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Streszczenie 
 
 Techniki informacyjno-komunikacyjne s  ju  powszechne, jednak e umiej tno  
ich wykorzystania nie stoi na wysokim poziomie. W artykule zaprezentowano wybrane 
aspekty programu Polska 2030 oraz programy na rzecz rozwoju spo ecze stwa infor-
macyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono równie  wyniki 
bada  przeprowadzonych w ród pracowników ma ych i rednich przedsi biorstw 
w województwie. Celem pracy jest wskazanie, e kompetencje pracowników w zakresie 
wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych wp ywaj  pozytywnie na roz-
wój spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki. 
S owa kluczowe: spo ecze stwo informacyjne, cyfryzacja, e-kompetencje. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Posiadanie e-umiej tno ci, kompetencji w zakresie wykorzystania nowocze-
snych technik informacyjno-komunikacyjnych przyczynia si  do ekspansji, rozwoju 
przedsi biorstw, a co za tym idzie gospodarki. Wiedza sta a si  decyduj cym czyn-
nikiem warunkuj cym tworzenie warto ci w gospodarce.  
 Celem pracy jest przedstawienie, e nie tylko wprowadzenie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych wp ywa na rozwój przedsi biorstw i gospodarki, ale 
wiedza pracowników (e-umiej tno ci i kompetencje) na temat wykorzystania tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych tworzy rozwini te spo ecze stwo informacyj-
ne, a wr cz spo ecze stwo cyfrowe. Dla rozwoju wspó czesnej gospodarki opartej 
na wiedzy kluczowe znaczenie posiadaj  te zasoby ludzkie, które ze wzgl du na 
posiadane wykszta cenie, zajmuj  si  prac  twórcz , rozwojem, upowszechnianiem 
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i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej, oraz spo ecze stwo, które umiej t-
nie pos uguje si  technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 
 
 
1. Istota spo ecze stwa informacyjnego 
 
 Spo ecze stwo informacyjne1 wynika z ewolucji technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych, co doprowadzi o do powstania i zastosowania technologii, które 
bez w tpienia zmieniaj  system komunikowania spo ecznego i jego struktury, trans-
formuj  procesy gospodarcze, polityczne i spo eczne. To w a nie sieci sta y si  
najistotniejszymi narz dziami technologicznymi wspó czesnych spo ecze stw, 
w których gromadzenie, przetwarzanie, transmisja i dystrybucja informacji jest 
fundamentalnym ród em produktywno ci, jak równie  powstawania nowych po-
staci aktywno ci biznesowych (Czaplewski 2007, s. 7). Kszta towanie si  spo e-
cze stwa informacyjnego jest procesem o charakterze globalnym, którego nie mo -
na powstrzyma , jednak mo na wywiera  wp yw na jego ewolucj . Wyró ni  przy 
tym mo na dwa podej cia: mechanistyczne i systemowe. 
 Zgodnie z mechanistycznym rozumieniem wiata wystarczy zliberalizowa  
i zapewni  sprawne funkcjonowanie rynku, a spo ecze stwo informacyjne samo si  
rozwinie. Natomiast systemowe rozumienie wiata nie neguje roli rynku, który jest 
zasadniczym czynnikiem powstawania spo ecze stwa informacyjnego, jednak e 
rozumienie systemowe docenia te  rol  innych czynników, a zw aszcza w a ciwego 
wyboru priorytetów w okresach krytycznych. 
 Obecnie spo ecze stwo funkcjonuje w powszechnej cyfryzacji otaczaj cego 
wiata. Nast puje wi c równie  cyfryzacja spo ecze stwa, które od kilku, a nawet 

kilkunastu lat jest spo ecze stwem informacyjnym, cho  nie w pe ni rozwini tym. 
Ró nice pomi dzy spo ecze stwem informacyjnym a spo ecze stwem cyfrowym 
przedstawia tabela 1. 
 
  

                                                 
1  Zanim termin spo ecze stwo informacyjne zosta  upowszechniony, by y proponowane 

inne okre lenia, takie jak: cyfrowe, cybernetyczne, multimedialne. Stosowano równie  terminy: 
spo ecze stwo nadmiaru informacji (M. Marien), spo ecze stwo telematyczne (J. Martin), spo e-
cze stwo wiedzy (P. Drucker), era informacji trzeciej fali (A. Toffler) – zwracaj c uwag , e 
dobrem, o które powinni my zabiega , jest wiedza, a nie informacja jako taka, oraz inne okre le-
nia, takie jak: spo ecze stwo postindustrialne (D. Bell), postmodernistyczne (Z. Bauman), pokapi-
talistyczne (P. Drucker), spo ecze stwo ryzyka (U. Beck), postronkowe (J. Rifkin), spo ecze -
stwo technologiczne (Z. Brzezi ski). 
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Tabela 1 
Cyfryzacja spo ecze stwa informacyjnego 

 
Element lub obszar Spo ecze stwo informacyjne Spo ecze stwo cyfrowe 

Istotny zasób informacja, wiedza wszelkie tre ci w postaci cyfrowej 

Gospodarka sektor ICT wykorzystywanie potencja u ICT we 
wszystkich obszarach gospodarki 

Cz owiek ekspert sieciowa wspó praca profesjonalistów 
i „nieprofesjonalistów” 

Edukacja informatyka wykorzystanie technik i technologii we 
wszystkich aspektach edukacji 

Technika/technologia technologie teleinformatyczne, 
komputery 

technologie teleinformatyczne w sieci 
oraz tzw. e-urz dzenia lub inteligentne 
urz dzenia  

ród o:  opracowanie w asne na podstawie raportu Polska 2030. 
 
 Koncepcja spo ecze stwa cyfrowego zak ada szerszy wp yw technologii cy-
frowych i zwi zanych z nimi procesów komunikacji sieciowej na wszystkie sfery  
i poziomy ycia spo ecznego, ekonomicznego czy kulturowego, które na skutek 
przemian technologicznych uzyskuj  wymiar cyfrowy. W tym wzgl dzie rozwój 
spo ecze stwa cyfrowego staje si  elementem budowy kapita u rozwojowego. 
 Kapita  ludzki nale y definiowa  jako ludzi i ich kompetencje, czyli pewne 
kombinacje wrodzonych talentów, predyspozycji, wyznawanych warto ci oraz 
nabytych umiej tno ci i wiedzy (Bochniarz, s. 12), które w spo ecze stwie infor-
macyjnym i cyfrowym s  kompetencjami zwi zanymi z wykorzystaniem technik 
ICT. Wiedza kapita u ludzkiego powinna stanowi  nie tylko podstaw  rozwi zy-
wania zada  pracy, ale i tworzywo kreatywno ci (Kotylak, s. 8.). Kapita  ludzki 
to „wiedza, umiej tno ci i mo liwo ci jednostek maj ce warto  ekonomiczn  dla 
gospodarki oraz organizacji”. Pod poj ciem tym kryje si  te  know-how i zdol-
no  do sprawnego wykonywania zada  w ró nych nietypowych sytuacjach (Jaki, 
s. 28.), czyli w zmiennym otoczeniu, a post puj ca cyfryzacja, ci g e pojawianie 
si  nowszych technik informacyjno-komunikacyjnych powoduje, i  spo ecze -
stwo musi posiada  umiej tno  funkcjonowania oraz szybkiego adaptowania si  
do zmian. Dost p do informacji i wiedza, co ta informacja oznacza, stanowi pod-
staw  rozwoju, równie  ekonomicznego (Drab-Kurowska, s. 112). W dobie go-
spodarki opartej na wiedzy proces kszta cenia i rozwoju pracowników, pozyski-
wania umiej tno ci pos ugiwania si  najnowszymi technikami i technologiami 
przesy u informacji, czyli tzw. e-umiej tno ci, postrzega si  jako wa n  inwesty-
cj , która stanowi narz dzie poprawy bie cej efektywno ci i kszta towania po-
tencja u strategicznego. 
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2. Projekt Polska 2030 strategi  dla rozwoju spo ecze stwa cyfrowego 
 

 W D ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 wskazano 25 klu-
czowych obszarów, które maj  s u y  rozwojowi Polski. Kilka z nich dotyczy spo-
ecze stwa informacyjnego, a mianowicie: 

– unowocze nienie i poprawa jako ci edukacji oraz uczenia si  przez ca e 
ycie, przygotowanie do uczenia przez ca e ycie przy wykorzystaniu 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako powszechnego na-
rz dzia edukacyjnego; 

– warunki do prorozwojowego impetu cyfrowego, wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) we wszystkich sektorach gospodar-
ki, stworzenie warunków dla poda y wysokiej jako ci tre ci publicznych. 

 Cyfryzacja ma poprawia  jako  ycia spo ecze stwa. Nale y czy  (z punk-
tu widzenia pa stwa) budow  infrastruktury ze wspieraniem kompetencji cyfro-
wych. Cyfryzacja kraju nie ogranicza si  do inwestycji w infrastruktur , ale powin-
na by  postrzegana poprzez proces spo eczny. 
 Konkurencyjno  gospodarki powinna by  oparta nie tylko na wdra aniu no-
woczesnych rozwi za  cyfrowych, ale powinno to przek ada  si  na ró ne dziedzi-
ny ycia spo ecze stwa. Przy wykorzystaniu TIK powinny by  pobudzane procesy 
spo eczne nastawione na zmiany i rozwój, co wi e si  ze sta ym pog bianiem  
e-umiej tno ci. W a ciwie gospodarka, jak i spo ecze stwo stoj  przed wyborem 
mi dzy ci g ym nadrabianiem zaleg o ci w sferze wykorzystania technologii cy-
frowych a wykorzystaniem tzw. impetu cyfrowego. 
 Wykorzystanie impetu cyfrowego to poszerzanie skali zaanga owania cyfro-
wego spo ecze stwa. Ma to s u y  zrównowa onemu rozwojowi technologii cy-
frowych w ca ym spo ecze stwie. Kluczow  rol  w wykorzystaniu impetu cyfro-
wego odgrywaj  umiej tno ci i kompetencje u ytkowników, w a ciwe tre ci cy-
frowe, odpowiednie regulacje oraz otoczenie instytucjonalne. ród em impetu cy-
frowego jest umiej tno  wykorzystania potencja u technologii cyfrowych, dlatego 
tak istotna jest nauka wykorzystania TIK od najm odszych lat oraz ci g e kszta ce-
nie ca ego spo ecze stwa. Istotna jest kwestia edukacji cyfrowej, gdy  to mo e 
spowodowa  wzrost kompetencji, które wraz z tre ciami i rozwojem infrastruktury 
b d  sprzyja y zmniejszaniu si  wykluczenia cyfrowego. 
 Impet cyfryzacyjny to przyspieszony rozwój spo ecze stwa informacyjnego 
w Polsce, poszerzony obszar oraz skala zaanga owania cyfrowego spo ecze stwa. 

ród em impetu cyfryzacyjnego jest umiej tno  wykorzystania potencja u techno-
logii cyfrowych. Skala wykorzystania potencja u, czyli si a impetu, zale y od zdol-
no ci uruchomienia odpowiednich narz dzi: edukacyjnych, kulturowych, legisla-
cyjnych oraz finansowych. czy  si  b dzie to z konieczno ci  poniesienia znacz-
nych kosztów wdro eniowych, obci aj cych bud et pa stwa i zwi zanych z inwe-
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stycjami infrastrukturalnymi, zmian  systemu edukacji, digitalizacj  zasobów kultu-
ry oraz publicznym finansowaniem bada  (Polska 2030, s. 112). 
 W d u szej perspektywie czasowej zadaniem nie b dzie ju  rozwój infrastruk-
tury (infrastruktura musi rozwin  si  w krótkiej perspektywie czasowej), lecz 
wzmo enie wysi ku na rzecz stymulacji popytu i poda y na us ugi szerokopasmo-
we, w tym wzrost kompetencji i motywacji oraz zapewnienie aktualnych, wysokiej 
jako ci tre ci i us ug. 
 Problemem nie s  ju  ograniczenia techniczno-technologiczne, ale bardziej 
brak umiej tno ci, cz sto brak ch ci i motywacji do korzystania z nowoczesnych 
technik. 
 
 
3.  Dzia ania na rzecz rozwoju spo ecze stwa informacyjnego ze szczególnym 

uwzgl dnieniem województwa zachodniopomorskiego 
 
 Do dzia a  na rzecz rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w województwie 
zachodniopomorskim nale  mi dzy innymi: 
Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego 
 Kierunki dzia a  na rzecz rozwoju województwa zosta y zawarte w Strategii 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Strategia rozwoju 
województwa, definiuj c cele kierunkowe w poszczególnych celach strategicznych, 
odnosi si  równie  do problematyki spo ecze stwa informacyjnego, czyli spo e-
cze stwa, dla którego istotnym zasobem jest informacja oraz sprawne pos ugiwanie 
si  technikami s u cymi do wykorzystywania tego  zasobu. Cel strategiczny nr 4 
w tej e strategii, czyli budowanie otwartej i konkurencyjnej spo eczno ci, okre la 
trzy cele kierunkowe: cel 4.3 – budowanie spo ecze stwa ucz cego si , cel 4.5 – 
budowa spo ecze stwa informacyjnego oraz cel 4.7 – podnoszenie jako ci kszta ce-
nia oraz dost pno ci i jako ci programów edukacyjnych, które s  bezpo rednio 
elementami strategii budowy spo ecze stwa informacyjnego. 
Strategia regionalna innowacyjno ci w województwie zachodniopomorskim  
na lata 2011–2020 
 Strategia ta rekomenduje wprowadzenie zmian w otoczeniu infrastruktural-
nym dzia alno ci innowacyjnej oraz we wspó pracy sektora M P z placówkami 
naukowo-badawczymi, czyli: tworzenie systemu komunikacji i wymiany informacji 
pomi dzy uczestnikami regionalnych procesów innowacyjnych; edukacj  dla ró -
nych grup wiekowych; tworzenie systemu rozpowszechniania informacji o przepi-
sach prawnych i dost pnych programach pomocowych; upowszechnianie dost pu 
do informacji o zasobach innowacyjnych w skali regionu i kraju; tworzenie sta ej 
platformy wspó pracy sektora B+R z gospodark , w tym skutecznego systemu in-
formacyjnego. 
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Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa zachodniopomorskiego 
na lata 2014–2020 
 Projekt RPO WZ na lata 2014–2020 obejmuje 12 osi priorytetowych. W ród 
nich s  osie dotycz ce spo ecze stwa informacyjnego oraz edukacji, a mianowicie: 

– rozwój spo ecze stwa informacyjnego (O  II), a w niej: rozwój produktów 
i us ug opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwi kszanie zapotrze-
bowania na TIK (priorytet 2.2) oraz wzmacnianie zastosowania technologii 
komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, 
e-kultury i e-zdrowia (priorytet 2.3); 

– edukacja (O  X), a w niej: poprawa dost pno ci i wspieranie uczenia si  przez 
ca e ycie, podniesienie umiej tno ci i kwalifikacji si y roboczej i zwi kszenie 
dopasowania systemów kszta cenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, m.in. 
przez popraw  jako ci kszta cenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie 
i rozwijanie systemów uczenia si  poprzez praktyk  i przyuczanie do zawodu, 
takich jak dwutorowe systemy kszta cenia (priorytet 10.3). 
 
 

4.  E-kompetencje pracowników do wykorzystywania technik informacyjno- 
-komunikacyjnych w ma ych i rednich przedsi biorstwach w wojewódz-
twie zachodniopomorskim 

 
 G ównym zamierzeniem prowadzonych bada  by o poznanie wiedzy oraz 
ch ci pracowników do zdobywania wiedzy na temat wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ma ych i rednich przedsi biorstwach 
w województwie zachodniopomorskim. W wyniku przeprowadzonego badania 
ankietowego uzyskano odpowiedzi ze 114 przedsi biorstw. Kluczowe z punktu 
widzenia artyku u wyniki bada  wraz z interpretacj  przedstawiono poni ej. 
 Jednym z istotniejszych elementów by o wskazanie, czy pracownicy posiadaj  
wiedz  (e-umiej tno ci) w zakresie wykorzystania technik informacyjno- 
-komunikacyjnych. Odpowiedzi na to pytanie prezentuje rysunek 1. 
 

 
Rys. 1.  Ocena wiedzy w zakresie wykorzystania TIK 

ród o:  opracowanie w asne. 

7,89%
10,53%

39,47%

33,33%

8,77%

Jak Pan/Pani ocenia wiedz  (e-umiej tno ci) 
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Bardzo wysoko
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s abo
brak wiedzy
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 Pracownicy swoj  wiedz  w zakresie wykorzystania technik informacyjno- 
-komunikacyjnych przede wszystkim oceniaj  na poziomie rednim, bo a  prawie 
40%, e-umiej tno ci na poziomie s abym oceni o ponad 33% pracowników. S aba 
ocena wiedzy w zakresie e-umiej tno ci mo e wynika  z bardzo szybkiego rozwoju 
technik informacyjno-komunikacyjnych, co powoduje uci liwo  w szybkim opa-
nowaniu umiej tno ci zwi zanych z ich obs ug , co wskazuje na konieczno  usta-
wicznego zdobywania wiedzy w zakresie pos ugiwania si  technikami przesy u 
informacji. Mo e to wynika  z braku skutecznych mechanizmów budowania kom-
petencji cyfrowych. 
 Kolejne pytanie dotyczy o umiej tno ci obs ugi komputera, co prezentuje 
rysunek 2.  
 

 
Rys. 2.  Ocena dodatkowych umiej tno ci w zakresie obs ugi komputera 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Wi kszo  pracowników posiada podstawowe umiej tno ci obs ugi kompute-
ra, czyli np. kopiowanie pliku lub folderu, wykorzystanie funkcji matematycznych 
w arkuszu kalkulacyjnym, czy te  umiej tno  pod czenia nowych urz dze  do 
komputera. Jednak e je eli chodzi o dodatkowe umiej tno ci w zakresie obs ugi 
komputera, to 88 osób nie ma problemu z tworzeniem prezentacji oraz 65 osób 
korzysta z programów graficznych. Oko o 38% nie ma problemu z instalowaniem 
nowego systemu czy programu, natomiast tylko 6% potrafi wykorzystywa  bazy 
danych.  
 Kolejne pytanie zadane pracownikom dotyczy o umiej tno ci w zakresie wy-
korzystania sieci Internet. Odpowiedzi na to pytanie zosta y zaprezentowane na 
rysunku 3.  
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Rys. 3.  Ocena dodatkowych umiej tno ci w zakresie korzystania z Internetu 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Podobnie jak przy poprzednim pytaniu wi kszo  pracowników posiada pod-
stawowe umiej tno ci wykorzystania sieci Internet, czyli np. tworzenie konta e-
mail, wysy anie e-maila z za cznikami, u ywanie wyszukiwarki internetowej, 
uczestniczenie w forach dyskusyjnych. Jednak e je eli chodzi o dodatkowe umie-
j tno ci w zakresie wykorzystania sieci Internet, to 68 osób nie ma problemu 
z obs ug  konta bankowego przez Internet. Jednak tylko 12 osób u ywa podpisu 
elektronicznego, 7 osób potwierdza umiej tno  korzystania z platformy ePUAP, 
natomiast 10 osób potrafi zmieni  zabezpieczenia w przegl darce internetowej.  
 Nast pnym zadanym respondentom pytaniem by o pytanie dotycz ce dogod-
nego sposobu pog biania e-kompetencji, co prezentuje rysunek 4. 
 

 
Rys. 4.  Sposób preferowanego pog biania e-kompetencji  

ród o:  opracowanie w asne. 
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 W tym przypadku mo na wskaza , i  takim ekspertem mo e by  pracownik 
przedsi biorstwa, który odpowiednio przeszkolony mo e przeszkala  wspó pra-
cowników. Uczestnictwo w szkoleniach to najefektywniejszy sposób na pog bienie 
e-kompetencji pracowników, tak odpowiedzia o 75 osób. Zdecydowanie mniejszym 
powodzeniem cieszy si  prasa bran owa (9 osób) czy studia w tym zakresie (8 
osób). 12 osób wskaza o, i  dobrym rozwi zaniem jest wspó praca praktyczna  
z ekspertem. Przedsi biorstwa mog  wspomaga  si  rodkami zewn trznymi na 
doszkalanie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. W województwie 
zachodniopomorskim powinna by  bardziej rozpowszechniana informacja na temat 
programów, z których mog  skorzysta  ma e i rednie przedsi biorstwa oraz pra-
cownicy tych e przedsi biorstw. 
 
 
5.  Za o enia do budowy spo ecze stwa informacyjnego ze szczególnym 

uwzgl dnieniem rozwoju e-kompetencji  
 
 Krajowe ramy polityki musz  obejmowa  szeroki zakres dzia a , pocz wszy 
od (E-umiej tno ci, s. 8): 

– wspieranie profesjonalizmu i jako ci w bran y IT;  
– tworzenie po cze  dla studentów, absolwentów i pracowników; 
– rz dy krajowe powinny zapewnia  dost p do wysokiej jako ci informacji 

i us ug wspieraj cych m odych ludzi na cie ce kariery, jak równie  do-
radztwo w zakresie istniej cych i przysz ych mo liwo ci pracy i zapotrze-
bowania ze strony gospodarki; 

 Do innych zada  na poziomie pa stwa nale  (Powichrowska, s. 112): 
– koordynacja dzia a  w zakresie budowania gospodarki spo ecze stwa in-

formacyjnego z poziomu rz du; 
– stworzenie spójnej polityki edukacji uczestników ycia gospodarczego, 

wsparcie dzia a  podnosz cych poziom wiadomo ci i zapewniaj cych 
podstawy jeszcze w m odym wieku; 

– zmiany w programach kszta cenia na rzecz spo ecze stwa cyfrowego, 
w tym ustawiczne kszta cenie, programy nauczania na poziomie szkó  po-
winny uwzgl dnia  wykorzystanie TIK i umiej tno ci korzystania z me-
diów w ca ym procesie uczenia si ;  

– uczenie si  przez ca e ycie, w tym szkolnictwo wy sze oraz edukacja lu-
dzi pracuj cych;  

– rozwój technik informacyjno-komunikacyjnych; 
– zwi kszenie nak adów na sektor B+R, jednak obecnie po dany kierunek 

rozwoju wymaga stopniowego zmniejszania udzia u pa stwa w finansowa-
niu sfery nauki i przejmowania tej funkcji przez silne przedsi biorstwa; 

– rozwój innowacyjno ci. 
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 Realizacja spójnej polityki, równie  w zakresie rozwoju spo ecze stwa infor-
macyjnego i cyfrowego, wymaga koordynacji pomi dzy rz dem, samorz dem, 
spo ecze stwem i przedsi biorstwami.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W gospodarce opartej na wiedzy, gdzie wiedza i informacja s  kluczowym 
czynnikiem rozwoju, a techniki informacyjno-komunikacyjne tak szybko si  rozwi-
jaj , nale y pami ta , i  ludzie maj  zdolno  do uczenia si  i ci g ego doskonale-
nia si  i w znacznie wi kszym stopniu ni  inne zasoby przyczyniaj  si  do tworze-
nia warto ci dodanej dla gospodarki i spo ecze stwa. Ludzie wraz z rozwojem 
i anga owaniem w pracy i yciu codziennym TIK musz  stale doskonali  swoje 
kompetencje w wykorzystaniu tych e kompetencji. 
 W województwie zachodniopomorskim istniej  programy na rzecz rozwoju 
spo ecze stwa informacyjnego dla potrzeb rozwoju spo ecze stwa informacyjnego. 
Region powinien rozpowszechnia  te programy, z kolei przedsi biorstwa, jak 
i pracownicy powinni próbowa  zdobywa  informacje na temat mo liwo ci pog -
biania swojej wiedzy w zakresie wykorzystania technik informacyjno- 
-komunikacyjnych i nie tylko, gdy  jest to nieodzowny element rozwijaj cego si  
spo ecze stwa informacyjnego i powszechnej cyfryzacji. 
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SELECTED ELEMENTS RELATED WITH THE DEVELOPMENT  
OF INFORMATION SOCIETY IN WESTERN POMERANIA 

 
 

Summary 
 
 Information and Communication Technologies are now commonplace, but the 
ability to use them is not high. The paper presents some aspects of the program Poland 
2030 and programs for the development of the information society in Western Pomera-
nia. It also shows the results of a survey conducted among employees of small and me-
dium-sized enterprises in the region. The aim of this article is to show that the compe-
tence of employees in the use of information and communication technologies have a 
positive impact on the development of the information society and the economy. 
Keywords: information society, digitization, e-competence. 
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