
Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, ¿adna 
spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ w Œwiatowej Sieci. Dostêp do sieci jest 
uzale¿niony od po³¹czenia dwuch czynników: technicznego i ekonomicznego. Poza tym 
trzeba dysponowaæ specjalistycznym sprzê tem oraz oprogramowaniem s³u¿¹cym do 
komunikacji miêdzy u¿ytkownikiem a sieci¹. Tak¿e jakoœæ i szybkoœæ po³¹czeñ sieciowych 
maj¹ wp³yw na sposób u¿ycia sieci. Obs³uga Klienta wykorzystuj¹ca specjalistów z dziedziny 
dostêpnoœci do sieci równie¿ stanowi powa¿ny czynnik w kszta³towaniu siê  tendencji w 
u¿yciu, adaptacji i zastosowaniu œwiatowej sieci.  
 
Ze wzglêdu na unikalny charakter internetu, stanowi¹cego globaln¹ platformê  us³ug 
polegaj¹cych na wymianie danych (w tym równie¿ w coraz wiêkszym stopniu dŸwiêku), 
ocena dostêpnoœci sieci œwiatowej powinna byæ raczej dokonywana w kontekœcie dostêpu do 
internetu, ni¿ dostêp do samych danych czy dŸwiêku. Znaczenie internetu mo¿e wzrastaæ 
jedynie w wyniku rozwoju œwiatowego handlu i komunikacji. 
 
Dla wielu krajów rozwijaj¹cych siê, brak dostêpu do us³ug g³osowych czy us³ug zwi¹zanych z 
wymian¹ danych stanowi powa¿n¹ przeszkodê  w ich gotowoœci do w³¹czenia siê  w obiek 
sieci œwiatowej. Nasycenie technologi¹ internetow¹ danego regionu jest silnie uzale¿nione od 
czynników geograficznych oraz ekonomicznych (dochody mieszkañców danego regionu). 
Dostêp do internetu w skali lokalnej mog¹ zapewniaæ œrodki komunikacyjne takie jak np. 
dwu¿y³owy kabel miedziany typu skrê tka,  ³¹cza bezprzewodowe radiowe lub satelitarne czy 
³¹cza œwiat³owodowe. Choæ to nadal sprawa przysz³oœci, coraz wiêksz¹ popularnoœæ zyskuj¹ 
bezprzewodowe ³¹cza wykorzystywane przez telefoniê komórkow¹ s³u¿¹ce tutaj równie¿ do 
korzystania z us³ug sieci globalnej, przy czym nie nale¿y marginalizowaæ roli ³¹czy 
kablowych (z wykorzystaniem nawet sieci energetycznej). Obecnie w krajach rozwijaj¹cych 
sie wykorzystywane s¹ tradycyjne ³¹cza telekomunikacyjne. 
 
Na poprawê dostêpu do internetu ma wp³yw konkurencja miêdzy dostawcami us³ug 
internetowych dzia³aj¹cymi lokalnie. Iloœæ oferowanych us³ug internetowych, iloœæ 
dostêpnych numerów, prêdkoœci linii – takie parametry stanowi¹ o wydajnoœci dostawcy 
us³ug internetowych. Dostêpnoœæ linii komunikacyhnych na zasadach leasingu s¹ istotnym 
czynnikiem wp³ywaj¹cym na popularnoœæ internetu w œrodowiskach biznesowych. W krajach 
rozwijaj¹cych siê  najbardziej istotnym wydaje siê byæ publiczny dostêp do internetu, z 
którego mog¹ korzystaæ zarówno jednostki, jak i firmy. Takie instytucje jak ‘telecentra’, 
centra informacyjne, kawiarnie internetowe, itp. Stanowi¹ mo¿liwoœæ korzystania z internetu 
dla tych, którzy nie dysponuj¹ w³asnym komputerem w domu, w pracy czy w szkole.  
 
Cena jak¹ p³aci u¿ytkownik internetu jest sum¹ dwóch sk³adników: us³ug telefonicznych oraz 
op³at pobieranych przez dostawcê. Wysokie sumaryczne op³aty za u¿ywanie internetu s¹ 
czê sto czynnikiem zniechêcaj¹cym do korzystania z internetu. Powoduje to spore 
ogranicznenie dostêpu. Pakiety cenowe mog¹ byæ kszta³towane w sposób ograniczaj¹cy 
dostêp do internetu, np. stosowanie op³at za minutê  lub godzinê po³¹czenia, w odró¿nieniu od 
op³at zrycza³towanych, powoduj¹ ograniczenia w korzystaniu z wielu us³ug internetowych 
wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego po³¹czenia (np. konferencje handlowe). Dostarczenie na rynek 
pakietów cenowych z opcjami umo¿liwi indywidualnemu u¿ytkownikowi dobór takich us³ug, 
które spe³ni¹ jego specyficzne potrzeby.  
 
Dostêpne zakresy prêdkoœci transmisji danych w ³¹czach indywidualnych b¹dŸ w ³¹czach 
wy¿szego rzêdu dostarczaj¹cych dany dla ca³ych spo³ecznoœci decyduj¹ o ró¿norodnoœci i 



jakoœci us³ug internetowych typu on-line, co poci¹ga za sob¹ iloœæ u¿ytkowników internetu. 
Takie dzia³ania jak przesy³anie wielkich plików czy konferencje z wykorzystaniem techink 
wideo, wymagaj¹ce szybkich ³¹czy mog¹ byæ niedostêpne dla spo³ecznoœci dysponuj¹cych 
niskoprzepustowymi ³¹czami. Równie¿ jakoœæ serwerów wp³ywa na wydajnoœæ i co za tym 
idzie u¿ytecznoœæ internetu. Du¿a iloœæ awarii na g³ównych liniach, kiepskie po³¹czenia, 
po³¹czenia przerwane oraz utrata danych mo¿e doprowadziæ dan¹ sieæ do stanu 
nieu¿ytecznoœci lub u¿ytecznoœci w sytuacjach awaryjnych, zniechêcaj¹c tym samym do 
dalszego u¿ywania czy inwestowania w now¹ technologiê .   
 
O¿ywiony rynek oprogramowania i sprzê tu mo¿e wywo³aæ bardziej specjalizowane u¿ycie 
sieci w³¹czaj¹c w to ró¿norodne rozwi¹zania telekomunikacyjne ze szczegulnym 
przeznaczeniem dla potrzeb spo³eczonœci lokalnych. Lepsza dystrybucja zarówno 
oprogramowania, jak i sprzê tu zwi¹kszy³aby u¿ycie internetu wewn¹trz spo³ecznoœci 
lokalnych. Cena produktów zwi¹zanych z œwiatow¹ sieci¹ jest szczególnie wa¿nym 
czynnikiem w krajach rozwijaj¹cych siê, gdzie ogólnie niski poziom dochodów mieszkañców 
nie zapewnia im dostêpu do zazwyczaj drogich technologii.  
 
WyraŸna obecnoœæ serwisów technicznych jest warunkiem koniecznym dla w³aœciwego 
rozwoju sieci œwiatowej. D³ugi czas oczekiwania na instalacjê  us³ug sieciowych czy ich 
naprawê, a tak¿e czas brak nale¿ytej obs³ugi technicznej ze strony dostawcy us³ug 
internetowych czy firmy telekomunikacyjnej stanowi¹ istotn¹ przeszkodê  w osi¹gniêciu 
gotowoœci na przyjêcie nowych techonologii. Zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug 
technicznych œwiadczonych przez odopwiednio du¿¹ liczbê  wysokokwalifikowanych 
specjalistów s¹ zasadniczym czynnikiem w utrzymaniu sieci i œwiadczonych us³ug 
sieciowych w nale¿ytym stanie.  
 
Nie istnieje jednolita opinia co do u¿ywania niniejszego przewodnika. Ka¿da spo³ecznoœæ 
u¿ytkowników znajdzie w nim interesuj¹ce dla siebie informacje, w zwi¹zku z czym u¿ycie 
przewodnika jest silnie zindywidualizowane. Proces oceny ró¿ni siê co do dok³adnoœci i 
zakresu w zale¿noœci od celów i œrodków znajduj¹cych siê  w posiadaniu danej spo³ecznoœci 
u¿ytkowników. Przewodnik powinien daæ mo¿liwoœæ poszczególnym spo³ecznoœciom 
u¿ytkowników oceniæ ich w³asn¹ gotowoœæ w wymienionych katagoriah.  
 
Spo³ecznoœci mog¹ napotkaæ na pewne trudnoœci z dopasowaniem siê do konkretnej fazy w 
zakresie danej kategorii. Wynika to z faktu, i¿ niektóre wskaŸniki wewn¹trz danej fazy mog¹ 
niekonsekwentnie wskazywaæ dane informacje. W przypadku wyst¹pienia takiej sytuacji, 
spo³ecznoœæ taka powinna w sposób realistyczny okreœliæ swoje cele dotycz¹ce korzystania z 
internetu. W przypadku gdy sam przewodnik nie daje konkretnych rozwi¹zañ co do poprawy 
gotowoœci danej spo³ecznoœci, nale¿y okreœliæ stopieñ przygotowania danej spo³ecznoœci do 
uczestnictwa w sieci œwiatowej. Aby wykonaæ kolejny krok, dana spo³ecznoœæ musi oceniæ 
miejsce, w którym siê aktualnie znajduje na drodze do pe³nej gotowoœci w zaistnieniu w sieci 
œwiatowej. Niniejszy przewodnik stanowi solidn¹ podstawê  w podejmowaniu prób stworzenia 
terminarza zadañ oraz przekonywuj¹cego rozk³adu dalszych dzia³añ i inwestycji.  
 
Zdobycze technologiczne ostatnich kilku dekad s¹ wynikiem olbrzymiego skoku w dziedzinie 
dobronbytu istniej¹cego w krajach najbogatrzych œwiata. Wymiana handlowa z 
wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (TIT) ,jak i inne ich 
zastosowania doprowadzi³y do niebywale wysokiego wzrostu gospodarczego i szybkiego, co 
nie pozostaje bez wp³ywu na nasze obecne ¿ycie. Przy czym kraje rozwijaj¹ce siê czerpi¹ 
wiele z tych zdobyczy.  



 
Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ 
standard ¿ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê .   
 
Wielki rozdŸwiêk ekonomiczno-spo³eczny miêdzy bogatymi krajami a ubo¿sz¹ reszt¹ œwiata 
jest widoczny równie¿ w przypadku rozwoju technologii informacyjnych i 
telekomunikacyjnych. Mimo i¿ rozwój internetu i ogólna ‘cyfryzacja’ spo³eczeñstwa jest 
mocno nag³aœniana w krajach rozwijaj¹cych siê, to jednak wielu przywódców tych krajów 
zastanawia siê  w jaki sposób w³¹czyæ swoje kraje w wir tych nag³ych zmian 
technologicznych. W jaki sposób technologie informacyjne i telekomunikacyjne mog¹ pomóc 
w rozwoju ich systemów ekonomicznych i pañstwowych oraz zwiêkszyæ wydajnoœæ 
produkcyjn¹? W jaki sposób kraje te uzyskuj¹ gotowoœæ do korzystania z globalnej sieci?  
 
Uwa¿amy, i¿ istnieje obecnie niepowta¿alna okazja by kraje rozwijaj¹ce siê przy³¹czy³y siê  
do ogólnoœwiatowej sieci,  przyœpieszaj¹c w ten sposób starania o wy¿szy status materialny i 
spo³eczny. Bez wspólnego wysi³ku wszystkich krajów rozwijaj¹cych siê by móc w³¹czyæ siê  
w orbitê  nowoczesnej ekonomii, istniej¹ca ró¿nica miêdzy standardem ¿ycia w tych krajach a 
œwiatem krajów rozwiniê tych bêdzie nadal ros³a, zaœ technologie internetowe stan¹ siê  
w³aœciwoœci¹ krajów wysokorozwiniê tych.  
 
Wspieraj¹c siê  na wczeœniejszej pracy napisanej wramach Projektu Wdra¿ania Systemów 
Komputerowych na temat gotowoœci do przyst¹pienia do globalnego handlu przy u¿yciu 
mediów elektronicznych oraz korzystaj¹c z poparcia IBM, stworzyliœmy elastyczny i 
dok³adny system oceny gotowoœci do przyst¹pienia do ogólnoœwiatowej sieci. Niniejszy 
przewodnik jest wiêc narzêdziem przydatnym przy podejmowaniu pierwszych kroków w 
osi¹ganiu strategicznyego podejœcia do spraw zwi¹zanych z planowaniem w sop³eczeñstwach 
œwiata rozwijaj¹cego siê. Nasze ‘zorganizowane’ rozumienie gotowoœci do korzystania z 
globalnej sieci jest wci¹¿ jeszcze w powijakach, szczególnie w odniesieiniu do 
nierozpoznanych rynków i zasobów krajów rozwijaj¹cych siê. Jako ¿e otaczaj¹cy œwiat 
zmienia siê  w szybkim tempie, musimy uznaæ za priorytetow¹ sprawê  stworzenia 
odpowiednich metod dzia³ania by móc s³u¿yæ ró¿nym spo³eczeñstwom w szybko 
zmieniaj¹cych siê  realiach. W tym kontekœcie nasz przewodnik stanowi ogólne ramy, które 
dane spo³eczeñstwo powinno przystosowaæ do swoich potrzeb. Nie powinien on s³u¿yæ jako 
œrodek porównawczy, lecz jako œrodek oceny poszczególnych spo³eczeñstw.  
 
Mamy nadziejê, ¿e przygotowany przez nas Przewodnik dla Krajów Rozwijaj¹cych siê bêdzie 
stanowi³ wartoœciowe Ÿród³o informacji dla ludzi biznesu, strategów ekonomicznych i 
rz¹dowych, przywódców krajów, by pozwoliæ im na wykorzystanie olbrzymiego potencja³u 
tki¹cego w technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych jako katalizatorze dalszego 
rozwoju. Nie wydaje siê  to byæ jednak ³atwym zadaniem, gdy¿ istnieje niezliczona iloœæ 
przeszkód w uzyskaniu gotowoœci do korzystania z sieci globalnej. Aczkolwiek przy 
wytrwa³ej wspó³pracy sektorów prywatnego, upblicznego i organizacji pozarz¹dowych bêdzie 
mo¿liwe szersze korzystanie z dobrodziejstw globalnej sieci.  
 
Odnoszenie sukcesów w erze informacji zale¿y od integracji technologii informatycznych i 
telekomunikacji w skali ca³ego sop³eczeñstwa. Now¹ wartoœci¹ wyu³aniaj¹c¹ siê  wraz z 
szerszym zastosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest zwrócenie 
uwagi na wiêksz¹ u¿ytecznoœæ jednostki. Takie podejœcie pozaala na promowanie nowych 
modeli, w oparciu o które mog¹ dzia³aæ takie instytucje jak firmy, szpitale, szko³y czy nawet 
rz¹dy pañstw.  



 
W krajach rozwiniê tych szerokie zastosowanie technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych nie wynika wy³¹cznie z lepszej ifrrastruktury technicznej, lecz ma 
równie¿ solidne podstawy spo³eczne znajduj¹c wsparcie w takich instytucjach jak s³u¿ba 
zdrowia czy edukacja. Z drugiej strony kraje rozwijaj¹ce cierpi¹ na powa¿ce zaburzenia w 
funkcjonowaniu systemu spo³ecznego.  
 
Szybki wzrost mocy obliczeniowej komputerów, spadaj¹ce ceny uk³adów scalonych, rozwój 
technologii telekomunikacyjnych w tym technologii bezporzewodowych powoduje, ¿e postêp  
techniczny staje siê coraz bardziej dostêpny tym regionom œwiata, które historycznnie rzecz 
bior¹c pozostawa³y w tyle za krajami rozwiniê tymi. Dostêp do nowych technologii pozwala 
krajom rozwijaj¹cym siê osi¹gn¹æ sta³e i solidne zyski z faktu przy³¹czenia do œwiatowej 
sieci, pod warunkiem jednak skoncentrowania  uwagi spo³eczeñstw krajuów rozwijaj¹cych siê  
na osi¹gniêciu w³aœciwego stopnia gotowoœci.  
 
Mimo, i¿ technologie informatycznie i telekomunikacyjne stanowi¹ powa¿ne narzêdzie, s¹ 
one jednak doœæ neutralene; to spo³ecznoœci krajów rozwijaj¹cych same powinny zadbaæ o 
ca³oœciowy rozwój promuj¹cy korzyœci w zakresie spo³ecznym i ekonomicznym. Jeœli 
wykorzystanie tych¿e technologii dokonuje siê  w pe³nym zakresie, istnieje mo¿liwoœæ 
stworzenia odpowiednio przygotowanej i spójnej si³y roboczej, która stanowiæ bêcie podstawê 
o¿ywionej i solidnej ekonomii.  
 
Wartoœæ siecie wzrasta wraz z liczb¹ jej u¿ytkowników. Dziêki uczestnictwie w œwiatowej 
sieci, kraje rozwijaj¹ce siê  nie tylko przyczyniaj¹ siê do ogólnoœwiatowego rozwoju, lecz 
tak¿e same korzystaj¹ na handlu i wymianie informacji z reszt¹ œwiata. Dlatego te¿ 
przyst¹pienie krajów rozwijaj¹cych siê do œwiatowej sieci jest kak wa¿ne.  
 
Osi¹gaj¹c wy¿sz¹ gotowoœæ do przyst¹pienia do œwiatowej sieci zwiêksza siê szanse dla firm 
oraz jednostek w krajach rozwijaj¹cych siê, likwiduje siê bariery oraz przyœpiesza siê  
tradycyjnie powolny dóbr i idei miêdzy krajami rozwijaj¹cymi siê a krajami rozwiniê tymi, a 
tak¿e promuje siê efektywnoœæ w wielu dziedinach. Studenci mog¹ zddobyæ wiêksz¹ wiedzê o 
œwiecie i ich samych dziêki sieci. Ludzie biznesu mog¹ poszerzyæ swoje rynki oraz poprawiæ 
efektuywnoœæ swoich firm. Rz¹dy mog¹ sprawniej œwiadczyæ ró¿norodne us³ugi publiczne. 
Jednostki mog¹ komunikowaæ siê  z wiêksz¹ ³atwoœci¹ z przyjació³mi b¹dŸ rodzin¹ i 
dowiadywaæ siê dos³ownie o wszystkim z sieci.  
 
Udzia³ w œwiatowej sieci mo¿e poprawiæ kondycjê krajów rozwijaj¹cych siê  w zakresie 
ekonomii i polityki spo³ecznej. Takie pozytywne zmiany nabieraj¹ bardziej realnych 
kszta³tów wraz z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych i ich 
potanieniem.  
 
Technologie informatyczne i telekomunikacyjne, bêd¹ce niewyczerpanym Ÿród³em inspiracji i  
wci¹¿ zyskuj¹ce na znaczeniu, w sposób zasadniczy zmieni³y najbardziej podstawowe relacje 
w skali globalnej w aspekcie ekonomicznym i spo³ecznym zwiêkszaj¹c szanse na rozwój w 
ogólnym sensie tego s³owa. Takie zdobycze technologiczne jak internet, komputery osobiste 
czy telefonia bezprzewodowa pozwoli³y na po³¹czenie osób prywatnych i instytucji takich jak 
firmy, szko³y agendy rz¹dowe w ogólnoœwiatow¹ sieæ umo¿liwiaj¹c¹ ci¹g³¹ wymianê  
informacji przy u¿yciu ró¿norodnyuch œrodków technicznych.  
 



Tak nag³y rozwój globalnej sieci dzia³aj¹cej w oparciu ró¿norodne media techniczne da³ w 
efekcie œwiat, w którym ka¿dy i wszê dzie mo¿e czerpaæ z dobrodziejstw dostarczanych przez 
œwiatow¹ sieæ.  
 
Rzemieœlnik ze wsi u¿ywaj¹cy komputera do sprzeda¿y swoich wyrobów przy u¿yciu 
internetu.  
 
Pracownicy s³u¿by zdrowia przeszukuj¹cy bazy danych pod kontem nowych porad 
zdrowotnych.  
 
Studenci w ró¿nych miejscach na œwiecie omawiaj¹cy projekt naukowy przy u¿yciu stron 
WWW.  
 
Programiœci tworz¹cy oprogramowanie na zamówienie poprzez internet.  
 
Rz¹dowi specjaliœci od zaopatrzenia dokonuj¹cy zakupów oraz zawieraj¹cy kontrakty za 
pomoc¹ stron WWW. 
 
Rolnik u¿ywaj¹cy przenoœnego urz¹dzenia pozwalaj¹cego sprawdziæ aktualne ceny na 
gie³dzie.   
 
Terminem gotowoœæ okreœlamy stopieñ, w jakim dana spo³ecznoœæ jset w stanie uczestniczyæ 
w œwiatowej sieci. Jest ona mierzona przez dokonacie oceny na ile dana spo³ecznoœæ jest 
zaawansowana w zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w 
najtrudniejszych obszarach pod wzglêdem zastosowania nowych technologii oraz ich u¿ycia. 
Jeœli taka ocena wykonana bêdzie w kontekœcie planowania strategicznego dla danej 
spo³ecznoœci, bêdzie ona stanowi³a w³aœciwy probierz stanu gotowoœci tej¿e spo³ecznoœci.  
 
Wartoœæ jak¹ przedstawia ocena gotowoœci danej spo³ecznoœci polega na ocenie w³aœciwych 
tej spo³ecznoœci zadañ i niepowtarzalnych mo¿liwoœci. Nie wszytkie spo³ecznoœci bêd¹ 
jednakowo gotowe wzglêdem wszystkich kryteriów oceny. Trudno udzieliæ prostej 
odpowiedzi typu „tak”, „nie”, zazwyczaj otrzymujemy szczegó³owy obraz zdolnoœci 
spo³ecznoœci do uzyskania danego stopnia gotowoœci. Dana spo³ecznoœæ mo¿e byæ nieŸle 
przygotowana do pe³nego wykorzystania pewnych aspektów technologicznych , natomiast do 
innych go¿ej. Zakres oraz dok³adnoœæ proponowanych w przewodniku odpowiedzi stanowi 
skuteczne narzêdzie w okreœleniu priorytetów w strategii przy³¹czenia siê  do œwiatowej sieci 
przez dan¹ spo³ecznoœæ.  
 
Niniejszy przewodnik stanowi zbiór czynników opisuj¹cych gotowoœæ danej spo³ecznoœci w 
ramach krajów rozwijaj¹cych siê do przyst¹pienia do œwiatowej sieci. Przewodnik wymaga 
aktywnego uczestnictwa w dokonywanej ocenie ze strony u¿ytkownika. Przewodnik 
dokonuje sprawdzenia przy u¿yciu 19 kategorii wskaŸników, sytuuj¹c stan zaawansowania 
u¿ytkownika w danej kategorii w 4 poziomowej skali. Przewodnik nie daje konkretnych 
wskazówek jak osi¹gn¹æ dany poziom zaawansowania, ani te¿ nie twierdzi, ¿e jedyn¹ drog¹ 
postêpowania jest przejœcie z poziom 2 na poziom 4 koniecznie przez poziom 3. Nie daje 
tak¿e mo¿liwoœci sporz¹dzenia ostatecznego wyniku oceny, jest on bowiem jedynie pomoc¹ 
przy planowaniu wdro¿enia technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.  
 
Poszczególne kategorie s¹ ze sob¹ œciœle po³¹czone, co uniemo¿liwia u¿ytkowikowi 
skoncentrowanie uwagi na jednej, wybranej kategorii, daj¹c w zamian mo¿liwoœæ ca³oœciowej 



oceny sytuacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na s³absze punkty. Kategorie dziel¹ siê  
na 5 grup: 
 
Czy system edukacyjny danego kraju uwzglêdnia stosowanie technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych jako czynnik poprawiaj¹cy jakoœæ kszta³cenia? Czy w ramach danej 
spo³ecznoœci organizowane s¹ kursy przygotowuj¹ce personel do pracy z technologiami 
informatycznymi i telekomunikacyjnymi? 
 
W jakim stopniu osoby indywidualne u¿ywaj¹ technologii zwi¹zanych z wymian¹ informacji 
w pracy i ¿yciu codziennym? Czy stwarza siê  sprzyjaj¹ce warunki dla ludzi pos³uguj¹cych siê  
tymi technologiami?  
 
W jaki sposób firm oraz instytucje rz¹dowe u¿ywaj¹ technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych we wzajemnej wspó³pracy?  
 
W jakim stopniu polityka dotycz¹ca rozwoju i zastosowania technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych jest promowana i w jakim stopniu czyni siê  trudnoœci? 
 
Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla spo³eczeñstw krajów rozwijaj¹cych siê ,  
pragn¹cych okreœliæ strategiê  uczestnictwa w sieci globalnej. Przez s³owo ‘spo³ecznoœæ’ 
nale¿y rozumieæ dowolne skupisko ludzi takie jak ca³e pañstwo, województwo, miasto czy 
wieœ. Rzecz jasna korzystanie z przewodnika da ró¿ne wyniki w zale¿noœci od wielkoœci i 
charakteru spo³ecznoœci. Na przyk³ad zagadnienia powsta³e na poziomie miejskim mog¹ 
stanowiæ wiêksze wyzwanie na poziomie pañstwowym i na odwrót.  
 
Podobnie rzecz siê  ma z opisanymi w przewodniku kategoriami, których wartoœæ bêdzie 
zale¿a³a od charakteru spo³ecznoœci, do jakiej zosta³a zastosowana. Uzyskane dane bêd¹ 
równie¿ mia³y ró¿ny charakter zale¿ny od badanej spo³ecznoœci. Ró¿nice te zale¿eæ bêd¹ 
równie¿ od precyzji, z jak¹ przeprowadzono ocenê. Bêd¹c dedykowany krajom rozwijaj¹cym 
siê, przewodnik traktuje wiêksz¹ liczbê  ró¿norodnych spo³ecznoœci o ró¿nym charakterze. 
Istnieje wiele ró¿nic nie tylko miêdzy poszczególnymi krajami ale równie¿ w nich samych. 
Ró¿nice te s¹ szczególnie widoczne miêdzy rejonami miejskimi i wiejskimi.  
 
Przewodnik próbuje ogarn¹æ wszystkie ró¿norodne spo³ecznoœci krajów rozwijaj¹cych siê  w 
ramach jednego modelu, uznaj¹c jednoczeœnie, ¿e istniej¹ pewne ograniczenia przy 
stosowaniu takiego podejœcia. W  wyniku ró¿norodnoœci w charakterze poszczególnych 
spo³ecznoœci powstaj¹ w³aœciwe dla danej spo³ecznoœci style kierowania, tak te¿ dzieje siê  w 
przypadku wdra¿ania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – ka¿da 
spo³ecznoœæ kieruje siê  innymi celami w dziedzinie korzystania z tych technologii.  
 
Sk³ad grup przywódczych u¿ywaj¹cych niniejszegho przewodnika bêdzie siê zmienia³ w 
zale¿noœci od rozpatrywanego przypadku. W niektórych spo³ecznoœciach przewagê  mo¿e 
uzyskaæ biznes, w innych œrodowiska akademickie b¹dŸ instytucje rz¹dowe mog¹ przej¹æ 
inicjatywê. Jednak¿e wskazana jest wspó³praca wszystkich grup przywódczych, co przyczyni 
siê do solidniejszej oceny oraz da podstawy do lepszej wspó³pracy w celu osi¹gniêcia 
wiêkszej gotowoœci.  
 
Bez dobrze orientuj¹cego siê  spo³eczeñstwa w kwestiach zwi¹zanych z technologiami 
informatycznymi i telekomunikacyjnymi nie mo¿e byæ mowy o pe³nym uczestniczeniu w 
œwiatowej sieci. Aby stworzyæ now¹ kadrê  spacjalistów w zakresie tych technologii nale¿y 



przewidzieæ na nie sta³e miejsce w systemie edukacji. Niestety, mimo i¿ technologie 
informatyczne i telekomunikacyjne stanowi¹ najmocniejszy katalizator przy uzyskiwaniu 
gotowoœci do przyst¹pienia do sieci globalnej, jednak nadal niedocenia siê  tego czynnika 
niejednokrotnie marnotrawi¹c œrodki i promuj¹c postawy wykazuj¹ce niezrozumienie istoty 
rzeczy.  
 
Chc¹c byæ czêœci¹ œwiata ko¿ystaj¹cego z sieci globalnej szko³y musz¹ uwzglêdniæ narzêdzia 
oferowane przez technologie informatyczne i telekomunikacyjne w swoich dzia³aniach 
edukacyjnych. Programy daj¹ce ucznim w klasie dostêp do technologii iuformatycznych i 
telekomunikacyjnych z ca³¹ pewnoœci¹ wp³ywaj¹ na poprawê  gotowoœci. Gotowoœæ w skali 
szko³y wyra¿aj¹ca siê  w jej dostêpie do internetu mo¿e byæ opisana za pomoc¹ 6 szerszych 
aspektów: liczba komputerów, fizyczny dostêp uczniów do technologii komputerowych, 
rodzaj sprzê tu komputerowego, rozmiar sieci komputerowej, dostêp i organizacja sprzê tu 
elektronicznego, jego jakoœæ oraz prêdkoœæ transmisji danych w szkolnej sieci. Ogólnie rzecz 
bior¹c rozprzestrzenienie siê  technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest 
uzale¿niony przez koszt przypadaj¹cy na jednego ucznia. Komputery przystosowywane s¹ do 
pracy w sieci najpierw na poziomie uniwersyteckim, potem w szkole œredniej, a na koñcu w 
szkole podstawowej.  
 
Podczas, gdy technologie informatyczne i telekomunikacyjne, wprowadzone do szkó³, 
przyczyniaj¹ siê do wzrostu gotowoœci, nale¿y je umiejê tnie w³¹czyæ w program nauczania w 
szkole. Nauczyciele powinni byæ przeszkoleni w korzystaniu z internetu i komputerów na 
po¿ytek swoich uczniów. Takie szkolenie jest nieodzownym elementem uzyskania nale¿ytej 
gotowoœci. Prowadzenie zajêæ nale¿y zaprojektowaæ tak, by technologie informatycznie 
itelekomunikacyjne by³y przydatne podczas rozwi¹zywania problemów grupowego 
zdobywania wiedzy, oraz przeprowadzania badañ. Technologie informatyczne i 
telekomunikacyjne powinny byæ wdra¿ane ju¿ w kalsach najm³odszych ucniów, a to ze 
wzglêdu na zwiêkszanie iloœci nowych doœwiadczeñ uczniów. Wprowadzenie tych 
technologii do programów szskolnych na pe³n¹ skalê  jest rozwi¹zaniem optymalnym, zaœ 
przy zastosowaniu metod zbiorowej nauki oraz systemu opartego na tworzeniu projektów daje 
solidne podstawy do zastosowania nowych technologii z pedagogicznego punktu widzenia.  
 
Niezbêdn¹ rzecz¹ jest zapewnienie pracownikom ziw¹zanym z nowymi technologiami sta³y 
dostêp do kursów pog³êbiaj¹cych ich dotychczasow¹ wiedzê  w zakresie takich dziedzin jak 
obs³uga oprogramowania, obs³uga sprzê tu oraz tworzenie stron www. Kszta³cienie 
pracowników ma fundamentalne znaczenie przy tworzeniu przemys³u informatycznego oraz 
wspieraniu lakalnego biznesu.  
 
Gotowoœæ zale¿y od stopnia w jakim dana spo³ecznoœæ przyswoi³a sobie zdobycze technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych w celu osi¹gniêcia maksymalnych korzysœci 
przynoszonych przez sieæ œwiatow¹. Nowe technologie w zakresie informatyki i 
telekomunikacji maj¹ g³êboki wp³yw na kszta³towanie siê ¿ycia zawodowego cz³onków 
szp³eczeñstwa otwartoego, gdy¿ maj¹ oni szerszy dostêp do informacji, dysponuj¹ bardziej 
wydajnymi œrodkami komunikacji oraz narzêdziami organizacyjnymi. Aby oceniæ w jaki 
sposób dana sop³ecznoœæ wykorzystuje nowoczesne technologie komputerowe i 
telekomunikacyjne nie wystarczy policznyæ ile osób  ma do nich dostêp, lecz trzeba 
sprawdziæ w jaki sposób oni siê  nimi pos³uguj¹.  
 
Najtrudniejszym do œledzenia wskaŸnikiem jest liczba u¿ytkowników aktualnie 
korzystaj¹cych z sieci. Tyczy siê  to w szczegulnoœci krajów rozwijaj¹cych siê, gdzie wiêksza 



liczba u¿ytkowników ma dostêp do wielu kont poczy elektronicznej lub innych serwisów. 
Niestety istnieje niewiele takich wskaŸników, które okreœla³yby liczbê aktywnych 
u¿ytkowników w sieci. Ponadto stale rosn¹ca liczba takich u¿ytkowników stale wzrasta, co 
równie¿ utrudnia zadanie. Aczkolwiek liczba u¿ytkowników ‘online’ jest wa¿nym 
wskaŸnikiem. Ze wzrostem liczby sta³ych u¿ytkowników internetu oraz ich grup skupionych 
w ramach lokalnych sieci nale¿y kojarzyæ wzrost zapotrzebowania na us³ugi typu online a 
tak¿e lepsz¹ integrajcê  z sieci¹ ogulnoœwiatow¹. Wraz ze wzrostem liczby organizacji 
mog¹cych siê pochwaliæ sta³¹ obecnoœci¹ w sieci wydaje siê  wiêc bardziej prawdopodobne, 
¿e dana spo³ecznoœæ wyrazi sowje potrzeby lub zaprezentuje swoje dzia³ania przy 
wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jednym z 
najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na zwiêkszanie siê obecnoœci typu online w sieci 
jest œwiadomoœæ u¿ytkownika; ludzie musz¹ najpierw wiedzieæ do czego s³u¿y internet, by 
móc z niego w pe³ni korzystaæ. Szczególn¹ uwagê  nale¿y darzyæ zjawiska demograficzne 
dotycz¹ce internetu w ramach danej spo³ecznoœci. Wa¿nym jest stworzenie dostêpu do 
nowych technologii takim grupom jak kobiety, mniejszoœci etniczne i narodowy czy ludzie 
niepe³nosprawni fizycznie. Jest to sprawa szczegulnie wa¿na w przypadku spo³ecznoœci o 
niskim stopniu gotowoœci. Spo³eczeñstwo uzyskuje wiêksz¹ gotowoœæ jeœli wszystkie grupy 
mog¹ korzystaæ z równoprawnego dostêpu do sieci.  
 
Dla wielu u¿ytkowników korzystanie z internetu jest na miejscu w momencie, gdy us³ugi typu 
online odzwierciedlaj¹ ich potrzeby i zainteresowania. Na poziomie lokalnym zawartoœæ 
internetu zadaje siê byæ g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o jego u¿ytecznoœci. Takie us³ugi 
jak chat rooms, biuletyny, listy dyskusyjne, dystrybucja oprogramowania zwi¹zanego z jak¹œ 
grup¹ zainteresowañ, ciekawe miejsca z ró¿norodnymi zasobami powoduj¹, i¿ spo³ecznoœci 
czêœciej korzystaj¹ z technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Podobnie sprawa 
ma siê, jeœli chodzi o jê zyk serwisów online; musi to byæ jê zyk danej spo³ecznoœci. 
Panowanie jê zyka angielskiego w œwiatowej sieci stanowi przeszkodê  w korzystaniu z sieci 
przez spo³ecznoœci nie u¿ywaj¹ce jê zyka angielskiego. W sytuacji, gdy przewaga jê zyka 
angielskiego maleje na rzecz innych jê zyków, powstaje problem, gdy¿ wiêkszoœæ 
oprogramowania oraz przechowywanej w sieci informacji jest w jê zyku angielskim.  
 
Spo³ecznoœci uczestnicz¹ bardziej bezpoœrednio w œwiatowej sieci, je¿eli takie urz¹dzenia 
telekomunikacyjne jak radio, telewizja, telefonia, faksy czy komputery s¹ akceptowane na 
poziomie kulturowym i szeroko wdro¿one w codzienne ¿ycie. Nale¿y przyjrzeæ siê  jak 
g³êboko nowe technologie wesz³y w ¿ycie spo³ecznoœci i jakie zyska³y zastosowania. W 
spo³ecznoœciach, gdzie indywidualne dochody s¹ zbyt niskie by daæ mo¿liwoœæ 
bezpoœredniego dostêpu do sieci, alternatyw¹ s¹ publiczne instytucje gwarantuj¹ce taki 
dostêp. Takimi instytucjami s¹ telecentra, kawiarnie internetowe lub lokalne centra 
informatyczne. Strategia takiego postêpowania jest rzecz¹ najzupe³niej podstawow¹. Wa¿n¹ 
spraw¹ jest te¿ kooperacja biznesu z instytucjami rz¹dowymi przy u¿yciu technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych; im œciœlejsza wspó³praca miêdzy tymi dwoma 
sektorami, tym lepiej przygotowuj¹ siê one do zaistnienia w œwiatowej ekonomii. 
Zwiêkszenie efektywnoœci w ekonomii przy u¿yciu nowoczesnych technologii musi odbywaæ 
siê  na dwuch p³aszczyznach: rz¹dy musz¹ dostarczyæ odpowiedniej infrastruktury oraz 
wdro¿yæ j¹ w ¿ycie.  
 
Niniejszy podrêcznik spe³nia dwie funkcje: edukacyjn¹ okreœlaj¹c¹ czynniki determinuj¹ce 
gotowoœæ do uczestniczenia w œwiatowej sieci oraz diagnostyczn¹ pozwalaj¹c¹ na 
sprawdzenie prawid³owoœci czynników decyduj¹cych o gotowoœci.  
 



Zawartoœæ podrêcznika wyjaœnia jaki wp³yw ma ka¿dy z czynników na zastosowanie 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zaœ ocena dostarcza wskaŸników 
okreœlaj¹cych stan gotowoœci danej spo³ecznoœci. Mimo ,i¿ w wersji online czêœæ opisowa i 
czêœæ oceniaj¹ca s¹ rozdzielone, powinny one byæ traktowane jako ca³oœæ poniewa¿ obie 
czê sci wzajemnie siê  uzupe³niaj¹ daj¹c zrozumia³y i zarazem zwiê¿³y obraz gotowoœci do 
przyst¹pienia do globalnej sieci.  
 
Liczne odnoœniki miêdzy czêœci¹ opisow¹ a czêœci¹ oceniaj¹c¹ pozwala na wygodne 
poruszanie siê po stronach przewodnika. Dla przyk³adu, czytelnik mo¿e najpierw zapoznaæ 
siê  z czêœci¹ opisow¹ przewodnika zanim przejdzie do czêœci oceniaj¹cej. Choæa¿ istnieje 
mo¿liwoœæ przemieszczania siê  miêdzy obiema czêœciami przewodnika. Mo¿na odpowiadaæ 
na pytania oceniaj¹ce, b¹dŸ zapoznaæ siê  tylko ze wskaŸnikami.  
 
Mo¿na odpowiadaæ na jedno pytanie oceniaj¹ce lub na wyszytkie po kolei. Aby sprawdziæ 
jaka odpowiedŸ by³a dana na jedno z pytañ, sprawdziæ dotychczasowe postêpy lub okreœliæ 
ostateczne wyniki wystarczy klikn¹æ na napis ‘okreœl moj¹ gotowoœæ do przyst¹pienia do 
œwiatowej sieci’. Mo¿na wykonywaæ t¹ czynnoœæ w dowolnym momencie.  
 
Tak d³ugo, jak przegl¹darka ma w³¹czone ‘cookies’, wszystkie odpowiedzi udzielone na 
pytania oceniaj¹ce bêd¹ utrzymane a¿ do zamkniêcia przegl¹darki. Chc¹c zmieniæ dan¹ 
odpowiedŸ wystarczy ponownie wejœæ na odpowiedni¹ stronê .   
 
Internetwa wersja przewodnika jest nadal w fazie rozbudowy, prosimy wiêc o wszelkie uwagi 
na temat naszej publikacji, które mo¿na sk³adaæ u  
 
Sektoy biznesowy oraz rz¹dowy bêd¹ce w stanie efektywnie stosowaæ technologie 
informatyczne i telekomunikacyjne uznaj¹ opisywane technologie za profesjonalny sposób 
prowadzenia i kszta³towania swoich kontaktów ze œwiatem zewnê trznym. Wzrastaj¹ce 
znaczenie wykorzystywania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych pomaga 
okreœliæ krytyczn¹ iloœæ elektronicznych transakcji pozwalaj¹cych na utrzymanie ekonomii w 
sieci pod wzglêdem jej rozmiaru i popytu na zwi¹zane z ni¹ dobra materialne, us³ugi, si³ê  
robocz¹ oraz ewentualne reformy.  
 
Kwitn¹cy rynek pracy dla specjalistów w technologiach informatycznych i 
telekomunikacyjnych dostarcza dodatkowego bodŸca do dalszego wzrostu zastosowania 
nowych technologii, tworzenia nowych programów szkoleniowych i ogólnego rozwoju 
nowych technologii w zakresie ca³ej ekonomii. Zatrzymanie pracowników zwi¹zanych z tymi 
technologiami staje siê  istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjnoœæ 
poszczególnych spo³ecznoœci.  
 
 
Handel detaliczny za pomoc¹ internetu rozszerza wybór klienta oraz zwiêksza dostêp do 
produktów. Ponad to taka forma handlu pozwala zredukowaæ koszty zwi¹zane z tworzeniem 
fizycznej infrastruktury, a tak¿e zwiêkszyæ zasiêg w³asnego oddzia³ywania, a to wszystko za 
pomoc¹ dynamicznie rozwijaj¹cego siê œrodka komunikacji.  
 
Robi¹c interesy miêdzy sob¹ przy u¿yciu internetu, poszczególne firmy wydaj¹ mniej na 
komunikowanie siê, poza tym sieæ pozwala na zmniejszenie iloœci towarzysz¹cej 
dokumentacji, a tak¿e szybsze przetwarzanie rachunków. Ponad to dzia³aj¹ce w sieci firmy s¹ 



bardziej sk³onne do operowania w ramach nowych modeli dzia³ania takich jak dynamiczne 
partnerstwo czy radykalne restrukturyzowanie rynku.  
 
Przy u¿yciu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych rz¹dy mog¹ poprawiæ 
³¹cznoœæ z podleg³ymi sobie instytucjami, w³¹czaj¹c w to publikowanie w internecie ró¿nego 
rodzaju interaktywnych serwisów publicznych oraz biuletynów informacyjnych. Rz¹dy mog¹ 
daæ przyk³ad rozwoju ekonomicznego przy u¿yciu nowoczesnych technologii 
komputerowych inwestuj¹c w ich u¿ycie do sowich wewnê trznych potrzeb, prowadz¹c przy 
tym do lepszego funkcjonowania w³asnych instytucji oraz do rozwoju lokalnego rynku 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Relacje ze zleceniodawcami rz¹dowymi 
oraz rz¹dowym systemem zaopatrzenia mo¿e u³atwiæ internet. Nowe technologie mog¹ 
uczyniæ dzia³ania rz¹du bardziej przejrzyste i czytelne dla obywateli.  
 
Polityka publiczna mo¿e stanowiæ zarówno pomoc w rozwoju ekonomii w œwiatowej sieci, 
jak i utrudniaæ jej rozwój. Przychylny klimat dla korzystania z internetu i elektronicznej 
wymiany handlowej mo¿e byæ stworzony przez odpowiedni¹ politykê publiczn¹ polegaj¹c¹ 
na zachêcaniu poszczególnych spo³ecznoœci, organizacji oraz osób prywatnych do 
inwestowania i u¿ywania technologii internetowych. Polityka publiczna ma równie¿ wp³yw 
na takie aspekty gotowoœci (poruszane w przewodniku) jak dostêp do internetu, jego 
dostêpnoœæ, dostêp do oprogramowania oraz sprzêtu, nowe technologie w szko³ach i w koñcu 
elektroniczna wymiana handlowa.  
 
Aby zapewniæ gotowoœæ spo³ecznoœci do przyst¹pienia do œwiatowej sieci, decydenci musz¹ 
wzi¹æ pod uwagê  znaczenie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich 
wykorzystanie.   
 
Efektywne regulacje prawne w tym zakresie powinny promowaæ konkurencyjnoœæ, zapewniaæ 
ceny dostêpne dla konsumenta, a tak¿e zapewniaæ maksymalny dostêp do us³ug 
telekomunikacyjnych w ramach danej spo³ecznoœci. Liberalizacja sektora 
telekomunikacyjnego powinna stworzyæ ramy dzia³ania dla wielu operatorów na zasadach 
konkurencyjnych. Ze wzrostem iloœci operatorów na rynku wzrasta liczba dostêpnych us³ug 
telekomunikacyjnych, spadaj¹ ich ceny, poprawia siê  ich jakoœæ, a tak¿e docieraj¹ w coraz 
odleglejsze rejony. Regulacje prawne powinny równie¿ promowaæ ogólny dostêp do 
serwisów telekomunikacyjnych.  
 
Dostêpnoœæ technologii internetowych i telekomunikacyjnych jest lepsza jeœli nie istniej¹ 
bariery natury ekonomicznej, funkcjonuj¹ ulgi natury finansowej w handlu sprzê tem i 
oprogramowanie oraz istnieje mo¿liwoœæ elektronicznego zamawiania tych¿e dóbr.  
 
Wyniki oceny gotowoœci do przyst¹pienia do sieci ogólnoœwiatowej stanowi¹ punkt wyjœcia 
do fazy planowania uczestnictwa w sieci. Powinny one podnieœæ œwiadomoœæ korzyœci oraz 
zadañ bêd¹cych konsekwencj¹ uczestnictwa w sieci.  
 
Proces planowania powinien byæ realizowany w atmosferze partnerstwa miêdzy takimi 
sektrorami jak biznes, sektor rz¹dowy oraz pozosta³ymi cz³onkami spo³ecznoœci. Proces ten 
powinien zachêcaæ do wspó³pracy a nie wymagaæ jej ze strony zainteresowanych. G³ównymi 
udzia³owcami w ca³ym przedsiê wziêciu powinni zostaæ sami uczestnicy projektu czyli lokalni 
operatorzy, firmy zajmuj¹ce siê  technologiami komputerowymi, u¿ytkowicy ze sfery biznesu, 
odpowiedni urzêdnicy rz¹dowi, przedstawiciele szkolnictwa, uniwersytety, baknowcy, oraz 
inne zainteresowane grupy w ramach danej spo³ecznoœci.  



 
Zarówno wyniki wczeœniejszej oceny gotowoœci, tak¿e proces planowania przyst¹pienia do 
sieci powinien byæ w³aœciwie rozumiany przez zainteresowane tym uczestnictwem osoby w 
obrêbie danej spo³ecznoœci. Wa¿n¹ rzecz¹ jest to, czy jakieœ plany zosta³y ju¿ wprowadzone 
w ¿ycie, czy te¿ jeszcze nie powziê to ¿adnych decyzji.  
 
 
Spo³ecznoœci o niskim poziomie gotowoœci mog¹ braæ przyk³ady na swoj¹ poprawê  z 
informacji zawartych we wskaŸnikach z wy¿szych poziomów. Nale¿y jednak pamiê taæ, ¿e 
droga od poziomu pierwszego d np. trzeciego wcale nie wiedzie przez poziom 2. Mimo, i¿ 
dana spo³ecznoœæ nie wykazuje rozwoju w dziedzinie technologii komputerowych, jest nadal 
mo¿liwe by taka spo³ecznoœæ wykona³a skok o kilka poziomów w górê. Osi¹gniêcie poziomu 
czwartego wcale nie oznacza koñca wysi³ków ponoszonych przez dan¹ spo³ecznoœæ; 
potrzebny jest dalszy rozwój, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak szybkim 
rozwojem w dziedzinie technologii komputerowych.  
 
Rola oœwiaty w osi¹ganiu gotowoœci jest nie do przecenienia. Po³o¿enie szczególnie silnego 
nacisku na wprowadzenie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do szkó³ 
zaowocuje nieoszacowanymi korzzyœciami w skali d³ugofalowej wynikaj¹cymi z wysokiego 
stanu gotowoœci przysz³ych pracowników, a co za tym idzie i gotowoœci w ekonomii oraz 
ca³ej spo³ecznoœci.  
 
Ka¿da ze spo³ecznoœci musi podi¹æ decyzje co do priorytetów w dziedzinie zwiêkszenia 
swoje gotowoœci  na w³asn¹ rêkê, aczkolwiek decydenci nie powinni nara¿aæ zysków 
osi¹ganych w trybie d³ugofalowym na rzecz szybkich korzyœci.  
 
Technologie informatyczne i telekomunikacyjne staj¹ siê  z ka¿d¹ chwil¹ coraz potê¿niejsze, a 
zarazem cora tañsze. Zastosowania, które s¹ drogie dziœ, w przysz³oœci mog¹ byæ ju¿ dostêpne 
za nie du¿¹ cenê .   
 
Terminem gotowoœæ okreœla siê  stopieñ w jakim dana spo³ecznoœæ jest przygotowana do 
uczestnictwa w œieci œwiatowej. Miar¹ gotowoœci jest stopieñ zaawansowania danej 
spo³ecznoœci w dziedzinach pozwalaj¹cych na zastosowanie technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych. Ocena gotowoœci danej spo³ecznoœci mo¿e póŸniej pos³u¿yæ jako 
pomoc w kszta³towaniu dalszej strategii spo³ecznoœci.  
 
Pytania zawarte w czêœci oceniaj¹cej pozwalaj¹ na umieszczenie danej spo³ecznoœci w skali 
od 1 do 4, pos³uguj¹c siê 19 kategoriami zgrupowanymi w 5 sekcji. Ka¿da kategoria zawiera 
wksaŸniki maj¹ce pomóc danej spo³ecznoœci w mo¿liwie najpe³niejszej ocenie w³asnego 
rozwoju. WIÊ CEJ INFORMACJI Istniej¹ tematy, które wp³ywaj¹ na stan rozwoju danej 
spo³ecznoœci, lecz nie by³y potraktowane jako wskaŸniki. S¹ one niezwykle wa¿ne i nie 
powinny byæ pomijane, mimo i¿ nie s¹ traktowane jako oddzielne poziomy.  
 
Niektrórzy uczestnicy bêd¹ mieli trudnoœci z umieszczeniem swojej spo³ecznoœci w jednej z 
kategorii; mog¹ oni znaleŸæ wznajemnie wykluczaj¹ce siê  wskaŸniki wskazuj¹ce na 2 ró¿ne 
poziomy jednoczeœnie. W takie sytuacji uczestnicy musz¹ u¿yæ w³asnego os¹du w 
zakwalifikowaniu swojej spo³ecznoœci do w³aœciwego poziomu. Musz¹ przy tym pamiê taæ, ¿e 
przecenienie w³asnej gotowoœci doprowadzi ich spo³ecznoœæ do podjêcia planowania w 
niew³aœciwym kierunku. WIÊCEJ INFORMACJI  
 



Mniej ni¿ po³owa rozmów telefonicznych nie zostaje przerwanych.  
 
Jakoœæ dŸwiêku podczas rozmów telefonicznych jest zbyt niska.  
 
Zg³aszanych jest ponad 100 uszkodzeñ g³ównych 100 linii telefonicznych w skali roku.  
 
Poza ograniczon¹ wersj¹ poczty elektronicznej, miejscowy operator nie œwiadczy ¿adnych 
innych us³ug.  
 
Wiêksze firmy, chc¹c uzyskaæ po³¹czenie z sieci¹ globaln¹ musz¹ korzystaæ z ³¹czy poza 
obszarem zajmowanym przez dan¹ spo³ecznoœæ.  
 
50-70% lokalnych rozmów nie ulega przerwaniu.  
 
Przerwane po³¹czenia s¹ czê ste i stanowi¹ du¿¹ uci¹¿liwoœæ. 
 
W przypadku zwyk³ych rozmów telefonicznych jakoœæ dŸwiêku jest do przyjêcia.  
 
Zg³aszanych jest od 50 do 100 uszkodzeñ na ka¿dej z g³ównych 100 linii.  
 
Na przewa¿aj¹cej czêœci obszaru danej spo³ecznoœci operator zapewnia transmisjê danych za 
pomoc¹ modemu (dial-up transfer) o prêdkoœci 9,6 kb na sekundê lub ni¿ej. W pewnych 
miejscach u¿ywa siê prêdkoœci 14,4 kb na sekundê.  
 
Wiêksze firmy mog¹ pod³¹czyæ siê do sieci operatora lokalnego, lecz nie spe³nia to ich 
zapotrzebowania.  
 
Utrata danych zda¿a siê czêsto, co stanowi uci¹¿liwoœæ w korzystaniu z serwisów 
internetowych.  
 
70-90% lokalnych rozmów telefonicznych nie ulega przerwaniu.  
Czê stotliwoœæ, z jak¹ zdarzaj¹ siê przerwania rozmów telefonicznych jest zauwa¿alna, zaœ 
samo zjawisko jest nadal dokuczliwe.  
Mniej ni¿ 50 awarii obserwuje siê  na ka¿dej ze stu g³ównych linii.  
U¿ytkownicy maj¹ dostêp do po³¹czeñ modemowych o transmisji w granicach 28,8 kb na 
sekundê .   
Linie o transmisji do 64kb na sekundê  s¹ powszechnie dostêpne w formie leasingu dla 
wiêkszych firm. W niektórych miejscach dostêpne s¹ w stopniu ograniczonym linie o 
wiêkszej przepustowoœci danych. Infrastruktura sieciowa jest wystarczaj¹ca, chocia¿ w 
godzinach szczytu w u¿yciu internetu, sieæ doznaje spowolnienia.  
Utrata danych w sieci mo¿e mieæ miejsce, lecz nie jest dokuczliwa.  
 
 
Przerwane rozmowy telefoniczne s¹ zjawiskiem rzadkim i nie stanowi¹ wiêkszej 
niedogodnoœci.  
90% po³¹czeñ jest zestawionych prawid³owo.  
Mniej ni¿ 10 napraw jest przeprowadzanych na ka¿dej ze 100 g³ównych linii w skali roku.  
W wiêkszoœci miejsc prêdkoœæ transmisji danych osi¹ga 56kb na sekundê, istniej¹ tak¿e 
miejsca, gdzie mo¿na uzyskaæ wiêksze prêdkoœci przesy³ania danych za pomoc¹  ³¹czy typu 



DSL, modemów korzystaj¹cych z instalacji telewizji kablowej, b¹dŸ ³¹czy  
bezprzewodowych.  
£¹cza o prêdkoœci 1,5Mb na sekundê s¹ powszechnie dostêpne, oraz szybsze ³¹cza w 
pewnych miejscach.  
Infrastruktura internetowa jest wystarczaj¹ca dla potrzeb danej spo³ecznoœci, przy rzadko 
wystêpuj¹cych spowolnieniach sieci wynikaj¹cymi z szczególnie du¿ego obci¹¿enia ³¹czy.  
Utrata danych w sieci jest mniejsza ni¿ 10%.  
 
Za³o¿enie linii telefonicznej trwa co najmniej 4 lata od momentu jej zamówienia.  
Naprawa zg³oszonej awarii na linii telefonicznej trwa co najmnuej 6 miesiêcy, je¿eli w ogóle 
jest usuwana.  
W sk³ad spo³ecznoœci wchodzi niewielka liczba lub ¿aden informatyk lub in¿ynier specjalista 
w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.  
 
Zainstalowanie g³ównej linii telefonicznej trwa co najmniej 6 miesiêcy.  
Naprawa awarii linii telefonicznej trwa co najmniej miesi¹c. Operator nie przywi¹zuje 
wiêkszej uwagi do jakoœci swoich us³ug.  
Niewielka grupa informatyków programistów, projektantów stron internetowych, in¿ynierów 
specjalistów w dziedzinie technologii komputerowych istnieje w ramach danej spo³ecznoœci.  
 
Za³o¿enie linii telefonicznej zajmuje co najmniej miesi¹c. 
Roœnie etyka zawodowa wœród ludzi odpowiedzialnych za sprawy zwi¹zane z obs³ug¹ klienta, 
choæ nie dla wszystkich jest to rzecz¹ najwa¿niejsz¹. Istnieje pewna iloœæ us³ug zwi¹zanych z 
obs³ug¹ techniczn¹ w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.  
W ramach spo³ecznoœci istnieje ju¿ przynajmniej niewielki przemys³ komputerowy 
zatrudniaj¹cy specjalistów zarówno w dziedzinie oprogramowania, jak i sprzê tu, a tak¿e 
projektantów stron internetowych oraz administratorów sieci.  
 
Linia telefoniczna instalowana jest w czasie kilku dni.  
Jest mo¿liwe skontaktowanie siê  z obs³ug¹ techniczn¹ przy u¿yciu kilku sposobów takich jak 
np. telefon, poczta eketroniczna, lub listownie. Zg³aszane problemy rozwi¹zywane s¹ w ci¹gu 
48 godzin. Oferowana jest pomoc online daj¹ca natychmiastowe rozwi¹zania niektórych 
problemów. Obs³uga techniczna jest traktowana powa¿nie przez operatorów, bêd¹c wyrazem 
jego konkurencyjnoœci. Us³ugi naprawcze i porady techniczne s¹ szeroko dostêpne. Istnieje 
aktywny rynek stron internetowych, które tworzone s¹ przy u¿yciuu najnowoczeœniejszych 
narzêdzi.  
 
Na terenie danej spo³ecznoœci nie istniej¹ dostawcy oferuj¹cy dostêp do internetu przy u¿yciu 
po³¹czeñ modemowych.  
Nie istnieje publiczny dostêp do internetu.  
Nie jest mo¿liwe wziêcie w leasing osobnych dla po³¹czeñ internetowych linii telefonicznych 
u lokalnego operatora lub czas oczekiwania wynosi nawet kilka lat.  
 
Ograniczona liczba dostawców oferuje po³¹czenia z internetem przy u¿yciu modemu. Na 
jednego dostawcê przypada milion mieszkañców. Niektórzy dostawcy oferuj¹ tylko pocztê  
elektroniczn¹.  
Istnieje ograniczony publiczny dostêp do internetu.  
U¿ytkownicy maj¹ wiele k³opotów z po³¹czeniem siê  z lokalnym dostawc¹.  
Nie istnieje konkurencja na rynku ³¹czy internetowych. Firmy mog¹ braæ w leasing linie 
telefoniczne u jednego operatora.  



 
Na jednego dostawcê  internetu przypada miêdzy pó³ milionem a milionem mieszkañców. 
Dostawca zapewnia pe³en dostêp do internetu.  
U¿ytkownicy maj¹ wybór miêdzy ró¿nymi pakietami us³ug internetowych.  
Istniej¹ mo¿liwoœci rozwoju publicznego dostêpu do internetu.  
Nie ma zasadniczego problemu z uzyskaniem po³¹czenia z dostawc¹ internetu, poza 
godzinami szczytu.  
Firmy mog¹ wzi¹æ w leasing liniê  telefoniczn¹ u jednego lub dwóch operatorów.  
 
Jeden milion mieszkañców obs³ugiwanych jest przez co najmniej dwóch dostawców 
internetu.  
Dostêpne s¹ szybkie linie cyfrowe lub ³¹cza telewizji kablowej przystosowane do przesy³ania 
danych cyfrowych. Dostawcy mog¹ dostosowaæ swoj¹ ofertê do indywidualnych potrzeb 
klientów uwzglêdniaj¹c takie parametry jak iloœæ us³ug internetowych, ich jakoœæ oraz cena.  
Dostawcy internetowi dostarczaj¹ miejca na tworzenie serwisów internetowych klienta.  
Istnieje wystarczaj¹ca oferta publiczna dla tych, którzy nie posiadaj¹ dostêpu do internetu w 
domu, szkole czy pracy.  
U¿ytkownicy mog¹ bez problemu osi¹gn¹æ po³¹czenie z internetem.  
Firmy mog¹ wzi¹æ w leasing linie telefoniczne u wielu operatorów. Alternatyw¹ do ³¹czy 
kablowych mog¹ byæ ³¹cza bezprzewodowe.  
 
Na terenie danej spo³ecznoœci nie istniej¹ punkty sprzeda¿y sprzê tu i/lub 
oprogramowania.  
Technologie informatyczne i telekomunikacyjne s¹ zbyt drogie dla ma³ych i 
œrednich przedsiê biorstw z wyj¹tkiem du¿ych firm.  
 
Dostêpna jest pewna iloœæ przestarza³ego oprogramowania i sprzê tu, lecz niewiele 
oprogramowania  zosta³o przet³umaczonego na jê zyk danej spo³ecznoœci.  
Obywatele i niewielkie firmy s¹ w stanie zakupiæ jedynie podstawowe oprogramowanie i 
sprzê t.  
 
Wiêkszoœæ sprzêtu i oprogramowania pochodzi z zagranicy, aczkolwiek powstaje prê¿nie 
rozwijaj¹cy siê  rodzimy przemys³ komputerowy wytwarzaj¹cy g³ównie oprogramowanie 
spe³niaj¹ce miejcowe potrzeby.  
Dostêpna jest pewna iloœæ oprogramowania w rodzimym jê zyku dostosowanego do lokalnych 
wymagañ.  
Ró¿norodne oprogramowanie i sprzê t znajduj¹ siê  w zasiê gu finansowych mo¿liwoœci 
œrednich i ma³ych firm oraz osób prywatnych.  
 
Istnieje o¿ywiony i prê znie dzia³aj¹cy rynek produktów zwi¹zaych z technologiami 
komputerowymi zarówno w skali detalicznej jak i hurtowej.  
Zarówno sprzê t i oprogramowanie jest przystosowane do miejscowych warunków oraz nie ma 
problemów z jego nabyciem.  
 
Dostêp do infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo kiepski. 
Istnieje niewielka liczba dzielonych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; iloœæ mieszkañców 
przypadaj¹cych na jeden telefon jest bardzo wysoka (100 mieszkañców na 2 linie 
telefoniczne). Posiadacze telefonów bezprzewodowych stanowi¹ mniej ni¿ pó³ procent ca³ej 



populacji zamieszkuj¹cej na danym terenie. Us³ugi zwi¹zane z telewizji¹ kablow¹ nie s¹ 
dostêpne.  
 
Tylko ma³a grupa obywateli ma dobry dostêp do us³ug telekomunikacyjnych, zaœ wiêksza 
czêœæ spo³eczeñstwa nie.  
W przybli¿eniu 2 do 8 linii telefonicznych przypada na 100 mieszkañców. Telefony 
komórkowe posiada od po³owy do trzech procent mieszkañców. Poni¿ej 5% mieszkañców ma 
dostêp do ³¹czy telewizji kablowej.  
 
Zauwa¿alna liczba mieszkañców posiada dobry dostêp do us³ug telekomunikacyjnych. 
Wzrasta liczba abonentów w telefonii komórkowej.  
W przybli¿eniu na 100 mieskañców przypada od 8 do 40 linii telefonicznych. Iloœæ 
mieszkañców korzystaj¹cych z telefonów komórkowych wynosi od 3% do 14%. Dostêp do 
³¹czy kablowych ma od 5% do 15% gospodarstw domowych.  
 
Istnieje szeroki dostêp do sieci telekomunikacyjnej.  
W przybli¿eniu, wiêcej ni¿ 40 linii telefonicznych przypada na 100 mieszkañców. Iloœæ 
abonentów telefonów komórkowych jest wysoka i wæi¹¿ wzrasta i powinna wynosiæ co 
najmniej 14% wszystkich mieszkañców. Iloœæ gospodarstw przy³¹czonych do sieci telewizji 
kablowej jest wysoka i siê ga co najmniej 10%.  
 
Wiêkszoœæ u¿ytkowników p³aci dodatkowe op³aty za po³¹czenie internetowe zamiejscowe lub 
miêdzynarodowe.  
 
Ceny za us³ugi telekomunikacyjne s¹ konkurencyjne i dostêpne dla prawie wszystkich 
obywateli.  
Stawki liniowe taryf telefonicznych mog³yby zostaæ zastosowane  w stosunku do rozmów 
lokalnych.  
Ceny us³ug internetowych s¹ konkurencyjne i dostêpne dla prawie wszystkich obywateli. 
Stawki liniowe mog¹ byæ wprowadzone. Dostawcy us³ug internetowych s¹ w stanie 
zaproponowaæ bezp³atne us³ugi szczególnie dla spo³ecznoœci, gdzie operatorzy rozliczaj¹ 
wykonywane po³¹czenia w oparciu o jednostki czasowe.  
Op³aty za korzystanie z linii cyfrowych oraz sieci telewizji kablowej s¹ konkurencyjne z 
mo¿liwoœci¹ wprowadzenia stawek wielopoziomowych naliczanych np. w zale¿noœci od 
prêdkoœci po³¹czeñ lub od iloœci przes³anych danych. Dostêpne s¹ ³¹cza sta³e bez 
taryfikowanego czasu u¿ywania.  
Ceny za leasing ³¹czy s¹ konkurencyjne oraz istnieje wielu dostawców takich us³ug.  
 
Op³aty pobierane przez dostawców internetu s¹ tak wysokie, ¿e niewielka liczba 
mieszkañców mo¿e sobie pozwoliæ na u¿ywanie internetu.  
Op³aty za telefoniczne po³¹czenia lokalne s¹ wci¹¿ zbyt wysokie, by mo¿na by³o pozwoliæ 
sobie na d³u¿sze u¿ywanie po³¹czenia telefonicznego. Op³aty te s¹ równie¿ relatywnie 
wysokie dla ludzi, którzy mog¹ sobie pozwoliæ na dostêp do internetu.  
Istniej¹ lokalni dostawcy interetu. Lecz pobierane przez nich op³aty zniechêcaj¹ do 
intensywniejszego korzystania z internetu.  
Brak konkurencji na ryku leasingowym linii telekomunikacyjnych powoduje i¿ leasing takiej 
linii kosztuje stanowczo za u¿o. 
 



Ceny za po³¹czenie z internetem zaczynaj¹ powoli spadaæ odzwierciedlaj¹c rodz¹c¹ siê  
konkurencjê  na rynku telekomunikacyjnym. Jednak s¹ one nadal zbyt wysokie dla 
niezamo¿nych u¿ytkowników zniechêcaj¹c ich do d³u¿szego korzystania z internetu.  
Op³aty za korzystanie z internetu s¹ na œrednim poziomie, tj. wiêkszoœæ obywateli staæ na 
korzystanie z internetu.  
Pojawi³a siê konkurencja na rynku leasingowym linii telekomunikacyjnych, co prowadzi do 
spodku cen, jednak s¹ one nadal wysokie.  
 
Je¿eli gdzieœ znajduj¹ siê komputery, s¹ to wy³¹cznie wy¿sze uczelnie, gdzie na  jeden 
wydzia³ przypada 5 komputerów.  
Dostêp do komputerów jest ograniczony wy³¹cznie do nauczycieli i administratorów.  
Komputery w wiêkszoœci s¹ przestarza³e zawieraj¹ce np. procesory 486 rozmiesczone w 
ró¿nych miejscach. Je¿eli pewna iloœæ komputerów jest zainstalowana w jednym miejscu, to 
nie s¹ one po³¹czone ¿adn¹ sieci¹.  
U¿ycie komputerów ogranicza siê do sporz¹dzania dokumentów w wersji elektronicznej i 
przechowywania ich na twardych dyskach lub dyskietkach.  
Mo¿e istnieæ pewna forma po³¹czenia komputerów wykorzystywana do prostej us³ugi poczty 
elektronicznej typu przechowaj i wyœlij dalej.  
 
Komputery mo¿na znaleŸæ nie tylko na uniwersytetach, lecz tak¿e w szko³ach wy¿szych i 
podstawowych.  
W pracowniach znajduje siê œrednio od 10 do 15 komputreów, przy których pracuje po 4 
uczniów.  
Pracownie dostêpne s¹ w czasie trwania zajêæ lekcyjnych dla uczniów maj¹cych w planie 
zajêcia komputerowe lub te¿ s¹ udostêpniane nauczycielom przygotowuj¹cym siê do lekcji i 
niedostêpne w tym czasie dla uczniów.  
Komputery starszej generacji wyposa¿one w procesory 486 lub wy¿sze, zazwyczaj po³¹czone 
w miewielkie sieci z serwerem plikowym i pocztowym.  
W niektórych miejsach mo¿e byæ za³o¿ona sieæ typu LAN. Pracownie komputerowe mog¹ 
byæ po³¹czone sieci¹ komputerow¹.  
Na wolno stoj¹cych komputerach mo¿e byæ zainstalowana ograniczona biblioteka na p³ytach 
kompaktowych.  
Pracownie komputerowe mog¹ byæ pod³¹czone do internetu przy u¿yciu modemu, daj¹c 
ograniczony dostêp do zasobów internetu.  
 
Wiê kszoœæ szkó³ na wszystkich poziomach ma pe³en dostêp do komputerów.  
W szko³ach znajduje siê po kilka pracowni komputerowych i komputery s¹ w klasach. W 
niektórych przypadkach uczniowie i nauczyciele mog¹ korzystaæ z w³asnych przenoœnych 
komputerów.  
Generalnie pracownie komputerowe s¹ otwarte dla uczniów, za wyj¹tkiem godzin lekcyjnych 
przeznaczonych na naukê konkretnego problemu. S¹ one równie¿ otwarte po zajêciach 
szkolnych. Pracownie mog¹ byæ otwarte dla uczniów z innych szkó³ b¹dŸ mieszkañców danej 
spo³ecznoœci. Pracownie s¹ równie¿ otwarte w czasie weekendu. 
W szkole mo¿e istnieæ web-serwer; pozosta³e urz¹dzenia mog¹ byæ pod³¹czone do szkolnej 
sieci. 
Komputery w klasach mog¹ byæ pod³¹czone do sieci typu WAN. Skupiska komputerów mog¹ 
byæ pod³¹czone do sieci typu WAN w celu dzielenia siê  informacj¹. Mo¿na spotkaæ narodowe 
sieci ³¹cz¹ce szko³y.  
Szko³y mog¹ u¿ywaæ linii wziê tych w leasing o prêdkoœciach od 64kb na sekundê do 128kb 
na sekundê. S¹ to na obó³ linie cyfrowe lub ³¹cza bezprzewodowe.  



 
Komputerów u¿ywa wy³¹cznie garsta nauczycieli w ograniczony sposób. Wiedza tych 
nauczycieli ogranicza siê do u¿ywania klawiatury i myszki, podstawowej znajomoœci systemu 
operacyjnego oraz operacji wycinania i wstawiania tekstu.  
Komputery s¹ g³ównie u¿ywane na poziomie uniwersyteckim.  
 
Uczniowie i nauczyciele u¿ywaj¹ komputerów do wspierania tradycyjnych meted nauki.  
Nauczyciele u¿ywaj¹cy komputerów maj¹ opanowane pos³ugiwanie siê edytorem tekstu, a 
tak¿e korzystaj¹ z zawartoœci p³yt CD. Mog¹ oni u¿ywaæ komputerów podczas niektórych 
lekcji o charakterze æwiczeniowym.  
Nauczyciele u¿ywaj¹ stron WWW do uzyskiwania informacji na interesuj¹ce ich pytania. 
Obrabiaj¹ zdobyte informacji oraz przesy³¹j¹ je swoim uczniom, jak i na zewn¹trz przy 
u¿yciu poczty elektronicznej.  
 
Technologie informatyczne i telekomunikacyjne s¹  w pe³ni zintegrowane z programami 
szkolnymi, s¹ u¿ywane w klasie oraz stanowi¹ nieod³¹czny element systemu edukacyjnego. 
Uczniowie mog¹ u¿ywaæ zaawanosanych technik komputerowych w nauce grupowej, przy 
wspólnej realizacji ró¿nych projektów i w pracy z cz³onkami swojej spo³ecznoœci lub z 
osobami z zagranicy.  
Nauczyciele s¹ dobrze przygotowani do u¿ywania technologii komputerowych w podczas 
swojej pracy z uczniami.  
 
Nie istnieje system przygotowuj¹cy przysz³ych specjalistów w dziedzinie programowania, 
obs³ugi technicznej, in¿ynierii oraz projektowania stron www.  
 
Zajêcia dotycz¹ce technologii komputerowych oferowane s¹ przez szko³y prywatne i 
instytucje pañstwowe.  
Istnieje, choæ w stopniu ograniczonym, mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy za pomoc¹ internetu.  
Niektórzy pracodawcy oferuj¹ kursy szkoleniowe w zakresie technologii komputerowych 
swoim pracownikom.  
 
Istnieje wiele szkó³ specjalizuj¹cych siê  w nauczaniu technologii komputerowych.  
Istnieje wiele mo¿liwoœci zdobywania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie wiedzy 
komputerowej przez takie instytucje jak pracodawcy, instruktorzy, prywatne szko³y 
komputerowe, czy kursy korespondencyjne.  
Dostêpne s¹ te¿ kursy internetowe poprawiaj¹ce kwalifikacje zawodowe.   
 
Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa nigdy nie s³ysza³a o internecie.  
Mniej ni¿ 0,02% obywateli kiedykolwiek u¿ywa³o internet w ostatnich 3 miesi¹cach.  
¯adna firma w regionie nie posiada zarejestrowanej nazwy w³asnej domeny internetowej.  
 
Wiêkszoœæ ludzi nie s³ysza³o o internecie i nie zna nikigo, kto mia³by z nim kiedykolwiek 
kontaktu.  
Mniej ni¿ pó³ procent populacji ostatnio u¿ywa³o internet i newielka grupa stale u¿ywa 
internetu.  
Na 1000 mieszkañców przypadaj¹ zaleswie dwie domeny.  
Nie istnieje reklama internetu w mediach tradycyjnych.  
 
Mniej ni¿ 10% mieszkañców u¿ywa internetu regularnie.  



Przyt³aczaj¹c¹ liczbê  u¿ytkowników stanowi¹ dzieci rodzaju mê skiego i mê¿czyŸni w wieku 
od 10 do 35 roku ¿ycia.  
Na 1000 mieszkañców przypadaj¹ przyjamniej dwie domeny.  
Reklama firm zajmuj¹cych siê  internetem oraz zasobów w internecie jest niewielka.  
 
Wiele osób jest zainteresowanych u¿ywaniem internetu, oraz zna innych, którzy równie¿ s¹ 
zainteresowani.  
Przynajniej 10% mieszkañców u¿ywa stale internetu.  
Dzieci rodzaju mê skiedo w wieku od 10 lat oraz mê¿czyŸni w wieku do 35 lat nie stanowi¹ 
ju¿ przewa¿aj¹cej grupy u¿ytkowników internetu.  
Iloœæ zarejestrowanych domen wynosi przynajmniej 20 na 1000 mieskañców.  
Obecnoœæ reklam firm internetowych oraz zasobów internetowych jest powszechna.  
 
Nie istniej¹ miejsca internetowe oferuj¹ce informacje na tematy lokalne.  
Niewiele lub w ogule nie istniej¹ strony w jê zyku danej spo³ecznoœci.  
 
Istnieje niewielka liczba stron zajmuj¹cych siê  tematami lokalnymi, zazwyczaj strony te 
prowadzone s¹ na zewn¹trz spo³ecznoœci.  
Niektóre strony publikowane s¹ w jê zyku danej spo³ecznoœci 
Rzadko korzysta siê  z publikowanych w internecie biuletynów, list dyskusyjnych news-grup i 
podobnych us³ug.  
Dostêpnych jest wiele stron, których zawartoœæ jednak jest statyczna i zmieniana rzadko. 
Strony te dostarczaj¹ ró¿nego rodzaju informacje zazwyczaj dotycz¹ce spraw spo³ecznoœci.  
Wiele stron publikowanych jest w jê zyku spo³ecznoœci.  
Coraz czêœciej u¿ywa siê  takich us³ug internetowych jak biuletyny, listy dyskusyjne, news-
grupy itp.  
Dostêpne s¹ kursy internetowe, lecz s¹ one nadal drogie i nie wszêdzie dostêpne.  
 
Wiele stron oferuje czê sto zmieniaj¹ce siê  informacje na tematy lokalne. Strony odœwierzane 
s¹ przynajmniej kilka razy w tygodniu. 
Istniej¹ca w internecie informacja jest tworzona przez wszystkich cz³onków spo³ecznoœci 
przy u¿yciu takich mediów jak biuletyny, listy dyskusyjny czy news-grupy.  
Du¿a iloœæ informacji jest dostêpna na stronach publikowanych w jê zyku danej spo³ecznoœci.  
Istnieje wiele mo¿liwoœci w dziedzinie szkolenia przy u¿yciu internetu w dostêpnych cenach.  
 
Na co dzieñ mieszkañcy danej spo³ecznoœci wcale nie wykorzystuj¹ technologii 
internetowych i telekomunikacyjnych.  
Wiêkszoœæ informacji wymienia siê  na papierze b¹dŸ ustnie.  
 
Zdobycze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych s¹ u¿ywane przez niewielk¹ 
grupê  mieszkañców danej spo³ecznoœci.  
 
Publiczne telefony zainstalowane s¹ w pewnych miejscach, spora grupa mieszkañców 
korzysta z nich sporadycznie.  
Niektóre firmy b¹dŸ instytucje instaluj¹ komputery z dostêpem do internetu (g³ównie poczty 
elektronicznej) do publicznego u¿ycia, lecz s¹ one wykorzysty;wane przez raczej  
przyjezdnych ni¿ przez mieszkañców.  
 
Publiczne telefony mo¿na znaleŸæ w wielu miejscach na terenie danej spo³ecznoœci i s¹ one 
czê sto u¿ywane.  



Niektórzy mieszkañcy maj¹ dostêp do internetu w domach.  
Rosn¹ca liczba mieszkañców u¿ywa publicznego dostêpu do internetu (kawiarnie internetowe 
itp.) lub innych publicznych serwisów internetowych wolnych od op³at.  
 
Wiele mieszkañców u¿ywa najnowoczeœniejszych zdobyczy technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych takich jak telefony komórkowe, pagery , komputery itp. w swoim 
codziennym ¿yciu.  
Wielu mieszkañców ui¿ywa technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do 
atywnego uczestnictwa w ¿yciu swojej spo³ecznoœci (u¿ycie us³ug typu chat). Ponad to 
internet jest u¿ywany do wszelkiego rodzaju operacji handlowo-finansowych (zakupy, 
regulowanie rachunków itp.).  
Osoby nie posiadaj¹ce dostêpu do internetu w domu, szkole pracy maj¹ wiele mo¿liwoœci 
skorzystania z internetu w instytucjach publicznych takich jak np. kawiarnie internetowe czy 
centra lokalne.  
 
Pracownicy maj¹ ograniczony dostêp do telefonu. 
Nieliczne firmy b¹dŸ instytucje rz¹dowe posiadaj¹ co najwy¿ej kilka komputerów nie 
po³¹czonych w ¿adn¹ sieæ.  
Wymiana informacji w biznesie przeprowadzana jest ustnie lub za poœrednictwem poczty. 
Nieliczne firmy u¿ywaj¹ telefonu lub faksu.  
 
Niektóre firmy odnotowuj¹ wzrost wydajnoœci pracy przy nieznacznym zastosowaniu 
technologii telekomunikacyjnych i informatyczhnych.  
Niektórzy pracownicy maj¹ dostêp do telefonu.  
Niektóre firmy posiadaj¹ lokalne sieci komputerowe s³u¿¹ce g³ównie do dzielenia siê  
informacj¹ i podstawowym oprogramowaniem przydatnym w przedsiêbiorswie.  
Tylko niektórzy pracownicy u¿ywaj¹ komputerów, mimo i¿ bióra w których pracuj¹ s¹ w nie 
wyposa¿one. Jednak ci, którzy ich u¿ywaj¹, nie stosuj¹ komputerów do celów zwi¹zanych z 
porozumiewaniem siê .   
 
Organizacje odnotowuj¹ wyraŸny wzrost efektywnoœci pracy dziêki zastosowaniu technologii 
komputerowych.  
W wielu firmach istniej¹ce komputery po³¹czone s¹ w lokalne sieci i s³u¿¹ do dzia³añ 
zwi¹zanych z kierowaniem i sprawozdawczoœci¹ w przedsiêbiorstwie.  
Niektórzy pracownicy przeprowadzaj¹ badania oraz tranzakcje przy u¿yciu internetu, 
aczkolwiek u¿ywaj¹ oni dzielonego stanowiska do tych celów. Niektórzy pracownicy 
u¿ywaj¹ poczty elektronicznej do wewnê trznej komunikacji.  
 
Dla wielu organizacji g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zwiêkszenie efektywnoœci ich 
dzia³alnoœci jest zastosowanie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.  
Wszytkie komputery w biurach s¹ po³¹czone wewnê trzn¹ sieci¹, zaœ biura miêdzy sob¹ 
wymieniaj¹ informacje za pomoc¹ sieci zewnê trznych. Sieci mog¹ mieæ zasiê g krajowy lub 
miêdzynarodowy.  
Wiêkszoœæ pracowników ma dostêp do informacji w obrêbie w³asnego stanowiska pracy.  
Wiêkszoœæ pracowników posiada w³asne konta pocztowe s³u¿¹ce zarówno do wymiany 
informacji wewn¹trz firmy jak i na zewn¹trz.  
Pracownicy czê sto umiesczaj¹ swoje adresy poczty elektronicznej b¹dŸ strony internetowej na 
swoich wizytówkach.  
 



Mimo i¿ zdarzaj¹ siê oferty pracy dla ludzi z bran¿y informatycznej, musz¹ oni opuœciæ swoj¹ 
spo³ecznoœæ by znaleŸæ pracê  lub nie mog¹ jej znaleœæ wcale.  
 
Umiejê tnoœci techniczne zaczynaj¹ siê  licznyæ na terenie danej spo³eczonœci oraz zaczynaj¹ 
przyci¹gaæ firmy z zewn¹trz w celu dalszego inwestowania na terenie danej spo³ecznoœci.  
 
Wielu pracodawców wymaga dobrej znajomoœci technologii komputerowych jako warunku 
wykonywania zawodu.  
PokaŸna liczba firm opiera swoje dzia³ania o wykorzystywane technologii komputerowych 
zatrudniaj¹c du¿¹ liczbê pracowników posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê  w zakresie nowych 
technologii.  


