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Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu

POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI 
A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM

Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa, 
spo!ecze#stwa opartego na wiedzy, w którym g!ówn" rol$ odgrywa informacja oraz 
technologie informacyjne i komunikacyjne. Proces ten powinien obejmowa% wszystkie 
grupy spo!eczne, zawodowe oraz w miar$ mo&liwo'ci wiekowe tak,  aby jak najmniej osób 
do'wiadcza!o wykluczenia cyfrowego. Jednak&e realizowane dotychczas w Polsce projekty 
skierowane by!y przede wszystkim do dzieci i m!odzie&y, natomiast pewnymi grupami w 
ogóle si$ nie zajmowano. Mam tu na my'li mieszka#ców wsi,  którzy w Polsce stanowi" 
37% populacji, czyli ponad 1/3 spo!ecze#stwa polskiego.

Nasuwa si$ w tym momencie szereg pyta#. Czy polska wie! i jej mieszka"cy s# gotowi 
do $ycia w spo%ecze"stwie informacyjnym? Czy s# przygotowani do stosowania 
e-technologii w $yciu codziennym? Czy maj# koncepcj& wykorzystania nowych rozwi#za" 
informacyjno-komunikacyjnych w swoim gospodarstwie? Nawet pobie&na obserwacja 
wskazuje nam na negatywn" odpowied(.  Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po 
pierwsze,  niedostateczna oferta us!ug telekomunikacyjnych dla mieszka#ców wsi i ma!ych 
miasteczek.1  Po drugie, wiejskie gospodarstwa domowe s" rzadziej wyposa&one w 
komputery ni& ma to miejsce w mie'cie. Po trzecie, poziom wykszta!cenia mieszka#ców 
wsi jest ni&szy ni& na obszarach miejskich. Dlatego te& zachodzi potrzeba stworzenia i 
zorganizowania programu dla mieszka#ców wsi,  ze szczególnym uwzgl$dnieniem rolników 
indywidualnych, którego g!ównym celem by!oby przygotowanie mieszka#ców wsi do 
aktywnego wykorzystania mo&liwo'ci, jakie niesie ze sob" spo!ecze#stwo informacyjne.

Budowa systemu szkoleniowego dla polskiej wsi poci"gnie za sob" pewne koszty, 
jednak nale&y tego typu rozwi"zanie rozpatrywa% w kategorii inwestycji, która przyniesie 
korzy'ci. Takie twierdzenie jest uzasadnione, gdy& analizy naukowe dowodz" tego, i& 
istnieje 'cis!y zwi"zek mi$dzy nasyceniem infrastruktury telekomunikacyjnej i 
teleinformatycznej, a poziomem rozwoju spo!eczno-ekonomicznego danego regionu. 
Oczywi'cie, aby ta zale&no'% zachodzi!a, niezb$dne s" inwestycje telekomunikacyjne oraz 
przygotowanie obywateli do wykorzystywania mo&liwo'ci, jakie nios" ze sob" 
wspó!czesne rozwi"zania technologiczne.

Obecnie, ale przede wszystkim w niedalekiej ju& przysz!o'ci mieszka#cy obszarów 
wiejskich (i nie tylko) e-technologie b$d" mogli stosowa% w wielu sytuacjach. Korzystaj"c 
z administracji on-line przy za!atwianiu spraw urz$dowych oszcz$dza% b$d" mogli czas 
zwi"zany z wyjazdem do miasta powiatowego czy te& gminnego. Sie% Internet powinna 
sta% si$ miejscem dla promocji gospodarstw agroturystycznych i nawi"zywania kontaktów 
z innymi rolnikami czy sposobem sprzeda&y produktów rolnych na tworz"cych si$ 
gie!dach. Ale to nie koniec zastosowa#,  cz$'% mieszka#ców wsi mog!aby zosta% 
telepracownikami - co prawda telepraca obecnie w Polsce stanowi zjawisko marginalne, ale 
nie mo&na zapomina% o tym, i& ju& w roku 1999 w krajach Unii Europejskiej by!o oko!o 9 
mln telepracowników. Stosowanie e-technologii to tak&e dost$p do e-bankowo'ci, baz 
danych np. z zakresu weterynarii, bibliotek, wirtualnych muzeów, mo&liwo'% kszta!cenia na 
odleg!o'%. Przyk!adów mo&na by!oby wymienia% wiele, ale o jednym nale&y jeszcze 

1 Dane z raportu Diagnoza 2003 wskazuj" na to, &e 16% mieszka#ców wsi deklarowa!o dost$p do sieci Internet, 
dla porównania w miastach powy&ej 500 tys. wska(nik ten osi"ga! 42%.
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wspomnie! - powszechny dost"p do technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
pomóg#by tak$e wielu osobom niepe#nosprawnym.

Aby przygotowa! mieszka%ców wsi do pe#nego $ycia w spo#ecze%stwie 
informacyjnym nale$y stworzy! i wdro$y! program, który powinien nazywa! si" e-Rolnik. 
Poni$szy schemat ukazuje ide" tego programu.

Rysunek nr 1. Cz"&ci sk#adowe program e-Rolnik.

E-Rolnik to wieloetapowy i wielop#aszczyznowy program skierowany do 
mieszka%ców wsi, a tak$e ma#ych miasteczek. Jest tak skonstruowany, aby w ka$dym 
momencie, je$eli b"dzie wymaga#a tego potrzeba chwili, uzupe#ni! go o nowy element. Oto 
krótka charakterystyka poszczególnych modu#ów.

Agroturystyka - stworzenie zintegrowanego systemu informacji o agroturystyce w 
Polsce, promocja gospodarstw agroturystycznych, zwi"kszenie pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi.

Produkcja ekologiczna - promocja produktów ekologicznych na rynku polskim i Unii 
Europejskiej,  stworzenie zal'$ka internetowej gie#dy $ywno&ci ekologicznej, wch#oni"cie 
nadwy$ki „r'k do pracy” poprzez zatrudnienie przy produkcji ekologicznej.

Edukacja - zapoznanie mieszka%ców z e-technologiami, przygotowanie mieszka%ców 
wsi do $ycia w spo#ecze%stwie informacyjnym, przeciwdzia#anie zjawisku wykluczenia 
mieszka%ców wsi ze spo#ecze%stwa informacyjnego, stworzenie mo$liwo&ci telepracy.

Gie!da produktów rolnych - dostarczenie producentom $ywno&ci platformy, na której 
b"d' mogli oferowa! swoje produkty. Umo$liwi to drobnym producentom wyj&cie poza 
ograniczony, lokalny rynek.

Przyjrzyjmy si" bli$ej modu#owi Edukacja, jego funkcjonowanie zapewni#oby 
realizacj" postulatów i celów zawartych w wielu dokumentach sygnowanych przez 
Parlament oraz Rz'd RP. Oto niektóre z nich.

1. Przygotowanie Polaków do przemian technologicznych, spo#ecznych i 
gospodarczych zwi'zanych z tworzeniem spo#ecze%stwa informacyjnego.

2. Przygotowanie Polaków do wykonywania telepracy.
3. Przygotowanie obywateli Polski do korzystania z rozwi'za% typu administracja 

on-line.
4. Zapoznanie z istniej'cymi ju$ rozwi'zania typu medycyna on-line.
5. Zapobieganie wykluczeniu ze spo#ecze%stwa informacyjnego.
6. Zwi"kszenie liczby obywateli Polski legitymuj'cych si" tzw. „pi&mienno&ci' 

informatyczn'”.
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W opublikowanym jeszcze przez Ministerstwo Gospodarki raporcie ePolska. Plan 
dzia!a" na rzecz rozwoju spo!ecze"stwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, 
sformu!owano cel, który has!owo zosta! uj"ty jako „Teleinformatyka na obszarach 
wiejskich”. Obejmuje mi"dzy innymi: budowanie sieci sta!ego dost"pu do Internetu dla 
szkó! oraz, co jest wa#ne z punktu widzenia programu e-Rolnik, tworzenie o$rodków 
multimedialnych w gminach tzw. telecentrów. Gminne telecentra multimedialne mia!yby 
zgodnie z zapisami w dokumencie ePolska zapewnia% nie tylko dost"p do komputerów i 
Internetu, ale tak#e i informacji z zakresu edukacji, rolnictwa, zdrowia, kultury, rynku pracy 
i o Unii Europejskiej. Planuje si" tak#e, aby telecentra pe!ni!y rol" biur po$rednictwa pracy, 
o$rodków szkoleniowych, doradztwa podatkowego, promocji turystycznej czy te# miejsca 
integracji $rodowiska wiejskiego. Efektywno$% dzia!ania telecentrów b"dzie zale#e% nie 
tylko od wyposa#enia w sprz"t i oprogramowanie, programu szkole& dla rolników 
indywidualnych, ale przede wszystkim od dzia!alno$ci pracowników telecentrów.

Wspomniany ju# wcze$niej modu! Edukacja obejmowa!by nie tylko szkolenie 
pracowników telecentrów, w przysz!o$ci rolników indywidualnych czy te# wdra#anie 
oprogramowania skierowanego do rolników indywidualnych, ale tak#e nawi'zywanie 
kontaktów mi"dzynarodowych Wydaje si", i# najbardziej sensownym rozwi'zaniem 
organizacyjnym by!oby przeszkolenie pracowników telecentrów w ramach studiów 
podyplomowych. Celem interdyscyplinarnego studium podyplomowego by!oby 
przygotowanie pracowników telecentrów do wype!niania nast"puj'cych zada&:

- prowadzenie konsultacji dla rolników indywidualnych np. w ramach tworzenia 
elektronicznej gie!dy towarów rolniczych;

- organizowanie szkole& dla rolników indywidualnych;
- pomoc przy tworzeniu biznesplanów dla rolników poszukuj'cych dodatkowych, 

pozarolniczych (róde! dochodu;
- organizowanie prelekcji dla spo!eczno$ci wiejskiej;
- podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie korzystania z oprogramowania 

wspieraj'cego rolników;
- wspó!praca w tworzeniu Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej;
- wspomaganie rolników, czy te# grup producenckich w dzia!aniach np. sprzeda#y 

towarów ekologicznych;
- budowa prezentacji multimedialnych, serwisów internetowych;
- integrowanie lokalnych $rodowisk;
- wspó!praca z organizacjami z UE.
Wa#ne dla powodzenia projektu jest to, aby pracownicy telecentrów nie tylko 

przyjmowali zainteresowanych w swojej siedzibie, ale tak#e, aby wychodzili na zewn'trz, 
do spo!eczno$ci wiejskich z informacj' na temat funkcjonowania spo!ecze&stwa 
informacyjnego. Przy organizacji pogadanek i prelekcji mo#na wykorzysta% dzia!aj'ce na 
terenach wiejskich organizacje: ko!a gospody& wiejskich, OSP i inne. Forma prelekcji 
wspartej multimedialnym pokazem zako&czona pytaniami do prowadz'cego pogadank" 
by!aby efektywn' form' prowadzenia zaj"%. Tematyka zaj"% powinna dotyczy% 
praktycznych zastosowa& TIK w #yciu obywateli.  Organizacja odczytów by!aby tylko 
jedn' z form przygotowania mieszka&ców wsi,  pracownicy telecentrów powinni 
organizowa% kursy dla zainteresowanych t' tematyk' rolników; wydaje si",  #e w fazie 
pocz'tkowej szkolenia powinny obejmowa% kursy obs!ugi komputera. W drugiej fazie 
problematyka szkole& powinna dotyczy% us!ug dla obywateli, które s' fundamentalne dla 
funkcjonowania spo!ecze&stwa informacyjnego. Kursy dla rolników indywidualnych 
powinny zosta% zorganizowane w szkolnych pracowniach internetowych, chocia#by tych 
utworzonych w ramach projektu „Pracownia internetowa w ka#dej gminie”. Wa#nym 
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partnerem mo!e by" tak!e w tym projekcie Poczta Polska, która tworzy w niektórych 
województwach Centra Komunikacji Spo#ecznej, które tak!e mog$ pe#ni" rol% telecentrów, 
oczywi&cie po odpowiednim przeszkoleniu pracowników.

W referacie zosta# przedstawiony dok#adnie modu# Edukacja - nie bez powodu - 
powodzenie tej cz%&ci projektu jest warunkiem koniecznym, aczkolwiek niewystarczaj$cym 
do tego, aby sukcesem zako'czy#y si% pozosta#e cz%&ci programu.

Jako podsumowanie mo!na przytoczy" fragment z raportu Bangemanna: „Kraje,  które 
pierwsze wejd$ w er% spo#ecze'stwa informacji,  zbior$ najwi%ksze !niwo. To one 
wyznacz$ drog% dla innych. Natomiast te kraje, które b%d$ zwleka" lub podejm$ dzia#ania 
po#owiczne, mog$ w czasie krótszym od dziesi%ciolecia stan$" w obliczu za#amania si% 
inwestycji i kryzysu na rynku pracy.”2 S#owa te w pe#ni potwierdzaj$ ogromne znaczenie 
procesów przechodzenia do spo#ecze'stwa informacyjnego oraz wag% zmian zachodz$cych 
w tej nowej formacji spo#ecznej. Polska oczywi&cie nie wejdzie w er% spo#ecze'stwa 
informacyjnego jako pierwsza,  ale musimy dopilnowa", aby nie wesz#a jako ostatnia. 
Proces wchodzenia w spo#ecze'stwo informacyjne nie mo!e omin$" wsi, st$d powstanie i 
funkcjonowanie modu#u Edukacja jest w pe#ni uzasadnione.

Na zako'czenie nale!y zaznaczy", i! program Edukacja jest jednym z wielu 
elementów powstaj$cego projektu dotycz$cego polskiej wsi o nazwie e-Rolnik. G#ównym 
celem tej koncepcji jest przygotowanie mieszka'ców polskiej wsi do aktywnego 
wykorzystywania mo!liwo&ci, jakie niesie ze sob$ spo#ecze'stwo informacyjne.

2 Europa i spo!ecze"stwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskie. - dokument Komisji Europejskiej 
z 1994 r.


