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Priorytety Agendy Cyfrowej 

jednolity rynek cyfrowy, 

interoperacyjne produkty i usługi, 

zaufanie i bezpieczeństwo,

dostęp do dużo szybszego internetu,

badania i innowacje,

umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych i 
włączenie społeczne,

nowe wyzwania: zmiana klimatu, wzrost kosztów 
leczenia, starzenie się społeczeństwa.



Monitoring Agendy Cyfrowej: 

pozycja Polski 

Digital Agenda Scoreboard – Komisja 

udostępnia dane

http://ec.europa.eu/information_society/dig

ital-agenda/scoreboard/index_en.htm
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Znacznie szybszy internet 

dla wszystkich
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Więcej inwestycji w sieci 

szerokopasmowe:

Jak pobudzić inwestycje: 

Przejrzyste przepisy zachęcające do inwestycji.  

Nowe zakresy częstotliwości dla połączeń 
bezprzewodowych.

Środki publiczne zorientowane na połączenia 
szerokopasmowe.

Niższe koszty inwestycji w przewody z włókien 
optycznych.

Stworzenie w Europie atrakcyjnych warunkow dla 
inwestorow specjalistycznych, możliwe wykorzystanie 
instrumentów finansowych

Do 2020 potrzebujemy inwestycji wartych ponad 200 

mld €, głównie z sektora prywatnego 



Polska ma do dyspozycji ponad miliard € na 

inwestycje w sieci szerokopasmowe 

w l. 2007-13…
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… jednak absorpcja środków UE 

jest bardzo niska

Fundusze strukturalne

Wydane 

Dostępne

EAFRD

Wydane 

Dostępne

budżet: ok. 1 mld €, 
wydane ok. 30 m € (ok. 
3%, średnia UE: 18%)

budżet: 59 m €, żadne 
srodki nie zostały wydane. 



Jak przyspieszyć realizację 

projektów? 

Wzmocnić zespół Polska Cyfrowa i pozycje

Ministerstwa Infrastruktury jako pełnomocnika do 

realizacji inwestycji szerokopasmowych

Uruchomić środki na doradztwo w ramach 
projektu systemowego 

Maksymalnie skoordynować i usprawnić 
procedury dotyczące pomocy publicznej



Dziękuję 



Główne problemy

Opóźnienia w przygotowaniu projektów

– w tym wynikające z trudności ze zgłaszaniem Komisji 
pomocy publicznej

Skomplikowana struktura realizacji projektów 

Rozproszone kompetencje władz publicznych

Nieukończona inwentaryzacja sieci 
szerokopasmowej

Brak kompleksowego doradztwa prawnego i 
technicznego

Brak prostych modeli inwestycji


