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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel. Patrycja Grebla-Tarasek  

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Działanie 1.4.5. 
Cyfrowy latarnik  s. 
66 

Czy JST będą współfinansować 
zadanie? Jak będzie wyglądało 
finansowanie funkcjonowania 
nauczycieli-koordynatorów po 
zakończeniu działań projektowych. 

Jako źródło finansowania zadania 
wskazano EFRS 2021-2027 oraz 
budżet państwa.  
Tymczasem budżet państwa nie 
pokrywa w całości kosztów 
wynikających z zatrudniania 
nauczycieli.  

  

2.  

Działanie II.1.1. 
Stworzenie 
mechanizmu 
umożliwiającego 
trwałe podnoszenie 
kompetencji 
cyfrowych przez 
obywateli s. 71 

Czy koszt pracy edukatorów w 
Klubach Rozwoju Cyfrowego  nie 
będzie finansowany? 
Jak będzie wyglądał model 
finansowania KRC po zakończeniu 
realizacji projektu? 

W planowanych interwencjach nie 
wskazano kosztu pracy edukatorów?  
Jeżeli zadanie będzie realizowane 
m.in. przez jednostki organizacyjne 
JST rodzi się pytanie jaki zostanie 
przyjęty model finansowania 
zadania po zakończeniu działań 
projektowych.  

  

3.  

Działanie II.1.5. 
Szkolenie dla 
obywateli z 
kompetencji 
cyfrowych s. 73 

Do podmiotów współpracujących 
dopisać powiaty.  
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4.  

Działanie II.1.6. 
Utworzenie sieci 
liderów kompetencji 
cyfrowych s. 73  

W opisie działania wskazano, że 
zostanie wyłonionych i 
przeszkolonych 2477 lokalnych 
liderów kompetencji cyfrowych 
(niemal w każdej gminie w Polsce). 
Tymczasem największa pod 
względem powierzchni gmina w 
Polsce to Pisz – 633,69 km² a 
najmniejsza  Górowo Iławeckie – 
3,32 km². Pod względem liczby 
mieszkańców największa gmina to 
Warszawa 1,7 mln ludności, po 
drugiej stronie jest Krynica Morska z 
1300 mieszkańców.  

Wydaje się, że należy dopuścić, aby 
w niektórych przypadkach 
koordynatorzy działali na obszarze 
więcej niż jednej gminy, a w 
przypadku większych gmin dopuścić 
możliwość działania na jej terenie 
kilku/kilkunastu koordynatorów.  

  

5.  

Działanie II.2.7. 
Włączenie cyfrowe w 
ramach Programu 
wieloletniego na 
rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” s. 77  

Jako podmioty współpracujące 
wskazać również JST.  

Samorządy realizują zadania na 
rzecz osób starszych w tym m.in. 
prowadzą domy Senior+, gdzie takie 
zadania mogłyby być realizowane. 

  

6.  

Działanie III.1.3. e-
Kompetencje w 
obszarze 
cyberbezpieczeństwa  
s. 79  

W celu działania  
- uzupełnić o NGO,  
- zmienić słowo na „osoby 
zatrudnione”  

NGO realizują szereg zadań na rzecz 
sektora publicznego. W przypadku 
NGO nie prowadzących działalności 
gospodarczej, zostaną one 
wyłączone z Działania.  
Działaniami edukacyjnymi powinny 
zostać objęte również inne osoby niż 
pracownicy (np. osoby 
samozatrudnione, właściciele 
przedsiębiorstw, osoby zatrudnione 
na podstawie umów 
cywilnoprawnych, w przypadku NGO 
osoby pracujące na rzecz tych 
organizacji społecznie lub na 
podstawie umowy o wolontariat 
itp.) 

  

7.  

Działanie III.3.8 i 
III.3.9. s. 90-91 

Pytanie czy zakres treściowy działań 
szkoleniowych dla służby cywilnej i 
pracowników JST będzie tożsamy 

Z opisu działań można odnieść 
wrażenie, że zakres szkoleń dla 
członków korpusu służby cywilnej 
będzie bogatszy i bardziej 
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czy różny? Opisy obu zadań różnią 
się.  

uwzględniający praktyczne aspekty 
dostępności cyfrowej. Tymczasem z 
punktu widzenia obywatela biorąc 
pod uwagę zasoby informacyjne 
jakie są udostępniane na stronach 
BIP JST wydaje się, że z punktu 
widzenia przeciętnego obywatela 
tutaj powinien być położony 
największy nacisk na jakość, 
prezentację i czytelność serwisów.  

8.  

Działanie III.3.12 
Cyfryzacja GOK-ów  
s. 92 

Zmienić opis działania i cel tak aby 
uwzględniał również powiatowe 
centra kultury. 

Powiaty również prowadzą 
instytucje kultury o zakresie 
działania podobnym do GOK-ów, 
wypełniając lukę, której z różnych 
przyczyn (finansowych, lokalowych) 
nie są w stanie zapełnić same gminy.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


