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Wstęp
Z radością oddajemy do Państwa rąk publikację „Drzwi do świata cyfrowego”, która
została zrealizowana w ramach autorskiego projektu „Akademia Cyfrowa”, a powstała dzięki
finansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Intencją wydawcy
publikacji, którym jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, jest zapoznanie
Czytelników z możliwościami, jakie otwiera przed nami cyfrowy świat, a także pokazanie
związanych z nim narzędzi, które można wykorzystać nie tylko w życiu codziennym, ale
również do rozwoju osobistego i zawodowego.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości już od dwudziestu lat wspiera rozwój
społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości społecznej przez działalność w zakresie
dostarczania wiedzy, środków finansowych, lecz także pozyskiwania nowych umiejętności.
W tym

czasie

zrealizowała

szereg

projektów,

wśród

których

można

wymienić

„Bezrobocie - co robić?” (realizowany na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności), „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”
(realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL), „Kreator rozwoju gospodarki
lokalnej” (realizowany w ramach funduszy programu Leonardo da Vinci), „Aktywizacja
młodzieży szansą na rynku pracy. ABC spółdzielczości uczniowskiej” (realizowany na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy), „Nowa jakość usług – program doskonalenia
zawodowego pracowników instytucji rynku pracy” (realizowany w konsorcjum, którego
liderem było OIC Poland, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Zespół
projektowy nabył także doświadczenie w trakcie współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. przy
realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” na
obszarze województwa Podlaskiego. Program „Akademia Cyfrowa” jest zatem kolejnym
krokiem ku realizacji celów Fundacji, tym bardziej istotnym, ponieważ dotyczy najbardziej
aktualnych trendów, z jakimi musi zmagać się społeczeństwo.
Przy opracowaniu publikacji postanowiliśmy skorzystać z doświadczenia osób, które
współpracują z Fundacją od wielu lat, oraz naszych młodych wolontariuszy. Uznaliśmy
bowiem, że takie połączenie doświadczenia i świeżego spojrzenia, które reprezentują sobą
osoby wchodzące dopiero na rynek pracy, dla których codziennością jest korzystanie z takich
narzędzi jak portale społecznościowe czy zakupy internetowe, stworzy nową jakość, tak
bardzo niezbędną do wyjaśniania zjawisk, jakie zachodzą w obrębie cyfrowego świata. Warto
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zauważyć, że innowacyjna jest już sama forma publikacji, która dystrybuowana będzie
w formie e-booka, dzięki czemu ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
W

tym

miejscu

chciałbym

złożyć

serdeczne

podziękowania

Markowi

Wierzbińskiemu, dyrektorowi Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji, który przygotował
koncepcję projektu. Podziękowania należą się również Dorocie Ilonie Niewińskiej, która
pełniła funkcję koordynatorki przedsięwzięcia. Na uznanie zasługuje także Joanna Maria
Wierzbińska, dzięki której e-book zyskał godną oprawę graficzną.
Mam nadzieję, że publikacja okaże się cennym źródłem wiedzy na temat cyfrowego
świata i przekona do korzystania z jego dobrodziejstw osoby, które dotychczas - z różnych
względów - starały się go unikać. Wszystkim jej Czytelnikom pragnę życzyć owocnej lektury.

Prezes Zarządu

Andrzej Wasilewski

6

Drzwi do świata cyfrowego

I
Korzyści z wejścia w cyfrowy świat: zakupy przez Internet,
portale społecznościowe, komunikacja i wyszukiwanie informacji
Dominika Niewińska1

E-zakupy
Jak podają statystyki, chętnych do kupowania przez Internet przybywa z roku na rok.
Według raport GUS-u odsetek osób zamawiających lub kupujących w sieci zwiększył się od
2008 do 2012 r. o 12,3 p.p.2. Sytuacja taka nie powinna jednak dziwić – zakupy w sieci często
są formą wygodniejszą, która pozwala zaoszczędzić konsumentowi czas, a często także
pieniądze. Sklepy internetowe przyciągają również ciekawszą ofertą, większym wyborem
towarów i wieloma promocjami.
Ciekawą zależność obrazują badania przeprowadzone przez Gemius oraz e-Commerce
Polska, z których wynika, że 28% ankietowanych Polaków nigdy nie robiło zakupów w sieci,
ale co trzeci z badanych planuje taką formę zakupów w przyszłości. Jako najważniejszą
obiekcję przed zakupami w sieci respondenci wskazują brak możliwości zobaczenia
zamawianego towaru (49%), obawę przed tym, że konsument otrzyma towar inny niż
zamówiony (38%) czy w końcu obawę przed problemami związanymi ze zwrotem bądź
reklamacją (32%)3. Wiele e-sklepów wychodzi naprzeciw podobnym rozterkom i proponuje
swoim klientom różne akcje, jak na przykład wirtualna przymierzalnia czy możliwość zapłaty
za towar po uprzednim jego przymierzeniu.
Zasady bezpiecznych zakupów
Podstawową

zasadą

bezpiecznych

zakupów

w sieci

jest

wiedza

o sklepie

internetowym. Jednostka taka powinna posiadać zarówno adres stacjonarny, siedzibę, numer

1

Studentka II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki
badań statystycznych z lat 2008 – 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012
3
gemiusReport 2012/2013
2
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telefonu, NIP oraz REGON, czyli dane, które potwierdzają jej wiarygodność. Takie dane nie
zawsze są jednak podane na stronie internetowej przedsiębiorcy. Aby nie dać się oszukać,
dodatkowo można sprawdzić wiarygodność sklepu na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego. Jeżeli właściciel nie zadbał o rejestrację firmy, kupującemu powinno nasunąć
się na myśl, że może mieć do czynienia z oszustem.
Wiarygodność sprzedawcy można w łatwy sposób sprawdzić również w przypadku
zakupów na terenie Unii Europejskiej. Sprzedający w Internecie na terenie UE powinni mieć
wyrobiony numer NIP – VAT UE (Vies UE), którego poprawność w łatwy i szybki sposób
można sprawdzić na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Drugą ważną zasadą jest znajomość praw, jakie przysługują konsumentowi podczas
zakupów internetowych. Okazuje się jednak, że ich znajomość jest bardzo niska wśród osób
kupujących – wielu z nich uważa, że warunki zakupów w e-sklepach są podobne do tych
w tradycyjnych, również duża część zapomina, że należy złożyć pisemną rezygnację
z zakupu. Prawa e-konsumenta wynikają z Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny, warto jednak zaznaczyć, że ustawa ta nie dotyczy sprzedaży
z licytacji, czyli aukcji internetowych.
Za ustawą:
 kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu – w takim przypadku umowa między nim
a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i kupujący jest zwalniany ze wszelkich
zobowiązać, zobowiązany jest jednak do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym;
 czas, w jakim powinien być dokonany zwrot, wynosi 10 dni i jest naliczany od dnia
dostarczenia produktu lub, w przypadku usługi, od dnia zawarcia umowy;
 W przypadku, gdy na stronie sklepu zabrakło informacji o:
- nazwie i adresie jednostki,
- cenie (wraz z cłem i podatkami),
- dostawie (pełen koszt, sposób i termin),
- prawie e-konsumenta do odstąpienia od zakupu w czasie 10 dni,
- sposobie i miejscu składania reklamacji,
termin, w jakim e-konsument może zrezygnować z zakupu przeciąga się do trzech
miesięcy;
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 sprzedający nie może żądać od kupującego opłaty za odstąpienie od umowy – jest to
niezgodne z prawem, nawet gdy taki zapis został uwzględniony w regulaminie sklepu;
 warto pamiętać, że prawo do zwrotu towaru nie przysługuje gdy:
- konsument zawarł w Internecie umowę o okresowe dostarczenie artykułów
spożywczych lub o wykonanie, w ściśle oznaczonym czasie, usługi dotyczącej
zakwaterowania, transportu, rozrywek lub gastronomii,
 e-konsumentowi nie przysługuje również prawo, o ile wcześniej nie umówił się
inaczej ze sprzedającym, do bezpłatnego 10-dniowego wypowiedzenia umowy,
w przypadku rezygnacji:
- z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych)
i programów komputerowych, jeśli wcześniej otworzył ich opakowanie,
- z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego
zamówienia e-konsumenta,
- z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
- z prenumeraty prasy,
- z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych4.
W przypadku zakupów online za granicą zasady odstąpienia od umowy zależą od
przepisów prawnych konkretnego państwa. Na terenie UE zasady zwrotu towarów określone
są Dyrektywą o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość5 z 1997 r.
Według tego dokumentu e-konsument ma 7 dni roboczych na zwrot towaru na zasadach
praktycznie identycznych jak w Polsce.
Gdy płatność za zakupy dokonywana jest przez Internet, ważne jest również
bezpieczeństwo transakcji. Należy się upewnić, że strona posiada certyfikat SSL. Jeżeli pasek
adresu

wyświetla

się

zieloną

czcionką

i na

jego

początku

występuje

protokół

https://w towarzystwie symbolu zamkniętej kłódki oznacza to, że połączenie jest bezpieczne
i chroni przed utratą poufnych danych, takich jak login i hasło do konta w banku. Warto
również pamiętać, że własny komputer z legalnym oprogramowaniem i programem
antywirusowym jest najlepszym narzędziem do dokonywania e-zakupów. Komputery
zlokalizowane w kafejkach internetowych lub inne, obce komputery mogą być zainfekowane
oprogramowaniem, które umożliwia hakerom zbieranie danych do logowania, a co za tym
idzie – dostęp do kont bankowych.
4
5

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271
Dz.U.UE.L.97.144.19

9

Korzyści z wejścia w cyfrowy świat: zakupy przez Internet, portale społecznościowe, komunikacja
i wyszukiwanie informacji

Również w praktycznie każdym e-sklepie możliwa jest płatność za pobraniem,
w momencie kiedy przesyłka zostanie doręczona. Sprzedawcy oferują swoim klientom także
możliwość wyboru sposobu doręczenia przesyłki. Najpopularniejszymi formami są
Paczkomaty, usługi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czasami istnieje również
możliwość zamówienia towaru przez Internet i odbioru własnego w filii firmy, co pozwala
uniknąć kosztów wysyłki.
Ważnym aspektem kupowania w sieci jest także zachowanie korespondencji
prowadzonej ze sklepem. Może okazać się ona przydatna w wypadku reklamacji lub gdy
sprzedawca okaże się nieuczciwy.
Serwisy aukcyjne
Główną cechą serwisów aukcyjnych jest to, że można na nich kupić lub sprzedać praktycznie
każdy towar i usługę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Portale udostępniają
sprzedającym wygodne narzędzia do przygotowania aukcji i do zarządzania transakcjami.
Kupujący mają natomiast dostęp do szerokiej gamy produktów podzielonych na czytelne
kategorie i możliwość łatwych, bezpiecznych licytacji oraz zakupów.
Większość serwisów aukcyjnych działa na takich samych lub podobnych zasadach, które
można zawrzeć w kilku punktach:
 sprzedający wystawia przedmiot na aukcji i wybiera sposób sprzedaży – może to być
aukcja lub oferta „kup teraz”, poprzez którą kupujący nabywa towar natychmiast za
podaną przez sprzedającego cenę;
 jeżeli sprzedający wybrał formę aukcji, licytacja zaczyna się od ustalonej przez niego
kwoty i trwa kilka dni. Sprzedający może wybrać również czas trwania aukcji
– w przypadku serwisu Allegro jest to od 3 do 14 dni – w trakcie którego kupujący
składają oferty. Aukcję wygrywa osoba, która w momencie jej zakończenia złożyła
najwyższą ofertę;
 aukcję z ofertą „kup teraz” wygrywa osoba, która jako pierwsza zaakceptuje cenę
podaną przez wystawiającego – jest to zdecydowanie szybszy sposób sprzedaży;
 w momencie zakończenia aukcji kupujący wybiera sposób dostawy i zapłaty za
wylicytowany przedmiot (spośród podanych przez sprzedającego). W ten sposób
transakcja zostaje sfinalizowana.
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Główne portale aukcyjne w Polsce
Rynek aukcji internetowych w naszym kraju jest zdecydowanie zmonopolizowany przez
serwis allegro.pl, obecnie na jego stronach odbywa się około 90% wszystkich transakcji. Jego
fenomen wiąże się zapewne z faktem, że był to pierwszy serwis tego typu na polskim rynku
i mimo tego, że cały czas pojawiają się podobne portale, grono zwolenników allegro.pl nie
maleje. Dobrej passy serwisu nie przerwało również wprowadzenie do Polski światowego
potentata w dziedzinie aukcji internetowych jakim jest eBay.
Allegro.pl
Serwis jest pionierem na polskim rynku aukcji internetowych. Istnieje od
1999 r. i obecnie korzystają z niego miliony użytkowników – zarówno sprzedających, jak
i kupujących. Serwis umożliwia im – osobom prywatnym, jak i firmom – nieskrępowany
i nieograniczony handel. Na potrzeby szybko rozwijającej się dziedziny e-handlu allegro.pl
nieustannie wprowadza innowacyjne zmiany, które mają na celu podniesienie jakości
świadczonych przez serwis usług.
Partnerami portalu są między innymi banki internetowe, centra autoryzacji kart
płatniczych oraz największe portale internetowe (np. Onet, Wirtualna Polska czy Interia).
Ponadto serwis jako pierwszy współtworzył dynamicznie rozwijający się program
lojalnościowy i system płatności online.
System zakupów na portalu oparty jest na komentarzach użytkowników. Za poprawnie
przeprowadzoną transakcję sprzedający nagradzany jest pozytywnym komentarzem, który
zamieniany jest na punkty, natomiast komentarz negatywny skutkuje przydzieleniem
użytkownikowi punktów ujemnych. Otrzymanie komentarza neutralnego nie wpływa na
punktację. Z tego powodu przed zakupem na allegro warto jest zapoznać się z komentarzami
i oceną sprzedającego.
Świstak.pl
Portal ten może pochwalić się drugą – tuż za allegro.pl – lokatą na polskim rynku pod
względem liczby użytkowników. Poza stałymi elementami charakterystycznymi dla serwisów
aukcyjnych, świstak.pl wprowadził opcję o nazwie „zaproponuj cenę”, która umożliwia
negocjowanie ceny. Cechą różniącą go od innych portali aukcyjnych jest również to, że
w serwisie zawieranie transakcji jest w większym stopniu decyzją sprzedawcy. Na stronie
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świstak.pl użytkownicy także mogą wymieniać się ocenami na swój temat – takim
narzędziem jest forum, które ułatwia również wzajemny kontakt między sprzedającymi
i kupującymi.
eBay
Mimo że serwis jest pionierem na świecie, to w Polsce zdecydowanie nie może
pochwalić się tak dużą atrakcyjnością. eBay na polski rynek wszedł w 2005 r. i początkowo
zachęcał użytkowników poprzez niepobieranie prowizji od transakcji. Dzięki temu szybko
zyskał grono fanów i stał się drugim pod względem popularności portalem aukcyjnym
w Polsce. Wprowadzenie w 2008 r. opłat skutkowało jednak spadkiem liczby aukcji
przeprowadzanych na serwisie o 80%.
Obecnie eBay.pl zajmuje trzecie miejsce wśród serwisów aukcyjnych w Polsce
z 1,34% udziału w ogólnej liczbie aukcji. W 2011 r. eBay.pl ogłosił obniżenie opłat
– w konsekwencji opłaty za wystawianie aukcji zostały zniesione, natomiast prowizja od
sprzedaży nieznacznie wzrosła.
Zasady zakupów na aukcjach internetowych
Warto pamiętać, że warunki zakupów na aukcjach internetowych różnią się od tych
w e-sklepach.

Przede

wszystkim

osobie

kupującej

nie

przysługuje

prawo

do

dziesięciodniowego zwrotu zakupionego towaru, a w przypadku zakupu od osoby prywatnej,
kupujący jest pozbawiony prawa do zwrotu. Przed zakupem należy zawsze zapoznać się
z dokładnym opisem przedmiotu i warunkami płatności, jak i z regulaminem aukcji oraz
przeczytać komentarze innych internautów na temat sprzedającego. Jeżeli towar okaże się
wadliwy, a sprzedawca nieuczciwy, zawsze istnieje możliwość zgłoszenia procederu do
władz serwisu.
Co najczęściej kupują Polacy w Internecie?
Według badań przeprowadzonych przez GUS w 2012 Polacy najchętniej kupowali
w sieci odzież i sprzęt sportowy (53,2%), najmniejszą popularnością natomiast cieszą się
wczasy, wycieczki, zakwaterowanie i bilety (12%), co stoi w opozycji do europejskiego lidera
w dziedzinie e-zakupów, Danii, w której najwięcej internetowych zakupów dokonano właśnie
w tej kategorii. Podobnie jak w Polsce również w UE mieszkańcy chętnie kupują przez
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Internet ubrania i sprzęt sportowy, dodatkowo dużą popularnością cieszą się usługi i produkty
oferowane w sieci6.
Serwisy społecznościowe
Media społecznościowe (ang. social media) są fenomenem, który w dzisiejszych
czasach głęboko przenika do różnych sfer życia społecznego. Wielu użytkowników nie
potrafi sobie obecnie wyobrazić życia bez Facebooka czy Twittera.
Social media są niewątpliwie znakomitym sposobem na łączenie się z innymi ludźmi. Stały
się kanałem, przez który ponad siedemnaście milionów Polaków (w przypadku Facebooka
zgodnie z raportem Gemius za styczeń 2013 r.) komunikuje się ze znajomymi, wymienia
zasobami czy informuje o ważnych wydarzeniach z życia. Warto jednak pamiętać, że też są
pewną pułapką dla użytkowników, bowiem nie każdy zdaje sobie sprawę, że akceptując
regulamin portalu, udziela licencji na wykorzystywanie materiałów, które publikuje.
Wśród głównych rodzajów mediów społecznościowych można wymienić:
 ogólne, np. Facebook;
 skierowane do określonej społeczności, np. Nasza-Klasa;
 skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami, np. YouTube;
 łączące grupy zamknięte, do których można się jedynie dostać poprzez zaproszenie od
innego użytkownika;
 umożliwiające internautom prowadzenie własnej strony lub bloga, np. Twitter;
 skupione wokół prezentowania opinii i recenzowania, np. Filmweb;
 branżowe, np. LinkedIn;
 dotyczące konkretnego tematu.
Poniżej znajduje się krótki opis i charakterystyka najpopularniejszych portali wśród polskich
internautów.

6

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki
badań statystycznych z lat 2008 – 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012
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Historia
Pierwszym portalem tego typu był zaprojektowany przez Randy’ego Conradsa
w latach 90. XX wieku Classmate.com. Został stworzony w celu umożliwienia kontaktu
osobom, które nawiązały realną znajomość podczas nauki w szkole, liceum czy na studiach.
Logując się na tym portalu można było również nawiązać nowe znajomości. Ogromne
zainteresowanie tym medium zaowocowało tworzeniem się nowych portali o różnej tematyce
i skierowanych do zróżnicowanych grup użytkowników.
Polskim odpowiednikiem Classmate.com jest portal Nasza-Klasa. Założony prze
studentów informatyki z Politechniki Wrocławskiej w założeniu był dedykowany ludziom,
którzy podobnie jak w przypadku pierwowzoru poznali się podczas nauki, ale pozwalał
również nawiązać nowe znajomości. W serwisie dostępna jest baza większości szkół
w Polsce, a każdy zalogowany internauta ma możliwość odszukania lub dodania swojej klasy
i odnowienia znajomości sprzed lat. Może również udostępniać innym użytkownikom swoje
zdjęcia, aktualizować informacje oraz decydować, kogo zaprosi do grona znajomych. Portal
zdobył bardzo dużą popularność wśród Polaków, a konta na nim zakładały osoby w różnym
wieku. Serwis integruje osoby będące na różnych szczeblach edukacji, a ponadto tworzy
dodatkowe funkcje, które mają służyć jego większej funkcjonalności i satysfakcji klientów.
Mimo że niektóre z pomysłów twórców Naszej-Klasy są krytykowane, portal nadal ma pewne
grono użytkowników.
Facebook
Kolejnym popularnym serwisem jest Facebook. Portal założony przez Amerykanina,
Mark’a Zuckerberg’a, jest bezdyskusyjnie fenomenem na skalę światową, o czym może
świadczyć fakt, że praktycznie co trzynasty mieszkaniec globu jest na nim zarejestrowany.
W początkowej fazie portal skierowany był jedynie do zbiorowości studentów, ale obecnie
każdy może stać się częścią społeczności. Użytkownicy mogą nie tylko podtrzymywać
kontakty ze znajomymi, lecz także poznawać nowe osoby z całego świata, korzystać
z dostępnych aplikacji (na przykład gier), dodawać zdjęcia, filmy czy określać swoje
zainteresowania. Dla użytkowników dostępne są również tak zwane fanpage, czyli strony
związane z konkretnymi tematami lub markami, które mogą być zarówno źródłem informacji,
jak i rozrywki. Stronę taką może założyć każdy użytkownik i poświęcić ją interesującej go
tematyce, o ile oczywiście nie łamie ona dobrego smaku i norm moralnych lub prawnych.
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Na portalu mają swoje profile lub strony także gwiazdy czy politycy, w większości są
to konta prowadzone przez ich menedżerów lub fikcyjne. Zdarzają się jednak przypadki,
kiedy osoba znana i lubiana sama zarządza wpisami i zdjęciami, które udostępnia.
Z portalem związanych jest również wiele kontrowersji. Doskonały przykład mogą tu
stanowić wyznania Edwarda Snowdena, który twierdził, że amerykańskie służby inwigilują
swoich obywateli również za pomocą portali społecznościowych, wskutek czego Facebook
stracił około 11 milionów użytkowników.
Twitter
Portal stworzony w 2006 r. niemal natychmiastowo stał się hitem. Jest to serwis
społecznościowy pozwalającym użytkownikom na założenie mikrobloga i wysyłanie
wiadomości, których treść nie przekracza 140 znaków. Komunikaty te nazywane są
„tweetami” lub „ćwierkaniem”. Obecnie Twitter jest odwiedzany przez około 250 milionów
unikalnych użytkowników miesięcznie. Najnowsze statystyki pokazują, że generują oni 340
milionów wiadomości i 1,6 miliarda zapytań każdego dnia.
Wśród tweetujących można spotkać zarówno polityków, dziennikarzy, cele brytów,
jak i zwykłe osoby, które chcą podzielić się swoimi przemyśleniami w sieci.
Instagram
Jest fotograficznym portalem, którego popularność w Polsce coraz bardziej rośnie.
Będąc na nim zalogowanym, użytkownik może robić zdjęcia, stosować do nich różne cyfrowe
filtry oraz udostępniać je na różnych serwisach społecznościowych. Charakterystyczną cechą
jest to, że portal nadaje zdjęciom kwadratowy kształt, podobne jak aparaty firmy Polaroid.
W wyniku zmiany regulaminu, w którym znajdował się zapis, że zdjęcia zamieszczane
w serwisie mogą być sprzedawane firmom zewnętrznym, wielu użytkowników zrezygnowało
z aktywności.
Instagram jest również określany mianem portalu, który ma największy potencjał
w naszym kraju. Jego popularność szybko rośnie i mimo że powstał dość niedawno, to już
teraz wiadomo, że w Polsce został pobrany na telefon ponad 110 tys. razy, a strona
Instagram.com cieszy się ponad milionowym zainteresowaniem.

15

Korzyści z wejścia w cyfrowy świat: zakupy przez Internet, portale społecznościowe, komunikacja
i wyszukiwanie informacji

GoldenLine
Jest przykładem serwisu dedykowanego dla osób związanych z biznesem. Portal ten
skupia osoby zainteresowane rozwojem kariery zawodowej oraz rozmawiające o różnych
aspektach życia zawodowego. Wśród swoich użytkowników gromadzi specjalistów
z rozmaitych dziedzin, osoby poszukujące pracy czy też chcące zdobyć wiedzę w różnych
kwestiach związanych z biznesem.
Na portalu użytkownik może zamieścić swoje CV, opisać doświadczenie zawodowe
czy dodać ważne informacje na swój temat.
YouTube
To serwis, który umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne oglądanie, zamieszczanie
filmów oraz transmitowanie ich na żywo. Użytkownicy mają szeroką gamę wyboru – od
teledysków przez zwiastuny telewizyjne czy filmowe po dzieła amatorskie, takie jak np.
wideoblogi i własne amatorskie nagrania. Większość materiałów została załadowana na
YouTube przez osoby prywatne, ale również wiele firm umieszcza na portalu swoje
publikacje. Wśród nich można wymienić na przykład: Columbia Broadcasting System, BBC,
Universal Music Group, a w Polsce: Polska Agencja Prasowa, Grupa TVN czy CD Projekt.
Także różne instytucje i organizacje oferują część swoich materiałów za pomocą YouTube
jako element programu partnerskiego.
Niezarejestrowani

użytkownicy portalu

mogą

oglądać

filmy,

podczas

gdy

zarejestrowani mają możliwość umieszczenia nieograniczonej liczby publikacji. Filmy, które
zostaną uznane za zawierające treści nieodpowiednie dla młodszych użytkowników, są
dostępne tylko dla osób zarejestrowanych w wieku co najmniej 18 lat. Umieszczanie filmów
zawierających pornografię, objętych prawem autorskim, propagujących nienawiść oraz
zachowania przestępcze lub mogących kogoś zniesławić jest zabronione, co jest zapisane
w regulaminie korzystania z serwisu.
Profile kont zarejestrowanych użytkowników są określane jako „kanały”, które można
subskrybować, dzięki czemu można być na bieżąco z treściami zamieszczanymi przez
ciekawych użytkowników.
Treści zamieszczone na YouTube można dodatkowo udostępniać swobodnie na
innych portalach społecznościowych.
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Google+
Na wysokim miejscu listy popularności mediów społecznościowych w Polsce znalazło
się również Google+. Popularność portalu budzi jednak pewne wątpliwości, ponieważ firma
Google zintegrowała z nim wszystkie swoje narzędzia. Tak więc ktoś, kto np. zakłada konto
e-mail w serwisie, jednocześnie rejestruje się też w Google+, niekoniecznie zdając sobie
z tego sprawę. Co więcej, niekoniecznie stając się też aktywnym uczestnikiem serwisu. Fakty
te powodują, że popularność Google+ jest większa niż przykładowo Twittera7.
O aktywności Polaków w ramach serwisów społecznościowych trudno powiedzieć,
żeby była jedynie wynikiem mody. Z pewnością jest także konsekwencją zmian
zachodzących w świecie i coraz bardziej widocznego tworzenia się społeczeństwa cyfrowego.
Dla dużej części użytkowników to także recepta na odnalezienia tożsamości oraz grupy,
z którą można się utożsamić. Należy również zauważyć, że portale takie są również źródłem
rozrywki.
Zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowch
Wraz

ze wzrostem

popularności serwisów

społecznościowych

użytkownicy

umieszczają na nich coraz więcej danych osobowych i ważnych informacji dotyczących życia
codziennego. Żeby informacje te były bezpieczne, należy się trzymać kilku zasad.
Należy pamiętać, że dobre hasło chroniące dostępu do profilu to podstawa. Przy jego
wyborze użytkownicy powinni kierować się trzema podstawowymi zasadami:
 odpowiednią długością hasła – powinno składać się z przynajmniej 8 znaków;
 należytą konstrukcją hasła – powinno składać się z różnych znaków, zarówno wielkich
jak i małych liter, cyfr czy znaków przestankowych;
 „wyjątkowością” hasła – należy również zadbać o to ,aby nie używać tego samego
hasła do kilku różnych portali.
Nie wszyscy użytkownicy zdają sobie również sprawę z tego, że wszystkie rozmowy
prowadzone w Internecie – w szczególności te na portalach społecznościowych – zapisywane
są na określonych twardych dyskach, a ponadto nie są anonimowe, dlatego nie powinno się
pisać w Internecie tego, czego nie powiedziałoby się „na żywo”. Informacja, która została raz

7

Frankowski P., Juneja A., Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja, wyd. Helion, Gliwice
2009
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opublikowana w Internecie, będzie tam widoczna zawsze, w związku z czym warto dwa razy
przemyśleć publikowane treści. Ponadto warto pamiętać, żeby nie informować w sieci
o wyjazdach, na przykład na wakacje, gdyż w ten sposób można paść ofiarą włamywaczy.
Należy również szczególnie uważać na niezaufane aplikacje, które do działania
wymagają nadania im specjalnych praw. Podczas akceptacji warunków użytkowania warto
przeczytać, do czego dokładnie aplikacja jest uprawniona i do jakich danych posiada dostęp.
Warto także dokładnie przejrzeć inne ustawienia prywatności na profilu. Na portalach można
zarządzać i edytować widoczność danych osobowych, a także ograniczyć grono osób, dla
których widoczne są publikowane przez treści.
Konkludując, najlepszą zasadą przy podawaniu danych osobowych na portalach
powinno być „im mniej, tym lepiej”.
W tym kontekście warto jeszcze wspomnieć o zjawisku pishingu. W ten sposób
w branży komputerowej określane jest wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł
lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub
instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne. Przestępcy używają tej techniki głównie
w celach zarobkowych. Zdarza się również, że próbują wyłudzić dane od użytkowników
portali na przykład przez rozsyłanie spamu.
Wpływ portali społecznościowych na promocję
Zmieniająca

się

na

rynku

polskim

popularność

poszczególnych

kanałów

społecznościowych niewątpliwie będzie dla dużych marek pewnego rodzaju szansą na
realizowanie szerzej zakrojonych działań promocyjnych.
Do tej pory społeczność polskich internautów przejawiała tendencję do skupiania się
głównie wokół Facebooka. Wejście na stronę Instagrama otwiera natomiast możliwości
przygotowania nowych, ciekawych akcji reklamowych. Jednocześnie obecność marki nie
tylko w ramach jednego, topowego medium, ale wielu – w dodatku posiadających różne
zastosowanie i docierających często do innych odbiorców – zdecydowanie umacnia jej
pozycję w sieci. W przypadku mniejszych firm zmiana ta może budzić pewną dezorientację.
I z przyczyn czysto technicznych, jak na przykład mały budżet, ograniczą się one do jednego
medium, którym najczęściej jest Facebook. Biorąc pod uwagę konkurencyjność innych
serwisów społecznych, oszczędność może okazać się jednak nietrafiona.
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Należy podkreślić, że widoczne obecnie zachwianie popularności Facebooka
w kontekście wzrostu popularności innych portali – jak na przykład Instagram czy też
Google+ – na pewno nie stanowi jeszcze przełomu na polskim rynku social media
marketingu. Eksperci przewidują jednak, że dotychczasowy układ popularności mediów
społecznościowych w Polsce niedługo ulegnie zmianie. Ich zdaniem to właśnie w Instagramie
drzemie największy potencjał, który pozwoliłby mu wyjść na pozycję lidera8.
Komunikacja i kanały komunikacji w Internecie
Komunikacja za pomocą Internetu znacznie różni się od tej klasycznej, używanej na
co dzień. Oczywiście, żeby nastąpiła, potrzebne są elementy komunikacji klasycznej, takie jak
nadawca, przekaz, odbiorca, jednak znacznie różni się ona specyfiką. Często bowiem nie
widzimy nadawcy, nie słyszymy barwy ani tonu jego głosu. Co prawda, nie jest ona
realizowana w sposób dowolny, gdyż również w sieci istnieje zbiór zasad i norm, nazywany
„netykietą”, niemniej jednak nawiązywane relacje, prywatne czy biznesowe, w znacznej
mierze różnią się od tych nawiązywanych poza Internetem i charakteryzują się innymi
właściwościami.

Ważną

rolę

w komunikacji

internetowej

pełnią

również

portale

społecznościowe, których globalny zasięg umożliwia prowadzenie konwersacji z ludźmi
z całego świata.
Do kanałów internetowej komunikacji można zaliczyć między innymi:
 pocztę internetową;
 gry internetowe;
 fora dyskusyjne;
 pogawędki na chatach;
 zebrania online;
 współużytkowanie aplikacji i plików;
 rozmowy audio i video9.
Cechy wspólne komunikacji internetowej i tradycyjnej
Elementem wspólnym porozumiewania się w sieci i poza nią jest z pewnością cel
komunikacji, rozumiany jako przekazanie od nadawcy do odbiorcy pewnego komunikatu,
8

Evans L. Social Media Marketing, Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych,
wyd. Helion, Gliwice 2011
9
Grzesina J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
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zmuszenie go do podjęcia dyskusji lub poinformowanie o czymś. Spośród innych cech
wspólnych można wymienić również:
 dynamiczny charakter – nadany komunikat może zostać przez odbiorcę nie tylko
odebrany, ale także odbiorca może na niego zareagować i odpowiedzieć;
 charakter społeczny – żeby proces zaszedł, muszą w nim uczestniczyć co najmniej
dwie osoby, zarówno komunikacja internetowa i tradycyjna mają zatem wymiar
społeczny;
 wzajemne oddziaływanie nadawcy i odbiorcy komunikatu – nadawca i odbiorca
oddziałują na siebie w określony, w zależności od komunikatu, sposób;
 wykorzystanie określonych kodów językowych, zrozumiałych dla obu stron.
Najważniejsze cechy komunikacji internetowej
Pierwszą, istotną cechą, która odróżnia internetowe formy przekazu od tradycyjnych,
jest różnorodność odbiorców. O ile w życiu codziennym funkcjonujemy w określonych
grupach, tak w Internecie, dzięki jego powszechnej dostępności na całym świecie, można
spotkać osoby reprezentujące różne grupy. Internet może być w tym kontekście również
doskonałym narzędziem biznesowym do poszukiwania partnerów i kontrahentów na szeroką
skalę.
Ciekawą właściwością Internetu jest również to, że relacje między użytkownikami są
bliższe, a rozmowy luźniejsze – podczas internetowych rozmów, użytkownicy rzadko tytułują
się per pan/pani, częściej przechodzą za to na „ty”.
Drugą cechą, która wpływa na popularność komunikacji przez Internet jest brak
ograniczeń terytorialnych. Pogawędki prywatne i biznesowe, można obecnie prowadzić
z dowolnego miejsca na ziemi, oczywiście jeżeli tylko posiada się dostęp do Internetu. Ten
aspekt umożliwia również przebywanie w kilku miejscach w tym samym czasie, nic bowiem
nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik, siedząc przy swoim biurku, uczestniczył
w konferencji lub szkoleniu online i jednocześnie komunikował się z zagranicznym
kontrahentem.
W tym kontekście ważny jest również natychmiastowy feedback. Dzięki
możliwościom, jakie daje Internet, kontakt z drugą osobą jest natychmiastowy i może
odbywać się różnymi kanałami – poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe
czy połączenia. Warto zauważyć, że e-komunikacja nie opiera się wyłącznie na słowie
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pisanym. Internauci mogą obecnie korzystać ze Skype’a czy też innych aplikacji, które przy
użyciu kamerki internetowej pozwalają widzieć i słyszeć rozmówcę, a także dają możliwość
przeprowadzania większych konferencji, co ma duże znaczenie w dziedzinie biznesu.
Również dzięki temu, że w sieci granice się zacierają, działania promocyjne stają się
tańsze i łatwiejsze w przeprowadzeniu. Firmy nie muszą obecnie przeznaczać ogromnych
nakładów na komunikację z klientem, który jest oddalony terytorialnie, gdyż obecnie
istniejące formy komunikacji za pomocą Internetu z pewnością sprawią, że rozmowa online
okaże się wystarczająca.
Brak ograniczeń czasowych sprawia, że komunikowanie się w sieci może odbywać
się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przed erą Internetu nie można było prowadzić
rozmów na tak szeroką skalę, społeczeństwo informacyjne umożliwia natomiast
użytkownikom korzystanie z sieci, również w aspekcie komunikowania się, kiedy tylko mają
na to ochotę.
Brak ograniczeń związanych z czasem, ma również szerokie zastosowanie
w e-biznesie – klienci sklepów internetowych nie są na przykład ograniczeni stałymi ramami
czasowymi, mogą robić zakupy i kontaktować się ze sprzedającym przez całą dobę.
Właściwością, która odróżnia kontakty internetowe od bezpośrednich, jest też
anonimowość. Użytkownicy cyberprzestrzeni mogą ukryć swoje dane, ale nie muszą tego
robić. Bywa jednak, że przez nieuwagę dane osobowe są niewystarczająco zabezpieczone
i mogą zostać wykorzystane na przykład przez osoby nieuczciwe. Dlatego ważne jest, aby
dokładnie zapoznać się z polityką portali lub firm internetowych, którym dane są zawierzane.
Anonimowość wiąże się również z możliwością napotkania w sieci oszustów, którzy podają
się za kogoś innego. Problem ten dotyczy nie tylko dzieci, ale też osób korzystających
z e-zakupów i usług oferowanych przez firmy internetowe. Jeżeli e-konsument decyduje się
na zakup u sprzedawcy nieznanego lub takiego, któremu towarzyszą negatywne opinie, musi
liczyć się z tym, że może zostać oszukany. Oczywiście prawo chroni użytkowników w tym
zakresie, ale warto zdać się również na własny rozum i sprawdzać za każdym razem
referencje i opinie usługodawców.
Przy komunikacji za pomocą Internetu warto pamiętać, że odbiorca ma ograniczone
postrzeganie zmysłowe. Gdy większość kontaktów ogranicza się do wiadomości tekstowych,
warto pamiętać, że rozmówcy nie są w stanie odczytać swojej mimiki ani nastawienia
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emocjonalnego, co może przyczynić się do mylnego odbioru komunikatu, który przekazują.
Ułatwieniem w rozmowie prywatnej mogą być emotikony, ale nie mają one zastosowania
w biznesie. Dlatego ważne jest stosowanie pewnych standardów.
W końcu ostatnią, zasadniczą różnicą jest zapisywanie rozmów w archiwum. O ile
trudno jest odtworzyć z pamięci na przykład rozmowę telefoniczną, o tyle łatwo jest wejść do
archiwum komunikatora czy skrzynki e-mail i wrócić do rozmów nawet sprzed kilku lat. Jest
to przydatnie narzędzie na przykład podczas zakupów internetowych. Dodatkowym atutem
jest również to, że użytkownicy nie muszą automatycznie odpowiadać na otrzymane maile,
mają możliwość powrotu do wiadomości i dokładnego przemyślenia odpowiedzi10.
Komunikacja synchroniczna
Wiąże się ona z natychmiastowym feedbackiem i dotyczy takich kanałów jak na
przykład chaty internetowe, niektóre komunikatory czy nawet gry internetowe. Jej
przeciwieństwem jest komunikacja asynchroniczna, podczas której odpowiedź nie nadchodzi
od razu po wysłaniu wiadomości, a jest rozłożona w czasie. Typowym jej przykładem jest
wiadomość e-mail.
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Należy pamiętać, że również w sieci użytkownicy nie mogą czuć się do końca
bezpieczni. Wiąże się to z działalnością hakerów, występowaniem różnego typu wirusów czy
z wspomnianymi wyżej nierzetelnymi usługodawcami. Dlatego ważne jest, aby znać
zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.
Inne formy komunikacji
Komunikacja przez Internet to nie tylko pogawędki czy narzędzie pozwalające firmom
oszczędzić czas i pieniądze poprzez e-konferencje czy web learning. To także inne formy
marketingu. Obecnie znaczna większość placówek bankowych ogranicza się głównie do
funkcji reprezentatywnych i sprzedażowych. Placówki bankowe zostały zastąpione przez
model mieszany, oparty w głównej mierze o Internet. Systemy transakcyjne są o wiele
wygodniejsze i tańsze, opłaty za przelewy, zlecenia stałe i inne typowe czynności są znacznie
niższe, w porównaniu do tych w oddziałach, a czasami nawet ich brak. Również firmy
10

Goban-Klass T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009
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telekomunikacyjne zdecydowały się na sprzedaż i sprowadzenie dużej liczby kontaktów
z klientami na płaszczyznę Internetu. Z punktu widzenia konsumenta jest to rozwiązanie
szybsze i tańsze – czasami, dzięki formularzowi zamieszczonemu na stronie, można zgłosić
problem lub wśród istniejących już odpowiedzi znaleźć sposób na jego rozwiązanie.
Możliwości płynące z komunikacji internetowej zauważyła także administracja
publiczna. Narzędziem, które ułatwia kontakt obywateli z administracją, jest ogólnopolska
platforma teleinformatyczna ePUAP. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
jest systemem, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe przy pomocy
Internetu, natomiast jednostki administracji centralnej, samorządy czy urzędy gminne,
udostępniać bezpłatnie drogą elektroniczną swoje usługi. Portal oferuje sprawny przepływ
informacji między obywatelami i przedsiębiorcami a jednostkami administracji publicznej,
jak i komunikację między różnymi podmiotami administracji.
Wyszukiwanie informacji w Internecie
W XXI wieku Internet można określić głównym źródłem informacji praktycznie na
każdy temat. Narzędziami, za pomocą których użytkownicy poszukują danych na różne
tematy, są wyszukiwarki internetowe. Ich obsługa jest z pozoru łatwa, ale często okazuje się,
że użytkownicy mają z nimi problem, gdy trzeba za ich pomocą szybko wyszukać określoną
informację. Żeby sprawnie funkcjonować w cyberprzestrzeni, nie wystarczy jedynie zapoznać
się z formalnymi kryteriami, ale także z zasadami, w oparciu o które funkcjonują
wyszukiwarki.
Kryteria wyszukiwania
W początkowej fazie rozwoju Internetu wyszukiwarki były niezbyt skomplikowanymi
aplikacjami, służącymi do eksplorowania Internetu, posiadały jednak jeden zasadniczy
mankament – wyniki wyszukiwania, znacznie odbiegały od pożądanego przez użytkownika
rezultatu. W miarę postępu technologicznego, również wyszukiwarki uległy jednak
rozwojowi. Obecnie – obok możliwości wpisywania długich, składających się z kilku fraz
zapytań – możliwe jest wyszukiwanie zaawansowane, które daje użytkownikom możliwość
wyszukiwania danych według wielu kryteriów, co pozwala ograniczyć wyniki jedynie do
najbardziej zbliżonych odpowiedzi. To wygodne narzędzie jest jednak mało popularne wśród
użytkowników np. wyszukiwarki Google.
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Zasady działania wyszukiwarek
Częstym problemem użytkowników tego narzędzia jest fakt, że wśród wyników
wyszukanej frazy strony mało przydatne są na samym początku list wyników, zaś te
konkretnie szukane na samym jej końcu. Dzieje się tak w dużej mierze wskutek
pozycjonowania i optymalizacji, ale także jest to wynikiem niedoskonałości w działaniu
wyszukiwarek. Należy pamiętać, że najsłabszą cechą dzisiejszych narzędzi do wyszukiwania
jest analiza tekstu, jednak eksperci cały czas pracują nad ich ulepszeniem.
Kolejnym problemem jest również ilość informacji w Internecie, co powoduje, że
formalne kryteria to za mało, aby sobie poradzić. Dlatego eksperci Google wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom internautów i pracują nad wyszukiwarką, która będzie mogła
odczytywać intencje szukających. Na podstawie analizy wcześniej wyszukiwanych rekordów
i zainteresowań użytkownika wyszukiwarka będzie miała możliwość oceny wyników i ich
przydatności dla szukającego. Co ciekawe, już dziś wpisując w wyszukiwarkę na przykład
hasło „kino”, użytkownik nie zobaczy na pierwszym miejscu wśród wyników definicji tego
słowa, a lokalizację kin najbliższych względem jego miejsca zamieszkania.
Obecnie cały Internet staje się bardziej intuicyjny – nie tylko wyszukiwarki, ale
również reklamy internetowe, propozycje produktów czy ofert wysyłanych do użytkowników
przez sklepy internetowe są wysoce spersonalizowane. Warto więc uważać, żeby nie zatracić
się do końca w wirtualnej rzeczywistości, która kusi nowymi akcjami marketingowymi.
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II
Ochrona danych osobowych w Internecie ze szczególnym
uwzględnieniem portali społecznościowych
Marcin Wasilewski1

Postępujący w zawrotnym tempie proces informatyzacji i cyfryzacji sprawił, że
Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia. Jest obecny zarówno w pracy, jak
i w szkole, a także (a może przede wszystkim?) w sferze rozrywki. Na szczególną uwagę
zasługują serwisy społecznościowe, które stanowią „miejsce spotkań” internautów z całego
świata. Prym wiodą tu głównie Facebook, Google+, Nasza-Klasa oraz Twitter. Rejestracja
w wymienionych serwisach wymaga podania danych osobowych, które mogą być następnie
wykorzystane do niepożądanych celów. Również zamieszczanie zdjęć czy filmów niesie za
sobą ryzyko naruszenia dóbr osobistych. W kontekście poruszanej materii zagadnienia
dotykające sfery ochrony danych osobowych i nienaruszalności wizerunku nabierają dużego
znaczenia. Użycie czyichś danych osobowych w nieautoryzowany sposób niesie duże ryzyko
dla ich adresata. W niniejszym artykule dokonano analizy pojęcia ochrony danych
osobowych. Przedstawiono również problemy związane z ochroną i przetwarzaniem danych
osobowych w kontekście Internetu. Przytoczono także najważniejsze orzeczenia sądowe,
które stanowią drogowskazy do zrozumienia omawianego tematu. Celem opracowania jest
przybliżenie użytkownikowi sieci Internet praktycznych aspektów dotyczących ochrony
danych osobowych, a także niebezpieczeństw z tym związanych.
Dane osobowe i ich ochrona w polskim prawie
Dla kompleksowego zrozumienia tematu niezbędne wydaje się omówienie
w początkowej części pracy, czym są dane osobowe i jakim zasadom ochrony podlegają.
Pozwoli to na dokładniejsze przedstawienie zagadnienia dotyczącego danych osobowych i ich
ochrony w Internecie.

1

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej
w Białymstoku. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. W sferze jego zainteresowań znajdują się w szczególności
zagadnienia związane z prawem karnym, handlowym i gospodarczym.
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Zasada ochrony danych osobowych wywodzi się pośrednio z art. 47 Konstytucji RP
z 1997 r.2 W myśl tego artykułu każdemu przysługuje prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu
osobistym. Art. 53 Konstytucji RP konkretyzuje te postanowienia, statuując bezpośrednie
gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych – prawo dobrowolnego udostępniania
informacji (ust. 2), prawo dostępu do danych urzędowych i zbiorów danych dotyczących
podmiotu (ust. 3), a także prawo do żądania usunięcia lub sprostowania informacji, które są
niepełne, nieprawdziwe lub zebrane w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4).
Rozwinięcie konstytucyjnych zasad dotyczących prawa do ochrony danych
osobowych znajduje się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych3.
Art. 6 omawianej ustawy formułuje definicję legalną „danych osobowych”. Za dane osobowe
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można
określić pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
identyfikacyjny przypisany do tej osoby albo jeden lub kilka specyficznych czynników
określających jej cechy fizjologiczne, umysłowe, kulturowe, ekonomiczne lub też społeczne.
Informacja nie jest uważana za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu bądź też działań.
Za „informację” należy uznać każdy komunikat niezależnie od formy zapisu.
Informacją będą zatem zarówno dane wyrażone pismem, znakami graficznymi, jak też dane
zapisane na nośniku pamięci typu pendrive czy dysku twardym komputera. Dla kategorii
„danych osobowych” nie mają znaczenia źródło pochodzenia informacji, ich prawdziwość,
czy też sposób wyrażenia. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na wyrażenie
„wszelkie informacje”, który wyraźnie wskazuje na informacje, które dotyczyć mogą
dowolnego aspektu życia człowieka – zawodowego, prywatnego, wiedzy, wykształcenia,
przymiotów osobistych lub też cech charakteru4.
Aby informacja została uznana za daną osobową, musi także dotyczyć osoby
fizycznej. Za osobę fizyczną uważa się każdego człowieka od chwili narodzin aż do chwili
śmierci. Nie jest przy tym istotne, czy dany człowiek posiada pełną czy ograniczoną zdolność

2

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z poźn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997, nr 133 poz. 883.
4
M.Majos, Ochrona wizerunku i danych osobowych na portalach społecznościowych, [w:] Podmiotowość
w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Zakopane 2012, s. 159-170.
3
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do czynności prawnych. Dane dotyczące osób zmarłych, podobnie jak dane dotyczące innych
niż osoby fizyczne podmiotów (np. osób prawnych) ujęte w formie rejestru lub ewidencji,
zostały zatem wyjęte ze zbioru należącego do danych osobowych5.
Informacja musi także dotyczyć zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby. Jak już wcześniej wspomniano, osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której
tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się
na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Identyfikacja odbywa się tu na podstawie wszelkich zgromadzonych danych. Wydaje się
również, że nie jest wymagane, aby zgromadzone dane znajdowały się w jednym zbiorze,
bazie czy rejestrze6. Do uznania konkretnej informacji za „daną osobową” wystarczy
możliwość połączenia informacji z inną informacją, znajdującą się w odrębnym zbiorze, bazie
lub rejestrze. Już na pierwszy rzut oka widać, że za „dane osobowe” mogą zostać uznane
informacje, które dotyczą wielu dziedzin życia, jeżeli istnieje możliwość połączenia ich
z daną osobą. Zatem danymi osobowymi będą informacje:
1. dotyczące „okoliczności niezależnych” – np. imię, nazwisko, wzrost, waga, płeć,
data i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2. dotyczące cech nabytych – np. wykształcenie, stan cywilny;
3. dotyczące cech charakterologicznych, światopoglądu, zainteresowań, upodobań;
4. dotyczące uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach lub aktywności
społecznej7.
Warto zauważyć, że pewne informacje stanowią dane osobowe per se. Inne zaś,
w zależności od możliwości powiązania z innymi danymi, co w konsekwencji umożliwi
identyfikację osoby, mogą uzyskać przymiot „danych osobowych”. Należy również
przypomnieć, że w myśl art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych informacji nie
uważa się za umożliwiającą określenie innej osoby, jeżeli wymagałaby to nadmiernych
działań, kosztów i czasu. Dopiero takie informacje, które posiadają wszystkie ww. przymioty,
uzyskują status „danych osobowych” i podlegają ochronie prawnej.

5

Ibidem.
J. Barta, P. Fajgielski, R. Makarewicz, art. 6, [w:] J. Barta, P. Fajgielski, R. Makarewicz, Ochrona danych
osobowych. Komentarz, Oficyna, Warszawa 2011, LEX nr 106637.
7
Ibidem.
6
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Nad prawidłowością ochrony i przetwarzania danych osobowych czuwa Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), powoływany przez Sejm za zgodą Senatu
na 4-letnią kadencję. Do zadań GIODO należą m.in. prowadzenie zbiorów danych
osobowych, udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach, rozpatrywanie skarg
w sprawie naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, kontrola przetwarzania danych
osobowych oraz podejmowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony tych danych. Szczególne
uprawnienia przysługują również osobie, której dane osobowe bezpośrednio dotyczą.
Art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych zawiera katalog praw, które mają na celu
ochronę tych danych:
1. prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o istnieniu zbioru, ustalenia
administratora danych, adresu, jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy
administratorem danych jest osoba fizyczna, jej miejsca zamieszkania oraz imienia
i nazwiska;
2. prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych
zawartych w takim zbiorze;
3. prawo do uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej
dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4. prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie
w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5. prawo

do

uzyskania

informacji

o sposobie

udostępniania

danych,

a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
dane te są udostępniane;
6. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7. prawo do wniesienia, w przypadkach przewidzianych ustawą pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej
szczególną sytuację;
8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach
określonych w ustawie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać
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w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych
innemu administratorowi danych.
Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany udzielić
jej w terminie 30 dni informacji o przysługujących jej prawach oraz o danych dotyczących jej
osoby. Ponadto w wypadku wykazania niekompletności, nieprawdziwości lub nieaktualności
lub

zebrania

w sposób

niezgodny

z ustawą

poszczególnych

danych

administrator

zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki uzupełnić, uaktualnić lub sprostować informacje.
W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem zebrania informacji zobligowany jest także do
czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania. Dodatkowo administrator powinien
zawiadomić innych administratorów, którzy dysponują danymi, w których stwierdzono
„ubytek”. W wypadku niedopełnienia wymienionych obowiązków osoba, której dane
dotyczą, może zwrócić się do GIODO z wnioskiem o nakazanie dopełnienia ciążących na
administratorze obowiązków.
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada również na administratora danych
obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru GIODO oraz szczególnego ich
zabezpieczenia. Do przetwarzania danych osobowych należy zastosować takie środki
organizacyjne i techniczne, które zapewnią odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
ochronę. Chodzi tu głównie o zabezpieczenie danych przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, przetwarzanie w sposób sprzeczny z ustawą, a także zabezpieczenie przed
zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Do przetwarzania tych danych niezbędne jest
uzyskanie specjalnego upoważnienia administratora, który dodatkowo zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
Internet a dane osobowe
Rejestrując się na ulubionych portalach, forach, czy serwisach społecznościowych,
bardzo często jesteśmy proszeni o podanie swoich danych osobowych, które bezpośrednio
umożliwiają naszą identyfikację. Zazwyczaj są to imię i nazwisko, e-mail, dokładny adres
zamieszkania oraz opcjonalnie telefon i numer karty kredytowej. Podanie tego typu danych
pozwala bez większego wysiłku na identyfikację osoby w rzeczywistości. Bezpieczeństwo
danych zależy od zasad ich przetwarzania przez administratora, w ręce którego trafiają. Jest to
szczególne ważne w kontekście serwisów społecznościowych, które same w sobie stanowią
bazę danych osobowych.
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Administratorem danych, zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych
osobowych, jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (zwłaszcza tych, które znajdują się
w systemach informatycznych) – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie, usuwanie. Art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych statuuje
zasady, którym podlega ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych
lub;
2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub;
3. jest to konieczne do zrealizowania umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą lub;
4. jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań zrealizowanych dla dobra
publicznego lub;
5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą (klauzula prawnie dopuszczalnego celu).
W kontekście poruszanego tematu punkt 1. i 5. nabierają największego znaczenia. Przed
rejestracją na każdym portalu, forum dyskusyjnym czy serwisie społecznościowym
niezbędne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda taka wyrażana
jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym. Może również
obejmować przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmienia się cel przetwarzania.
Warto również zaznaczyć, że pomimo niemożności uzyskania zgody na przetwarzanie
danych, mogą być one przetwarzane dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, aż do momentu, gdy uzyskanie jej zgody będzie możliwe.
Kolejną, bardzo ważną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędność ich przetwarzania dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów. Przetwarzanie nie może naruszać przy tym praw
i wolności osób, których dane dotyczą. Kategoria „prawnie usprawiedliwionych celów” jest
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kategorią niedookreśloną i w praktyce może budzić duże wątpliwości. Ustawodawca za
„prawnie usprawiedliwiony cel” uważa w szczególności marketing bezpośredni własnych
produktów i usług administratora danych, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej. Próby dookreślenia, czym w swej istocie jest „prawnie
usprawiedliwiony cel”, podjął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. II SA/Wa 1212/10)8. Sąd stwierdził, że pojęcie „prawnie
usprawiedliwionego celu” jest pojęciem nieostrym, które z jednej strony pozostawia
administratorowi danych pewien luz decyzyjny odnośnie do jego działań, a z drugiej nakłada
na niego obowiązek szczególnej dbałości o to, czy jego działania są zgodne z prawem i nie
naruszają praw osób trzecich.
Drogowskazem do określenia, czym są dane osobowe w Internecie, może być
z pewnością wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja
2011 r. (sygn. I OSK 10/9/10)9, w którym podjęto próbę wyjaśnienia, czym są dane osobowe
w Internecie. Sąd określił „dane osobowe” jako zespół informacji zintegrowanych w taki
sposób, że umożliwiają indywidualizację danej osoby. Obejmują głównie imię, nazwisko
i miejsce zamieszkania, ale nie ograniczają się tylko do tego. Sąd zauważył również, że
zdjęcie umieszczone w sieci wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim przedstawionej
stanowi dane osobowe i podlega reżimowi określonemu w ustawie o ochronie danych
osobowych. Sąd zaznaczył jednocześnie, że regulacja odnosi się nie tylko do zdjęć, a swoje
zastosowanie znajduje również w przypadku np. filmów czy rysunków. Za kamień milowy
w drodze do zrozumienia istoty ochrony danych osobowych w sieci można z pewnością
uznać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r.
(sygn. II SA/Wa 1495/08)10. Sprawa, którą rozstrzygał, dotyczyła zamieszczenia na portalu
społecznościowym nasza-klasa.pl (obecnie nk.pl) fotografii szkolnej sprzed 40 lat. Wraz ze
zdjęciem zamieszczony został spis osób na nim uwiecznionych. Nie spodobało się to na tyle
jednej z widocznych na zdjęciu osób, że postanowiła dochodzić od administratorów serwisu
usunięcia zdjęcia. Starania nie przyniosły jednak rezultatów. Kolejnym krokiem było
zwrócenie się do GIODO z prośbą o interwencję. Generalny Inspektor Ochrony Danych

8

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. II SA/Wa
1212/10), LEX 755113.
9
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. I OSK 10/9/10), LEX
nr 990136.
10
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r. (sygn. L II SA/Wa
1495/08), Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B7B03BE6DD
(02. 12. 2013)
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Osobowych w decyzji z dnia 27.05.2008 r.11 stwierdził jednak, że zamieszczanie danych,
które dotyczą innych osób przez użytkowników serwisu, nie narusza ich praw i wolności,
gdyż dostępne są jedynie dla użytkowników, w związku z czym zainteresowana osoba nie
może żądać ich usunięcia z serwisu. W decyzji stwierdzono również, że przedsiębiorca, który
zarządza serwisem, ma status administratora danych, które są umieszczane przez
użytkowników serwisu, a do przedsiębiorcy znajduje zastosowanie jedynie odpowiedzialność
z art. 14 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych12. Zdaniem X. Konarskiego taka
interpretacja przepisów może budzić spore wątpliwości. Uważa on, że zamieszczenie czyjejś
fotografii na portalu społecznościowym nie spełnia próby klauzuli prawnie dopuszczalnego
celu, która została omówiona we wcześniejszej części opracowania (art. 23 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie danych osobowych). Klauzula ta dopuszcza przetwarzanie danych
osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Analizę tych warunków należy
rozpatrywać na tle konstytucyjnych praw i wolności, w szczególności zaś prawa do
prywatności. Zdaniem X. Konarskiego argument GIODO dotyczący faktu, że do danych
osobowych mają dostęp jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu, a nie wszyscy
internauci, jest nie do zaakceptowania. Użytkownicy zarejestrowani stanowią „jedynie”
wielomilionową rzeszę społeczności internetowej, a same dane są potencjalnie dostępne dla
wszystkich użytkowników sieci13. X. Konarski odniósł się również do argumentu GIODO,
który mówił, że to przedsiębiorca zarządzający serwisem ma status administratora danych
umieszczanych przez użytkowników serwisu. Jego zdaniem status administratora danych
przysługuje przedsiębiorcy jedynie w stosunku do użytkowników, którzy wyrazili podczas
rejestracji zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowali regulamin serwisu14.
Od decyzji wniesiono odwołanie. Decyzją z dnia 03.09.2008 r.15 GIODO uchylił decyzję
z 27.05.2008 r. i umorzył postępowanie, stwierdzając jednocześnie, że kwestionowane
informacje zamieszczone na portalu internetowym nie mieszczą się w definicji danych
osobowych, gdyż identyfikacja osoby na zdjęciu sprzed wielu lat, nawet w połączeniu
11

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 maja 2008 r. (DOLiS/DEC314/08/13239/13245).
12
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002, nr 47 poz. 211 z późn.
zm.
13
G. Sibiga, X. Konarski, Wizerunek w Internecie bez pełnej ochrony, www.rp.pl/artykul/146259.html?p=2 (02.
12. 2013). M.Majos, op. cit., s. 159-170.
14
Ibidem.
15
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 maja 2008 r. (DOLiS/DEC
515/08/22857).
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z umieszczonym obok zdjęcia imieniem i nazwiskiem, nie pozwala na identyfikację tej osoby
bez nadmiernych kosztów i czasu. Decyzja GIODO z dnia 03.09.2008 r. została uchylona po
zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku sąd nie
zgodził się z decyzją GIODO, stwierdzając, że w rozpatrywanej sprawie na portalu
internetowym ujawniono wizerunek oraz imię i nazwisko skarżącego, które są bez wątpienia
danymi osobowymi, podlegającymi ochronie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., bowiem na
ich podstawie można zidentyfikować osobę. Pozostawienie decyzji GIODO w mocy
prowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której ochronie podlegałyby jedynie dane
osobowe „teraźniejsze”, a te z przeszłości pozostaną bez należnej im ochrony.
W kontekście danych osobowych należy zastanowić się, czy adres IP (ang. internet
protocol)16, który stanowi unikatowy „numer rejestracyjny” komputera w Internecie, również
stanowi dane osobowe. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując tę kwestię,
stwierdził w wyroku z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. I OSK 1079/10)17, że numer IP należy do
zbioru danych osobowych, jeśli pozwala on na pośrednią identyfikację danej osoby.
Warto również odnieść się do aspektu dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem
prawa do ochrony danych osobowych. Sztandarowym przykładem, który doskonale
przedstawi niebezpieczeństwo, jakie czyha na każdego użytkownika Internetu, jest casus
Facebooka. Art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że ustawę stosuje się do
podmiotów, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu
środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stwarza to
sytuację, w której podmioty koncentrujące swoją działalność w Internecie, które mają
siedzibę poza Polską, mimo że świadczone przez nich usługi są skierowane wyłącznie do
Polaków, nie podlegają polskiej ustawie. W konsekwencji rodzi to stan, w którym obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej pozbawieni są dochodzenia swoich praw przed polskim organem.
Takie ukształtowanie przepisów sprawia, że dane osobowe w niektórych przypadkach de
facto pozostają bez należytej ochrony. Za przykład może posłużyć właśnie największy portal
społecznościowy świata – Facebook. Administratorem danych osobowych użytkowników
spoza USA i Kanady jest irlandzka spółka Facebook Ireland Limited. W związku z tym
jedynym organem, przed którym można dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem
16

Numer IP stanowi pewnego rodzaju „numer rejestracyjny komputera” w internecie. Jest to unikatowy „adres
sieciowy”, umożliwiający identyfikację komputera, a w konsekwencji jego użytkownika.
17
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. I OSK 10/9/10), LEX
nr 990136.
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danych osobowych na tym portalu, jest Data Protector Comissioner, odpowiednik polskiego
GIODO18. Zastosowane uregulowanie czyni ochronę danych osobowych fasadową i wytrąca
oręż umożliwiający dochodzenie praw przez obywateli Polski.
Podsumowanie
Zagadnienie ochrony danych osobowych w kontekście Internetu nabiera szczególnego
znaczenia. Internet jest miejscem, gdzie w bardzo łatwy sposób może dojść do
nieautoryzowanego użycia danych osobowych. Dlatego każdy z użytkowników, rejestrując
się w jakimkolwiek serwisie, forum czy portalu społecznościowym, powinien rozważnie
dobierać informacje, których udziela, tak by zniwelować jakiekolwiek ryzyko naruszenia
prawa nienaruszalności życia prywatnego. Nie należy lekkomyślnie podawać danych
osobowych bez wcześniejszego zapoznania się z regulaminem portalu, gdyż może to za sobą
nieść nieprzewidziane skutki. Pamiętać należy również o udostępnianych w Internecie
treściach, gdyż te także mogą spowodować duże ryzyko naruszeń.
Z uwagi na wszechobecność Internetu proponuje się wprowadzenie „Konstytucji
Internetu” (The Social Network Constitution)19 – aktu, który miałby określać prawa
i obowiązki każdego internauty. Jednym z praw przewidzianych przez ten akt ma być prawo
do kontroli swojego wizerunku w sieci. Pozwoli zapanować nad przepływem danych
osobowych w sieci i zniweluje ryzyko użycia ich w niepożądany sposób.

18

M. Czerniawski, Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych – zarys problemu, [w:]
Internet Prawno- informatyczne problemy sieci, portali i e-usługi, Warszawa 2012, s. 165.
19
Konstytucja użytkowników portali społecznościowych, www.socialnetworkconstitution.com/the-socialnetwork-constitution.html (02. 12. 2013).
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Administracyjnego w Warszawie z dnia 19
maja 2011 r. (sygn. I OSK 10/9/10), LEX
nr 990136
12. Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 19
maja 2011 r. (sygn. I OSK 10/9/10), LEX
nr 990136
13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 1
grudnia 2010 r. (sygn. II SA/Wa 1212/10),
LEX 755113
14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 3
marca 2009 r. (sygn. L II SA/Wa
1495/08), Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych,
www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B7B03BE
6DD
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III
Ekonomia społeczna szansą rozwoju gospodarczego
Krzysztof Mnich1

Ekonomia społeczna jest ideą, która choć rozmaicie rozumiana, budzi wielkie
– czasem znacząco różne – oczekiwania. Jedni widzą w niej ideę naprawy świata, inni
mechanizm reformy polityki społecznej czy też skuteczny sposób na budowanie spójności
społecznej, jeszcze inni postrzegają ją jako metodę rozwiązania problemów konkretnych osób
czy grup społecznych2.
W Polsce brak precyzyjnej definicji, która opisywałaby, czym jest ekonomia
społeczna. Jednak wszystkie aktualnie używane definicje informują, że to właśnie społeczna
gospodarka zapewnia wsparcie w postaci zaspokajania potrzeb w dziedzinach, którym nie jest
w stanie sprostać żadna inna działalność sektorów. To właśnie gospodarka społeczna
zapewnia spójność społeczną i dbałość o tworzenie nowych miejsc pracy, zachęca
społeczeństwo do przedsiębiorczości oraz budowania społeczeństwa pluralistycznego,
demokratycznego, uczestniczącego oraz opartego na solidarności 3. Wedle Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej ekonomia społeczna jest sferą aktywności
obywatelskiej opartej na działalności ekonomicznej oraz działalności pożytku publicznego,
która ma na celu: integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, tworzenie miejsc pracy oraz świadczenie usług społecznych użyteczności
publicznej4.

1

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Master of Business
Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prezes zarządu Stowarzyszenia Europartner
AKIE i Fundacji Biznes i Prawo. Pełni funkcję eksperta w Ministerstwach: Rozwoju Regionalnego, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej. Zrealizował kilkadziesiąt projektów finansowanych ze
środków UE w formule partnerstwa publiczno-społecznego, współpracując z instytucjami administracji
publicznej. Prowadzi firmę prawno-doradczo-szkoleniową. Autor ponad dwudziestu publikacji. Członek
Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
2
Frączak P., Wygański J. J. (red.), Polski model ekonomii społecznej – rekomendacje dla rozwoju, Fundacja
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
3
Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2, Kraków 2007,
s. 16.
4
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2013,
www.pozytek.gov.pl/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/KPRES_ver_12_%209lipca2013_end.pdf (02. 12.
2013)
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Ekonomia społeczna może być scharakteryzowana jako działalność zorientowana na
członków przedsięwzięcia. W zależności od rodzaju może mieć na celu zaspokojenie różnych
potrzeb: pracy i zapłaty, współpracy i wymiany dóbr i usług czy też obniżenia kosztów
utrzymania. „Podmiotowy charakter udziału w przedsięwzięciu es oferuje jego członkom
przywrócenie godności przez aktywność i samodzielność. Propozycja ta jest skierowana do
osób, które są zdolne i chętne do pracy, cechują się przedsiębiorczością i umiejętnościami.
Nie wymaga specjalnego traktowania ani przywilejów. Jest to działalność gospodarcza i jako
taka musi się sprawdzać w obrocie gospodarczym. Tak opisane przedsięwzięcie wpisuje się
w obieg gospodarczy, w tym w luki – miejsca opuszczone przez korporacje. Zwróćmy uwagę,
że tradycyjna es nie piętnuje zysku jako ważnego celu przedsięwzięcia. Istotne jest tylko
komu ten zysk przypadnie: członkom czy zewnętrznemu inwestorowi”5.
Rdzeniem ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne. Najbardziej popularną
i najczęściej stosowaną definicją przedsiębiorstw społecznych jest ta, która została stworzona
przez europejską sieć badawczą EMES (European Research Network). Wg EMES za
przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski
w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji
zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.
Wzorując

się

na

Stałej

Europejskiej

Konferencji

Spółdzielni,

Towarzystw

Ubezpieczeń Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji można stwierdzić, że „organizacje
gospodarki społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi aktywnymi we
wszystkich sektorach. Wyróżniają się celami i szczególną formą przedsiębiorczości.
Gospodarka społeczna obejmuje organizacje, takie jak: spółdzielnie, towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje. Ich aktywność jest wyraźna zwłaszcza
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, wyżywienia, bankowości, ubezpieczeń, produkcji
rolnej, spraw konsumenckich, aktywności zrzeszeń oraz organizowania zaplecza handlowego,
rzemiosła, mieszkalnictwa, usług w miejscu zamieszkania, edukacji, szkoleń w dziedzinie
kultury, sportu i aktywności w czasie wolnym”6.
Jacques Defourny i Patrick Develtere stworzyli zasady, którymi powinny wyróżniać
się podmioty ekonomii społecznej:

5

Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej, Półrocznik „Ekonomia Społeczna” nr 1/2013, Kraków 2013,
s. 10.
6
Leś E., Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor” nr 2, Kraków 2005, s. 37.
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- nadrzędność świadczenia usług dla członków lub wspólnoty względem zysku;
- autonomiczne zarządzanie;
- demokratyczny proces decyzyjny;
- prymat ludzi i pracy w stosunku do kapitału przy podziale dochodu7.
Właśnie na podstawie spełniania powyższych zasad jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy
dany podmiot zalicza się do sektora ekonomii społecznej.
Skoro definicję mamy pokrótce wyjaśnioną, pragnę zwrócić uwagę na rys historyczny
kształtowania się ekonomii społecznej. Otóż ekonomia społeczna ma długą historie. Jak
zaznaczył P. Frączak, „do momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. to właśnie ekonomia
społeczna była w dużej mierze ostoją polskości, a także sposobem budowania podstaw
ekonomicznych przyszłego, niepodległego państwa”8.
Ekonomia społeczna była również odpowiedzią na zagrożenia, jakie stwarzał rozwój
gospodarki rynkowej oraz wielkoskalowych organizacji gospodarczych dla pracowników
i niewielkich/lokalnych producentów. Sektor spółdzielczy został upaństwowiony przez kraje
obozu socjalistycznego. Zawierało to poddanie kontroli centralnie sterowanej administracji,
przejęcie majątku, obarczenie ekonomii społecznej zadaniami należącymi do polityki państwa
i finansowanie z budżetu państwowego9. Działania te spowodowały rozrost administracji
spółdzielczej do skali quasi-ministerialnej, co spowodowało podważenie autentyczności
ekonomii społecznej. Po okresie panowania socjalistycznego Polska oraz inne kraje zaczęły
nadrabiać straty. Było to zadanie trudne nie tylko z powodu upaństwowienia, ale również
z powodu nadużywania siły w pierwszych latach powojennych. Nieufność społeczeństwa
skutkowała masowym rozwiązywaniem spółdzielni po 1956 r. Jak pisał A. Piechowski,
„wielkie struktury spółdzielcze zostały zdominowane przez ludzi poprzedniej epoki, którzy
nie potrafili działać w nowych warunkach”10.
Nie tylko Polska ekonomia społeczna miewała trudniejsze okresy. W latach 70 – 80
XX wieku ekonomia społeczna na całym świecie przechodziła kryzys. Dla rozróżnienia

7

Defourny J., Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Trzeci sektor dla
zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor:
Warszawa, 2006.
8
Frączak P., Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce, „Ekonomia Społeczne teksty 2006, s. 2.
9
Nałęcz S., Polska gospodarka społeczna w ujęciu tradycyjnym - synteza; [w:] S. Nałęcz (red.), Gospodarka
społeczna w Polsce, wyniki badań 2005 – 2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 38.
10
Piechowski A., Punkt widzenia, „Trzeci sektor”, nr 2 [w:] Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej,
Półrocznik „Ekonomia Społeczna” nr 1/2013, Kraków 2013, s. 10.
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używa się określeń stara ekonomia społeczna oraz nowa ekonomia społeczna11. Nowa
ekonomia społeczna, jak pisał M. Rymsza, „jest w Europie jedną z podstawowych
instytucjonalnych reakcji na kryzys państwa dobrobytu, a równocześnie stanowi odpowiedź
na wyzwania globalizacji”. Autor zauważył również, że reakcja na kryzys państwa dobrobytu
obejmowała: „preferencje dla programów wsparcia o charakterze aktywizującym, a zwłaszcza
dla samoaktywizacji. (…) prowadziło to do ponownego odkrycia dorobku (…) ekonomii
społecznej”12.
Impulsem do wprowadzenia zmian był pomysł zintegrowania działań organów
publicznych i niepublicznych mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.
Nowa „koncepcja ekonomii społecznej po raz pierwszy została uznana przez rząd Francji
w 1980 r. Została ona następnie przyjęta przez poszczególne państwa członkowskie, (...).
Miało to miejsce w Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Luksemburgu, Szwecji,
Finlandii i Wielkiej Brytanii. W 1991 r. we Włoszech zaczęła obowiązywać ustawa
o spółdzielniach socjalnych, w 1995 r. Belgowie wprowadzili pojęcie przedsiębiorstwa
o celach »społecznie użytecznych«, a Portugalczycy koncept »spółdzielni społecznej
solidarności«”13. Unia Europejska prace nad usystematyzowanie ekonomii społecznej
rozpoczęła już w 1997 r., kiedy to wpisano ją do głównych kierunków polityki na rzecz
zatrudnienia. Miało to miejsce w ramach odbywającego się Luksemburskiego Europejskiego
Szczytu poświęconego zatrudnieniu. Od 2000 r. ekonomia społeczna formalnie została
wpisana przez Unię Europejską w Inicjatywę EQUAL 2000 – 2008, a także przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).
W Polsce działalność spółdzielni socjalnych została uregulowana Ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz.
1001).
W związku z przeszłością historyczną współczesna „ekonomia społeczna zaczyna
dopiero kiełkować, przede wszystkim z sektora pozarządowego, który sam jest dopiero
w fazie wczesnej młodości (...). W tych warunkach próba wyłonienia spośród instytucji
teoretycznie

tworzących

ekonomię

społeczną

11

podmiotów

mogących

uchodzić

za

Mendell M. (red.), Pestoff V. (red.), Noya A., Clarence E. z zespołem, Poprawa potencjału integracji
społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną, raport na temat Polski, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2009, s. 14.
12
Rymsza M., Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej,
w: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2005, nr 48, s. 175-176.
13
Jezierska E., Po polsku i europejsku, Euro 25, „Magazyn wspólnoty europejskiej”, nr 25/rok 4 listopad 2007,
s. 23.
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przedsiębiorstwa społeczne stanowi duże wyzwanie. Podejmując ją, nie sposób bowiem
odwoływać się jedynie do formalnych cech owych instytucji, ale trzeba też brać pod uwagę
to, że praktyka ich funkcjonowania może być od tego oficjalnego wizerunku dość odległa”14.
W związku z kształtowaniem się ekonomii społecznej oraz szansami, jakie daje jej
rozwój, należy dążyć do wspierania działań podejmowanych przez Unię Europejską również
na szczeblu regionalnym. Jak zaznaczył Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Dobra strategia rozwoju
regionu musi uwzględniać sektor ekonomii społecznej właśnie w kontekście rozwoju, a nie
w sposób kunktatorski. (…) akurat ten szczebel w sposób szczególny sprzyja wszelkim
prospołecznym i ekonomicznym działaniom. Sprzyja też konkurencji, ale nie dumpingowej,
lecz zdrowej, prawdziwej. Ekonomizacja trzeciego sektora jest nieunikniona, gdyż NGO
i PES (Podmioty Ekonomii Społecznej) mają coraz większe możliwości działania (…)”15.
Przykładem dla rozwoju ekonomii społecznej z pewnością może być Wielka Brytania.
W tym kraju rozwój przedsiębiorstw społecznych jest wspierany przez ustawodawstwo, co
jest bardzo istotnym elementem w rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej. Organizacje
sektora państwowego są zachęcane do udzielania wsparcia dla tego typu przedsiębiorstw
poprzez przekazywanie im kontraktów na wykonywanie zleceń publicznych oraz udzielanie
grantów na rozwój działalności. Politycy zachęcają ludność do podejmowania działań
w formie przedsiębiorstw społecznych, przedstawiając jak duże korzyści płyną z takiej
działalności. „Uznaje się, że przedsiębiorstwa społeczne są pomocne w rozwiązywaniu
lokalnych problemów, tworzeniu zatrudnienia, dostarczaniu nowych i ulepszonych usług oraz
promowaniu ekonomicznego rozwoju, odpowiadając jednocześnie na współczesne wyzwania
społeczne”16. Tworzenie podmiotów społecznych wspiera rozwój gospodarczy kraju.
„Szacuje się, że 7% MŚP na terenie Wielkiej Brytanii to przedsiębiorstwa społeczne, co
oznacza, że ich liczba przekracza 68.000. Przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 20.000 osób
i angażują 18.000 wolontariuszy. Ich obrót szacuje się na 24 mld funtów, a wkład do PKB na
prawie 1%”.17

14

Herbst J., Pole przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w: Giza Poleszczuk A., Hausner J. (red.) Ekonomia
społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008,
s. 45.
15
Cegła E., Ekonomia społeczna – dobry sposób na rozwój, Półrocznik „Ekonomia Społeczna” nr 1/2012,
Kraków 2012, s. 85.
16
Steiner A., Steinerowska S., Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości
działania, Półrocznik „Ekonomia Społeczna” nr 2/2013, Kraków 2013, s. 44.
17
Steiner A., Steinerowska S., Przedsiębiorstwa społeczne… op. cit., s. 45.
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W Polsce należy również dążyć do wspierania podmiotów ekonomii społecznej,
ponieważ są one szansą na rozwój naszego kraju. „Dzisiejszym rynkiem rządzi prawo popytu
i podaży, a wartość pracownika jest zależna od zysków jakie przynosi firmie, dlatego
ekonomia społeczna jest szczególnie ważna, gdyż stanowi alternatywę i przeciwwagę dla
takiego stanu rzeczy. Daje nie tylko niezależność ekonomiczną, ale również motywuje do
wzięcia odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, a tym samym pomaga
rozwiązywać problemy społeczne w skali mikro i marko.”18 Dodatkowo usługi oferowane
przez podmioty społeczne, jak opisywał J. Wygnański, charakteryzują się: umiejętnością
pogodzenia różnych celów działania – w szczególności bardzo dobrze potrafią równoważyć
cele społeczne i ekonomiczne – używają innowacyjnych form organizacji pracy, umiejętnie
korzystają z różnych typów zasobów materialnych, są zorientowane na poszukiwanie
trwałych rozwiązań – a zatem z dużą odpowiedzialnością podchodzą do trwałości działań – są
innowacyjne i skłonne do eksperymentów oraz posiadają umiejętność odnajdywania
i funkcjonowania w niszach. Dla podmiotów społecznych bardzo istotna jest reputacja – nie
mogą sobie one pozwolić na utratę wiarygodności, dodatkowo organizacje te bazują często na
wykorzystywaniu kapitału społecznego i potrafią go generować19.
Analizując powyższe przykłady podejmowanych inicjatyw ze strony rządu Wielkiej
Brytanii, autor chciałby wskazać na rozwiązania funkcjonujące także w Polsce. Otóż
Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, który jest OWES-em
(Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej) w województwie podlaskim, wspiera aktualnie
140 PES-ów i stworzy w najbliższym czasie około 10 spółdzielni socjalnych. Dodatkowo
realizuje innowacyjny projekt „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj.
podlaskiego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec oraz Fundacją
Biznes i Prawo. Innowacyjnym celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie
i włączenie do głównego nurtu polityki w województwie podlaskim kompleksowego
produktu, który składa się z ulepszonych bądź nowych rozwiązań w zakresie wieloletniego
kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi. NGO z definicji uważane są jednocześnie za Podmioty Ekonomii
Społecznej. Efektem projektu będzie wypracowanie zestawu narzędzi wspierających jednostki
samorządu terytorialnego w kierunku wieloletniego kontraktowania usług społecznych.

18

www.fresh.org.pl/node/11 (02. 12. 2013).
Wygnański J.J, Ekonomizacja organizacji pozarządowych, w: Hausner J. (red.) Ekonomia społeczna a rozwój,
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 130131.
19
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Oznacza to, że tak jak w Wielkiej Brytanii dostrzegana jest potrzeba współpracy JST z NGO
celem przekazywania usług do wykonania. Organizacje pozarządowe mają natomiast
możliwość stabilnego funkcjonowania w lokalnym środowisku, wykonywania usług w sposób
efektywny, jakościowo wyższy, w partnerstwie. Pójście w tym kierunku daje gwarancję na
rozwój ekonomii społecznej i uzyskanie wartości dodanej dla ogółu społeczeństwa. Dodam,
że powyższy projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
które po jego walidacji i upowszechnieniu będzie włączało go do nurtu polityki krajowej.
Możliwe będzie zatem osiągniecie efektu skali krajowej w powyższym zakresie zarówno dla
JST, jak i NGO.
Aby zrozumieć korzyści, które płyną z wspierania ekonomii społecznej, warto
wiedzieć, jakie funkcje pełni ona w życiu społeczeństwa. Najważniejszą funkcją jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w dalszej konsekwencji ubóstwu. Oznacza to,
że organizacje te działają na rzecz społeczeństwa, które z przyczyn długotrwałego bezrobocia,
uzależnienia, bezdomności lub innych powodów ma problem z odnalezieniem się
w gospodarce rynkowej. Wsparcie kierowane do tych osób nie polega na krótkotrwałym
biernym świadczeniu dóbr czy usług, ale na trwałym aktywizowaniu ich w taki sposób, aby
włączyć ich do gospodarki rynkowej, osiągając w ten sposób większą spójność społeczną.
Podmioty ekonomii społecznej świadczą wsparcie w obszarach, w których administracja
publiczna sobie nie radzi. Nie jest to jednak jedyna funkcja, jaką pełni ekonomia społeczna.
Wśród dodatkowych funkcji można wymienić:
1. Społeczną kontrolę rynku – szczególna forma „mitygowania” rynku w formie ochrony
konsumentów oraz odpowiedzialności za skutki działań sektora komercyjnego.
2. Kompensowanie deficytów rynku – czyli zaspokajania potrzeb poprzez dostarczanie dóbr,
których rynek samoczynnie by nie dostarczał, bądź dostarczanie dóbr dla tych, którzy
z różnych przyczyn w rynku nie uczestniczą.
3. Poszukiwanie nowych kierunków – alternatywne formy organizacji rynku.
4. Zasada wzajemności i zaufania jako czynnik obniżający koszty transakcyjne.
5. Holistyczne podejście do bilansowania zysków i strat.
6. Zastosowanie mechanizmów zarządczych i innowacyjnych właściwych dla rynku
w działaniach społecznych20.
20

Wygnański J. J. (przy wsparciu P. Frączaka), Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania,
oczekiwania, wątpliwości, w: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii
społecznej”, FISE, Warszawa 2006, s. 43 -46.
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Przyjęcie się lub też odbudowanie ekonomii społecznej w Polsce jest niestety
utrudnione. O zasadniczych przeszkodach dla ekonomii społecznej w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej mówił Defourny:
- „dominacja »mitu okresu przejściowego«, który, jak do tej pory, sprzyjał prowadzeniu
polityki opartej zdecydowanie na tworzeniu wolnego rynku i niedocenianiu roli organizacji
»odmiennych« jako czynników rozwoju zarówno lokalnego, jak i krajowego,
- sprzeciw kulturowy i swego rodzaju nieufność polityczna wobec spółdzielni: w wielu
krajach w istocie spółdzielnie o wcześniejszym rodowodzie jawią się jako organizacje
związane z byłym reżimem komunistycznym i nie cieszą się dobrym wizerunkiem
w społeczeństwie, mimo że często powstały przed okresem rządów komunistycznych,
- wielka zależność od darczyńców połączona z ograniczającą wizją roli, jaką mogą pełnić
organizacje alternatywne: stwierdzić należy istotnie, że o ile w ramach stowarzyszeń pojawia
się wiele organizacji pozarządowych, cierpią one często na dwie słabości. Po pierwsze, są
ogromnie zależne od instytucji udzielających funduszy zewnętrznych – w szczególności
fundacji amerykańskich, które mają tendencję do traktowania ich instrumentalnie
i poważnego ograniczania ich autonomii. Ponadto, chociaż organizacje pozarządowe
naprawdę powstają z dynamiki stowarzyszeniowej, często zdarza się, że są nie tyle
prawdziwym środkiem wyrazu społeczeństwa obywatelskiego, co wynikiem strategii
wynikających z okazji do zdobycia finansowania,
- brak ram prawnych i ustawowych dotyczących spółdzielni i innych organizacji non profit,
- ogólny brak zaufania wobec ruchów solidarnościowych – pojęcie to ogranicza się
najczęściej do koła przyjaciół i rodziny – oraz koncepcja działalności gospodarczej jako
działalności ukierunkowanej na poszukiwanie zysku osobistego raczej niż pozytywnych
skutków dla wspólnoty,
- dominacja »zaściankowej« kultury politycznej wywołująca u podmiotów ekonomii
społecznej tendencję do ograniczania perspektywy do poszukiwania ich bezpośredniego
interesu,
- trudności w mobilizowaniu niezbędnych zasobów”21.

21

Hausner J. Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Hausner J. (red.) Ekonomia społeczna… op. cit.,
s. 17.
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Mimo trudności ekonomia społeczna w Polsce rozwija się. Procesowi temu
z pewnością sprzyjały działania podjęte przez rząd w postaci uregulowania funkcjonowania
organizacji. Na rozwój miał też wpływ fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co
potwierdzają dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w trzecim sektorze. Dynamika
zatrudnienie w organizacjach trzeciego sektora w Polsce w latach 1997-2010: „wyniosła
141%.(…) Wyrażona w etatach liczba pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę
rosła średnio o blisko 2,3 tys. rocznie w okresie 1997-2005, natomiast w latach 2005-2010
średni roczny wzrost zatrudnienia był większy i wyniósł 3 tys. etatów”22. „Na koniec
2010 r. w badanych organizacjach trzeciego sektora na podstawie stosunku pracy
zatrudnionych było łącznie 132,5 tys. osób, w tym dla 111,8 tys. pracowników było to główne
miejsce pracy”23.
W Polsce posiadamy wiele projektów, które są naprawdę godne naśladowania.
W moim odczuciu najlepszym przykładem dobrych praktyk są działania podjęte przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Misją stowarzyszenia jest ożywienie
gospodarcze gminy zagrożonej bezrobociem, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój
wspólnoty lokalnej oraz stworzenie mieszkańcom warunków do lepszego życia. W celu
realizacji misji Stowarzyszenie podjęło m.in. następujące działania: otworzyło pierwszy
w kraju Park Juraski, ośrodek jazdy konnej i Zwierzyniec, organizuje spływy tratwami po
rzece Kamionce czy założyło stok narciarski. W wyniku podjętych przez Stowarzyszenie
działań gminę odwiedza rocznie ponad 200 000 turystów. Odsetek bezrobocia spadł z 30% do
7-8%. W ramach podejmowanych działań utworzone zostały 4 nowe podmioty ekonomii
społecznej – Stowarzyszenie zachęca do tworzenia spółek z o.o. zajmujących się
poszczególnymi rodzajami zadań. W ramach utworzonych podmiotów powstało łącznie 128
nowych miejsc pracy. Dochody budżetu gminy wzrosły dwukrotnie. Podjęte działania
wpłynęły korzystnie na infrastrukturę turystyczną oraz na wizerunek gminy24.
Drugim dobrym przykładem jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON.

Jego

misją

jest

aktywizacja

i rehabilitacja

społeczno-zawodowa

osób

niepełnosprawnych, w szczególności chorych psychicznie, ochrona środowiska oraz edukacja
ekologiczna społeczeństwa. W celu realizacji misji stowarzyszenie organizuje selektywną
22

Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2013 r., s.12.
23
Podstawowe dane o wybranych organizacjach… op. cit., s.6
24
Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej, www.socialni-inovace.eu/metodiky/promes_dobrepraktyki-1.pdf
(02. 12. 2013).
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zbiórkę odpadów opakowaniowych w domach i instytucjach, powtórną ich segregację
poprzez przekazywanie odpadów zakładom zajmującym się recyklingiem. Stowarzyszenie
zajmuje się również pośrednictwem pracy dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz
szkoleniami.

W wyniku

podejmowanych

działań

Stowarzyszenie

na

koniec

2012 r. zatrudniało ogółem 1353 osób, w tym 1283 osoby niepełnosprawne25. Stowarzyszenie
organizuje zbiórki odpadów z 60 000 mieszkań w Warszawie i osiągnęło już kilka lat wstecz
ponad 7 000 000 zysku. Podejmowane działania korzystnie wpłynęły także na przyjazne
postrzeganie osób niepełnosprawnych, nie sposób nie wspomnieć również o ich wymiarze
terapeutycznym. Zbiórki odpadów wpłynęły natomiast pozytywnie na środowisko26.
Trzecim wzorem do naśladowania jest Habitat for Humanity. Fundacja ma na celu
niesienie pomocy niezamożnym rodzinom w zbudowaniu własnego domu. Misją Fundacji jest
również budowanie społeczności lokalnej oraz rozwijanie partnerstwa i wolontariatu. W celu
realizacji misji Habitat for Humanity podejmuje następujące działania: budowa domów przez
wolontariuszy, darczyńców i potrzebujące rodziny, wsparcie wspólnot mieszkaniowych
w remontach mieszkań, prowadzenie funduszu umożliwiającego budowanie następnych
domów, prowadzenie programu mikropożyczek dla osób niepełnosprawnych na adaptacje
i remonty mieszkań. W ramach podejmowanych przez Habitat for Humanity działań już 96
rodzin w Polsce mieszka w domach wybudowanych prze fundację, a dalszych 18 mieszkań
jest w trakcie budowy27.
Czwarty przykład, co prawda, jest realizowany na mniejszą skalę, ale wskazuje, że
nawet w niewielkiej miejscowości ekonomia społeczna jest jak najbardziej realna, możliwa
i potrzebna. Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnej e-Misja z Płużnicy
umożliwia mieszkańcom wsi korzystanie z Internetu i uczy ich jak posługiwać się
narzędziami komputerowymi. CTI powstało w 2008 r., a wywodzi się z założonego wcześniej
Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica (2002). Założyciele postanowili, że misją ich
organizacji będzie przede wszystkim rozwijanie własnych umiejętności oraz praca na rzecz
dzieci i młodzieży. Możliwość jej realizacji pojawiła się w momencie wybudowania sieci
bezprzewodowego dostępu do Internetu. Na początku podłączono zaledwie cztery
gospodarstwa domowe. Obecnie z sieci internetowej CTI korzysta ponad 250 rodzin
mieszkających na obszarze niemal całej gminy. Rozwijanie sieci internetowej okazało się
25

www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=41&lang=pl
Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej, www.socialni-inovace.eu/metodiky/promes_dobrepraktyki-1.pdf
(02. 12. 2013).
27
Ibidem.
26
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trafionym pomysłem. Jak pokazują badania przeprowadzone przez TNS OBOP, w 2006 r.
zaledwie co piąty mieszkaniec wsi korzystał z Internetu, jednak dwa lata później liczba
użytkowników sieci na obszarach wiejskich wynosiła już 32%. Niemniej jednak odsetek
wykluczonych z wirtualnego świata jest na wsi nadal wysoki, dlatego też CTI nie tylko
umożliwia dostęp do Internetu, ale również nie zapomina o kształtowaniu wśród nowych
internautów umiejętności, niezbędnych do poruszania się w cyberprzestrzeni. Organizowane
przez Stowarzyszenie bezpłatne kursy cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców obszarów wiejskich, posiadających najczęściej podstawowe umiejętności
w pracy z komputerem. Ponadto uczestnicy kursów oraz inni zainteresowani mają możliwość
wykorzystywania nabytych umiejętności w trzech świetlicach wiejskich, wyposażonych
w komputery i dostęp do Internetu. Stowarzyszenie rozwinęło się do tego stopnia, że
aktualnie oferuje następujące usługi: Internet (nielimitowany dostęp na terenie gminy
w abonamencie 30 zł miesięcznie), podłączenie oraz serwis komputerowo-internetowych,
tworzenie i aktualizowanie stron www (m. in. kurenda.pl, kulturalny.eu, rolnik-online.pl,
wieczno.pl,

lisewo.eu,

LGDwieczno.pl),

szkolenia

komputerowe,

zakładanie

sieci

komputerowych i internetowych28.
Powyższe przykłady – oraz mnóstwo innych niewymienionych, ale sprawnie
funkcjonujących przykładów podmiotów ekonomii społecznej – powinny służyć jako wzór,
do którego należy dążyć. Z pewnością ciągły wzrost ilości podmiotów społecznych, a także
tworzenie otoczenia przyjaznego dla tego typu organizacji, pozwoli na realizację celu
nadrzędnego, czyli niedopuszczenie do ubóstwa i wykluczenia społecznego wielu osób, które
znalazły się na „życiowym zakręcie”. Niezależnie od kierunku i preferencji ich działalności
będą one miały wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Zwiększą zatrudnienie, produkcję,
inwestycje. Priorytety, jakimi kierują się podmioty ekonomii społecznej, wpłyną pozytywnie
na zmiany jakościowe, ponieważ dla tych organizacji ważna jest trwałość rozwiązań oraz
dobra reputacja. Znajomość społeczeństwa lokalnego pozwala im działać w obszarach,
w których zapotrzebowanie na świadczone usługi jest największa. Kapitał społeczny, na
którym bazuje ekonomia społeczna, jest jednym z czynników ułatwiających procesy
adaptacyjne do zmieniających się warunków rynkowych, wpływając na konkurencyjność oraz
rozwój, a co za tym idzie – jakość życia. „Kapitał społeczny to w dużej mierze społeczne
zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększać sprawność społeczeństwa, ułatwiając
mu skoordynowanie działania. Tak jak i inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest
28

www.ekonomiaspoleczna.pl/x/510019 (02. 12. 2013).
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produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, których nie dałoby się
osiągnąć, gdyby go zabrakło”29. W ślad za tym należy zauważyć, że ekonomia społeczna:
1. Generuje miejsca pracy o wysokiej jakości i podnosi poziom życia,
2. Bierze udział w tworzeniu stabilności i pluralizmu ekonomii rynkowej,
3. Odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnym i spójności społecznej,
4. Oferuje ramy dla nowych form przedsiębiorczości i pracy,
5. Odpowiada wartościom i strategicznym celom Unii Europejskiej, czyli spójności
społecznej,

pełnemu

zatrudnieniu

i walce

przeciwko

biedzie

i wykluczeniu

społecznemu, demokracji uczestniczącej, lepszemu rządzeniu i stałemu rozwojowi30.
Przewaga ekonomii społecznej nad przedsiębiorstwami kryje się w ich cechach
charakterystycznych. Dzięki stosowaniu

specyficznych

form

zatrudnienia

–

m.in.

wolontariatu – są w stanie obniżać koszty. Dodatkowo przedsiębiorcy społeczni generują
innowacje

związane

z wykorzystaniem

zasobów

dotychczas

niedocenionych

lub

niespożytkowanych (odnosi się to w szczególności do kapitału społecznego), a także kreują
całkowicie nowe usługi społeczne bądź nowe metody dostarczania usług tradycyjnych 31.
Przykłady dobrych praktyk przedstawione powyżej ukazują, że w społeczeństwie
drzemie ogromny potencjał, który odpowiednio zmotywowany może przynieść ogrom
korzyści zarówno dla osób indywidualnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i dla
całej gospodarki. Należy jednak na każdym etapie przekonywać do słuszności i konieczności
rozwijania ekonomii społecznej zarówno na szczeblu rządowym, samorządowym:
wojewódzkim, powiatowym, gminnym, a także na poziomie organizacji pozarządowych,
podmiotów ekonomii społecznej oraz prywatnych przedsiębiorstw. Tylko wówczas będziemy
mieli spójne i komplementarne podejście, które zaowocuje szeroko rozumianym rozwojem.

29

Maniak G., Zelek A., Kapitał społeczny jako determinanta zdolności adaptacyjnych gospodarki, s. 16,
www.dekoniunktura.pl/wp-content/uploads/2010/07/KAPITAL.pdf. (02. 12. 2013).
30
Towalski R., Rozwój sektora gospodarki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski,
Warszawa 2004 (mimeo), s. 5.
31
Leadbeater Ch., The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London 1997
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IV
Aktywizacja społeczno-zawodowa z wykorzystaniem ICT
Bogdan Wieczorek1

Aktywizacja społeczno-zawodowa to pobudzanie do działania grup społecznych
z uwzględnieniem wieku, dochodu, zamieszkania, statusu społecznego itp.
ICT – Information and Communication Technologies – polski odpowiednik to
teleinformatyka.
Wskaźnik ICT Development (IDI), który obejmuje szerokie spektrum dostępu,
wykorzystania oraz umiejętności społeczeństwa informacyjnego, klasyfikuje Polskę na 31
miejscu w świecie oraz 21 w Europie2. Dane pochodzą z 2011 r. i wskazują na niekorzystne
miejsce

Polski

w stosunku

do

krajów

europejskich,

a więc

najbliższych

Polsce

i konkurujących z nią na rynku UE. Należy zaznaczyć, że w Polsce rozwój informatyzacji
rozpoczął się dopiero od roku 1996, w którym Telekomunikacja Polska poprzez modemy
udostępniła anonimowy dostęp do Internetu. Polska rozpoczęła zmniejszanie dystansu
w zastosowaniu technik informatycznych w stosunku do krajów na wyższym poziomie
rozwoju gospodarczego. Rozpatrując sprawę z demograficznego punktu widzenia, można
stwierdzić, że całe pokolenia rozpoczęły aktywne życie zawodowe bez znajomości
informatyki oraz teleinformatyki. Wiedzy z tego zakresu nie zdobywano także podczas
edukacji szkolnej, ponieważ w większości szkól brakowało pracowni komputerowych.
Większości roczników pozostało dokształcanie już podczas aktywności zawodowej.
Stwierdzenie to potwierdzają dane podane w analizie GUS „Jakość życia, kapitał społeczny,
ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce 2013 r.” Komputerem osobiście nie posługiwało
się 33% osób w wieku 16 lat i więcej, przy silnym zróżnicowaniu wiekowym: niespełna
2% wśród wieku 16-24 do 94% w grupie osób w wieku 75 lat i więcej3.

1

Prezes Zarządu Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej oraz Mineral
Water Production Sp. z o.o. w Postępie. Działał w Radzie Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnieni oraz
członek Naczelnej Rady Zatrudnienia poprzedniej i obecnej Kadencji.
2
International Telecomunication Union Measuring the Information Society Table 2.17,
3
Zob. Wykluczenie i włączenie cyfrowe osób i gospodarstw domowych [w:] Jakość życia, kapitał społeczny,
ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf (02.
12. 2013).
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Również wskaźnik PKB per capita Polski jest niski w porównaniu do średniej UE.
Wskaźnik ten wzrasta i wynosi 65%4. Porównując wskaźniki w poszczególnych regionach
Polski, widzimy duże różnice – w województwie Mazowieckim wynosi on 102%, podczas
gdy Podkarpackim 42%.
W ujęciu ilościowym również występuje znaczna rozpiętość pomiędzy tymi
regionami; Mazowieckie 32632 zł - Podkarpackie 17912 zł (nominalne roczne przychody do
dyspozycji

per

capita

w sektorze

gospodarstw

domowych

2011 r.). Stosunek dochodów woj. mazowieckiego do podkarpackiego wynosi zatem
182,2%5.
Dochody w najbardziej rozwiniętych województwach zwiększają się szybciej niż
w województwach słabszych gospodarczo, co wskazuje na pogłębiające się dysproporcje
rozwojowe.
Analizując wyposażenie w sprzęt, obserwujemy znaczny postęp:
 Gospodarstwa domowe wyposażone w komputery (stacjonarne, przenośne [laptopy]
i podręczne [palmtopy, PDA] i dostęp do Internetu:
2005 40%
2012 72%
 Internet – dostęp przez komputery stacjonarne, przenośne i podręczne oraz tel.
komórkowe, konsole do gier komputerowych i inne urządzenia:
2005 30 % 15% szerokopasmowy
2012 70% 67% szerokopasmowy
Należy również zauważyć, że istnieją duże rozpiętości między rozwojem regionów
w Polsce oraz korzystającymi z Internetu w miastach i wsiach. Wzrasta natomiast ilość
sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu (szczególnie szerokopasmowego)6.

4

www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl (02. 12.2013).
Produkt
Krajowy
Brutto
Rachunki
Regionalne
w 2011
r.,
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RN_pkb_rachunki_regionalne_2011.pdf (02. 12. 2013).
6
Więcej na ten temat zob. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, Warszawa 2013,
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_maly_rocznik_statystyczny_2013.pdf, s. 298 - 316 (02. 12. 2013).
5
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Bezrobocie
Głównym czynnikiem problemów społecznych nie tylko w Polsce jest bezrobocie,
szczególnie dokuczliwe w grupie młodych osób oraz starszych po 50 roku życia. Na koniec
2012 r. urzędy pracy zaewidencjonowały 2 136, 82 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia
w skali kraju wyniosła 13,4%. W ogólnej liczbie bezrobotnych, bezrobotni do 25 roku życia
stanowili

19,85%,

tj.

424,23

tys.

osób,

a powyżej

50

roku

życia

22,77%,

tj. 486,45 tys. osób7.
Bezrobocie osób młodych oraz niskie płace na początku kariery zawodowej skłaniają
tę grupę społeczną do emigracji zarobkowej. Dodatkową barierę stanowi też brak
doświadczenia zawodowego. Bezrobocie osób po pięćdziesiątce jest natomiast często
wynikiem restrukturyzacji zakładów pracy lub ich zamykania.
W celu łagodzenia skutków bezrobocia poprzez aktywizację społeczno-zawodową
wykorzystuje się środki z krajowego Funduszu Pracy oraz środków unijnych.
Fundusz Pracy
Dysponentem Funduszu Pracy jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz
Pracy powstaje ze składek odprowadzonych przez przedsiębiorców w oparciu o Ustawę
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu finansowane jest utrzymanie
urzędów pracy, które z wykorzystaniem środków finansowych prowadzą aktywizację
bezrobotnych. Głównymi formami przeciwdziałania bezrobociu były:
 rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia,
 prace interwencyjne,
 roboty publiczne,
 szkolenia,
 staże,
 przygotowanie zawodowe dorosłych,
 prace społecznie użyteczne.

7

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Bezrobocie Rejestrowane w Polsce” Raport miesięczny grudzień
2012 r
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Szczególnie pożądaną formą aktywizacji zawodowej, skierowaną do osób młodych, były
staże u pracodawców, w ramach których beneficjenci zdobywali konkretne umiejętności,
pozwalające

na

samodzielną

pracę.

Najmniejszym

zainteresowaniem

cieszyło

się

przygotowanie zawodowe dorosłych.
Fundusze Unijne
Pierwszym programem przedakcesyjnym był Program Phare Spójność Społeczna
i Gospodarcza, którego celem było zmniejszenie opóźnień i nierówności rozwoju regionów
poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych
związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Program był
realizowany w czterech edycjach: 2000, 2001, 2002, 2003. Jego zadaniem było
przygotowanie do wdrażania projektów po przystąpieniu Polski do struktur europejskich8.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPO RZL: Jego celem była
„budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”9. Cele projektu były
realizowane poprzez trzy priorytety:
 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
 Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 Priorytet 3. Pomoc techniczna.
Przykładem wykorzystania środków unijnych do zbudowania infrastruktury, podniesienia
poziomu wykształcenia i wyrównywania różnic między miastem a wsią był projekt
realizowany w ramach Priorytetu 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w 2005 r.
ogłosiło nabór projektów, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja
kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszanie dystrybucji edukacyjnych pomiędzy
wsią a miastem. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej
wraz z partnerem – Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland SA zgłosiły projekt
pod nazwą „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Wniosek
zyskał aprobatę i został skierowany do realizacji. Głównym założeniem projektu było
wsparcie wiejskich społeczności lokalnych przez zwiększenie dostępu do edukacji oraz
promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Projekt zakładał
pierwotnie utworzenie sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość jako głównych ośrodków
8
9

www.funduszestrukturalne.gov.pl/ (02. 12. 2013).
Ibidem.

54

Drzwi do świata cyfrowego

działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. W trakcie realizacji projektu został on
rozszerzony o utworzone w ramach innego projektu Internetowe Centra EdukacyjnoOświatowe i rozszerzenie współpracy z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ostatecznie projekt zamknął się utworzeniem w całej Polsce ponad 1100 CK i ICEO
połączonych poprzez Internet w sieć. Centra zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, meble
oraz od 5 do 15 komputerów podłączonych do utworzonej w ramach projektu Platformy
Edukacyjnej. Wykorzystując e-learning, platforma umożliwiła naukę dla każdego, kto
odwiedził miejscowe Centrum. Tematyka i zakres dostępnych szkoleń zostały przygotowane
w szerokim zakresie:
Informatyka i języki obce:
 wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
 ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie,
 zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej,
 stosowanie opakowań w produkcji spożywczej,
 zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe,
 podnoszenie

kwalifikacji

wychowawców

i opiekunów

wiejskich

świetlic

środowiskowych.
Wytypowane

Centra

zostały

wyposażone

w urządzenia

do

przeprowadzania

telekonferencji. Czas funkcjonowania został dostosowany do czasu wolnego na wsiach.
Personel obsługujący Centra został wszechstronnie przeszkolony, by je prowadzić i udzielać
wszechstronnych rad dla korzystających10.
Funkcjonowanie

Centrów

Kształcenia

i Internetowych

Centrów

Edukacyjno-

Oświatowych w znacznym stopniu zmniejszyło różnicę między ośrodkami miejskimi
a wiejskimi. Wykorzystanie innowacyjnych technik teleinformatycznych pozwoliło tysiącom
mieszkańców wsi na zapoznanie się z nimi i wykorzystanie ich do celów aktywizacji
społeczno-zawodowej.
Przykład Centrów wskazuje, że efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej
podnosi poziom życia na obszarach stosunkowo zaniedbanych, z problemami z dostępem do
Internetu, gdzie często łączność uzyskiwano poprzez satelitę telekomunikacyjnego.

10

www.wioskainternetowa.pl (02. 12. 2013).
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 POKL:
Jest to pierwszy pełny, siedmioletni program realizowany przez Polskę. Celem Programu
jest

wzrost zatrudnienia

i spójności społecznej

poprzez

realizację sześciu

celów

strategicznych:
 podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo,
 zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 poprawę

zdolności

adaptacyjnych

pracowników

i przedsiębiorstw

do

zmian

zachodzących w gospodarce,
 upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 wzrost spójności terytorialnej.
Program składa się z 10 priorytetów, które realizowane będą na poziomie centralnym
(wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych) oraz regionalnym (wsparcie
dla osób i grup społecznych)11.
Obecnie realizowane są projekty, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu
podstawowych

programów

komputerowych.

Szkolenia

umożliwiają

poddanie

się

sprawdzianom wiedzy ECDL (ang. European Computer Driving Licence, Europejski
Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Są skierowane m. in. do osób powyżej
50 roku życia i z wykształceniem średnim. Można postawić tezę, że każdy, kto wykaże
zainteresowanie, może zdobyć niezbędne umiejętności z zakresu użytkowania komputera.
Wśród efektów Funduszy Europejskich 2007 - 2013 można wymienić:
 323901 nowe miejsca pracy,
 146672 dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną,
 44120 km Internetu szerokopasmowego,
 5655 nowych e-usług,
11

www.efs.gov.pl (02. 12. 2013).
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 26300 wspartych przedsiębiorstw,
 237 wspartych instytucji otoczenia biznesu12.
Z podanych danych wynika, że dzięki Funduszom Europejskim Polska dokonała i wciąż
dokonuje cywilizacyjnego skoku. Obecnie przygotowujemy się do wykorzystania środków
finansowych z nowego budżetu unijnego na lata 2014 - 2020. Parlament Europejski
zatwierdził przyznanie Polsce 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. Przeliczenie cen
stałych na bieżące spowodowało, że wynegocjowana w lutym kwota wzrosła o ok.13% do
82,3 mld euro. Otrzymamy również środki na wsparcie bezrobotnej młodzieży w wysokości
252 mln euro.
Fundusze Europejskie 2014 - 2020
Środki, które otrzymamy, będą wykorzystywane m.in. na badania naukowe i ich
komercjalizację,

infrastrukturę

drogową

(autostrady,

drogi

ekspresowe),

rozwój

przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację
kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) oraz włączenie społeczne
i aktywizację zawodową13.
Aktywizacja społeczno-zawodowa jest realizowana przez różnorodne instytucje
państwowe, agencje, jednostki samorządowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe,
spółki i firmy prywatne. Dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, w tym non profit.
Przykładem sieci tych organizacji jest Krajowy System Usług KSU przy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspierając statutowo małe i średnie przedsiębiorstwa, odgrywa
dużą rolę w pomocy osobom, które chcą założyć działalność gospodarczą. Informację, czy
doradztwo można uzyskać w czasie bezpośredniej rozmowy z konsultantem lub rozmowy
telefonicznej, a także drogą mailową, można uzyskać poprzez stronę www instytucji
prowadzącej ośrodek KSU14.
Organizacje pozarządowe prowadzą również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
w ramach których organizują doradztwo, animację, szkolenia oraz pomoc w założeniu
spółdzielni socjalnej. Projekty skierowane są do osób wykluczonych społecznie lub
narażonych na wykluczenie społeczne, osób niepełnosprawnych, osób prawnych (organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych). Na
12

Zobacz zakładkę „Fundusze Europejskie” na www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx (02. 12. 2013).
www.mir.gov.pl (02. 12. 2013).
14
www.parp.gov.pl (02. 12. 2013).
13
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stronach www zamieszczone są pliki do pobrania dotyczące projektu oraz możliwość
mailowego zadania pytania. Jest to bardzo dużym ułatwieniem, szczególnie dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, ale i dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi15.
Rola ICT w aktywizacji społeczno-zawodowej jest ogromna. Internet to już nie tylko
źródło informacji, ale dostęp do globalnej wiedzy, kultury, możliwość wymiany informacji
i poglądów. Portale społecznościowe typu Twitter czy Facebook pozwalają na szybki kontakt.
Nauka na różnych poziomach jest możliwa poprzez platformy e-learnigowe. W Polsce
następuje znaczny postęp w używaniu komputerów oraz w zakresie dostępu do Internetu.
Dane statystyczne wskazują, że obszary wiejskie odstają od miast pod względem dostępu do
instrumentów ICT. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość prozaiczna – w miastach bardziej
opłaca się układać nowoczesne sieci teleinformatyczne. Również poziom zamożności
mieszkańców poszczególnych regionów jest różny, co przekłada się na możliwości
wyposażenia w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny. Wysokie stopy bezrobocia to jeden
z powodów wykluczenia społecznego. Wykorzystanie funduszy unijnych sprzyja rozwojowi
ICT, więc uwzględnienie w budżecie na lata 2014-20120 środków finansowych na ten sektor
powinno przynieść wyraźny postęp w dostępie do narzędzi teleinformatycznych na terenie
całego kraju.

15

www.owes.bcp.org.pl (02. 12. 2013).
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