
 

 

Uchwała nr 6/2015 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 3 marca 2015 r. 

w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji osi III Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa POPC 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwala,  

co następuje: 

§1 

Powołuje się Grupę roboczą do spraw realizacji osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa POPC. 

§2 

Zadania Grupy roboczej, skład i tryb podejmowania decyzji określa Regulamin pracy Grupy roboczej 

do spraw realizacji osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa POPC, który przyjęty zostanie przez 

członków grupy większością głosów na pierwszym posiedzeniu.  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Przewodniczący  

Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Wsparcie w ramach osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczyć będzie rozwoju umiejętności funkcjonowania w świecie 

cyfrowym, w tym w szczególności posługiwania się komputerem oraz usługami dostępnymi 

elektronicznie. Planowana w ramach osi interwencja przyczyni się do realizacji celów Europejskiej 

Agendy Cyfrowej w zakresie zwiększenia poziomu regularnego korzystania z internetu oraz włączenia 

cyfrowego, a pośrednio także do wzrostu wykorzystania e-usług publicznych, jak również zapewni 

popyt, a przez to efektywność wydatkowania środków w ramach osi I i II POPC. 

Celem powołania grupy roboczej do spraw realizacji osi III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest stworzenie forum wymiany wiedzy 

i doświadczeń w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, skupiającego 

posiadających wiedzę oraz doświadczenie w przedmiotowym zakresie głównie przedstawicieli 

administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz badaczy i niezależnych ekspertów. Zakłada 

się, iż posiedzenia grupy umożliwią omówienie  bądź wypracowanie szczegółowych rozwiązań 

wdrożeniowych w odniesieniu do wsparcia osi oraz mechanizmów koordynacyjnych w obszarze  

e-kompetencji, jak również, o ile zajdzie taka potrzeba, reagowania na pojawiające się w toku 

realizacji programu problemy i trudności.  

Dyskutowanie specyficznych dla osi III spraw w specjalistycznym gronie powinno z jednej strony 

pozytywnie wpłynąć na osiągniecie przypisanych dla tej osi celów, z drugiej natomiast usprawnić 

posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC oraz cały proces wdrażania i monitorowania programu. 

 

 

 


