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Wprowadzenie  

 

 W dyskusji dotyczącej koncepcji społeczeństwa informacyjnego największe 

kontrowersje wywołują dwie kwestie: definicyjna i pomiaru. Zadowalające rozwią-

zanie obu tych problemów jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Kwestia 

definicyjna wydaje się mieć charakter czysto teoretyczny, ważniejsza jest proble-

matyka pomiaru, ponieważ ilościowy opis jest warunkiem koniecznym sterowania 

dokonującymi się tu przemianami1. 

 Do dziś brak jest jednej, szerzej akceptowanej definicji społeczeństwa infor-

macyjnego. Wydaje się, że niemożliwe jest satysfakcjonujące zdefiniowanie poję-

cia, którego oba elementy składowe – społeczeństwo i informacja – są praktycznie 

niedefiniowalne. W tym artykule pojęcie społeczeństwa informacyjnego (SI) rozu-

miane jest jako syntetyczny termin określający zjawiska społeczne, gospodarcze  

i kulturowe powstałe w drugiej połowie XX wieku w wyniku oddziaływania tech-

nologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (ang. Information and Communica-

tion Technologies). 

 Zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi największe uprawnienia do inicjowa-

nia, kształtowania i koordynacji procesów rozwojowych przy wykorzystaniu meto-

dy zarządzania strategicznego, posiadają dwa szczeble samorządu terytorialnego: 

województwa samorządowe oraz gminy. Odmienna sytuacja występuje w przypad-

ku powiatów, sprowadzonych praktycznie do roli administratorów spraw bieżących, 

                                                 

1  Podobne stanowisko zajmuje M. Goliński w pracy Społeczeństwo informacyjne – ge-
neza koncepcji i problematyka pomiaru, SGH, Warszawa 2011. 
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przy znacznie ograniczonych kompetencjach w zakresie prowadzenia długookreso-

wej polityki rozwoju. 

 Rozważania dotyczące strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego za-

warte w niniejszym artykule będą ilustrowane przykładami ze sfery działania wiel-

kopolskiego samorządu terytorialnego. Inspirację stanowiły tu także dokumenty 

dotyczące strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego. 

 Województwo wielkopolskie jest jednym z pierwszych regionów Polski,  

w których problematyka rozwoju społeczeństwa informacyjnego uznana została 

przez władze samorządowe za istotny priorytet rozwojowy. W dniu 25 października 

2004 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o programie 

budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego nazwanego e-Wielkopolska.  

Z kolei perspektywa budżetowa Unii Europejskiej 2007‒2013, wyznaczająca nową 

konfigurację źródeł i sposobów finansowania projektów na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego, spowodowała, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął  

w maju 2006 roku decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Programu Operacyjnego 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata 

2007‒2013, który stanowi operacyjne rozwinięcie strategii e-Wielkopolska. 

 Spośród wszystkich 226 gmin województwa jedynie miasto Poznań posiada 

strategię rozwoju elektronicznej administracji. Jedynie nieco ponad 11% pozosta-

łych gmin posiada w swoich dokumentach strategicznych zapisy dotyczące rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji. Wśród tych gmin 

dominują duże gminy miejskie ‒ ponad 25% gmin miejskich w województwie ste-

ruje rozwojem społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji. Najgo-

rzej pod tym względem wyglądają gminy wiejskie, wśród których jedynie ok. 7% 

posiada w swoich dokumentach strategicznych tego typu zapisy. 

 Spośród wszystkich 31 powiatów województwa wielkopolskiego tylko około 

30% powiatów ziemskich i połowa miast (dwa z czterech) na prawach powiatu 

posiada w swoich dokumentach strategicznych zapisy dotyczące rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji, jednak i tak jest to wynik 

lepszy w porównaniu z gminami. 

 

 

1. Determinanty regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

 

 Warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie 

jest dysponowanie infrastrukturą tworzoną przez technologie ICT. Niska jakość tej 

infrastruktury oraz ograniczony ze względów technicznych lub ekonomicznych 

dostęp do niej grozi tzw. wykluczeniem cyfrowym. 

 Do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI 

niezbędny jest zadowalający zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content). Wśród 

podstawowych obszarów aktywności gospodarstw domowych rodzących potrzebę 



Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju… 467 

dostępu do tych usług i treści można wyróżnić: kontakty z urzędami administracji 

publicznej, dostęp do informacji o usługach medycznych, dostęp do fachowych 

porad prawnych, dostęp do informacji turystycznej, dostęp do informacji o wyda-

rzeniach kulturalnych i rozrywkowych, kompleksową obsługę usług bankowych  

i innych usług finansowych (np. ubezpieczenia, inwestycje), dostęp do szkoleń 

zawodowych i innych podnoszących kwalifikacje, dostęp do informacji o szkole-

niach zawodowych i innych podnoszących kwalifikacje, świadczenie usługi pracy 

poza firmą, dostęp do informacji o komunikacji transportowej, dokonywanie zaku-

pów, kontakty interpersonalne (np. nawiązywanie znajomości, więzi rodzinne), 

dostęp do informacji o ofertach pracy, dostęp do informacji o fachowcach (np. hy-

draulik, korepetytor). Natomiast instytucje i przedsiębiorstwa są odbiorcami inter-

netowych usług bankowych i finansowych, internetowych usług szkoleniowych  

i edukacyjnych, dokonują zakupów z wykorzystaniem sieci komputerowych i są 

stroną w kontaktach z administracją samorządową. 

 Cele regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego (dalej okre-

ślanej w skrócie jako Strategia) powinny być zbieżne z zapisami dokumentów stra-

tegicznych wyższej rangi. Zbiór ten obejmuje takie dokumenty jak: Strategia roz-

woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Europa 2020. Strate-

gia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, którego jednym z siedmiu projektów przewodnich jest tzw. Europej-

ska Agenda Cyfrowa, Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011‒2015, Program 

Narodowy Foresight „Polska 2020”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Pro-

gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. 

 W dwóch kolejnych Strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce do roku 2013 oraz w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011‒2015 

można wyróżnić kilka grup priorytetów strategicznych, które powinny zostać 

uwzględnione w regionalnych planach strategicznych: 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego – w tym: 

zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu zgodne z wytycz-

nymi strategii Europa 2020 oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce, prowadzenie lub wspieranie 

działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie korzystania z usług elek-

tronicznych, prowadzenie działań skierowanych do osób zagrożonych wy-

kluczeniem cyfrowym, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności 

polskich przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków do pełniejszego 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

2. Świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli 

i biznesu – w tym: wspieranie tworzenia i udostępniania usług elektronicz-

nych, umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych 
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sektora publicznego, upowszechnienie zastosowania technologii teleinfor-

matycznych w ochronie zdrowia, środowiska i w kulturze. 

3. Zwiększenie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji pu-

blicznej przy wsparciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

w tym: udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej 

świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie efektywności administracji 

publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i inter-

operacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnienie obywatelom oraz 

firmom danych z rejestrów referencyjnych, wzorów dokumentów i proce-

sów, koordynacja procesu informatyzacji administracji publicznej. 

 

 

2. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Strategii 

 

 O sukcesie wdrażania Strategii świadczy stopień, w jakim faktyczny stan roz-

woju społeczeństwa informacyjnego w województwie zbliża się do jego obrazu 

zapisanego w wizji, a także jak zaawansowany jest proces realizacji poszczegól-

nych celów i kierunków działań i przedsięwzięć zapisanych w dokumencie, innych 

strategiach branżowych oraz indywidualnych projektach o zasięgu regionalnym. 

 Implementacja jest procesem, który ma miejsce już w trakcie prac nad doku-

mentem strategicznym, kiedy z pomysłów dotyczących rozwoju regionu krystalizu-

ją się projekty, a następnie dobierane są narzędzia ich realizacji. W kolejnym etapie 

jest opracowywany szczegółowy plan implementacji, uwzględniający ograniczenia 

zasobów, czasu i koszty, a także oczekiwane rezultaty. 

 Głównym organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii jest Zarząd Wo-

jewództwa, który realizuje swoje działania przy pomocy odpowiednich wydziałów 

Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz 

partnerów (przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i B+R, organizacji poza-

rządowych, ośrodków akademickich). Tylko taki partycypacyjny model implemen-

tacji Strategii realizowany poprzez współpracę wielopodmiotową gwarantuje suk-

ces podjętych działań. 

 Dopełnieniem procesu wdrażania jest ciągły monitoring i ewaluacja (tabela 1), 

które umożliwiają reagowanie na zmiany otoczenia i weryfikację skuteczności ca-

łego procesu. Monitoring w tym ujęciu rozumiany jest jako podsystem zbierania  

i selekcjonowania informacji, natomiast ewaluacja jako podsystem oceny i interpre-

tacji zgromadzonego materiału umożliwiający w jego efekcie podjęcie odpowie-

dzialnych decyzji wyboru w kontekście stopnia zaawansowania osiągania celów 

Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych. 
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Tabela 1 

Monitoring a ewaluacja 

 

Monitoring Ewaluacja 

Działanie ciągłe, od początku do końca 

projektu, programu. 

Działanie nieciągłe. Powinna następować  

w trakcie realizacji strategii oraz jakiś czas po 

zakończeniu jej realizacji (zwykle 1‒2 lata). 

Celem monitoringu jest rejestrowanie pro-

wadzonych operacji i bieżące weryfikowa-

nie ich tempa i kierunku w kontekście 

założeń planistycznych. 

Zadaniem ewaluacji jest pokazanie zamierzo-

nych i niezamierzonych celów przed-

sięwzięcia oraz efektów długookresowych, 

czyli pokazanie relacji kosztów do korzyści. 

Negatywne wnioski prowadzą do działań 

pozwalających, aby realizacja programu 

przebiegała zgodnie z planem. 

Krytyczna ewaluacja może skutkować korektą 

obecnych bądź przyszłych planów i progra-

mów. 

Monitoring jest prowadzony przez podmiot 

wdrażający dany program lub projekt. 

Ewaluację przeprowadzają zewnętrzni, nieza-

leżni badacze, z reguły jednostki badawczo- 

-rozwojowe bądź firmy konsultingowe. 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

 W zależności od charakteru dostarczanych danych monitoring można podzie-

lić na rzeczowy i finansowy. 

 Zestaw wskaźników w ramach monitoringu finansowego powinien odwoły-

wać się do: 

 metod stosowanych w klasycznej analizie finansowej: wewnętrzna stopa 

zwrotu IRR i/lub wskaźnik NPV; 

 Life Cycle Costs (LCC) i Total Costs of Ownership (PCO), które są 

elementami metodyki ITIL, 

 Public Service Value (PSV), który jest wskaźnikiem opracowanym na ba-

zie koncepcji Public Value Management, 

 metody wartości uzyskanej EV (Earned Value)2, która jest stosowana przez 

Komisję Europejską przy ocenie stanu zaawansowania projektów 7 FP czy 

CIP oraz przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przy audycie projektów. 

 Monitoring rzeczowy ‒ zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej3 ‒ powi-

nien obejmować trzy grupy wskaźników:  

                                                 

2  Metodę EV można zdefiniować jako procedurę zagregowanej kontroli odchyleń kosztów, 
czasu oraz poziomu wykonania projektu od planu. Jest to sposób oceny postępów i kontroli kosz-
tów projektu w trakcie jego trwania oraz prognozowanie chwili jego zakończenia. W najwięk-
szym skrócie: sprawdzane jest, czy rzeczywiste koszty poniesione w danym czasie na realizację 
projektu są zgodne z tym, co zaplanowano. Metoda EV wspomaga także kontrolę ryzyka poprzez 
obliczenie kilku podstawowych wskaźników oraz śledzenie ich trendów i odchyleń, a więc pełni 
rolę „systemu wczesnego ostrzegania” w projekcie. 
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1. Produktu (output indicators) – realizacja projektów głównych zdefiniowa-

nych w ramach Strategii4 jest najbardziej rzeczywistym i mierzalnym efek-

tem realizacji Strategii. 

2. Rezultatu (result indicators) – określone w odniesieniu do celów strate-

gicznych wskazanych w Strategii. 

W przypadku województwa wielkopolskiego to powiązanie mogłoby być 

następujące:  

Cel 1 ‒ transformacja Wielkopolski do postaci regionu kreującego swój roz-

wój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i absorpcję innowacji w zakresie ICT: 

 odsetek osób zatrudnionych w sektorze ICT i firm z tego sektora, 

 odsetek przedsiębiorstw wg wielkości oferujących możliwość telepracy, 

 odsetek osób wykorzystujących ICT w życiu codziennym (e-commerce,  

e-banking, e-learning, e-government, e-health), 

 liczba inicjatyw na rzecz rozwoju SI o znaczeniu regionalnym i organizo-

wanych przez samorząd województwa; 

Cel 2 – budowa zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycz-

nej sektora publicznego powiązanej interoperacyjnie z centralnymi, dzie-

dzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi: 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw posiadających szeroko-

pasmowy dostęp do Internetu, 

 rodzaj i struktura treści cyfrowych wyszukiwanych przez gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa wg kanałów dostępu: stałe łącze, sieć bezprze-

wodowa, modem/dial up, inne, 

 wysokość średniego miesięcznego całkowitego kosztu dostępu do Internetu 

(o danych wartościach progowych prędkości) w relacji do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w regionie; 

Cel 3 – zapewnienie powszechności edukacji dla społeczeństwa informa-

cyjnego oraz dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną: 

 udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu według 

poziomu kształcenia (szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadpodsta-

wowe i ponadgimnazjalne, łącznie z policealnymi), 

                                                                                                                        

3  Guidelines for systems of monitoring and evaluation, European Commission, 
ec.europa.eu/employment_social /esf/docs/guidelines/.../en.pdf. 

4  Lista projektów głównych Programu Operacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007‒2013 obejmuje 6 przedsięwzięć: Wielkopolski 
Internet Szerokopasmowy, Program Wzrostu Regionalnego e-Potencjału Wiedzy, Regionalny 
Program Transferu e-Innowacji, Wielkopolskie Centrum Usług Elektronicznych, Edukacja Dla 
Społeczeństwa Informacyjnego, Sieć Interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego. Natomiast  
w strategii e-Wielkopolska zdefiniowano dwa główne cele strategiczne rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w regionie: niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia  
i zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację wielkopolskiej 
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy. 
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 liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych, 

 liczba osób podnoszących kwalifikacje z wykorzystaniem narzędzi ICT, 

 odsetek usług z listy „20 podstawowych usług publicznych” w pełni reali-

zowanych drogą elektroniczną, 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzystających z Inter-

netu w kontaktach z administracją publiczną, 

 odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzystających z podpi-

su elektronicznego, 

 liczba e-usług dostępnych na regionalnych platformach cyfrowych. 

3. Wpływu (oddziaływania) (impact indicators) ‒ jako stopień osiągania wizji 

zapisanej w Strategii – mogłyby tu być wykorzystywane takie wskaźniki jak: 

odsetek gospodarstw domowych/MSP posiadających dostęp do Internetu  

w ogólnej liczbie użytkowników, liczba internautów (osób, które przynajm-

niej raz w tygodniu korzystają z Internetu w dowolny sposób) w poszczegól-

nych grupach wiekowych, udział sektora ICT w PKB województwa. 

 Raport zawierający wyniki analizy wskaźnikowej (jako rezultat monitoringu 

rzeczowego i finansowego) powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia ewalu-

acji, która obejmuje ocenę spodziewanych efektów Strategii na tle zapisanych w niej 

wizji i celów, a w efekcie podejmowanie ewentualnych działań korygujących. 

 Poza oceną zmian wartości wskaźników osiągnięcia celów i działań Strategii 

można stosować inne kryteria oceny zapisów Strategii, takie jak: 

 rozwiązywanie problemów (wyzwań) zapisanych w Strategii, 

 osiągnięcie wizji rozwoju regionu (wg przyjętych składników wizji), 

 respektowanie priorytetów rozwojowych, 

 ocena aktualności Strategii w odniesieniu do zmian otoczenia i zachodzą-

cych w nim procesów. 

 Jako główne kryteria ewaluacyjne należałoby przyjąć: 

 trafność (adekwatność) – rozumianą jako ocena sposobu doboru działań 

szczegółowych (projektów) proponowanych w ramach Strategii do zakła-

danych celów programu, 

 skuteczność – rozumianą jako stopień, w jakim wdrażane działania przy-

czyniają się do realizacji celów Strategii, 

 użyteczność – rozumianą jako wpływ działań proponowanych w Strategii 

na efektywną budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie, 

 trwałość – rozumianą jako użyteczność w dłuższym okresie czasu, a więc 

ocena, czy i w jakim stopniu działania podjęte zgodnie ze Strategią są za-

uważalne w okresie co najmniej 6 miesięcy od ich podjęcia5. 

                                                 

5  Projekty wpisujące się w strategię realizowane są ze źródeł unijnych, a te stawiają bene-
ficjentom wymóg zachowania trwałości projektu, tzn. utrzymania jego rezultatów w określonym 
okresie po zakończeniu projektu i co więcej ‒ plany w zakresie trwałości muszą być zapisane we 
wniosku o dofinansowanie. 
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 Tak więc w wyniku ewaluacji będzie możliwe6: 

1. podjęcie decyzji odnośnie do kontynuacji lub zaprzestania działań w ra-

mach realizowanych projektów, 

2. zweryfikowanie poprawności zidentyfikowanych celów i kierunków dzia-

łania, a także ich efektów w aspekcie zmieniających się warunków otocze-

nia społeczno-gospodarczego i technologii IT, 

3. badanie stopnia wpływu na rozwój społeczeństwa informacyjnego i roz-

wiązywania problemów dzięki realizacji celów zapisanych w Strategii, 

4. określenie trwałości, czyli oceny szans trwania efektów realizacji zapisów 

Strategii w średnim i długim okresie po zaprzestaniu finansowania. 

 

 

Podsumowanie 

 

 W regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy zapro-

ponować rozwiązania, które pozwoliłyby na dobre powiązanie celów strategicznych 

z realizowanymi projektami. 

 Z powodu potrzeby zweryfikowania stopnia osiągnięcia celów należy zdefi-

niować w strategii wskaźniki mające temu służyć (wskaźniki rezultatu i produktu) 

oraz określić oczekiwane wartości tych wskaźników. 

 Strategia, aby móc spełnić swoją rolę, musi zawierać także jasne reguły mody-

fikacji i oceny realizacji strategii, nieaktualizowana strategia staje się w niezamie-

rzony sposób swoistym konserwatorem rozwiązań nie tyle sprawdzonych, ile prze-

starzałych: znane były przypadki wycinania z projektów ubiegających się o dofi-

nansowanie ze środków 7 osi PO IG (Społeczeństwo informacyjne – budowa elek-

tronicznej administracji) wszystkich zapisów wykraczających poza strategię. 

 Strategia powinna zatem zawierać zapisy dotyczące: 

 zasad aktualizacji zapisów strategii, 

 zasad oceny stopnia realizacji zadań strategii, 

 zasad wprowadzania do niej modyfikacji (tj. na jakiej zasadzie wprowa-

dzane mogą być nowe i usuwane zadania ze strategii), 

 zasad prowadzenia, dokumentowania i rozliczania projektów realizowa-

nych w ramach strategii. 

                                                 

6  Ewaluacja posiada 3 zasadnicze funkcje: funkcję poznawczą – oszacowuje wpływ poli-
tyk, programów, projektów na społeczeństwo lub daną społeczność, funkcję normatywną – po-
maga politykom, decydentom ocenić wartość podjętych działań publicznych, jest narzędziem 
„uczenia się” – dostarcza praktycznych informacji wykonawcom oraz beneficjentom działań  
i w ten sposób pomaga poprawiać ich jakość – zob. K. Olejniczak, M. Olejniczak, Ewaluacja 
projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2/2004.  
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 Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono analizę 16 strategii regio-

nalnych opublikowanych na stronach internetowych poszczególnych województw. 

Wykazała ona, że większość analizowanych tu strategii regionalnych: 

 nie ma (poza terminem i orientacyjną kwotą projektu) precyzyjnych 

wskaźników i miar osiągania postawionych celów, 

 jeżeli już skonstruowano zestaw wskaźników osiągania postawionych ce-

lów, to sposób skonstruowania jest dyskusyjny. 

 Przyjęty w strategiach system monitorowania realizacji projektów, bazujący na 

analizowaniu tylko pewnych aspektów postępu prac (porównywanie poniesionych 

kosztów w projekcie z planowanymi w danym okresie), należy uznać za mało efek-

tywny ‒ praktyka pokazuje, że metoda taka jest dobra wyłącznie dla małych, krótko-

trwałych zadań. Analizowane strategie ponadto całkowicie ignorują możliwość ko-

rzystania z usługowego podejścia do korzystania z usług informatycznych, a jeśli je 

dopuszczają, to jedynie w odniesieniu do usług świadczonych przez agencje rządowe. 

To całkowicie nieracjonalne w sytuacji, gdy „przetwarzanie w chmurze” (cloud com-

puting) zaczyna być istotną alternatywą dla budowy własnych, utrzymywanych sa-

modzielnie przez jednostki administracji publicznej systemów informatycznych. 
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MONITORING AND EVALUATION OF THE REGIONAL STRATEGY  

OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 The aim of this paper is to assess the strategic management aspects of information 

society development in the Wielkopolska region. The paper explains the nature, scope 

and key relationships occuring in the e-government. In the practical part, diagnosis of 

public e-services in the Wielkopolska region was made. The article ends with recom-

mendations for the development and improvement of strategic management. 

 

Translated by Wojciech Fliegner 


