SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU
DO INTERNETU W POLSCE W 2011 ROKU
raport z badań
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy

Warszawa, czerwiec 2011

Raport przygotowany przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju Bibliotek.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu,
które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Biblioteczny w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa
zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zezwala się
na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej
i wskazania autorów oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako właścicieli praw
do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Autorzy raportu
Artur Kolesiński (red.)
Wiesław Sawicki

2

Spis treści
Wstęp ............................................................................................................................................ 4
Cel badania.......................................................................................................................................... 5
Przedmiot badania .............................................................................................................................. 5
Metodologia badania .......................................................................................................................... 8

Wyniki badań .......................................................................................................................... 10
Charakterystyka PIAP ........................................................................................................................ 11
Użytkownicy PIAP.............................................................................................................................. 18
Wskaźniki oceniające sieci PIAP-ów .................................................................................................. 24

Wnioski i rekomendacje .................................................................................................... 30
Załączniki ................................................................................................................................. 34
Informacja o Stowarzyszeniu Społeczeństwa Wiedzy .......................................... 35

3

Wstęp
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przeprowadziło badania sieci
publicznych punktów dostępu do Internetu.
Niniejszy raport stanowi prezentację wyników badania ilościowego publicznych
punktów dostępu do Internetu działających w ramach 5 sieci na terenie całego kraju:
 gminne centra informacji [GCI];
 Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe na Wsi [ICEO];
 Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach [CK];
 Wioski internetowe [eCentrum] oraz
 Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów
w województwie Warmińsko-Mazurskim [warm-maz].
Rysunek 1. Ilość PIAP w 5 badanych sieciach.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Sieci PIAP powstawały od 2005 r. do dziś. Projekt Rozbudowa infrastruktury
szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie WarmińskoMazurskim jest obecnie w fazie realizacji i nie wszystkie zakładane punkty zostały
oddane do użytku do czasu rozpoczęcia badania. W sumie na ww. projekty (oprócz GCI)
wydatkowano 235 mln zł (ICEO 140 mln, CK 45mln, eCentrum 49 mln, warm-maz 21
mln).
Warto także podkreślić, że oprócz ww. sieci PIAP, w ostatnich latach powstawały także
PIAPy w ramach wielu projektów lokalnych i subregionalnych. Takie punkty
finansowane były i są ze środków ZPORR 2004-2006 oraz Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013. Trudno jednak ocenić ilość zbudowanych ze środków
funduszy strukturalnych PIAP.
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Rysunek 2. Lokalizacja PIAP w ramach 5 sieci.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Cel badania
Głównym celem badania i raportu, przedstawiającym jego wyniki, jest dokładna analiza
stanu i sposobu działania 5 wybranych sieci PIAP oraz określenie ich potencjału dla
działań edukacyjnych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie
zwalczania wykluczenia cyfrowego w Polsce.

Przedmiot badania
Badanie zostało przeprowadzone w ciągu 3 tygodni na przełomie maja i czerwca 2011 r.
przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
Przedmiot badania stanowią:
 istniejące publiczne punkty dostępu do Internetu w ramach 5 sieci PIAP.
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Gminne Centra Informacji [GCI]1
Tworzone były przez jednostki samorządu terytorialnego od roku 2003. Granty na ich
działanie przyznawało Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Były to
miejsca działające w sposób kompleksowy i umożliwiające społeczności lokalnej dostęp
do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Były wyposażone w sprzęt taki jak:
komputery, drukarki laserowe i kolorowe, skaner, kserokopiarkę, meble biurowe oraz
dostęp do Internetu. Celami GCI było i jest:
 „udostępnianie informacji z zakresu regionalnego i ogólnokrajowego rynku
pracy;
 pomoc w doborze odpowiednich pracowników, zgodnie z oczekiwaniami
pracodawcy;
 informacje o możliwościach podjęcia działań o charakterze woluntarystycznych;
 pomoc w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu własnej oferty oraz CV, podania o
pracę, itp.;
 udostępnianie zainteresowanym sprzętu informatycznego;
 przygotowanie zainteresowanych do rozmów kwalifikacyjnych;
 organizacja spotkań z przedsiębiorcami oraz z fachowcami z zakresu znajomości
rynku pracy;
 organizacja i przeprowadzanie bezpłatnych warsztatów z zakresu technik
poruszania się na rynku pracy, obsługi komputera i pakietów biurowych.”2
Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe na Wsi3 [ICEO]
Był to projekt zrealizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet w Białymstoku,
COMBIDATA Poland sp. z o.o., Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Krajowa Izba Gospodarcza w latach 2007-2008. Finansowanie projektu
odbywało się z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a oraz budżetu państwa. Głównym
celem projektu było umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania
z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także
dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. Każde z centrów zostało
wyposażone w sprzęt komputerowy (do 11 stanowisk), meble i materiały szkoleniowe.
Centra obecnie utrzymywane są przez ochotnicze straże pożarne do 30 września 2013 r.

1

http://www.infocentrum.com.pl/
podstawie celów GCI Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa,
http://www.fundacja.knurow.pl/gci-cele-i-historia
3 http://www.iceo.eduportal.pl/
2 Na
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Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach [Centra Kształcenia]4
Centra zostały utworzone przez konsorcjum w składzie: Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego, 4System Polska, Ecorys Polska sp. z o.o., Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Projekt także był realizowany w
latach 2007-2008 i sfinansowany w ramach SPO RZL. PIAPy wyposażono w sprzęt
komputerowy, biurowy i treści merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń
e- learningowych m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń
zawodowych oraz przedmiotowych.
Wioski internetowe5 [eCentrum]
Wioski budowała Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z
Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w latach 2007-2008 również
ze środków SPO RZL. PIAPy otrzymały sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu
(5, 10 lub 15 stanowisk komputerowych) i teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę
multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie,
słowniki, atlasy). W ramach projektu konsorcjum udostępniło platformę eLearning ze
szkleniami z zakresu:















arkuszy kalkulacyjnych;
pakietu biurowego w biznesie;
obsługi systemu Linux;
tworzenia stron internetowych;
projektowania aplikacji internetowych;
bezwzrokowego pisania na klawiaturze;
wirtualnego ehandlu;
usług w sieci Internet;
grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej;
przetwarzania i edycji tekstów;
użytkowania komputerów;
języka angielskiego dla początkujących;
języka niemieckiego dla początkujących;
języka niemieckiego dla średniozaawansowanych.

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów
w województwie Warmińsko-Mazurskim [warm-maz]6
Liderem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt jest
realizowany w partnerstwie 113 gmin i 19 powiatów z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego. Koordynatorem projektu jest Krajowa Agencja Informacyjna
„INFO” Sp. z o.o. a wykonawcą Konsorcjum firm SPRINT Sp. z o.o. i SAD Sp. z o.o. Projekt
jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

4
5
6

http://www.edukacjaonline.pl/
http://www.wioskainternetowa.pl/aktualnosci/lista/0
http://piap.warmia.mazury.pl/
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Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2007-2013. Celem projektu jest:rozbudowa
Centrum Zarządzania Siecią w Olsztynie:




budowa infrastruktury sieciowej zabezpieczającej PIAPy, infomaty oraz telecentra
uruchomienie 640 PIAP-ów w tym 290 infomatów,
utworzenie 33 telecentrów i 290 hot-spotów.

Definicja PIAP
Na podstawie Stanowiska Prezesa UKE w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę
niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu
terytorialnego (JST)7 opublikowanego w lutym 2011 r. przyjęto następujące definicje:
 hotspot – publiczny punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za
pomocą sieci bezprzewodowej. Podstawowym elementem hotspotu jest AP (ang.
Access Point) – punkt dostępu. Jest to urządzenie, najczęściej router, który
świadczy usługi dostępowe do innej przewodowej sieci komputerowej,
umożliwiając poprzez nią świadczenie określonych przez administratora usług
np.: dostęp do zasobów sieci, udostępnianie połączenia internetowego lub usług
opartych na technologii VoIP;
 kiosk Internetowy/infomat/infokiosk – stacjonarne urządzenie pozwalające
na dostęp do usług e-administracji lub Internetu, umieszczane w miejscach
publicznych;
 PIAP – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – powszechnie dostępna
wielofunkcyjna placówka teleinformatyczna wyposażona między innymi w
stanowiska komputerowe z łączem internetowym, zlokalizowana np.: w
gminnych domach kultury, szkołach, czy innych miejscach skupiających
społeczności lokalne.
W badaniu zastosowano ostatnią definicję PIAP-u, ze względu na charakter i cele
społeczne i edukacyjne PIAP.

Metodologia badania
Założenia badania
Dla potrzeb niniejszego badania zastosowana została metoda opierająca się
na podejściu ewaluacyjnym. W opinii zespołu badawczego uzasadnienie zastosowania
tej metody znajduje swą podstawę w fakcie, iż główny przedmiot badania, jakim są
publiczne punkty dostępu do Internetu w większości posiadają charakter interwencji
publicznej. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie 1957 punktów
poprzez ankietę elektroniczną. Lokalizacje PIAP oraz adresy email zostały zebrane z
publiczne dostępnych źródeł.

Stanowisko Prezesa UKE w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi
dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), Urząd Komunikacji
Elektronicznej, 2011. http://www.uke.gov.pl/
7
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Pytania badawcze
Ankieta badań ilościowych dotyczyła trzech najważniejszych aspektów:
 identyfikacja PIAP i określenie jego lokalizacji;
 charakterystyka PIAP;
 użytkownicy PIAP;
 działalność PIAP.
Formularz ankiety znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Metody i techniki zbierania informacji
Pozyskanie odpowiedzi na pytania badawcze wymagało koncentracji uwagi badaczy na
podmiotach prowadzących publiczne punkty dostępu do Internetu. W związku
z powyższym zadecydowano, że informacje od tej grupy podmiotów pozyskane zostaną
poprzez zastosowanie metody pozwalającej na uzyskanie wyników o charakterze
ilościowym.
W tym celu przygotowano i przeprowadzono wśród jednostek prowadzących publiczne
punkty dostępu do Internetu badanie ankietowe, którego tematyka odnosiła się do
działania PIAP. W celu minimalizacji ryzyka w zakresie nieosiągnięcia poziomu
zakładanego zwrotu pożądanej liczby ankiet od operatorów PIAP-ów wykorzystano
efekt synergii polegający na przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie korespondencji z
jednej strony do osób prowadzących PIAP-y, a z drugiej do przedstawicieli urzędów
gmin i miast, w których działają PIAP-y.
Dane pozyskane w trakcie badania zostały wprowadzone do bazy w formacie .xls oraz
poddane analizie statystycznej. Otrzymane wyniki zostały przetworzone
w oparciu o narzędzie Microsoft Excel, co pozwoliło na prezentację uzyskanych
wyników w przydatnej dla celu badania formie.
Badania przeprowadziliśmy w oparciu o ankietę elektroniczną.
Metody analizy
Ze względu na zgromadzenie w ramach badania materiału o charakterze ilościowym
istotną rolę w procesie analizy odegrało zastosowanie metod statystycznych. Pozwalały
one na wychwycenie obrazu zjawisk będących przedmiotem badania. Analizy tego
rodzaju wykorzystane zostały w odniesieniu do wyników badania ilościowego (ankieta).
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Wyniki badań
Respondenci wypełnili w sumie 544 ankiety. Otrzymana próbka obejmuje cały kraj
(rysunek nr 3). Mapa prezentuje miejscowości, w których działa kilka lub kilkanaście
PIAP-ów. Ogółem w grupie badawczej uzyskano wskaźnik odpowiedzi na poziomie
28%. Najwyższy wskaźnik uzyskano w sieciach Centra Kształcenia oraz eCentrum.
Liczby ankietowanych podmiotów oraz liczby uzyskanych i satysfakcjonujących
odpowiedzi przedstawia rysunek 4.
Rysunek 3. Miejscowości, w których respondenci wypełnili ankiety.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Rysunek 4. Liczby PIAP w ramach danej sieci oraz liczby uzyskanych i satysfakcjonujących
odpowiedzi.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Wyniki badań zostaną przedstawione zgodnie z przyjętym w ankiecie badawczej
porządkiem. Przedstawimy wyniki dotyczące:
 charakterystyki PIAP (m.in. w zakresie dostępu do Internetu, posiadanych
zasobów sprzętowych i ludzkich oraz );
 użytkowników (m.in. liczba odwiedzających w ostatnim pełnym miesiącu oraz w
2010 r., rodzaje i grupy użytkowników);
 działalności PIAP (m.in. prowadzone szkolenia, zajęcia dodatkowe, odpłatność),
 problemy i sukcesy działalności PIAP.

Charakterystyka PIAP
Gdzie są zlokalizowane PIAP-y
Spośród zbadanych PIAP blisko jedna trzecia działa w bibliotece (129 PIAP – rysunek 5).
Wiele PIAP zlokalizowanych jest w remizach (głównie Centra Kształcenia oraz ICEO),
miejskich i gminnych ośrodkach kultury (w większości w Centrach Kształcenia i
eCentrach Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym
Ruchowo). Na uwagę zasługuje strategia CK – w miarę równomierne wykorzystanie
dostępnych zasobów lokalowych oraz ICEO – budynki OSP (rysunek 6).
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Rysunek 5. Lokalizacje (budynki) PIAP-ów.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 6. Liczba lokalizacji bibliotek, miejskich/gminnych ośrodków kultury oraz budynków
Ochotniczych Straży Pożarnych dla poszczególnych sieci.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Czas utworzenia PIAP-ów
Badane punkty publicznego dostępu do Internetu zostały utworzone w większości w
latach 2008-2009 (3 największe sieci finansowane ze środków EFS w ramach SPO RZL –
CK, eCentra, ICEO) – rysunek 7. Centra Kształcenia i sieć warmińsko-mazurska
powstawały wg planu szybkiej budowy – czyli w ciągu 2 lat. Gminne Centra Informacji
charakteryzuje w miarę równomierny rozwój – rysunek 8. Zaznaczyć należy, że niektóre
PIAP-y były utworzone wcześniej np. w ramach GCI i z czasem zostały przekształcone w
PIAP należący do innej sieci – tym należy tłumaczyć podane daty utworzenia PIAP
wykraczające poza terminy realizacji projektów.
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Rysunek 7. Terminy utworzenia PIAP

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 8. Rozwój poszczególnych sieci w latach.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Sprzęt komputerowy
W ankietowanych PIAP-ach działało w sumie ponad 4 tysiące komputerów, z czego 97%
było sprawnych, a 98% miało dostęp do sieci Internet. Średnio w jednym PIAP-ie
działało 7,5 komputera. Zgodnie z poprzednimi danymi – dotyczącymi daty powstania
PIAP - zdecydowana większość komputerów została zakupiona w 2008 roku (rysunek
9). Sieci Centra Kształcenia oraz eCentra posiadają blisko 80% wszystkich komputerów
w ankietowanych PIAP-ach (rysunek 10). Najnowsze komputery znajdują się w sieci
ICEO (rysunek 11) oraz warmińsko-mazurskiej. Z czasem – w perspektywie kilkunastu
miesięcy wystąpi potrzeba stopniowego odnawiania sprzętu komputerowego, który
przy znacznym wykorzystaniu szybko się „starzeje”.
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Rysunek 9. Wiek (data zakupu) komputerów w ramach sieci PIAP w latach [%].
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 10. Procent komputerów należący do danej sieci PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Rysunek 11. Zakup komputerów w latach 2009-2011.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Dodatkowe wyposażenie PIAP-ów
Ponad 70% wszystkich PIAP-ów wyposażone jest w urządzenie wielofunkcyjne. Prawie jedna
piąta z nich posiada projektor multimedialny (rysunek 12). Najlepiej wyposażone PIAP-y
znajdują się w Centrach Kształcenia na Odległość oraz eCentrach. Sieci GCI oraz ICEO posiadają
stosunkowo niewiele urządzeń. Tylko eCentra posiadają urządzenia dla osób
niepełnosprawnych (rysunek 13).
Rysunek 12. Procent (%) PIAP-ów z dodatkowym wyposażeniem
drukarka/ aparat foto/ inne
urządzenie wielofunkcyjne/ aparat foto/ tablet graficzny
+ projektor
urządzenia dla osób niepełnosprawnych
Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 13.Wyposażenie PIAP-ów w ramach danej sieci.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Dostęp do Internetu w PIAP-ach
Blisko dwie trzecie PIAP-ów posiada dostęp do Internetu na poziomie od 1 do 2 Mbps (rysunek
14). Tylko jedna czwarta punktów dysponuje dostępem do Internetu powyżej 2 Mbps.
W przypadku łączy powyżej 6 Mbps ponad jedna trzecia z punktów to PIAP-y w ramach sieci
eCentrów, a jedna czwarta to Centra Kształcenia na Odległość. Warto zauważyć, że także jedna
czwarta takich punktów to Gminne Centra Informacji, które swoje siedziby mają w urzędach
gmin i miast. Prędkość łącza internetowego jest często ograniczona możliwościami dostawcy
(operatora telekomunikacyjnego).
Rysunek 14. Jakość łącza internetowego w PIAP [w %].
%

do 1Mbps
od 1 do 2 Mbps
pow. 2Mbps
Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 15. Jakość łączy internetowych w poszczególnych sieciach.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Pracownicy PIAP-ów (etaty)
W większości PIAP-ów pracuje na etacie przynajmniej jedna osoba (58% - jedna osoba i 16%
więcej niż jedna) – rysunek 16. Ponad jedna piąta wszystkich zbadanych PIAP nie posiada
pracownika przypisanego do pełnienia obowiązków w PIAP (zatrudnionego tylko w tym celu).
Najwyższy współczynnik etatów posiadają sieci GCI oraz CK (rysunek 17). W grupie
ankietowanej przypada średnio 0,96 etatu na jeden PIAP. W sieci warmińsko-mazurskiej nie ma
obecnie etatów ze względu na fazę projektu – stopniowe uruchamianie kolejnych punktów
i szkolenia.
Rysunek 16. Liczba etatów w PIAP-ach [%].

%

0 etatów do 1
etatu

1 etat więcej niż
1 etat

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 17.Pracownicy PIAP-ów (etaty) w ramach danej sieci.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Użytkownicy PIAP
Liczba osób odwiedzających PIAP w ostatnim miesiącu
Najlepszy wskaźnik odwiedzin występuje w sieci Centra Kształcenia (rysunek 18). W sieci tej
średnio z PIAP korzysta 167 osób. W sumie ze wszystkich PIAP-ów średnio w miesiącu korzysta
129 osób. W ostatnim miesiącu badane PIAP-y odwiedziło 68 tys. osób (rysunek 19). Należy
uwzględnić, że z PIAP-ów korzystają te same osoby, w związku z tym liczba unikalnych
użytkowników jest mniejsza.
Rysunek 18. Liczba odwiedzających PIAP w ostatnim miesiącu.
średnio w miesiącu
129

CK

eCentrum

GCI

ICEO warmińskomazurskie
Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 19. Wszystkie osoby korzystające z sieci PIAP w ostatnim miesiącu.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Oferta szkoleniowa PIAP
Prawie 60% PIAP-ów oferuje szkolenia eLearning, z ponad jedna trzecia z nich (35%) oferuje
szkolenia stacjonarne. 30% PIAP-ów nie oferuje szkoleń. Sieci Centra Kształcenia i eCentra mają
najpełniejszą ofertę szkoleń. Na uwagę zasługuje stosunkowo słaba oferta szkoleniowa
Gminnych Centrów Informacji oraz ICEO (rysunek 21).
Rysunek 20. Oferta szkoleniowa wszystkich sieci [w %].
%

elearning

stacjonarne elearning oraz
stacjonarne

brak
szkoleń

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 21. Oferta szkoleniowa poszczególnych sieci PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Szkolenia stacjonarne
Blisko 40% PIAP-ów oferuje tylko szkolenia z podstawowej obsługi komputera (rysunek 22).
Z kolei 15% PIAP-ów oferuje szkolenia językowe dla uczestników. Szkolenia zawodowe i
specjalistyczne oferuje blisko 20% PIAP-ów. Najwięcej szkoleń zawodowych realizowanych jest
w sieci eCentrum (rysunek 23). Szkolenia językowe odbywają się głownie w sieci Centra
Kształcenia. Najsłabszą ofertę szkoleń stacjonarnych ma sieć Gminnych Centrów Informacji.
Zakres oferty dodatkowej PIAP-ów jest bardzo szeroki. Oferują one zajęcia tak związane z
nowoczesnymi technologiami (obsługa komputera, Internetu, aplikacje biurowe czy poczta
elektroniczna), lecz również porady indywidualne, kursy językowe, szkolenia specjalistyczne
(np. z obsługi kas fiskalnych, tworzenie grafiki komputerowej, poszukiwania pracy, tworzenia i
prowadzenia prezentacji multimedialnych). PIAP-y prowadzą także działalność kulturalną czy
rozrywkowa jak np. konkursy karaoke. Z uwagi na zakres odpowiedzi trudno jest jednak
określić skalę korzystania z oferty szkoleniowej PIAP-ów. Częściowo na to zagadnienie
odpowiada nasz indeks pt. Zależność średniej liczby użytkowników od oferty szkoleniowej oraz
zaangażowania trenerów (rys. 33 strona nr 25).
Rysunek 22.Oferta szkoleń stacjonarnych w sieci PIAP (w %).
podstawowy komputer internet + porady indywidualne
+ kursy językowe
+ kursy językowe + porady + warsztaty
+ kursy językowe + porady + warsztaty + specjalistyczne
+ zawodowe
brak odpowiedzi

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 23. Realizowane szkolenia stacjonarne w sieciach PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Oferta specjalna szkoleń
Tylko 87 PIAP-ów (18% wszystkich badanych) oferuje szkolenia dla osób w wieku 50+ (rysunek
24). Szkolenia dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych są także nie cieszą się powodzeniem
wśród osób prowadzących PIAP – są realizowane sporadycznie - głównie przez eCentra
(rysunek 25). Wszystkie sieci PIAP (oprócz sieci w województwie warmińsko-mazurskim)
realizują szkolenia dla osób 50+.
Rysunek 24. Liczba szkoleń specjalnych w PIAP-ach.
młodzież i dzieci do 19 roku + osoby
w wieku 20-48
+ osoby w wieku 50+
+ osoby niepełnosprawne + bezrobotne

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 25. Szkolenia specjalne
poszczególnym grupom uczestników.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Osoby szkolące (trenerzy)
Osoby zatrudnione w PIAP-ach oraz nauczyciele są najczęściej trenerami uczestników szkoleń
(rysunek 26). Jedynie 8% wszystkich zbadanych PIAP-ów korzysta z trenerów zewnętrznych.
Najbardziej ustabilizowaną sytuację w zakresie kadry trenerskiej (najmniejsze liczby braku
odpowiedzi) posiadają sieci Centra Kształcenia i eCentrum (rysunek 27). Z trenerów
zewnętrznych najchętniej korzystają Centra Kształcenia, Gminne Centra Informacji oraz
eCentra. Z wolontariuszy i nauczycieli szkolnych najczęściej korzystają sieci ICEO oraz eCentra.
Rysunek 26. Osoby szkolące (trenerzy) (w %).
nauczyciele szkolni / wolontariusze
osoby zatrudnione w PIAP

%

osoby zatrudnione w PIAP / nauczyciele / wolontariusze
trenerzy zewnętrzni
brak odpowiedzi

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 27. Liczba trenerów w poszczególnych sieciach PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Aktywność PIAP-ów (godziny otwarcia w tygodniu i miesiącu)
Stosunkowo duża grupa PIAP – prawie 70% - jest czynna dłużej niż 20 godzin tygodniowo
(rysunek 28). Liczba godzin otwarcia PIAP-ów w miesiącu jest porównywalna dla sieci Centra
Kształcenia, Gminne Centra Informacji i eCentrum (rysunek 29). Liczba dni aktywnych w
tygodniu najwyższa jest w sieci Centrów Kształcenia – 5,4 dnia (rysunek 30). Sieć ta oferuje
najdłuższy tydzień pracy jednego PIAP-u– 92% punktów tej sieci otwarta jest od 5 do 6 lub 7 dni
w tygodniu (rysunek 31).
Rysunek 28. Aktywność tygodniowa PIAP-ów.
do 5 godzin
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%
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6 do 10 godzin
11 do 20 godzin

13
68

więcej niż 21 godzin
Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 29. Aktywność miesięczna PIAP-ów w ramach 5 sieci.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 30. Liczba dni aktywnych w tygodniu dla poszczególnych sieci PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Rysunek 31.Aktywność [%] PIAP-ów w tygodniu dla grupy czynnych 5, 6, 7 dni w tygodniu.
CK

92
76

eCentrum
GCI

63
58

ICEO

% PIAP-ów czynnych 5, 6 i 7
dni w tygodniu

warmińsko-mazurskie 0

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Wskaźniki oceniające sieci PIAP-ów
Potencjał PIAP a liczba użytkowników
Sieć Centrów Kształcenia osiąga najwyższy wskaźnik średniej liczby użytkowników w stosunku
do zainwestowanego potencjału osobowego i technicznego (rysunek 32). eCentrum pomimo
zbliżonych do Centrów Kształcenia warunków technicznych PIAP ma mniejszą liczbę
użytkowników. Sieci eCentrów, ICEO oraz GCI mają zbliżoną liczbę użytkowników.
Niniejszy wskaźnik powstał poprzez nadanie odpowiednich wag następującym czynnikom:
 ilość komputerów w PIAP – waga 5;
 ilość sprzętu dodatkowego w PIAP– waga 3;
 prędkość łącza internetowego – waga 4;
 liczba etatów w PIAP – waga 6.
Rysunek 32. Zależność średniej liczby użytkowników w stosunku do zainwestowanego
potencjału osobowego i technicznego.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Użytkownicy a szkolenia i działalność PIAP
Centra Kształcenia mają najwyższą liczbę użytkowników oferując najlepszą ofertę i obsługę
szkoleń (rysunek 33). Na uwagę zasługuje porównywalna liczba użytkowników przy różnej
ofercie sieci Gminnych Centrów Informacji, ICEO oraz eCentrów, które ma lepszą ofertę wśród
tej trójki. GCI posiadając najgorszą ofertę ma porównywalną liczbę użytkowników z innymi
sieciami. Może to wskazywać na znaczenie lokalizacji sieci punktów dostępu do Internetu.
Niniejszy wskaźnik powstał poprzez nadanie odpowiednich wag następującym czynnikom:
 oferta szkoleniowa w PIAP – waga 2;
 liczba trenerów w PIAP– waga 3.
Rysunek 33. Zależność średniej liczby użytkowników od oferty szkoleniowej oraz
zaangażowania trenerów.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Średnia liczba użytkowników a aktywność PIAP-ów
Oferując najwięcej godzin w miesiącu punkty Centrów Kształcenia osiągają najwyższą liczbę
użytkowników (rysunek 34). Z kolei PIAP-y ICEO oferując stosunkowo mniejszą liczbę godzin
osiągają podobną liczbę użytkowników jak Centra czy Gminne Centra Informacji.
Rysunek 34. Zależność średniej liczby użytkowników od aktywności/godzin otwarcia PIAP-u.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Wskaźnik zagregowany
Wskaźnik zagregowany łączy elementy osobowe i techniczne – liczbę etatów i trenerów,
godziny otwarcia, ilość komputerów, jakość łącza internetowego i dodatkowe wyposażenie
PIAP. Centra Kształcenia mając najlepszy wskaźnik zagregowany ma jednocześnie najwyższą
liczbę użytkowników. eCentrum posiadając drugą w kolejności wartość wskaźnika ma
porównywalną liczbę użytkowników jak ICEO oraz Gminne Centra Informacji (rysunek 35).
Niniejszy wskaźnik powstał poprzez nadanie odpowiednich wag następującym czynnikom:
 oferta szkoleniowa w PIAP – waga 2;
 liczba trenerów w PIAP– waga 3;
 ilość komputerów w PIAP - waga 5;
 wyposażenie dodatkowe w PIAP - waga 3;
 jakość łączy internetowych w PIAP - waga 4;
 liczba etatów w PIAP - waga 6 oraz
 godziny otwarcia PIAP w miesiącu- waga 9.
Rysunek 35. Zależność średniej liczby użytkowników od wskaźnika zagregowanego
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Aktywność PIAP-ów
Na rysunku nr 36 przedstawiliśmy mapę aktywności PIAP-ów na podstawie wyznaczonego
wskaźnika aktywności. Wskaźnik ten uwzględnia:
 średnią liczbę użytkowników w miesiącu,
 liczbę godzin otwarcia,
 ofertę szkoleniową,
 liczbę osób/etatów,
 ilość komputerów,
 i dodatkowe wyposażenie techniczne.
Najbardziej aktywne PIAP-y znajdują się na południu i północy kraju. Są obszary kraju gdzie
obserwuje się niską i średnią aktywność (np. województwo lubelskie i pomorskie).
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Rysunek 36. Mapa aktywności PIAP-ów.

1

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Koszty funkcjonowania PIAP-ów
Większość kosztów (ok. 90%) związanych z funkcjonowaniem PIAP-ów ponoszą gminy (rysunki
37, 38, 39). Pozostałe jednostki partycypujące w kosztach funkcjonowania PIAP-ów to
Ochotnicze Straże Pożarne, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Urzędy Pracy i Stowarzyszenia.
Ich udział w kosztach jest jednak niewielki poza jednostkami OSP.
Rysunek 37. Koszty osobowe/ etatów PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Rysunek 38. Koszty lokalowe PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Rysunek 39. Koszty eksploatacyjne PIAP.
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Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Dlaczego PIAP nie działa – wnioski i rekomendacje osób prowadzących PIAP-y.
Tabela 1. Przyczyny braku aktywności PIAP słowami uczestników badań.
Przyczyna

Co zmienić?

Potrzebne jest zatrudnienie osoby, która zajęłaby się
brak etatów
funkcjonowaniem PIAP.
Potrzebny jest etat dla opiekuna.
Gmina nie posiada środków finansowych do utrzymania
pracownika technicznego i trenera, na opłaty za media. Potrzebna
jest
reklama
telewizyjna
i
promocja
centrum,
brak środków finansowych jego idei i całej gmin.
Zwiększenie budżetu gminy, dodatkowe środki finansowe,
pozyskanie środków zewnętrznych.
brak dostępu do internetu Uruchomienie internetu, zainstalowanie Internetu.
brak
zainteresowania
mieszkańców
Zmiana lokalizacji - przeniesienie do Gminnego Ośrodka Kultury.
brak środków finansowych
oraz brak pomieszczeń
Znalezienie wolnych pomieszczeń, dodatkowe finanse.
Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.
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Wnioski i rekomendacje
W ramach niniejszego rozdziału raportu przedstawimy tabelaryczne podsumowanie badania,
profile sieci PIAP, wnioski i rekomendacje związane z sieciami publicznych punktów dostępu
do Internetu.

Tabelaryczne podsumowanie badania
Tabela 2. Ilościowe podsumowanie badania sieci PIAP-ów.
liczba
liczba
komputer komputer liczba
ów
ów/ PIAP etatów

liczba
etatów/
PIAP

liczba
osób w
ostanim
miesiącu

liczba
osób w
ostanim
godziny w
miesiącu/ godziny w miesiącu/
PIAP
miesiącu PIAP

CK

1 848

9,0

221

1,10

34 790

168

27 761

135

eCentrum

1 149

8,9

108

0,84

13 590

105

15 654

121

GCI

461

5,4

98

1,10

10 487

122

10 915

127

ICEO

429

5,4

79

1,00

8 013

101

7 964

101

warmińskomazurskie

32

1,2

1

0,00

1 485

57

140

5

Źródło: Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy.

Profil sieci PIAP
Gminne Centra Informacji
Sieć utworzona najwcześniej ze wszystkich jest czwartą co do ilości PIAP badaną siecią.
Punkty GCI zlokalizowane są zazwyczaj w bibliotekach i gminnych/miejskich ośrodkach
kultury. Posiadają średnie wyposażenie w porównaniu do innych sieci – mają mniej
komputerów i dodatkowego wyposażenia. Zazwyczaj jednak dysponują lepszym łączem
dostępu do Internetu. Warta podkreślenia jest stosunkowo duża liczba osób
odwiedzających PIAP – tak w ostatnim pełnym miesiącu, jak i średnio na jeden PIAP. GCI
charakteryzują się dużą dostępnością dla użytkowników, lecz ich oferta szkoleniowa jest
skromna. Może to wskazywać na doskonałą lokalizację PIAP-ów GCI. Trzy najbardziej
aktywne punkty tej sieci to:
 Wierzchowo w województwie zachodniopomorskim – 5 024 użytkowników w
2010 r.;
 Kleszczów w województwie łódzkim– 3 436 użytkowników;
 Mielnik w województwie podlaskim – 1 824 użytkowników.
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Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe na Wsi
Sieć zbudowana w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2007-2008 w
zamierzeniu konsorcjum realizującego projekt miała działać w remizach ochotniczych
straży pożarnych. To druga pod względem ilości PIAP sieć, lecz jak wskazują dane
można powiedzieć, że aktywność utworzonych punktów jest niska – za wszystkich
badanych sieci w ramach ICEO uzyskaliśmy najniższy procent odpowiedzi na ankietę.
Wiele adresów email punktów nie działało – co potwierdza tylko niską ich aktywność
lub także zamykanie PIAP-ów ze względów finansowych. Stopień wyposażenia PIAP-ów
ICEO jest na poziomie GCI. Średnio w jednym punkcie na użytkowników czeka ponad 5
komputerów. Sieć ta cechuje się również niskim poziomem liczby użytkowników oraz
stosunkowo najkrótszym czasem działania w tygodniu. Tylko ponad połowa PIAP-ów tej
sieci jest otwarta pięć i więcej dni w tygodniu. Niskie wykorzystanie punktów ICEO
może być także spowodowane ubogą ofertą szkoleniową skierowaną tak do normalnych
użytkowników, jak i tych ze specyficznymi potrzebami. Dwa najbardziej aktywne
punkty tej sieci to:
 Pozezdrze w województwie warmińsko-mazurskim – 2 650 użytkowników w
2010 r.;
 Ornontowice w województwie śląskim – 2 637 użytkowników.
Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach
Podobnie jak poprzednia sieć Centra Kształcenia powstały ze środków SPO RZL w latach
2007-2008. To pierwsza pod względem ilości punktów badana sieć. Cechuje się wysoką
aktywnością PIAP-ów. Z jednej strony wskazuje na to procent odpowiedzi z punktów
sieci, który był najwyższy oraz z drugiej strony liczba użytkowników PIAP i dostępność
punktów sieci. Wrażenie robi liczba odwiedzin punktów tej sieci – blisko 35 tysięcy osób
odwiedziło PIAP-y Centrów Kształcenia w ostatnim miesiącu przed badaniem. W całym
2010 r. badane punkty odwiedziło ponad 130 tys. użytkowników. PIAP-y tej sieci są
dobrze wyposażone – średnio dysponują ok. 9 stanowiskami z dostępem do Internetu.
Sieć ta charakteryzuję się również wysokim poziomem zasobów ludzkich działających w
PIAP – tak administratorów, jak i trenerów. Trzy najbardziej aktywne punkty tej sieci to:
 Miłomłyn w województwie warmińsko-mazurskim – 7 745 użytkowników w
2010 r.;
 Jastrząb w województwie mazowieckim – 6 613 użytkowników oraz
 Jodłowa w województwie podkarpackim – 5 730 użytkowników.
Wioski internetowe
Sieć powstała w ramach działania konsorcjum ze środków SPO RZL w latach 2007-2008.
Posiada ponad 400 PIAP-ów w całej Polsce i jest trzecią co do ilości punktów siecią.
Zasoby sprzętowe posiada porównywalne z Centrami Kształcenia, lecz słabością tej sieci
jest stosunkowo najmniejszy potencjał ludzki – trenerów i administratorów PIAP-ów.
To sieć aktywna średnio – wskazuje na to przede wszystkim liczba użytkowników
średnio na jeden punkt – 105 osób. Można powiedzieć, że atrakcyjność dla
potencjalnych użytkowników obniżają przede wszystkim zasoby ludzkie (zbyt mało
etatów), którymi ta sieć dysponuje. Trzy najbardziej aktywne punkty tej sieci to:
 Murów w województwie opolskim – 4979 użytkowników w 2010 r.;
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Mochowo w województwie mazowieckim – 3 713 użytkowników oraz
Marklowice w województwie śląskim– 3 553 użytkowników.

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów
w województwie Warmińsko-Mazurskim
To nowa sieć budowana praktycznie w tym roku. Badana była tylko niewielka część
PIAP-ów, które będą działać w ramach projektu. Z tego względu trudno jest ocenić
zarówno sieć jak i jej zasoby. Podkreślić należy, że mimo tak krótkiego czasu niektóre
punkty notują już znaczną liczbę użytkowników.
Wnioski z badania sieci PIAP
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące najważniejsze wnioski:
Centra Kształcenia to najaktywniejsza sieć PIAP

Spośród badanych sieci najlepsze wskaźniki osiąga sieć Centra Kształcenia oferując prawie
najlepsze warunki we wszystkich badanych kategoriach - etaty, trenerzy, godziny otwarcia,
komputery, łącza, wyposażenie PIAP i oferta szkoleniowa. Sieć ta ma także najaktywniejsze
punkty spośród wszystkim badanych. Z wyników ankiety wynika, że badane PIAP-y sieci CK
odwiedziło w ostatnim miesiącu prawie 35 tys. osób.

Wioski Internetowe to druga w kolejności sieć PIAP

Drugą w kolejności siecią osiągającą najlepsze wskaźniki jest eCentrum, które można wyróżnić
za ofertę dla grup wykluczonych oraz szkolenia zawodowe.

Infrastruktura sieci PIAP

Komputery użytkowane przez punkty dostępu do Internetu są przeważnie z 2008 r. W tym i w
następnym roku zaistnieje potrzeba ich stopniowej wymiany. Jakość łączy internetowych jest
wystarczająca, choć w kolejnych latach powinna być podnoszona, co także będzie wymagało
znacznych nakładów.

Zasoby sieci PIAP

Zasoby sprzętu dodatkowego (m.in. drukarki czy skanery) są niewystarczające (tylko 70% PIAP
taki sprzęt posiada) i dodatkowo ulegają znacznemu zużyciu z każdym rokiem. W perspektywie
12-24 miesięcy zaistnieje potrzeba wymiany zakupionego sprzętu oraz nabycia dodatkowego
sprzętu peryferyjnego. W znacznej mierze PIAP-y powinny być wyposażone w rzutniki
multimedialne niezbędne do prowadzenia szkoleń.

Oferta dla wykluczonych tylko w Wioskach Internetowych

Poza eCentrum PIAP-y nie mają oferty dla osób wykluczonych.

Szkolenia dla osób w wieku 50+ oferują wszystkie sieci PIAP

Wszystkie sieci, chociaż w ograniczonym zakresie, oferują szkolenia dla osób w wieku 50+.

Potencjał wszystkich sieci

Z oferty wszystkich badanych PIAP-ów skorzystało w ostatnim miesiącu ok. 68 tys. osób.
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Lokalizacja PIAP
Z uwagi na koszty eksploatacji PIAP oraz jego działalności (m.in. szkolenia) publiczne punkty
dostępu do Internetu powinny być zlokalizowane w budynkach użyteczności publicznej oraz
posiadać zabezpieczone finansowanie publiczne.

Koszty ponosi gmina

Koszty osobowe, lokalowe oraz eksploatacyjne w 90% PIAP-ów ponoszą gminy i jednostki
podległe. Niedowartościowanie PIAP-ów znajdujących się w budynkach OSP w kategorii
kosztów może wynikać z niższego współczynnika odpowiedzi.

Rekomendacje Stowarzyszenia Społeczeństwa Wiedzy
Wartość PIAP-ów
PIAP-y tworzą wartościowy, krajowy zasób niezbędny do budowy społeczeństwa
informacyjnego szczególnie na terenach wiejskich. Z badania SSW wynika, że ok. 55% PIAP-ów
jest w gminach wiejskich, a ok. 20% w gminach miejsko-wiejskich. Zasób ten powinien być
chroniony i rozwijany.

Koordynacja

Rozwój PIAP-ów w zakresie oferty szkoleniowej powinien być skoordynowany. Koordynacja
powinna mieć zasięg krajowy.

Wpływ gmin

Gminy jako podmiot finansujący PIAP-y powinny mieć wpływ na ofertę szkoleniową. To one
najlepiej znają lokalną społeczność mogą pozwolić na najlepsze zaadresowanie potrzeb
użytkowników PIAP-ów.

Katalog PIAP-ów

Koordynacja
wymaga
skatalogowania
zasobów
PIAP.
Zasoby
powinny
być
skatalogowane/zarejestrowane przez istniejącą krajową jednostkę np. Instytut Łączności, Urząd
Komunikacji Elektronicznej czy Fundację Rozwoju Społeczeństw Informacyjnego.

Rodzaje informacji o PIAP-ach i dostęp do informacji

Rejestr powinien zawierać podstawowe informacje: adres email, dokładny adres lokalizacji,
godziny otwarcia, liczba stanowisk, typ sieci (stacjonarna, bezprzewodowa, stacjonarna i
bezprzewodowa), SSID8 i hasło dla sieci bezprzewodowej o ile występują. Rejestr powinien być
powszechnie i bezpłatnie dostępny dla wszystkich obywateli poprzez www.

Koordynacja oferty szkoleniowej
Za koordynację oferty szkoleniowej powinna odpowiadać wybrana organizacja pozarządowa,
budując ofertę i komunikując ją przez strony internetowe. Jednostka koordynująca szkolenia
powinna wykorzystywać z rejestr PIAP-ów do sprawnej komunikacji.

Standardowa oferta szkoleniowa
Jednostka koordynująca szkolenia powinna zamieszczać na stronach internetowych.
standardowe szkolenia – w tym szkolenia dla grup wykluczonych. Powinna także przekazywać
aktywnie ofertę, koordynować i monitorować skuteczność szkoleń dostosowując je do wymagań
różnych grup społecznych.
SSID - Service Set IDentifier - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków, dodawany do
nagłówków pakietów wysyłanych przez bezprzewodową sieć lokalną. Pełni rolę hasła dostępowego przy
próbie dostępu do punktów dostępu. Wszystkie urządzenia mające pracować w jednej sieci muszą używać
tego samego SSID –na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/SSID
8
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Załączniki
Niniejsze załączniki stanowią integralną część raportu:
 ankieta wykorzystana w ramach badania sieci PIAP (w postaci papierowej i
elektronicznej w formacie .docx);
 baza PIAP (w postaci elektronicznej w formacie .xlsx);
 baza odpowiedzi PIAP w badaniu (w postaci elektronicznej w formacie .xlsx);
 prezentacja wyników (w postaci papierowej i elektronicznej w formacie .pptx).
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Informacja o Stowarzyszeniu Społeczeństwa Wiedzy

Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy prowadzi od 2007 r. projekty skierowane
na promocję korzystania z nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Prowadziliśmy szkolenia dla seniorów, podczas których przeszkoliliśmy
z podstaw obsługi komputera i użytkowania Internetu, telefonu komórkowego
i cyfrowego aparatu fotograficznego blisko tysiąc osób w województwie mazowieckim,
lubelskim i podlaskim.
Od lutego 2011 r. jesteśmy członkiem Koalicji Dojrz@łość w Sieci.
Więcej informacji:
 http://www.ssw.org.pl
 http://www.srebrnyinternet.pl
 http://www.piap.home.pl oraz
 http://www.gomylife-project.eu
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