
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unia Europejska podkreśla, że publiczny dostęp do Internetu jest ważnym elementem 

wpływającym na rozwój sprzyjającej integracji gospodarki i społeczeństwa. Dla mieszkańców i 

społeczności, które obecnie nie mogą korzystać z wysokiej jakości dostępu w swoich domach, 

dostęp w miejscach publicznych może stać się dobrą alternatywą. Przedstawiamy tu dodatkowe 

informacje i programie, a także sugestie działań dla bibliotek.  

 

WiFi4EU 

 

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu publiczny dostęp do Internetu w całej UE. Obejmuje przede 

wszystkim:  

 

• Miejsca publiczne (parki i place), biblioteki, muzea, budynki publiczne…  

• …gdzie dotychczas nie powstały takie możliwości… 

• …w całej Unii Europejskiej. 

 

W pierwszej fazie, zarejestrować muszą się gminy (lista znajduje się pod linkiem), kolejnym krokiem 

będzie wystąpienie o bon wartości 15 000 euro, przy pomocy którego można opłacić sprzęt i 

instalację bezprzewodowego sprzętu do dostępu do Internetu. Gmina musi zobowiązać się do 

opłacania kosztów utrzymania sprzętu i abonamentu przez trzy lata. Korzystać można z usług 

zarejestrowanych firm instalacyjnych, które będą opłacane bezpośrednio przez Komisję 

Europejską.  

 

Pierwsza faza ruszyła 22 marca b.r. Gminy powinny zarejestrować się – to krok niezbędny do 

złożenia wniosku o sfinansowanie kosztów instalacji sprzętu WiFi. Następnym krokiem jest  złożenie 

wniosku. Bony będą przyznawane spełniającym warunki gminom na zasadzie kolejności zgłoszeń.  

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie i w odpowiedziach na często zadawane pytania.  

 

WiFi4EU a biblioteki publiczne 

 

IFLA opowiada się za publicznym dostępem do Internetu w bibliotekach. Dostęp jest coraz 

ważniejszy w uczeniu się, staraniu o pracę, korzystaniu z usług administracji i dla udziału 

w demokracji. Biblioteki są właściwym miejscem ustanawiania swobodnego dostępu wobec ich 

WiFi4EU… i dla bibliotek też  
Możliwość  wsparcia finansowego dla instalacji WiFi w bibliotekach  

Zestaw informacji dla bibliotek w Unii Europejskiej, 27 marca 2018 

Unia Europejska powołała fundusz w wysokości 120 milionów euro – WiFi4EU – w celu poprawy 

dostępu do Internetu. Można z niego sfinansować sprzęt i koszty instalacji WiFi.  

Biblioteki zostały uznane za jednego z możliwych beneficjentów. Te, które jeszcze nie mają 

dobrej jakości WiFi powinny skontaktować się ze swoimi urzędami gminy, by poznać szczegóły.  

W tym zestawie informacji przedstawiamy tło programu, wskazane kroki i argumenty, których 

można użyć w rozmowach z władzą lokalną.  

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50318
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-pytania-i-odpowiedzi


 

 

niekomercyjnego statusu, 

powszechnej znajomości i 

udostępniania innych usług i 

pomocy dla użytkowników.  

 

Wiele bibliotek już teraz daje dostęp 

do Internetu, ten projekt pozwoli na 

wypełnienie pustych miejsc. 

Możliwe będzie także podniesienie 

jakości dostępu tam, gdzie jest ona 

zbyt niska.  

 

WiFi4EU może wspomóc współpracę 

między biblioteką a lokalną władzą 

z korzyścią dla mieszkańców.  

Argumenty dla lokalnych władz:  

• To dobra okazja, by zapewnić cenioną usługę 

członkom społeczności. 

• Dzięki lepszemu WiFi biblioteka będzie mogła 

zapewniać lepszą edukację, pomoc w szukaniu pracy, 

dostęp do informacji na temat zdrowia i usług 

zdrowotnych, wsparcie dla umiejętności 

informatycznych, a także dostęp do cyfrowych usług 

administracji.  

• Program jest łatwy – Komisja Europejska zapewniła jego 

prosty przebieg. Gmina będzie mogła sama 

wybrać dostawcę i instalatora sprzętu.  

Jak biblioteka może skorzystać z możliwości programu? 

1) Zastanów się, jakie mogą być korzyści: nie ma dostępu WiFi? Prędkość jest niska? Czy w gminie nie 

ma innych opcji publicznego dostępu?  

2) W Polsce dodatkowe informacje można uzyskać mailowo wifi4eu@mc.gov.pl.  

3) Sprawdź, czy Twoja gmina już się zarejestrowała? Jeśli tak, dowiedz się, kto jest 

osobą odpowiedzialną za działanie.  

4) Jeśli gmina nie zarejestrowała się, podziel się informacją z osobą odpowiedzialną za bibliotekę (i 

za sprawy cyfrowe, jeśli ktoś taki został wyznaczony).  

5) Podkreśl korzyści płynące z biblioteki zapewniającej dostęp do Internetu:  

a. biblioteka to niekomercyjna, otwarta przestrzeń,  

b. w bibliotece można łatwiej znaleźć pomoc,  

c. biblioteki specjalizują się w usługach dających dostęp do informacji.  

6) Namów gminę do zarejestrowania się przed 15 maja 2018. Warto przedyskutować koszty 

utrzymania i abonamentu (patrz niżej).  

7) Pamiętaj, że biblioteka może samodzielnie złożyć wniosek w drugiej rundzie projektu.  

Pytania 

• Ile bonów będzie dostępnych w pierwszej rundzie? Co najmniej 15 na kraj, być może więcej 

zależnie od liczby zgłoszeń.  

• Czy program wiąże się z kosztami dla gmin? Tak – to koszty utrzymania sprzętu i  abonamentu na 

Internet przez trzy lata. W przypadku, gdy koszt założenia Internetu i sprzętu przekroczy 15 000 euro, 

koszty przekraczające tę kwotę muszą zostać pokryte przez gminę.  

• Ile pieniędzy jest w projekcie? 120 milionów euro.  

• Czy biblioteki mogą składać samodzielne wnioski? Nie teraz, może to być możliwe w drugiej 

rundzie projektu. 

• Czy połączenie z Internetem ma być darmowe i niekomercyjne? Tak, to warunek niezbędny dla 

przyjęcia wniosku. Dozwolone jest wprowadzenie obowiązku logowania się w systemie, co może 

budzić wątpliwości w przypadku anonimowego surfowania. Będziemy zajmować się tą kwestią w 

przyszłości.  

mailto:wifi4eu@mc.gov.pl
https://www.wifi4eu.eu/#/list-municipalities
https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing

