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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano sposób, w jaki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego przybliża się studentom problemy społeczeństwa informacyjnego. 
Wymieniono szereg obszarów zgłębianych podczas nauczanych przedmiotów. Poruszono zagad-
nienia techniczne, ekonomiczne i społeczne, omawiając je z perspektywy pojedynczego człowieka 
oraz z punktu widzenia zbiorowości. Przedstawiono ponadto zarys projektów realizowanych przez 
studentów podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Problemy społeczeństwa informacyjne-
go”. Wskazano punkt ciężkości, główne idee oraz schemat projektów. Rozważania poparto wnio-
skami płynącymi z obserwacji prac studentów wykonanych na przestrzeni kilku ostatnich lat. 
Artykuł kończy konkluzja na temat konkursów propagujących rozwiązywanie problemów społe-
czeństwa informacyjnego. 

Abstract 

The paper presents how the Department of Economics and Management, Szczecin University 
makes students familiar with the problems of the information society. A number of areas discussed 
in the taught subjects were identified in that article. Technical issues, economic and social were 
described, discussing it with the perspective of the individual human being and in terms of popula-
tion. Moreover we have presented an outline of projects undertaken by students in the classroom 
lab with the subject Problems of the Information Society. Focus, the main ideas, and schedule of 
projects were presented. Considerations were supported with the conclusions from the observation 
of student work done over the last few years. The article was ended with the conclusion of the 
competitions that promote solving the problems of the information society. 

Wstęp 

Przedmiot „Problemy społeczeństwa informacyjnego” jest przedmiotem tzw. 
kierunkowym na kierunku „Informatyka i Ekonometria” prowadzonym na Uni-
wersytecie Szczecińskim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Jest 
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on realizowany dla wszystkich specjalności od kilkunastu lat w wymiarze 15 
godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Obecnie jest realizowany na stopniu 
licencjatu zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W miarę 
upływu lat zaktualizowano kilkakrotnie jego treści programowe, ale główne 
problemy kształtującego się stale w Polsce społeczeństwa informacyjnego pozo-
stały niezmienne. Różne było natomiast postrzeganie tego przedmiotu zarówno 
przez studentów, jak i pracowników naukowych. W pierwszych latach przedmiot 
nieco „odstawał” od rzeczywistości, a problemy na nim omawiane wydawały się 
wielu osobom „na wyrost”. Życie jednak pokazało, że stają się one coraz bar-
dziej realne i powszechne. 

1. Zakres wykładów 

Na wykładach studenci poznają problemy społeczeństwa informacyjnego 
z dwóch punktów widzenia – z pozycji użytkownika komputera, czyli od strony 
bardzo osobistej i z pozycji społeczeństwa, jako specyficznej zbiorowości, re-
agującej na wiele objawów ekspansji informacji, informatyki, czy też teleinfor-
matyki – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

Jako podstawę rozważań z tego zakresu przyjęto prawdę o centralnym, tj. 
podmiotowym miejscu człowieka we wszelkich systemach informacyjnych – 
również w makrosystemie, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Pokazano 
drogę dochodzenia do tej prawdy przez wiele lat rozwoju informatyki – lat nie-
pozbawionych również w tym obszarze okresu błędów i wypaczeń. Szczególną 
rolę człowieka-informatyka studenci odkrywają w czasie wykładu specjalistycz-
nego „Informatyk na rynku pracy”. Aktualni studenci, którzy z racji swojego 
młodego wieku wyrośli w towarzystwie komputera i Internetu powinni sobie 
uświadomić, jak wielka odpowiedzialność ciąży na człowieku, który ma do dys-
pozycji takie wspaniałe technologie i może ich użyć zarówno z pożytkiem dla 
siebie i innych, jak również szerzyć za ich pomocą zło, zamęt i nieszczęście wo-
kół siebie. Omówienie problemów moralnych w świecie informacji w ramach 
tego wykładu staje się więc oczywiste i niezbędne. 

W obszarze zagadnień moralnych wykład porusza problemy związane 
z przestępczością komputerową, obejmuje klasyfikację i przykłady przestępstw 
komputerowych, np. piractwa komputerowego, wirusów komputerowych, czy 
też szerzej – sabotażu komputerowego. Podaje także uwarunkowania prawne 
w tym zakresie obowiązujące w Polsce i w UE. Przestępczość komputerowa jest 
bardzo ważnym problemem w społeczeństwie informacyjnym i dlatego zagad-
nienia z nim związane są później rozwijane w ramach oddzielnego przedmiotu 
„Ochrona i bezpieczeństwo informacji”. Również w kręgu problemów natury 
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moralnej i etycznej powstają zagadnienia tzw. sztucznej inteligencji, sygnalizo-
wane w trakcie wykładów z „Problemów społeczeństwa informacyjnego”. Stu-
denci są tu zachęcani do rozważań i prób odpowiedzi na pytanie: czy komputer 
może myśleć, czy potrafi prowadzić dialog z człowiekiem, czy rozumie, co do 
niego mówimy, czy mózg człowieka przewyższa swoimi cechami i parametrami 
komputer (zwany kiedyś mózgiem elektronicznym), czy też jest odwrotnie, tzn., 
że termin „sztuczna inteligencja” trzeba pisać w cudzysłowie i nie ma się co 
obawiać, że komputery „wygryzą” człowieka i zabiorą mu prawo do decyzji 
i wyboru. Rozważanie problemów sztucznej inteligencji kontynuowane jest 
w cyklu wykładów specjalizacyjnych.  

Coraz powszechniejszym problemem społeczeństwa informacyjnego jest też 
uzależnienie od komputera, Internetu, telefonów komórkowych, gier kompute-
rowych i od innych mediów. Na wykładzie zwraca się uwagę na źródła uzależ-
nienia i na niebezpieczeństwa z nimi związane, zarówno u młodych, jak i u star-
szych użytkowników. Studenci poznają przykłady gier komputerowych, które 
sieją prawdziwe spustoszenie w psychice i zdrowiu fizycznym zwłaszcza u dzie-
ci i młodzieży, np. gier typu „bij – zabij”, gier ogłupiających, pornograficznych 
i satanistycznych. Mogą także rozwiązać przykładowy test sprawdzający stopień 
uzależnienia od komputera i uświadamiają sobie prawdę, że pustka emocjonalna, 
przenoszenie rzeczywistości wirtualnej do świata realnego, czy też wyładowanie 
swojej agresji i szukanie własnej wartości w nierealnym świecie – to powszech-
ne problemy ludzi XXI wieku. 

Zainteresowanie studentów wzbudza temat „Ergonomia pracy z kompute-
rem”, w ramach którego dowiadują się o możliwości tzw. choroby komputero-
wej, o jej objawach, skutkach, ale i o możliwościach zapobiegania i w miarę 
potrzeb – leczenia. Chętnie notują zasady prawidłowego przygotowania stanowi-
ska komputerowego, robiąc jednocześnie „rachunek sumienia” z dotychczaso-
wych warunków pracy (często bardzo nieergonomicznych). Studenci skrzętnie 
zapisują przykładowe ćwiczenia relaksacyjne i rehabilitacyjne – i trzeba mieć 
nadzieję, że będą je praktykować już w czasie studiów, jak i później – w pracy 
zawodowej. Rozwiązanie problemu zdrowia fizycznego i psychicznego jest jed-
nym z priorytetowych zagadnień w społeczeństwie informacyjnym. 

Na jednym z wykładów przedstawiony jest tzw. fenomen Internetu – po-
przez wieloaspektowe spojrzenia na tę sieć, która właśnie stała się kamieniem 
węgielnym społeczeństwa informacyjnego. Bez Internetu niemożliwe byłoby 
nawiązanie więzi, która jest warunkiem sine qua non społeczeństwa (tu informa-
cyjnego). Studenci wybierają metafory – czyli prawdy o Internecie według wła-
snych doświadczeń i indywidualnego postrzegania – spośród sugerowanych na 
wykładach, np. że Internet to jest kraina wiecznego karnawału, że to róg obfito-
ści, ucieczka do świata marzeń, „pchli targ”, cyfrowy plac zabaw, supermarket, 
nowy nieznany świat..., czy też bardziej prozaicznie – narzędzie pracy, maksi-
tablica ogłoszeń i cyberdom aukcyjny. Niejako „przy okazji” podnoszony jest 
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problem tzw. technologii multimedialnych, bez których odbiór społeczeństwa 
informacyjnego nie byłby tak barwny, dźwięczny i atrakcyjny medialnie. Trudno 
bowiem już wyobrazić sobie chociażby reklamę niemultimedialną, tzn. pozba-
wioną koloru, dźwięku, ruchu, animacji i zaskakującego często w formie i w 
treści tekstu. Trudno byłoby uczniom, studentom, pracownikom słuchać w czasie 
szkoleń wykładów nieurozmaiconych wideoklipami, ciekawą grafiką, wstawka-
mi audio, czy też przyciągającą wzrok animacją. I rzeczywiście, technologie 
multimedialne minimalizują trud i nudę nauki poprzez realizację podstawowych 
zasad nauczania: poglądowości, stopniowania trudności, świadomego 
i aktywnego udziału w procesie nauczania, systematyczności, wiązania teorii 
z praktyką oraz zasady trwałości oddziaływań. Studenci „na własnej skórze” 
przekonują się o tych zaletach dydaktycznych, gdyż wykład jest prowadzony 
przy pomocy prezentacji multimedialnych. Studenci uświadamiają sobie wów-
czas, że technologie multimedialne nie były obecne w życiu codziennym od 
zawsze, lecz że jest to obszar stosunkowo nowy, biorąc pod uwagę lata rozwoju 
informatyki. Rozwinięcie problematyki multimediów ma miejsce w czasie reali-
zacji przedmiotu specjalizacyjnego „Multimedialne technologie informacyjne”. 

Spotkanie z „Problemami społeczeństwa informacyjnego” kończy wykład, 
którego temat został sformułowany w formie pytania: „Społeczeństwo informa-
cyjne – utopia czy rzeczywistość?”. Poprzez analizę historii rewolucji informa-
cyjnej, typów społeczeństw poprzedzających społeczeństwo informacyjne, po-
przez badanie społecznego odbioru informatyki, przybliżenie tzw. ekonomii 
informacji, czyli sposobu mierzenia stopnia rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego studenci prowadzeni są do wyspecyfikowania celów i kierunków rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, do analizy różnych scenariuszy jego 
rozwoju oraz do szukania wokół siebie objawów społeczeństwa informacyjnego. 
Kontynuacją tych rozważań są prace wykonywane podczas zajęć ćwiczeniowych 
prowadzonych w mniejszych grupach. 

2. Część praktyczna 

Jednym ze sposobów na popularyzację zagadnień z zakresu problemów spo-
łeczeństwa informacyjnego jest aktywna dyskusja na ten temat w ramach przed-
miotów prowadzonych ze studentami. Aspekty społeczeństwa informacyjnego są 
dobrze rozumiane, kiedy dyskusja ma charakter warsztatowy i łączona jest z ko-
niecznością wykonania praktycznego projektu. Student, przyjmując rolę pomy-
słodawcy i kierownika projektu, ustala krok po kroku, w jaki sposób rozwiązać 
można konkretny problem wpisujący się w kategorię problemów społeczeństwa 
informacyjnego. Istotny jest fakt, że autor projektu najpierw identyfikuje pro-
blem, a projekt jest odpowiedzią na pytanie, jak temu problemowi zaradzić. 
Prowadzona w ten sposób praca ze studentami uczy zarówno dostrzegania pro-
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blemów społeczeństwa informacyjnego, jak również ich rozwiązywania. Przygo-
towuje zatem do czynnego wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Student, nabywając podstawowe umiejętności przygotowania projektu, może je z 
sukcesem wykorzystać w pracy zawodowej, a w szczególności w zadaniach po-
legających na nadzorowaniu tego typu projektów lub przygotowaniu wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.  

W ramach przedmiotu „Problemy społeczeństwa informacyjnego” prowa-
dzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego studenci wykonują projekty według planu składającego się z jedenastu 
głównych rozdziałów: 

1. Tematyka projektu. 
2. Dotychczasowe rozwiązania. 
3. Charakterystyka beneficjentów projektu. 
4. Identyfikacja potrzeb beneficjentów – analiza wyników ankiety. 
5. Określenie zespołu projektowego. 
6. Oferta dla beneficjentów. 
7. Strategia promocji i reklamy projektu. 
8. Aspekty informatyczne problemu. 
9. Ocena skuteczności projektu. 

10. Harmonogram projektu. 
11. Wymiar ekonomiczny projektu. 
Każdy z rozdziałów realizowany jest zgodnie z podpunktami. Student ma 

zatem do dyspozycji gotowy spis treści projektu, według którego planuje rozwiąza-
nie zaproponowanego przez siebie problemu społeczeństwa informacyjnego. 

3. Tematyka projektu 

Uzasadnieniem wyboru danego tematu przez studenta jest krótki opis pro-
blemu, który był dla niego inspiracją i którego rozwiązanie jest w jego odczuciu 
istotne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Doświadczenia dydaktyczne 
ostatnich trzech lat wskazują, że istnieją dwie grupy problemów, które studenci 
dostrzegają najczęściej. Pierwsza z nich obejmuje szereg pomysłów mających na 
celu edukację konkretnych grup społecznych w celu przekazania wiedzy i naby-
cia umiejętności informatycznych. Są to zazwyczaj grupy, dla których nabycie 
takich umiejętności jest kluczowe w ich dalszym lepszym funkcjonowania 
w społeczeństwie informacyjnym. Wśród tematów projektów pojawiają się w tej 
grupie szkolenia informatyczne dla bezrobotnych, dla osób powyżej 50. czy 60. 
roku życia, dla młodych matek powracających na rynek pracy, dla rodziców 
i innych grup. Cykle planowanych szkoleń są tematycznie związane z potrzebą 
danej grupy społecznej. Nie są to jednak kursy wysoce specjalistyczne. Celem 



 185 

tego typu działań jest przekazanie beneficjentom podstawowej lub średnio za-
awansowanej wiedzy, która pomoże im uniknąć wykluczenia ze społeczeństwa 
informacyjnego oraz sprostać wymaganiom rynku. 

Druga grupa problemów to tematy dotyczące poprawienia dostępu do in-
formacji z wykorzystaniem elektronicznych kanałów przekazu. Studenci podej-
mują próby rozwiązywania tych problemów poprzez projektowanie interneto-
wych portali informacyjnych oraz systemów opartych na informacji przez sms. 

Wśród projektów znaleźć można także próby rozwiązania problemu poprzez 
zastosowanie nowej technologii lub wdrożenie znanej już technologii w nowym 
obszarze. Są to jednak pomysły sporadyczne. 

Bardzo ważny jest fakt, że wszystkie projekty wykonywane przez studentów 
mają charakter regionalny. Student koncentruje się na możliwie najdokładniej-
szym i najbardziej szczegółowym wykonaniu projektu. Projekty mają charakter 
operacyjny, a nie ideologiczny. Wartość projektu tkwi w jego precyzyjnym 
przygotowaniu do ewentualnego wykonania w praktyce, nie natomiast w rozma-
chu planowanych działań. Z tego też powodu wszelkie tematy na skalę pań-
stwową nie są w projektach poruszane, a jedynie analizowane podczas dyskusji 
warsztatowych. 

4. Planowanie działań 

Umiejętność rozwiązywania przez studentów problemów społeczeństwa in-
formacyjnego przejawia się w stopniu, w jakim potrafią oni zaplanować, opisać 
i uzasadnić działania, które mają być wykonane, aby problem rozwiązać. Działa-
nia te mogą mieć charakter autorski lub mogą być zaadaptowane. Nie jest ko-
nieczne podejmowanie wysiłku przygotowania planu działania od podstaw w sy-
tuacji, kiedy podobny projekt był realizowany w rzeczywistości i można skorzy-
stać z doświadczeń innych osób. Autorzy projektów przeprowadzają analizę 
dotychczasowych rozwiązań problemów podobnych do tego, który sami uznali 
za godny uwagi. Najczęściej analiza taka ujawnia, że podobny projekt był lub 
jest realizowany na innym obszarze, w innej instytucji lub dotyczy nieco innej 
grupy beneficjentów. Zaadaptowanie rozwiązań na potrzeby realizacji własnego 
projektu jest wskazane. Zwykle nie jest możliwe dosłowne przeniesienie założeń 
innego projektu do własnego. Przeszkodą jest utrudniony lub niemożliwy dostęp 
do dokumentacji projektu oraz konieczność skorzystania jedynie z informacji 
podanej do wiadomości publicznej. Ponadto, nawet skorzystanie z rozwiązań 
w innych projektach wymaga podjęcia działań dostosowawczych dyktowanych 
przez warunki, w jakich realizowany jest nowy projekt studenta. Konieczne jest 
także uwzględnienie zadanego spisu treści do projektu. Wkład autorski studenta 
w projekt jest więc znaczny. 
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Elementem projektu, który determinuje zakres planowanych działań, jest 
opis części projektu dotyczącej beneficjentów. Charakterystyka beneficjentów to 
na wstępie określenie ich profilu społecznego, ekonomicznego, osobowościowe-
go, podanie danych demograficznych oraz obszaru geograficznego, z jakiego 
będą pochodzić. Następnym etapem jest zredagowanie kwestionariusza z pyta-
niami dotyczącymi zidentyfikowanego problemu oraz proponowanego sposobu 
rozwiązania i przeprowadzenie ankiety wśród potencjalnych beneficjentów pro-
jektu. Badanie ankietowe ma na celu wstępne zweryfikowanie słuszności posta-
wionego problemu i przydatności proponowanych rozwiązań. Liczebność grupy 
badanej zależna jest od specyfiki problemu, który to z kolei wpływa na stopień 
trudności dotarcia do respondenta. W konsekwencji student uzyskuje informację, 
czy jego pomysł znajduje poparcie w przebadanej grupie osób. Wyniki ankiety 
stanowią wyznacznik do dopracowania oferty dla beneficjentów.  

W celu propagowania korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie stu-
dent opracowuje krótką strategię promocji i reklamy, w której wskazuje sposoby 
i metody dotarcia do potencjalnych beneficjentów.  

Zadania realizowane w ramach projektu zostają przydzielone konkretnym 
osobom wchodzącym w skład zespołu projektowego i realizowane są zgodnie 
z harmonogramem. Okres realizacji projektu zajmuje w harmonogramie część 
centralną, pomiędzy okresem przygotowania projektu do realizacji oraz okresem 
monitoringu i sprawozdań. Okres przygotowań i realizacji są względem siebie roz-
łączne – najpierw następują czynności, które należy wykonać, aby projekt mógł 
wystartować i dopiero po ich zakończeniu rozpoczyna się terminarz działań, w któ-
rych uczestniczą beneficjenci. Natomiast okres monitoringu i sprawozdawczości 
przebiega przez cały harmonogram – ocenie podlegają zarówno działania przygo-
towawcze, jak i działania z udziałem beneficjentów ostatecznych.  

5. Ocena skuteczności projektu 

Ocena skuteczności projektu polega na skonstruowaniu mierników, zaplano-
waniu metod ich pomiaru oraz wyznaczeniu wzorców mierników dla okresów 
sprawozdawczych. Mierzenie efektów działań jest elementem sprawozdawczym 
i dowodzi o powodzeniu bądź niepowodzeniu projektu, w odniesieniu do posta-
wionych w nim celów. Autorzy projektów uczą się, w jaki sposób sprawdzić, 
czy udało się zrealizować projekt oraz jakie wymagania muszą spełniać miary 
skuteczności, aby dawały pełny obraz o osiągniętych efektach. Wynik weryfika-
cji postawionych celów jest mierzalny, najczęściej wyrażony w procentach. 
W zależności od tematyki i skomplikowania projektu oraz od miernika pomiary 
dokonywane są jednorazowo (na koniec projektu), dwukrotnie (na początku i na 
końcu projektu) lub co jakiś czas, w terminach uzasadnionych merytorycznie. 
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Terminarz przeprowadzania ocen znajduje swoje odzwierciedlenie w całościo-
wym harmonogramie projektu, w części dotyczącej monitoringu i sprawozdaw-
czości. Wykaz mierników zaczerpnięty z przykładowego projektu zamieszczono 
w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wykaz mierników w projekcie nt. „Zastosowanie multilektora w Czytelni Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczecinie, umożliwiającego samodzielne czytanie osobom niewidomym 
i słabo widzącym” autorstwa studentki drugiego roku – A. Włodarczyk 

Stopień wykorzystania kapitału sponsorów Ocena zakresu 
1 2 

• 85%–100% 
• 60%–85% 
• 35%–60% 
• 0%–35% 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

Stopień korzystania z zasobów biblioteki przez osoby 
niewidome i słabo widzące Ocena zakresu 

• Powyżej 10 razy dziennie 
• 7–10 razy dziennie 
• 5–7 razy dziennie 
• Poniżej 5 razy 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

Zaangażowanie pracowników [liczba pracowników 
biorąca udział w szkoleniu, mierzona w%] Ocena zaangażowania 

• 85%–100% 
• 60%–85% 
• 35%–60% 
• 0%–35% 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

Zainteresowanie korzystaniem z multilektora [liczba 
punktów uzyskanych z ankiet wypełnionych przez 

badaną populację, mierzona w%] 

Ocena zaangażowania 

• 85%–100% 
• 60%–85% 
• 35%–60% 
• 0%–35% 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

Częstotliwość korzystania z urządzenia Ocena zakresu 
• Powyżej 10 razy dziennie 
• 7–10 razy dziennie 
• 5–7 razy dziennie 
• Poniżej 5 razy 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

 

Wzrost zainteresowania książką pisaną [wzrost często-
ści korzystania z zasobów książkowych, mierzony w%] Ocena zakresu 

• 85%–100% 
• 60%–85% 
• 35%–60% 
• 0%–35% 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 
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1 2 
Stopień zadowolenia beneficjentów [liczba punk-
tów uzyskanych z ankiet badanej populacji, mierzona 
w%] 

Ocena zaangażowania 

• 85%–100% 
• 60%–85% 
• 35%–60% 
• 0%–35% 

Pożądany 
Satysfakcjonujący 
Niezadowalający 
Niekorzystny 

Ź ród ło: D. Włodarczyk, Projekt zaliczeniowy z przedmiotu „Problemy społeczeństwa informa-
cyjnego nt. „Zastosowanie multilektora w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczeci-
nie, umożliwiającego samodzielne czytanie osobom niewidomym i słabo widzącym”. 

6. Wymiar ekonomiczny 

Analiza kosztowa projektu jest rozdziałem podsumowującym cały projekt. 
Wymiar ekonomiczny projektu stanowi tę cześć projektu, której poprawność 
wykonania w znacznym stopniu decyduje o ocenie projektu przez osobę prowa-
dzącą laboratorium. Końcowe zestawienie kosztów i przychodów projektu jest 
syntezą cząstkowych wyliczeń wykonywanych w każdym z kolejnych rozdzia-
łów projektu. Na każdym etapie planowanych lub wykonywanych działań stu-
denci mają za zadanie oszacować w miarę dokładnie koszty, które wiążą się 
z konkretnym etapem projektu.  

Szacunki kosztów zaczynają się już w rozdziale piątym projektu pt. „Okre-
ślenie zespołu projektowego”. Zespół może się składać zarówno z uczestników 
instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Jeżeli np. powstaje konieczność za-
trudnienia w projekcie specjalistów lub osób do obsługi, to liczba tych osób oraz 
wysokość wynagrodzenia zalicza się do kosztów projektu. Jest również możli-
wość zatrudnienia osób pracujących nieodpłatnie – ich liczba musi być także 
wyraźnie wskazana w projekcie.  

Planowanie kadry realizującej projekt ma swoje odzwierciedlenie w jednym 
z podpunktów rozdziału „Oferta dla beneficjentów”, w części poświęconej struk-
turze personalnej realizacji poszczególnych działań projektu. Wszelkie pomyłki 
i niedociągnięcia powstałe w rozdziale poprzednim wychodzą tutaj na jaw. Przy-
pisanie konkretnych osób do działań daje pełny obraz, ile osób i o jakich umie-
jętnościach jest potrzebnych do zrealizowania działań oraz jakie wiążą się z tym 
koszty wynagrodzeń. 

Kolejnym rozdziałem ujawniającym koszty jest „Strategia promocji i rekla-
my projektu”. Studenci redagują tekst promujący projekt, a następnie szacują, 
jaką kwotę muszą przeznaczyć na wykonanie oraz rozpowszechnienie materia-
łów promocyjnych. Koszty te, w zależności od przyjętych metod reklamy, waha-
ją się w granicach od zera do kilkuset tysięcy złotych. Skrajnie wysokie kwoty 
przeznaczane na reklamę pojawiają się stosunkowo rzadko. Najczęściej są to 
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kwoty rzędu kilku tysięcy złotych w projektach o większym zasięgu terytorial-
nym lub kilkuset złotych w małych projektach. 

Dużą kapitałochłonność obserwuje się także w rozdziałach dotyczących 
aspektów informatycznych problemu. Znaczna większość projektów wiąże się 
z drogimi zakupami sprzętu komputerowego, specjalistycznego oraz oprogra-
mowania i najczęściej to właśnie ten aspekt przesądza o zakwalifikowaniu pro-
jektu do grupy o wyższych potrzebach finansowych. Zdarzają się jednak i takie 
pomysły, w których eksploatowane są zasoby wiedzy i umiejętności zespołu 
projektowego, przy minimalnych bądź zerowych zakupach sprzętowych (prace 
projektowe i wdrożeniowe, bez zmian w infrastrukturze). 

Szczegółowa analiza wszystkich działań, które niosą ze sobą faktyczny 
koszt przedstawiana jest w tabeli zbiorczej. Bywa, że wysokie kwoty, które po-
jawiają się jako wynik sumaryczny zaskakują studentów i wywołują odruch, aby 
z czegoś w projekcie zrezygnować i zredukować wydatki. Jest to bardzo pozytywny 
objaw, gdyż świadczy o faktycznym zaangażowaniu autorów w projekt i ich eko-
nomicznym podejściu do realizacji przedsięwzięć. Redukcja kosztów nie jest jednak 
wymagana. Istotne jest, aby koszty były skalkulowane poprawnie i możliwie najle-
piej odzwierciedlały rzeczywistość. Kapitałochłonność projektu jest wyłącznie jego 
cechą i jej wartość w żaden sposób nie wpływa na ocenę końcową. 

Elementem analizy finansowej wykonywanej w projekcie jest także próba 
znalezienia źródeł finansowania projektu. Dopuszcza się kilka źródeł finansowa-
nia. Poszukiwanie środków student rozpoczyna od zapoznania się z aktualnymi 
konkursami na projekty ogłaszanymi przez różne instytucje, a także z fundusza-
mi, jakie w ramach konkursów można pozyskać z Unii Europejskiej. 

Następnym krokiem jest planowanie puli, którą można by uzyskać od władz lo-
kalnych w ramach realizowanych programów lub poza nimi. Znaczącą rolę odgry-
wają także sponsorzy instytucjonalni i indywidualni – podmioty komercyjne, które 
mogłyby być zainteresowane dofinansowaniem projektu, zarówno w postaci wkładu 
finansowego, jak i rzeczowego. Ostatecznie, w przypadku trudności ze znalezieniem 
źródeł finansowania, studenci zakładają tzw. wkład własny, wyższy niż np. wyma-
gany w programach współfinansowania, do których autor zamierza zgłosić projekt. 
Zdarza się, że w pozycji przychodów pojawiają również opłaty pobierane od benefi-
cjentów. Jednak idea projektów realizowanych „dla społeczeństwa” sugeruje, aby 
opłaty takie, jeżeli już muszą wystąpić, były minimalne i nie miały charakteru nad-
rzędnego nad pozostałymi źródłami finansowania projektu. 

Zakończenie 

Sposób edukowania studentów z zakresu problemów społeczeństwa infor-
macyjnego wymaga ciągłego dopracowywania. Na przestrzeni lat zmienił się 
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zakres zagadnień problematycznych, ich szczegółowość oraz możliwości podej-
mowania działań naprawczych. Zmieniają się także studenci, którzy z każdym 
kolejnym rocznikiem są coraz bardziej osadzeni w realiach postępującej infor-
matyzacji życia codziennego, a ich wymagania wobec kolejnych rozwiązań są 
coraz większe. Dostrzeganie problemów społeczeństwa informacyjnego przez 
studentów ocenia się bardzo wysoko. Studenci doskonale sobie radzą ze znale-
zieniem problemu – są w tym pomysłowi i precyzyjni. Jednak ich umiejętność 
znajdowania rozwiązań dla problemów nie jest już tak oczywista i dlatego wy-
maga doskonalenia.  

Dzięki tematom poruszanym na wykładach studenci zapoznają się z proble-
matycznymi obszarami w społeczeństwie informacyjnym, natomiast podczas 
realizacji projektów uczą się, jak rozwiązywać niektóre z nich, co niejednokrot-
nie uświadamia im rangę analizowanego zagadnienia.  

Dodatkowym elementem promującym ideę rozwiązywania problemów spo-
łeczeństwa informacyjnego jest organizowany od trzech lat konkurs na najlepszy 
projekt, którego finał rozgrywany jest publicznie podczas konferencji naukowej 
z cyklu „Problemy społeczeństwa globalnej informacji” organizowanej corocz-
nie przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Trzy najlepsze projekty studenckie prezentowane są przez ich autorów podczas 
specjalnej sesji konferencji, a następnie, w drodze tajnego głosowania wszyst-
kich uczestników sesji, ustalana jest kolejność nadania nagród – pierwszej, dru-
giej i trzeciej. W ostatnich dwóch latach konkurs został rozszerzony i ogłoszony 
także w osobnych kategoriach dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Zaobserwowano pozytywny fakt, że z roku na rok prace finałowe są na 
coraz wyższym poziomie. Poprawiła się zarówno strona merytoryczna projek-
tów, jak i umiejętność prezentacji prac przez autorów. Zaangażowanie studentów 
w realizację projektów, a także coraz większa liczba dobrych prac zgłaszanych 
na konkurs sugeruje, że problemy społeczeństwa informacyjnego są przez stu-
dentów coraz lepiej rozumiane. Edukacja prowadzona w sposób ciągły, dosto-
sowana do zmian zachodzących na przestrzeni lat w społeczeństwie informacyj-
nym oraz w mentalności studentów z pewnością przyniesie dalsze wymierne 
korzyści dydaktyczne. 
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