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Szanowny Panie Ministrze, 

Dziękuję w imieniu własnym i całego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) za przesłaną 
informację o podejmowanych przez MSWiA pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w Polsce. Cieszymy się z nowego podejścia do tej strategii, gdyŜ podejścia 
dotychczasowe, aprobowane a nawet chwalone w przeszłości przez wiele środowisk 
reprezentowanych w oficjalnych gremiach, było bardzo krytycznie oceniane przez ekspertów SEP. 
Nie rokowało ono bowiem osiągnięcia znaczącego postępu w tej tak waŜnej dla Polski sprawie. 

Stowarzyszenie nasze, podejmując od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku działania 
na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego,  organizuje od maja 2000 roku, w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP, doroczne „konferencje okrągłego stołu” pod ogólnym hasłem „Polska 
w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. W trakcie tych spotkań prezentowany jest zawsze 
materiał wprowadzający, poruszający aktualne, systemowe problemy związane z hasłem 
Konferencji. Zawiera on w szczególności listę proponowanych działań, jakie naszym zdaniem 
powinny być podjęte przez władze państwowe róŜnych szczebli.  

Wśród powtarzanych od lat postulatów, poczesne miejsce znajduje wniosek o odpowiednie 
umocowanie struktur odpowiedzialnych za systemowe rozwiązywanie problemu wspomagania 
rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego (SI). Wychodzimy przy tym z załoŜenia, Ŝe 
dla traktowania jakiegoś zadania jako istotnego z punktu widzenia administracji państwowej, 
niezbędne jest równoczesne występowanie trzech kluczowych czynników:  

1. kompetentnego i silnie umocowanego Ministra – członka Rady Ministrów, 
wyposaŜonego w odpowiedni aparat realizacyjny w postaci odpowiedniego Urzędu,  

2. Komisji Sejmowej - dedykowanej do tego tematu i odpowiedzialnej za całokształt 
problematyki legislacyjnej, związanej z zapewnieniem warunków prawnych do rozwoju SI,  

3. Uchwalanego corocznie budŜetu na finansowanie związanych z powstawaniem SI prac 
i zadań, którego dysponentem byłby w/w Minister. 

Działania powyŜsze, mają charakter systemowy i powinny skupiać się nie tylko na 
rozwiązywaniu konkretnych zagadnień, za które bezpośrednio jest odpowiedzialna 



 

 

administracja państwowa ale równieŜ, a moŜe nawet przede wszystkim, na tworzeniu 
mechanizmów niezbędnych do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a nie tylko 
zinformatyzowanej administracji. 

UwaŜamy ponadto, i dawaliśmy temu wyraz w w/w dokumentach, Ŝe powstawanie w Polsce 
SI powinno być, przynajmniej na poziomie administracji państwowej, koordynowane w sposób 
zbliŜony do tego, jak był koordynowany proces naszej integracji z UE. Działaniom 
dedykowanego do tego zadania urzędu centralnego, o niezbędnych kompetencjach 
i adekwatnym do znaczenia problematyki SI zakresie działania, powinno towarzyszyć silne 
wsparcie w zakresie poszczególnych działów administracji państwowej. MoŜna je uzyskać, 
tworząc w strukturze wszystkich urzędów centralnych departamenty lub biura, dedykowane do 
współpracy w obszarze wdraŜania rozwiązań sprzyjających powstawaniu SI. 

Przekazując w załączeniu publikowane przez SEP coroczne materiały wprowadzające do 
dyskusji prezentowane na poszczególnych Konferencjach Okrągłego Stołu „Polska w drodze 
do SI” a takŜe drukowane corocznie wypowiedzi i głosy w dyskusji jakie miały miejsce tych 
konferencjach, liczymy na to, Ŝe będą one stanowiły dla wykonawcy Koncepcji Strategii waŜny 
materiał wyjściowy. Mogą one równieŜ stanowić zaczyn do usystematyzowanej dyskusji 
o udział w której Pan Minister zwraca się do naszego Stowarzyszenia.  

Przyjmując z zadowoleniem inicjatywę Pana Ministra włączenia SEP do dialogu o kształcie 
strategii wspomagania rozwoju SI w Polsce, jesteśmy równieŜ gotowi słuŜyć naszymi opiniami 
i udziałem naszych ekspertów w tych działaniach. Równocześnie, chcielibyśmy przypomnieć, 
Ŝe niezaleŜnie od prac nad organizacją corocznych konferencji, przedstawiciel SEP aktywnie 
uczestniczył w pracach Forum na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, powołanego na 
przełomie 2000 i 2001r. przez ministra odpowiedzialnego wówczas za dział „nauka”. Niestety, 
w 2002 r. Forum przestało być zwoływane, a w powoływanych później róŜnych gremiach 
doradczych i konsultacyjnych SEP był systematycznie pomijany, co zawęziło znacznie pole 
dyskusji i naszym zdaniem odbiło się na jakości przyjmowanych w tym zakresie dokumentów.  

Wierząc, Ŝe pismo Pana Ministra jest wyrazem nowej polityki w tym względzie i przekazując 
w załączeniu stosowne materiały, deklarujemy z naszej strony pełną gotowość współpracy 
zarówno bezpośredniej jak i podejmowanej we wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi 
w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). 

   Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 
 
Warszawa, 19 września 2008 roku 


