp. 

112. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 39 Cele operacyjne Cel 2 w ramach E-usług, 
tj. Wysoki poziom wiedzy 
i umiejętności oraz świadomości 
korzystania z e-usług 
przez mieszkańców regionu 
zawiera się w celu 4 Wysokie 
kompetencje cyfrowe różnych 
grup zawodowych i społecznych 
w powiązaniu z systemami 
ich rozwoju i certyfikacji 

Umiejętność korzystania  
z e-usług jest jednym 
z przejawów kompetencji 
cyfrowych. Skoro działania  
w ramach celu 2 dotyczą 
jedynie promocji 
i upowszechniania wiedzy 
w  zakresie e-usług, warto 
byłoby doprecyzować nazwę 
samego celu. 

Uwaga 
nieuwzględniona – 
wprowadzono 
zmiany 
w odniesieniu 
do innych uwag dot. 
celów  

113. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 40 Propozycja zmiany działania 5.1 
z: Zbieranie danych publicznych, 
na: Zbieranie i aktualizacja 
danych publicznych. 

W działaniu 5.1 założono 
zbieranie danych 
publicznych. Aby dane były 
wiarygodne i użyteczne, 
konieczna jest ich stała 
aktualizacja. Stąd 
propozycja zmiany działania. 

Uwaga 
uwzględniona 
częściowo - 
zmieniono zgodnie 
z wcześniejsza 
propozycją 
na „Zbieranie, 
poprawa jakości, 
aktualizacja, 
standaryzacja 
i harmonizacja 
danych publicznych” 

114. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 44 System wdrażania Należy doprecyzować stan 
realizacji poszczególnych 
dokumentów branżowych 
województwa, tj. określić 
czy jest to projekt, czy przyjęta 
strategia. 

Taka informacja jest o tyle 
ważna, że wiele z tych 
dokumentów nie jest jeszcze 
zatwierdzona i mogą w nich 
zachodzić zamiany. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
taki zabieg jest 
zbyteczny, 
pokazanie tego ma 
na celu wskazanie 
komplementarności 
z obszarami polityki, 
a nie z konkretnymi 
zapisami projektu 
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uwag 

czy już 
uchwalonego 
dokumentu  

115. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Str. 47 Poszczególne wskaźniki powinny 
zostać przyporządkowane 
do określonych celów strategii 
i je monitorować, poza tym należy 
wskazać źródło, z którego 
pozyskiwane będą wskaźniki. 

Celem posiadania systemu 
wskaźników jest 
monitorowanie efektów 
strategii. Zatem, 
w dokumencie powinny 
zostać wskazane wskaźniki 
monitorujące cel główny 
oraz poszczególne cele 
szczegółowe. Będzie to 
dodatkowo przydatne 
do przeprowadzenia 
ewaluacji mid term, w której 
zakłada się „weryfikację 
stopnia osiągnięcia celów 
Polityki”.  

Prawidłowe 
przyporządkowanie pokaże 
również braki wskaźników 
odpowiadającym niektórym 
działaniom/projektom np. 
3.1, 3.2/ P8, P9 – żaden 
wskaźnik nie odnosi się do 
edukacji/uczniów/nauczycieli 

Określenie źródła pozwoli 
na weryfikację możliwości 
pozyskiwania danych. 

Uwaga 
uwzględniona - 
wskazano źródła, 
z których 
pozyskiwane będą 
wskaźniki. Ponadto 
w dokumencie 
wskazano że : 
Ostateczny zakres 
wskaźników 
monitorowania 
oraz ewaluacji 
określony zostanie 
każdorazowo 
w odpowiednim 
raporcie w oparciu 
o dostępność 
wskaźników oraz ich 
użyteczność. 
W dokumencie 
wskazano jedynie 
kluczowe wskaźniki. 

116. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 

Wstęp, str. 3 Należy zdefiniować lub określić 

zakres przedmiotowy dokumentu. 

Brak określenia zakresu 

przedmiotowego dokumentu. 

Brak wskazania, 

jak na potrzeby niniejszego 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
zakres 
przedmiotowego 



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 
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Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Regionalnego dokumentu definiowane jest 

społeczeństwo informacyjne 

oraz pożądanego stanu 

społeczeństwa 

informacyjnego. 

dokumentu jest 
określony między 
innymi w jego 
wstępie, pożądany 
stan społeczeństwa 
informacyjnego 
jest określony 
poprzez cel 
generalny i cele 
operacyjne. 

117. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Cele operacyjne / s.40 / 

rysunek 24 

Cel 4 w ramach celu 

dot. kompetencji cyfrowych – 

„wysokie kompetencje cyfrowe 

różnych grup zawodowych 

i społecznych w powiązaniu 

z systemami ich rozwoju 

i certyfikacji” powinien zostać 

przeformułowany na: „wysokie 

kompetencje cyfrowe 

pracowników instytucji 

publicznych i mieszkańców 

w powiązaniu z systemami 

ich rozwoju i certyfikacji” 

Zmiana zapisu podyktowana 
jest zawężeniem 
w Działaniach 4.1 i 4.2 
przez samego Autora tekstu 
do jednej grupy zawodowej 
i jednej grupy społecznej. 
Autor tekstu nie wskazuje 
innych niż pracownicy 
instytucji publicznych grup 
zawodowych, które miałyby 
zostać objęte wsparciem, 
to samo dotyczy 
mieszkańców. A zatem tytuł 
celu 4 jest nieadekwatny 
do tytułów zaplanowanych 
w nich działań. 

 
Uwaga 
uwzględniona 
częściowo  
– w odniesieniu 
do tej i innych uwag 
zmieniono 
brzmienie działania 
4.1  na Podnoszenie 
kompetencji 
cyfrowych 
pracowników 
i ich walidacja 
lub certyfikacja 

118. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Cele operacyjne / s.40 / 

rysunek 25 

Cel 6 „Rozwinięta branża IT 

w regionie wyznaczająca trendy 

w skali krajowej 

i międzynarodowej” powinien 

zostać przeformułowany 

na: „Rozwój branży IT 

w województwie śląskim” 

W nazwie celu 6 Autor 

tekstu nawiązuje 

do wyznaczania trendów 

krajowych 

i międzynarodowych, jednak 

żadne ze wskazanych 

działań nie odnosi się 

do tego założenia. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
aktualne brzmienie 
w lepszy sposób 
pozycjonuje region 
w dokumencie, 
wskazano 
przedsięwzięcie: 
Kampania 
promująca 
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województwo 
śląskie jako polskie 
centrum sportów 
elektronicznych 

119. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania / s.44 / 

rysunek 26 

W tej części dokumentu 

nie powinny się znaleźć treści 

dotyczące komplementarności 

polityki z innymi dokumentami. 

System wdrażania dotyczy 

opisania sposobu 

realizowania założeń 

wskazanego dokumentu, 

to nie jest dobre miejsce 

na wskazanie 

komplementarności. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
Polityka będzie 
wdrażana również 
w ramach działań 
wynikających 
z innych 
dokumentów z tego 
też względu wydaje 
się to właściwe 
miejsce 

120. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System wdrażania oraz ramy 

i instrumenty finansowe / 

s. 44-46 

Te dwa rozdziały powinny zostać 

bardziej szczegółowo opisane. 

Na podstawie 

zamieszczonych informacji 

w obu rozdziałach 

nie wiadomo w jaki sposób 

będą realizowane działania 

oraz z jakich środków 

finansowane. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
W związku 
z brakiem 
rozstrzygnięć 
co do sposobów 
wdrażania RPO 
oraz z rocznym 
budżetowaniem 
nie jest możliwe 
bardziej 
szczegółowe 
określnie 
tych elementów.  

121. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego/ 
Departament Rozwoju 
Regionalnego 

System monitoringu/s.48 Zdanie: „Głównymi kryteriami 
dokonywanej oceny będzie ocena 
pod względem skuteczności, 
trafności oraz efektywności.” 
W tym zdaniu powinien zostać 
uwzględniony podmiot oceny. 

Z tak skonstruowanego 
zdania nie wynika czego ma 
dotyczyć ocena. Poza tym 
warto by było opisać 
jak rozumiane są wskazane 
kryteria ewaluacyjne. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
pojęcie trafności 
i efektywności 
są pojęciami ogólne 
stosowanymi 
i skwantyfikowanym, 
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system 
monitorowania 
będzie ściśle 
powiązany 
z systemem 
monitorowani 
rozwoju regionu, 
który jest 
w przygotowaniu.  

122. Miasto Żywiec 

Str. 26 
UWARUNKOWANIA 
ZEWNĘTRZNE 

Analizę rozpoczęto od poziomu 
Europy, która w tej chwili nie 
jest liderem ICT. Dowodzi tego 
choćby raport, który wskazuje 
trendy światowe: 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pa

ges/technology/articles/tech-

trends-trendy-technologiczne-

2019.html 

 Uwaga 
nieuwzględniona - 
trudno nie odnosić 
polityki regionu 
do polityki 
europejskiej 
i krajowej, 
bo to jednak 
kluczowe 
uwarunkowania, 
nie ogranicza 
to jednak 
wykorzystania 
narzędzi opartych 
na rozwiązaniach 
z poza Europy. 

123. Miasto Żywiec 

Str. 38 rys. 22 Jako cel główny wpisano: 
Wysoki poziom e-usług 
i kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa województwa 
śląskiego oraz branży IT 
stanowiącej jeden z filarów 
gospodarki regionu. 
 
Wydaje się, że technologie ICT 
powinny być upowszechniane 
w każdej z branż regionu 

 Uwaga 
nieuwzględniona – 
cel generalny został 
wypracowany 
podczas warsztatów 
eksperckich, 
w których udział 
wzięli m.in. 
przedstawiciele 
JST, uczelni, 
przedsiębiorców 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/tech-trends-trendy-technologiczne-2019.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/tech-trends-trendy-technologiczne-2019.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/tech-trends-trendy-technologiczne-2019.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/tech-trends-trendy-technologiczne-2019.html
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(przynajmniej w tych, które 
występują w Programie 
Rozwoju Technologicznego 
Województwa Śląskiego), 
a nie tylko w branży IT, która 
jednak powinna zajmować 
w regionie szczególne miejsce 
jako związana z „inteligentną 
specjalizacją” regionu. Brakuje 
w tym celu odwołania 
do kluczowych zmian w sferze 
ICT, które dotyczą też innych 
branż (wymienione na rys. 21). 

i NGO i współgra 
z zaproponowanymi 
działaniami. 

124. Miasto Żywiec 

Str. 39 
C2. Wysoki poziom wiedzy 
i umiejętności 
oraz świadomości korzystania 
z e-usług przez mieszkańców 
regionu 

Wskazany cel tematycznie 
bardziej pokrywa się z celami 
dla Priorytetu 2 Kompetencje 
cyfrowe - nawiązując do wiedzy 
i umiejętności mieszkańców. 
Natomiast jeśli nawiązujemy 
do świadomości mieszkańców 
regionu w zakresie możliwości 
korzystania z e-usług oraz zmiany 
ich nastawienia do tych 
możliwości – jak najbardziej wiążą 
się z tym celem. 

 
Uwaga 
nieuwzględniona -
zaproponowana 
zmiana nie wpisuje 
się w logikę układu 
celów. Cele zostały 
wypracowane 
w szerokiej 
partycypacji m.in. 
podczas warsztatów 
eksperckich. 

125. Miasto Żywiec 

Str. 40 Jeśli chodzi o priorytet: 
Kompetencje cyfrowe to cel 3. 
Nowoczesna edukacja bazująca 
na powszechnym wykorzystaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych – stanowi raczej 
działanie prowadzące do celu 4, 
tj. wysokie kompetencje cyfrowe 
różnych grup zawodowych 
i społecznych w powiązaniu 
z systemami ich rozwoju 

 

Uwaga 
nieuwzględniona -  
zaproponowana 
zmiana nie wpisuje 
się w logikę układu 
celów. 
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i certyfikacji – to cel sam w sobie. 

126. Miasto Żywiec 

Str. 40.   Priorytet „Branża IT filarem 
gospodarki regionu” powinien być 
jednym z dwóch priorytetów  
gospodarczych – drugi powinien 
wiązać kwestie implementacji ICT 
do różnych branż w regionie. 

 Uwaga 
nieuwzględniona -  
zaproponowana 
zmiana nie wpisuje 
się w logikę układu 
celów. Ponadto 
zarówno priorytet 1 
i 2 dotyczą również 
gospodarki 
w sposób 
horyzontalny 

127. Miasto Żywiec 

Str. 42.  P7 Śląska Platforma  
E –learningowa – czy ten projekt 
nie stanowi przypadkiem 
powielenia podobnego projektu, 
który jest realizowany 
przez MEN? Celem 
wspomnianego wyżej projektu jest 
unikanie dublowania działań 
i kosztów - później szkoły i tak 
muszą korzystać z rozwiązań 
proponowanych przez kuratoria. 

 
Uwaga 
nieuwzględniona. 
Proponowany 
projekt nie stanowi 
powielenia innego 
projektu i nie ma 
na celu dublowania 
działań 
oraz kosztów. 

128. Miasto Żywiec 

Str. 41 Tabela 8 Kluczowe projekty: 
-brakuje projektów 
upowszechniających ICT 
w  firmach m.in. w MSP 
-brakuje projektów angażujących 
uczelnie wyższe 
i wykorzystujących 
ich infrastrukturę do rozwoju 
edukacji np. zgodnie z celem C3. 
Nowoczesna edukacja bazująca 
na powszechnym wykorzystaniu 

 Uwaga 
nieuwzględniona – 
w tabeli 8 zapisano 
propozycje 
projektów 
do realizacji, 
co nie powoduje 
ograniczenia 
w podjęciu innych 
działań w toku 
wdrażania niniejszej 
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uwag 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

polityki. Nie jest 
możliwe wskazanie 
w dokumencie 
wszystkich 
projektów, które 
będą realizowane 
przez kolejną 
dekadę.  

129. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Sytuacja i potencjał 
rozwojowy regionu, str. 4 - 10 

Proponuje się dostosować zapisy 
dotyczące wielkości liczbowych 
wykazanych w opisie sytuacji 
i potencjału rozwojowego regionu 
w przedmiotowym dokumencie 
z wielkościami liczbowymi 
wykazanymi w diagnozie 
strategicznej w projekcie Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030”. Przykład poniżej: 
 
Regionalna Polityka Rozwoju  
Społeczeństwa Informacyjnego  
Województwa Śląskiego 
do roku 2030 
 
Województwo zamieszkiwało 
4,55 mln osób w 2017 roku, 
co stanowiło 11,8% ludności 
Polski i było ono najbardziej 
zurbanizowanym regionem Polski 
(76,9% ludności miejskiej) 
oraz posiadało najwyższą w kraju 
gęstość zaludnienia 
(369 osób/km

2
, gdzie średnia 

krajowa to 123 osoby/km
2
). 

 
 

Diagnoza przedstawiona 
w przedmiotowym 
dokumencie stanowi wyciąg 
z dokumentu pn. „Diagnoza 
strategiczna województwa 
śląskiego” opracowanego 
przez Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania 
Strategicznego 
Departamentu Rozwoju 
Regionalnego UMWŚ.  
 
Ze względu na powielające 
się ze Strategią Rozwoju 
Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030” opisy 
dotyczące regionu np. 
jego specyfiki, sytuacji 
demograficznej, szkolnictwa 
itp., proponuje się 
odniesienie danych 
zawartych w przedmiotowym 
dokumencie do danych 
liczbowych wskazanych 
w projekcie Strategii... 
Ponadto dane zamieszczone 
w przedmiotowym 
dokumencie dotyczą jedynie 

Uwaga 
uwzględniona - 
dostosowano  
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Strategia Rozwoju 
Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030” 
 
Województwo śląskie 
zamieszkuje 4,5 mln osób, 
co stanowi 11,8% ludności Polski. 
Województwo śląskie jest 
najbardziej zurbanizowanym 
regionem Polski (76,7% ludności 
miejskiej) o najwyższej w kraju 
gęstości zaludnienia (368 
osób/km

2
, przy średniej krajowej 

123 osoby/km
2
). 

okresu do 2017 roku, 
natomiast dane wykazane 
w Strategii… uaktualniono 
do 2018 roku. 

130. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Sytuacja i potencjał 
rozwojowy regionu, str. 9 

Należy usunąć „Według dziedzin 
nauki i techniki największą 
część wśród nakładów 
wewnętrznych ogółem na B+R 
w regionie stanowiły nakłady 
na nauki inżynieryjne 
i techniczne – 74% (891 
316,4 tys. zł). Należy przy tym 
zaznaczyć, iż jest to znacznie 
więcej niż poziom krajowy, 
który wyniósł 49,9%. 
Na kolejnych miejscach 
znalazły się nakłady na nauki: 
przyrodnicze (11,2%), 
medyczne i nauki o zdrowiu 
(5,8%), humanistyczne i sztuka 
(4,3%), społeczne (3,7%) 
oraz rolnicze i weterynaryjne 
(1%).” 

Powtórzenie tego samego 
tekstu w dwóch miejscach. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

131. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 

Diagnoza, Społeczeństwo 
informacyjne w województwie 
śląskim, str. 10 

Istnieje również duża 
dysproporcja w zakresie 
wykorzystania sieci 

Błąd literowy w zdaniu. Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
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(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Departament 
Projektów 
Regionalnych 

komputerowych do składania 
i otrzymywania zamówień 
przez przedsiębiorstwa w średnio 
w Polsce i przeciętnie w UE. 

132. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, str. 14 

W znacznym stopniu badani 
deklarują również w zakresie 
korzystania z sieci w celu udział 
w sieciach społecznościowych 
(54%), telefonowanie 
lub połączenia wideo (62%), 
granie i pobieranie/  
strumieniowanie gier, muzyki, 
filmów (52%).  

Propozycja bardziej 
przejrzystego zapisu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

133. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, str. 14 

Wśród uczestniczących 
w ankiecie aż 50% posiada konto 
na platformie SEKAP/EPUAP, 
a tylko 24% posiada podpis 
kwalifikowany, a 9% podpis 
CC SEKAP.  
Aż 62% osób w ostatnich 
12 miesiącach korzystało 
z możliwości załatwienia sprawy 
drogą elektroniczną w urzędzie 
wśród, których aż 70% załatwiało 
sprawy związane z deklaracjami 
podatkowymi oraz 43% 
ze świadczeniami i zasiłkami.  

Błąd literowy w zdaniu. 
 
 
 
 
Propozycja bardziej 
przejrzystego zapisu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

134. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, Rysunek 5, str. 
15 

kilka razy w tygodniu lub częściej Błąd literowy w zdaniu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

135. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 

Diagnoza, Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, str. 15 

Rysunek 6 Cele wykorzystania z 
map cyfrowych, danych 
przestrzennych 

Błąd literowy w zdaniu. Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

Departament 
Projektów 
Regionalnych 

136. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, ICT w samorządach 
lokalnych województwa 
śląskiego, str. 16 

Realizują to w głównej mierze 
poprzez szkolenia 
oraz unowocześnianie 
i zwiększanie użyteczności tych 
narzędzi. 
W zdecydowanej większości 94% 
samorządów, do realizacji 
działań związanych z wdrożeniem 
rozwiązań cyfrowych samorządy, 
korzystało ze wsparcia środków 
unijnych. 

Błąd literowy/ stylistyczny 
w zdaniu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

137. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, ICT w samorządach 
lokalnych województwa 
śląskiego, str. 17 

Urzędy rozwijając swój potencjał 
kadrowy w procesie rekrutacji 
biorą pod uwagę w 74% 
przypadków posiadane 
umiejętności z zakresu 
informatyki, jednak aż w 93% 
przypadków odbywa się to 
na podstawie analizy złożonych 
CV, a tylko w 26% dając 
kandydatom praktyczne zadania 
do wykonania.  

Błąd literowy w zdaniu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

138. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, ICT w samorządach 
lokalnych województwa 
śląskiego, str. 18 

Do głównych przyczyn 
korzystania z tradycyjnego 
systemu wskazano:  

 brak racjonalności 
wdrożenia systemu, 

 nie wszystkie sprawy 
można zelektronizować, 

 w urzędzie jest niewielka 
liczba pism itp., 

 obawy przed zmianą 

Propozycja bardziej 
przejrzystego zapisu.  

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

wprowadzającą 
zaawansowane 
rozwiązania 
informatyczne, 

 nie jest to sprawa 
priorytetowa 
dla kierownictwa urzędu.  

139. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, ICT w samorządach 
lokalnych województwa 
śląskiego, Rysunek 12, str. 20 

Należy usunąć „standaryzacja 
usług”. 

Powtórzenie tego samego 
tekstu w dwóch miejscach. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

140. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Diagnoza, Potencjał i potrzeby 
organizacji i przedsiębiorstw 
województwa śląskiego 
w obszarze ICT, str. 25 

Należy skorygować wielkość 
czcionki.  

 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

141. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Analiza SWOT, str. 35 SŁABOŚCI = deficyty, braki, 
ograniczenia utrudniające 
formułowanie i wdrażanie polityki 
 
Możliwość wykorzystania 
z istniejących platform 
 
Brak wizji odnośnie 
do kompetencji cyfrowych 

Błąd literowy/ stylistyczny 
w zdaniu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

142. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Cel generalny, str. 38 Zależności przedstawia Rysunek 
22. 

Błędnie wskazano numer 
rysunku. Rysunek 9 dotyczy 
podstawowego systemu 
wykonywania czynności 
kancelaryjnych w urzędzie. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 
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Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
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Rozstrzygnięcie 

uwag 

143. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Cele operacyjne, str. 39 Treści celów operacyjnych 
i działań w ramach 
poszczególnych priorytetów 
rozwojowych prezentują kolejno 
Rysunki 23, 24 i 25. 

Błędnie wskazano numery 
rysunków. Rysunek 10 
dotyczy głównych przeszkód 
w ograniczeniu 
lub wyeliminowaniu papieru 
z korespondencji z innymi 
jednostkami administracji. 
Rysunek 11 dotyczy metod 
ułatwień załatwiania spraw 
w urzędzie. Rysunek 12 
dotyczy kluczowych 
oczekiwań samorządów 
lokalnych w przyszłe polityce 
rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

144. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Projekty, str. 41 Regionalna Platforma e-usług 
Województwa Śląskiego: 

 dostosowanie 
infrastruktury 
i oprogramowania 
poszczególnych 
jednostek 
organizacyjnych 
Województwa Śląskiego 

 zapewnienie 
podstawowych narzędzi 
informatycznych 

 utworzenie wspólnej 
platformy regionalnej 

 stworzenie aplikacji 
mobilnej lub innych 
narzędzi świadczenia  
e-usług 

 
E-szkoła – program 
upowszechniania technologii 

Propozycja uzupełnienia 
zapisu wynikająca 
z przeprowadzonej 
przez Departament 
Projektów Regionalnych 
analizy nadesłanych 
przez jednostki 
organizacyjne Województwa 
Śląskiego potrzeb 
projektowych 
w perspektywie 
do 2030 roku. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  
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informacyjno-komunikacyjnych 
w edukacji 

 rozwijanie kompetencji 
kluczowych (cyfrowych) 
dzieci i młodzieży 

 
 
E-biblioteka – digitalizacja 
i cyfrowe udostępnianie zasobów 
bibliotecznych regionu  

 wprowadzenie 
do bibliotek 
pedagogicznych 
wachlarza e-usług 
np. wrzutnia 
biblioteczna, 
nowoczesna 
wyszukiwarka, aplikacja 
mobilna 

 ujednolicenie 
komputerowych 
systemów 
bibliotecznych  

 utworzenie czytelni 
multimedialnych 

 
 
E-zdrowie 

 rozbudowa 
infrastruktury 
informatycznej 
niezbędnej 
do prowadzenia 
działalności podmiotów 
leczniczych 
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uwag 

 zwiększenie 
dostępności 
i podniesienie jakości 
świadczonych 
pacjentom e-usług 
medycznych 
np. telemedycyna 

145. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

System monitoringu, str. 47 Częstotliwość przygotowania 
oraz stopień szczegółowości 
raportu zostaną określone 
w oparciu o zasady implementacji 
Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030”. 

Zmieniono pod kątem 
stylistycznym. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

146. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

System monitoringu, str. 47 Zakłada się również 
przeprowadzenie co najmniej 
raz w kadencji Samorządu 
ewaluacji mid-term, która pozwoli 
na określenie; 

 rekomendacji, 
co do ewentualnej korekty 
polityki 

Zmieniono pod kątem 
stylistycznym.  

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

147. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

System monitoringu, str. 48 Ostateczny zakres wskaźników 
monitorowania oraz ewaluacji 
określony zostanie każdorazowo 
w odpowiednim raporcie 
w oparciu o dostępność 
wskaźników oraz ich użyteczność. 

Błąd literowy w zdaniu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

148. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

Cały dokument Ujednolicenie w całym 
dokumencie podpisów 
pod rysunkami i tabelami. 

W niektórych miejscach 
dokumentu wskazano 
„Opracowanie własne” 
(np. rysunek 23), a w innych 
„Źródło: opracowanie 
własne” (np. rysunek 27). 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

149. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Spis treści, str.2 Korekta spisu treści. Należy skorygować spis 
treści, gdyż np. rozdział 

Uwaga 
uwzględniona - 
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Śląskiego, 
Departament 
Projektów 
Regionalnych 

„Uwarunkowania 
zewnętrzne” rozpoczyna się 
na stronie 26, a w spisie 
treści wskazano stronę 25. 

skorygowano 

150. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

CELE OPERACYJNE str 39, 
C1 

Zamiast „Wysoka jakość 
i powszechna dostępność  
nowych i zmodernizowanych  
e-usług…” po prostu „ Wysoka 
jakość i powszechna dostępność  
e-usług w regionie”. 

Uproszczenie zapisu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

151. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

PROJEKTY str 41, P1(1) Proponuję dopisać „…m.in. 
na danych przestrzennych” 
oraz działaniach 
wspierających:1.3 

Nie wszystkie e-usługi 
są oparte na danych 
przestrzennych. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

152. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

PROJEKTY str 41, P1(3,4) Proponuje zamiast 
„zamieszczenia”  zapisać 
„udostępnianie”. 

Niektóre podmioty już mają 
lub będą mieć swoje 
rozwiązania, żeby uniknąć 
podwójnego wprowadzania 
danych platformy powinny 
umożliwiać oprócz 
wprowadzania również 
integrację z innymi 
platformami/systemami. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

153. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

PROJEKTY str 41, P4 W charakterystyce proponujemy 
dopisać:  
-program współpracy 
z administracja lokalną. 

Współpraca z lokalną 
administracją jest bardzo 
istotna ze względu 
na znajomość potrzeb 
społeczności lokalnej 
oraz zachowanie spójności 
z ich działaniami. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 

154. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

PROJEKTY str 41, P5 Proponujemy dopisać jeszcze 
„i innych grup”. 

Również pozostałe grupy 
oprócz edukacji potrzebują 
wsparcia i jest to wtedy 
zgodne z nazwą projektu.  

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano 
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155. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

PROJEKTY str 42, P11(1) Oprócz inwentaryzacji danych 
proponujemy dopisać jeszcze 
oraz istniejących rozwiązań 
w regionie. 

Jeżeli chcemy mieć cały 
region to nie możemy 
zapominać o tym co zostało 
zrobione. 

Uwaga 
uwzględniona  
- dodano 

156. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Dokument Niektóre dane statystyczne 
są bardzo odległe czasowo. 

Strategia ma obowiązywać 
do roku 2030 – dane 
statystyczne np. z roku 2015 
będą za 5 lat już zupełnie 
niemiarodajne w związku 
z ciągłym rozwojem 
technologicznym 
społeczeństwa. 

Uwaga 
nieuwzględniona  
– w dokumencie 
przytoczono 
ostatnie 
(najnowsze) 
dostępne dane. 
W toku realizacji 
dokonywana będzie 
ewaluacja, co wiąże 
się z pozyskiwaniem 
danych i oceną.  

157. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Projekty Brak projektów dla działań: 4.2. W przypadku rozszerzenia 
grona odbiorców 
(wcześniejsza uwaga) 
możliwe byłoby realizować 
działania 4.2. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona – 
rozszerzono grono 
odbiorców 
(wcześniejsza 
uwaga). 
W dokumencie 
zawarto propozycje 
projektów 
inicjalnych. 
Nowe projekty, 
realizowane 
w ramach tematyki 
niniejszego 
dokumentu powinny 
pojawiać się w toku 
jego wdrażania.  

158. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Potencjał i potrzeby 
mieszkańców, str. 13 i nast. 

 Wnioski z przeprowadzonej 
ankietyzacji nie odzwierciedlają 
faktycznych umiejętności 

W skali liczby mieszkańców 
Śląska, która wynosi prawie 
4,5 mln reprezentatywna 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
badania maja 
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i potencjału mieszkańców. grupa ankietowanych w 
liczbie 837 nie stanowi 
wiarygodnego 
odzwierciedlenia stanu 
faktycznego. 

charakter sondażu 
i stanowią 
uzupełnienie innych 
dostępnych danych 
i informacji. 

159. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Rysunki/wykresy. Mało przejrzysta kolorystyka. Użyte kolory w niektórych 
wykresach graficznych są 
nieczytelne. Kolory bardzo 
przybliżone do siebie, 
bez widocznego kontrastu. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

160. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Przywoływanie polityk i 
dokumentów 
ogólnokrajowych i 
europejskich. 

Dokładnie należałoby 
zweryfikować daty obowiązywania 
poszczególnych dokumentów. 

Część dokumentów 
ma zakres czasowy 
obowiązywania np. tylko 
do roku 2020 (np. Plan 
działania UE na rzecz 
administracji 
elektronicznej….), więc cele 
i założenia w nich ujęte 
mogą być już nieaktualne, 
bądź też zostaną 
w najbliższym okresie 
w znacznym stopniu 
zmienione. 

Uwaga 
nieuwzględniona - 
oparto się 
na dokumentach 
dostępnych 
na dzień 
przygotowania 
projektu oraz na 
informacjach 
o potencjalnych 
zmianach  

161. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Dokument  
(np. strona 16, rys.7) 

Ujednolicenie nazewnictwa. Np. trzeba dokładnie 
określić, czy chodzi o e-
usługi realizowane przez 
urząd, czy usługi 
realizowane przez e-urząd. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 

162. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Str. 20, rys. 12 Zdublowany wpis. „Standaryzacja usług” Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano  

163. 
Urząd Miejski  
w Zabrzu 

Str. 30, tab. 6 Sektor rządowy 
 - słabości – powielenie cechy. 

„wysoki poziom 
upolitycznienia decyzji 
i kierunków działania” 
vs. „silne upolitycznienie”. 

Uwaga 
uwzględniona - 
skorygowano 



Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa organizacji 
zgłaszającej uwagi 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja 
zmiany) 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwag 

164. 
Śląska Sieć 
Metropolitalna 

Projekty/ str. 41/P1 Do celu operacyjnego 
wspierającego wpisać - C1 
Do działań wspierających wpisać 
– 1.3. 

W celu zrealizowania 
projektu „Zintegrowana 
Regionalna Platforma 
Świadczenia E-usług”, 
niezbędne może być 
rozwinięcie i rozbudowa 
odpowiedniej infrastruktury 
technicznej na poziomie 
regionu, gwarantującej 
odpowiednio wysoki poziom 
usług, łączącej także 
już istniejące infrastruktury 
miejskie, co wpisuje się 
w Działanie 1.3. 

Uwaga 
uwzględniona - 
dodano  

 


