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Alokacja środków UE w Polsce na lata 2014-2020 
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Cel tematyczny 2 
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poszerzanie zakresu dostępności 
łączy szerokopasmowych oraz 
prowadzanie szybkich sieci 
internetowych oraz wspieranie 
wprowadzania nowych technologii 
i sieci dla gospodarki cyfrowej 
{POPC} 

wzmocnienie zastosowań TIK dla: 
e-administracji | e- uczenia się 
e-włączenia społecznego | e-
kultury, e-zdrowia {POPC | RPO} 



Program Polska Cyfrowa 2014-2020 
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I. Powszechny dostęp do 
szerokopasmowego Internetu  

redukcja terytorialnych różnic w dostępie 
do szybkiego Internetu szerokopasmowego 

II. E-administracja i otwarty rząd 

wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych 

cyfryzacja procesów back-office w 
administracji publicznej 

dostępność informacji sektora publicznego 

III. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa 

podnoszenie poziomu kompetencji 
cyfrowych, w tym e-usług publicznych 



Cele POPC 2014-2020 
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powszechny dostęp do 
szerokopasmowego Internetu powyżej 
30 Mb/s do roku  2020 
 

wszyscy mieszkańcy powinni mieć 
dostęp do zaawansowanych publicznych 
usług elektronicznych do roku 2020 
 

ponad 50% mieszkańców powinno 
posiadać przynajmniej średni poziom 
kompetencji cyfrowych  



Alokacja na POPC: 2 172 mln euro 
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1 020,22 mln euro 
dostęp do SZYBKIEGO Internetu 

949,6 mln euro 
NOWOCZESNE e-usługi publiczne 
i informacja sektora publicznego 

145 mln euro 
cyfrowe umiejętności MIESZKAŃCÓW 57,7 mln euro 

pomoc techniczna 



Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu 
CEL: 
szybki dostęp do Internetu 
 
EURO: 
1 020,22 mln 
 
NA: 
działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szybkiego Internetu 
 
BENEFICJENCI: 
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki 
i stowarzyszenia 
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Korzyści 
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Możliwość korzystania 
z szerokopasmowego 

Internetu 

 

 
    dziś 2020 r. 



Priorytet II. E-administracja i otwarty rząd 

 
CEL: 
większa dostępność spraw urzędowych przez Internet 
 
EURO: 
949,6 mln 
 
NA: 

nowoczesne usługi elektroniczne 
cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego 

 
BENEFICJENCI: 
przede wszystkim jednostki administracji rządowej oraz podmioty im podległe, 
sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców, 
instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i 
telewizyjni, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy 
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Korzyści 
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dziś 2020 r. 

 

Dziś 

 

 

 

 

E-usługi w obszarach: 

rynek pracy, 

ubezpieczenia i świadczenia społeczne, 

ochrona zdrowia, 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, 

prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, 

nauka i szkolnictwo wyższe, 

podatki i cła, 

sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, 

zamówienia publiczne, 

bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe. 

Otwieramy zasoby: administracji, kultury, nauki. 

e-usługi w prawie 20 obszarach (największe projekty np. e-
Deklaracje, CEIDG, E-sądownictwo, ZUS, SISP, E-zdrowie, 
infrastruktura informacji przestrzennej). 



Priorytet III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
 

CEL: 
rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa 
 
EURO: 
145 mln 
 
NA: 
działania wspierające nabywanie i rozwój kompetencji cyfrowych 
 
BENEFICJENCI: 
organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje 
prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje 
publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe 
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Korzyści 

13 

dziś 2020 r. 

 
Osoby 

korzystające 
z Internetu 

 

Nigdy nie 
korzystały 

 

Średnie 
i wysokie 

kompetencje 

 

 

    dziś w 2020 r. 



Harmonogram wdrażania POPC 
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Cele tematyczne – gdzie jeszcze wsparcie dla TIK? 
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RPO | POIR | POPW | POIŚ | POWER 
 



Dziękuję za uwagę 

 

Rafał Sukiennik 
Departament Rozwoju Cyfrowego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

 
www.mir.gov.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

www.polskacyfrowa.gov.pl 
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